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GemeenteNieuws

Uitreiking Beste Buur Bokaal

Leon Klaczynski op Burendag in het zonnetje gezet

Foto: D
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ijn

Leon Klaczynski uit Haaksbergen ging dit jaar met de titel ́ Beste Buuŕ  op zak naar 
huis. Afgelopen zaterdag, op Burendag, kreeg hij uit handen van de loco-burge-
meester Jan-Herman Scholten zijn prijs overhandigd. Uit de vier nominaties werd 
een winnaar gekozen. Dit gebeurde door een jury met daarin een vertegenwoor-
diger van de gemeente, de huurdersorganisatie en de woningcorporatie Domijn. 

De prijs voor Beste Buur werd in alle 
Twentse gemeenten georganiseerd. De 
winnaars in de gemeenten kregen een bij-
zondere bokaal. Een beeld dat symbool 
staat voor ontmoeting, betrokkenheid 
en noaberschap, gemaakt door een kun-
stenaar van Aveleijn. Hopelijk krijgt deze 
een bijzonder plekje bij de winnaar thuis. 
Naast de bokaal kreeg Klaczynski ook een 
waardebon voor een initiatief in de buurt.

Omzien 
Bij de uitverkiezing van Beste Buur werd 
vooral gelet op de manier waarop er 
wordt omgezien naar buren. Juist in deze 
bijzondere tijd waarin iedereen met be-
perkingen te maken heeft  gehad is het be-
langrijk om er voor elkaar te zijn en oog te 
hebben voor elkaar. Leon Klaczynski heeft  
dat afgelopen jaar laten zien. Behulpzaam 

en sociaal droeg hij bij aan een fijne sfeer 
in de buurt. In zijn straat wonen veel men-
sen op leeft ijd. Hij zag op een prettige ma-
nier toe op de bewoners en hielp ze als het 
nodig was. Dol op koken maakte hij soep, 
pannenkoeken of oliebollen om samen 
met de buurt van te genieten. Ook orga-
niseerde hij in coronatijd samen met de 
mannen uit de straat een heerlijke stamp-
pot voor de dames. Kortom, een verbin-
der van formaat! Een compliment waard!

Samenwerking
De Beste Buur Bokaal is een samenwerking 
van woningcorporaties, huurdersorgani-
saties, gemeenten en welzijnsorganisa-
ties. 14 Twentse corporaties deden dit jaar 
mee. Alle inwoners uit de gemeenten Alme-
lo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaks-
bergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van 

Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Hol-
ten, Tubbergen, Twenterand en Wier-
den kwamen dit jaar in aanmerking voor 

Beste Buur Bokaal. Nomineren kon via 
www.bestebuurbokaal.nl.

Hoorzitting Begroting 2022  Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke 
week bijeen voor besluitvorming 
over uiteenlopende onderwerpen. 
De besluiten uit deze vergadering 
worden elke woensdagmiddag 
gepubliceerd en zijn na te lezen op 
haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Op woensdag 3 november behandelt de gemeenteraad de Begroting 2022. Op maan-
dagavond 11 oktober houdt de gemeenteraad hierover een openbare hoorzitting 
vanaf 19.30 uur in de raadzaal. 

Inwoners en vertegenwoordigers van 
Haaksbergse instellingen of organisaties 
kunnen dan hun mening geven over de Be-
groting 2022. Wie van deze mogelijkheid 
gebruik wil maken, kan tot maandag 11 ok-
tober (voor 12.00 uur) contact opnemen 
met de raadsgriff ier Gerrit Raaben. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer (053) 573 

45 67 of per mail via g.raaben@haaksber-
gen.nl.

De Begroting 2022 ligt vanaf maandag 4 ok-
tober voor belangstellenden ter inzage in de 
hal van het gemeentehuis. Het document is 
ook te raadplegen via www.haaksbergen.nl.

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Subsidie op energiebesparing

Wat houdt de 
ISDE-subsidie in?
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidieregeling van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u eigenaar van een koop-
woning? Dan kunt u gebruiken maken van de Investeringssubsidie duurzame ener-
gie en energiebesparing (ISDE). 

U krijgt subsidie als u investeert in een 
warmtepomp, zonneboiler, een aan-
sluiting op een warmtenet en met vijf 

typen isolatie-
maatregelen. Aan 
de subsidie zit-
ten wel een aantal 
voorwaarden. De 

werkzaamheden moeten door een bou-
winstallatiebedrijf uitgevoerd wor-
den bijvoorbeeld. En kiest u voor één 
isolatiemaatregel, dan moet u daar-
na nog minimaal één andere maatre-
gel nemen. Alle voorwaarden leest u op 
www.sterinsamenduurzaam.nl/
subsidies.

Goed voor insecten en dieren

Rommelhoekjes 
in uw tuin
Om insecten en kleine dieren zoals padden, egels en muizen een schuilplaats 
tegen hitte, kou of regen te geven, kunt u rommelhoekjes in uw tuin creëren. De 
tuinen van onze woningen mogen soms best wat minder netjes zijn. Wat kunt 
u zelf doen?

Stapel in een hoek van de tuin wat ge-
snoeid hout of stenen en laat er en-
kele wilde planten groeien. Voor 
paddenstoelen, mossen, varens en in-
secten zijn dit aantrekkelijke plekken. 
Pissebedden en oorwurmen vinden het 
heerlijk in de vochtige onderlagen en dit 

trekt weer vele tuinvogels aan. Door bla-
deren en plantenresten te laten liggen 
in de winter beschermt u de bodem en 
hebben jonge plantjes minder last van 
strenge vorst. Meer inspiratie vindt u op 
www.groenblauwtwente.nl.

Heeft  u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar 
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 2 oktober kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20 en voetbalvereniging 
HSC’21.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 2 oktober haalt basisschool 
Holthuizen (het Palet) oud papier op in in-

zamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat 
er geen plastic tussen zit en het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud 
papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 

u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de voor-
zieningenrechter. Zowel een beroepschrift 
als een verzoek om voorlopige voorziening 
(in tweevoud) moeten worden ingediend 
bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen 
u er op dat slechts beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Hazenweg 5, Z/21/020917, het realise-
ren van een overkapping (handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening), 
aspect handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 27 sep-

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of 

eenzaamheid? In de Noaberpoort werken 
medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 

die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Hulp bij de 
CoronaCheck-app
Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app te gebruiken voor het bewijs dat je bent gevaccineerd of 
negatief op corona bent getest. Je kan de app gebruiken voor toegang tot bepaalde loca-
ties. En om te reizen in de EU. Heb je hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck-app? 
Of wil je het coronabewijs uitprinten? Vrijwilligers van de Bibliotheek Haaksbergen kun-
nen helpen. Kom naar het inloopspreekuur. Elke maandag van 9.30 tot 12.00 uur in De 
Kappen. 

Kijk voor meer informatie over de CoronaCheck-app op www.coronacheck.nl.

Voorlezen aan ouderen
In de Week van de Ontmoeting wordt op 
dinsdag 5 oktober van 12.30 tot 14.00 uur 
de activiteit Voorlezen aan ouderen geor-
ganiseerd in de kunstzaal van De Kappen. 
Onder het genot van een kopje koffie of 
thee kunnen Haaksbergse ouderen luis-
teren naar, het speciaal hiervoor geschre-
ven, verhaal van Mensje van Keulen. Extra 
bijzonder is dat jongeren van Het Assink ly-
ceum het verhaal gaan voorlezen. Ouderen 
die het leuk vinden om te komen luisteren, 
kunnen zich nog tot maandag 4 oktober 
aanmelden via telefoonnummer (053) 573 

002 00 of per mail via d.bekkers@dekap-
pen.nl.

Verschillende organisaties en vrijwilli-
gers organiseren in de Week van de Ont-
moeting leuke activiteiten, zoals een 
themamiddag over eenzaamheid (met in 
tegenstelling tot eerdere berichten gra-
tis toegang) en de Kom Erbij Wandeling.  
Het volledige programma kunt u 
vinden op www.noaberpoort.nl/ 
weekvandeontmoeting. Iedereen is van har-
te welkom!

Voor wie?
Als ouder is het belangrijk om te weten wat er speelt op het gebied van drugs. Daar-
om is het goed om een voorlichting te bezoeken of u in te lezen over de middelen die 
er gebruikt worden door jongeren. In Haaksbergen zijn verschillende organisaties 
waar u terecht kunt met uw vragen of voor meer informatie. De komende weken 
leest u meer over welke organisaties dat zijn en wat ze voor u kunnen betekenen. 
Deze week meer informatie over Loes. Loes geeft advies aan ouders over opvoeden 
en opgroeien. 

Loes geeft advies aan ouders

Gebruikt jouw puber drugs?

Opvoedadviseurs Sabrina van Huisstede en Marion Kaaks zijn het gezicht van Loes in Haaksbergen.

Iedere gemeente heeft een centraal punt waar ouders of opvoeders terecht kun-
nen voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Haaksbergse ouders 
kunnen hiervoor terecht bij de Noaberpoort, waar het Loes-loket Haaksbergen zit. 
Opvoedadviseurs Sabrina van Huisstede en Marion Kaaks zijn het gezicht van Loes 
in Haaksbergen. Heeft u vragen over de opvoeding van uw zoon of dochter? Of wilt u 
meer weten hoe u het gesprek met uw zoon of dochter aan gaat over drugs? Dan kan 
Loes helpen. 

Pubers experimenteren soms met drugs, 
bijvoorbeeld om een eigen persoonlijkheid 
te kunnen ontwikkelen. Door zelf ervarin-
gen op te doen en dingen uit te proberen 
leert een puber waar zijn of haar grenzen 
liggen en wat zijn of haar mogelijkheden 
zijn. Dat pubers drugs gebruiken, kan bij-
voorbeeld komen uit nieuwsgierigheid of 
om bij de groep te horen. Vaak stoppen pu-
bers na verloop van tijd met de drugs. Wel 
is het belangrijk om te beseffen dat drugs-
gebruik gezondheidsrisico’s met zich kan 
meebrengen. Het is het belangrijk om als 
ouder goed op de hoogte te zijn.

Een aantal tips
Als je als ouder goed geïnformeerd bent 
over drugs voorkomt dit angst en kan je een 
nuchtere houding aannemen naar je puber. 
Daarnaast is het belangrijk om de risico’s te 
bespreken en het goede voorbeeld te ge-
ven. Als je wilt dat je puber zo gezond mo-
gelijk opgroeit, dan zul je duidelijk moeten 
stellen dat je het gebruik van genotmidde-
len als drugs niet tolereert. Een uitgebreid 

overzicht van alle tips is te vinden op  
www.loes.nl/tips/puber/opvoeden/
gebruikt-jouw-puber-drugs. 

Heeft u nog vragen?
Op www.loes.nl zijn naast tips, ook blogs 
van andere ouders, opvoedcursussen en 
andere interessante links en folders te vin-
den. Ouders die vragen hebben, kunnen 
deze telefonisch stellen via (053) 573 45 89 
of via het contactformulier op de website. 
Liever een persoonlijk gesprek? Maak dan 
een afspraak met Marion of Sabrina in de 
Noaberpoort. 

Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders
Tijdens de puberteit kan je kind te ma-
ken krijgen met verleidingen. Ook met 
alcohol- of drugsgebruik. Hoe ga je hier 
als ouder mee om? Hoe ga je met je 
kind in gesprek? Op donderdag 7 okto-
ber van 20.00 tot 21.00 uur is er een digi-
tale voorlichtingsbijeenkomst over dit 
onderwerp. Ouders die meer informa-
tie of hulp willen zijn van harte welkom. 

Aanmelden kan tot dinsdag 5 oktober, via  
teamjeugd@noaberpoort.nl.

Meer informatie is te vinden op  
www.noaberpoort.nl/
voorlichtingsbijeenkomst.

   Openbare Bekendmakingen
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tember 2021
•  Korenmolenweg 15 Z, Z/21/020905, 
het kappen van twee inlandse eiken en 
twee Amerikaanse eiken, aspect kap, in-
gediend op 26 september 2021 

•  Scholtenhagenweg 42 03, Z/21/020864, 
het kappen van één ruwe berk, aspect 
kap, ingediend op 21 september 2021

•  Weegbree 2, Z/21/020901, het oprich-
ten van een carport, aspect bouw, inge-
diend 24 september 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Goorsestraat/Moatsnieder, Sectie B 
Nummer 2524, Z/21/020483, het bou-
wen van een verkeersbrug, aspect 
bouw, inrit/uitweg en weg aanleggen of 
veranderen, ingediend 5 augustus 2021.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 11 
november 2021. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Diepenheimseweg 7a, kadastraal 
bekend sectie M, nummer 787, 
Z/21/020667, het kappen van één zome-
reik en één zwarte els, aspect kap

•  Enschedesestraat 168, Z/21/020497, 
het uitbreiden van de woning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Mulderstraat 43, Z/21/020732, het 
plaatsen van een dakkapel aan de voor-
zijde van de woning, aspect bouw 

•  Rietmolenweg 33a, Z/21/020168, het 
bouwen van een schuur ter vervanging 
van bestaande schuur, aspect bouw

•  Scholtenhagenweg 42 03, Z/21/020864, 
het kappen van één ruwe berk, aspect 
kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 29 september 2021. Tegen bovenge-
noemde besluiten kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indie-
nen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe 
onder de kop Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Eibergsestraat 211, Z/20/05590, het 
bouwen van drie emissiearme pluim-
veestallen, aspect bouwen, handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening en 
milieu

Met ingang van 30 september 2021 kunnen 
binnen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Nabij Kinkelerweg, kadastraal be-
kend onder sectie sectie M, nummer 66, 
Z/21/019661, het realiseren van een zon-
nepark, aspect bouw, handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, uitvoe-
ren werk of werkzaamheid

•  Nabij Lintelerweg, kadastraal bekend 
onder sectie N, nummers 914, 918, 921, 
Z/21/019656, het realiseren van een 
zonnepark, aspect bouw, handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
uitvoeren werk of werkzaamheid

•  N18, nabij de Schoolkaterdijk, ka-
dastraal bekend onder sectie O, num-

mers 488, 2169, 2172, 2292, Z/21/019655, 
het realiseren van een zonnepark, as-
pect bouw, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, uitvoeren werk of 
werkzaamheid

Met ingang van 30 september 2021 kan bin-
nen zes weken beroep/verzoek om voorlo-
pige voorziening worden ingesteld. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen. 

 MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Höfterveldweg 8, Z/21/020919, het wijzi-
gen van de inrichting

Tegen deze melding staat geen bezwaar 
en/of beroep open.

BESTEMMINGSPLANNEN

ENSCHEDESESTRAAT 76
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat het college in de vergade-
ring van dinsdag 21 september 2021 heeft 
besloten het ontwerp bestemmingsplan 
“Buitengebied Haaksbergen, partiële her-
ziening Enschedesestraat 76” ter inzage te 
leggen. Het ontwerpplan gaat vergezeld 
van een beeldkwaliteitsplan dat eveneens 
als bijlage aan het plan is toegevoegd.Het 
plangebied ligt ten oosten van de kern 
Haaksbergen, op de rand tussen de be-
bouwde kom en het buitengebied, hier be-
vindt zich aan de Enschedesestraat 76 een 
tankstation met verschillende bedrijfshal-
len. Het ontwerp bestemmingsplan ziet op 
de herontwikkeling van de bedrijfsbestem-
ming met aanliggende gronden tot wo-
ningbouw. Het plangebied bestaat uit een 
noordelijk deel dat reeds is bebouwd en 
een zuidelijk deel dat thans onbebouwd is. 
Het identificatienummer van het bestem-

mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1178-0002. 
De geluidsbelasting ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai van de Enschedese-
straat en de Oude Enschedeseweg is voor 
de nieuw te realiseren woningen hoger dan 
de voorkeursgrenswaarde. In verband hier-
mee zijn burgemeester en wethouders van 
Haaksbergen op grond van de Wet geluid-
hinder, in relatie tot het bestemmingsplan, 
voornemens te besluiten tot vaststelling 
van hogere waarden zoals bedoeld in deze 
wet. 

Ter inzage
De ontwerpversie van het bestemmings-
plan “Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Enschedesestraat 76” inclusief 
het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang 
van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met don-
derdag 11 november 2021 voor een perio-
de van zes weken voor iedereen ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis. Het 
plan met de bijbehorende stukken is te-
vens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website www.haaksbergen.nl → In-
woner → Vergunningen en plannen → 
Bestemmingsplannen en voorbereidings-
besluiten →Buitengebied → Ontwerp. Hier 
vindt u tevens een rechtstreekse link naar  
www.ruimtelijkeplannen.nl (formele lan-
delijke website voor bestemmingsplan-
nen).Tevens ligt met ingang van deze 
termijn het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ter inzage. De termijn voor het in-
dienen van zienswijzen met betrekking tot 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is 
gelijk aan de termijn van onderhavig be-
stemmingsplan. Tijdens de terinzageter-
mijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze 
kunt u indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. Tevens bestaat de moge-
lijkheid voor een mondelinge zienswijze. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar Harald Heukels, 
via telefoonnummer (053) 573 45 67.


