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GemeenteNieuws

Koninklijke waardering voor Jolande ten Thije-Asbroek
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Altijd bereid om anderen te helpen, 
plichtsgetrouw, een mens met een gou-
den hart. Om haar jarenlange vrijwillige 
inzet voor de samenleving is Jolande ten 
Thije-Asbroek (63) afgelopen zaterdag 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. In de Beckumse Blasiuskerk 
speldde burgemeester Rob Welten haar 
de bijbehorende versierselen op.

Heb je tijdens de Hubertusviering nét de 
laatste woorden van je lezing uit Genesis 
uitgesproken, komt ineens de burgemees-
ter de kerk binnen, gevolgd door je naaste 
familie. ʻWat is dit dan?’ zie je de stomver-
baasde Jolande ten Thije-Asbroek denken. 
In zijn toespraak maakt Rob Welten duide-
lijk waarom hij de Haaksbergse – in naam 
van de koning - een koninklijke onderschei-
ding mag uitreiken.  Uitgerekend op de 
dag dat de Nederlandse Organisatie voor 
Jacht en Grondbeheer (NOJG) zijn 40-ja-
rig jubileum viert. In de prachtig in jachts-
feren gehulde Blasiuskerk – het werk van 
Jolande zelf… – speldt Welten haar de ver-
sierselen op. “Een speech heb ik niet voor-
bereid, want dit verwacht je niet”, stamelt 
de kersverse lintjesdrager in de microfoon. 
“Als ineens je kinderen en kleinkinderen 
voor je staan. En je krijgt ook nog een lint-
je, dat doet je wel wat. Tja, en of ik dit nou 
verdiend heb…” Het antwoord spreekt 
voor zich: een daverend applaus vanuit de 
kerkbanken.

Waslijst
Met een imposante waslijst met verdien-
sten onderstreept Welten de benoeming 
van Jolande ten Thije tot Lid in de Orde 

deringen. En ze organiseert de jaarlijkse 
Hubertusviering, opgedragen aan de pa-
troonheilige van de jacht.  Daarmee is me-
teen de link gelegd met haar andere passie: 
de Nederlandse Organisatie voor Jacht en 
Grondbeheer (NOJG). 

Boerenjagers
In de geest van haar vader, medeoprichter 
van de NOJG, sluit Jolande – inmiddels wo-
nend in Haaksbergen - zich in 1981 aan bij 
de landelijke vereniging van boerenjagers. 
Al die tijd is het secretariaat bij haar in goe-
de handen. Deels een parttimebaan, voor 

een nóg groter deel vrijwilligerswerk. Niets 
is Jolande teveel. Voor Jacht & Beheer, het 
ledenmagazine van de NOJG, neemt ze in-
terviews af in alle uithoeken van ons land. 
Ze laat autoriteiten uit de natuur- en jacht-
wereld aan het woord die hun kennis en 
ervaring delen. Mede door deze verhalen 
is Jacht & Beheer uitgegroeid tot een pro-
fessioneel, educatief en geliefd tijdschrift , 
het visitekaartje van de NOJG. Ook is ze na-
mens de NOJG gastvrouw op beurzen en 
ledenbijeenkomsten. “Ik hoop hier nog een 
poosje mee door te gaan.”

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

Nieuw tijdelijk 
raadslid Marc 
Wijngaarde 

Marc Wijngaarde (PvdA) is op 29 sep-
tember door de raad toegelaten als 
tijdelijk raadslid. Tot januari 2022 ver-
vangt hij Annelies Waanders (PvdA).
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Kom 20 oktober naar 
het Mobiel Media Lab

Foto: politie.nl

Meekijken bij pinnen, babbeltrucs, valse hulpvragen via Whatsapp, Phishing... U 
heeft  er vast wel eens van gehoord. Maar wat is het precies en wat kunt u doen om 
te voorkomen dat u slachtoff er wordt? Deze vormen van fraude kunnen ons allemaal 
treff en, maar vooral ouderen worden hier te vaak de dupe van. De politie geeft  graag 
informatie en komt speciaal hiervoor met het Mobiel Media Lab naar Haaksbergen.

Bij deze grote vrachtwagen zijn politie-
agenten aanwezig. Zij geven informatie 
en tips en trucs om digitale oplichting te 
voorkomen. Het Mobiel Media Lab staat 
op woensdag 20 oktober van 9.30 tot 

14.30 uur achter het gemeentehuis aan de 
Blankenburgerstraat 28 in Haaksbergen. 
Op een deel van de parkeerplaats kunt u 
woensdag dus niet parkeren.
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Dag van de ondernemer 
op 19 november
Haaksbergen viert de dag van de ondernemer dit jaar met een ontbijt voor alle on-
dernemers uit onze gemeente. Met korte bijdragen van mooie ondernemende initi-
atieven, maar ook ruimte om samen te sparren en te netwerken.

De initiatiefnemers van dit evenement zijn 
de Gemeente Haaksbergen, IKT Haaks-
bergen en de Haaksbergse Onderne-
mers Vereniging. Laten we ondernemen 
in Haaksbergen met z’n allen een stukje 
mooier maken!

Ondernemers in Haaksbergen, zet alle-
maal deze datum alvast in de agenda: 
•  Vrijdag 19 november 2021
•  Thema: Morgen begint vandaag
•  7.30 tot 9.30 uur

van Oranje Nassau. Een kleine greep hier-
uit. Zo is de geboren Beckumse al sinds 
1971 actief bij het zangkoor van de H. Bla-
siuskerk. In die halve eeuw beperkt haar 
betrokkenheid zich niet tot zingen alleen. 
Zijn er speciale vieringen, dan versiert ze 
samen met anderen de Beckumse kerk 
met zelfgemaakte bloemdecoraties. Jolan-
de is betrokken bij het samenstellen van 
misboekjes en notuleert de koorverga-
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl
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Gevelisolatie: 
23% rendement

ALGEMEEN

UITVOERINGSREGELING SUBSIDIE 
PEUTEROPVANG HAAKSBERGEN
Op 21 september 2021 heeft  het college 
van Haaksbergen de Uitvoeringsregeling 
subsidie peuteropvang Haaksbergen vast-
gesteld. Deze uitvoeringsregeling geeft  aan 
onder welke voorwaarden het college sub-
sidie verstrekt voor peuteropvang. De Uit-

voeringsregeling subsidie peuteropvang 
Haaksbergen wordt bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 14 oktober 
2021 en treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 oktober 2021. Deze uitvoe-
ringsregeling is vanaf 14 oktober 2021 te 
vinden op www.haaksbergen.nl/verorde-
ningen. Daarnaast is deze uitvoeringsre-
geling opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-

den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

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-

Zoʼn 20% van het energieverlies komt door slechte of ontbrekende gevelisolatie. 
Verlaag dus nu uw energielasten door gevelisolatie toe te passen in uw woning. 
Kies hierbij voor spouwmuurisolatie of buitenmuur-isolatie. Bijkomend voor-
deel is dat gevelisolatie naast kou in de winter en warmte in de zomer ook geluid 
weert. 
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Waterbesparende 
douchekop nodig?

Gevelisolatie biedt u ook een hoger 
wooncomfort, een lager gasverbruik en 
dus minder kosten en aan de buitenkant 
van uw huis ziet u geen veranderingen. 
De gemiddelde kosten voor gevelisolatie 

zijn zo’n 3.000 euro en u heeft  dit bedrag 
in zo’n 4 jaar terugverdiend. U bespaart 
per jaar zo’n 700 euro. Meer informatie? 
Neem contact op met een erkend bedrijf.

Een waterbesparende douchekop: is dat nu echt wel nodig? U ontdekt het heel ge-
makkelijk. Het enige wat u nodig heeft  is een emmer, een timer en een douche. 

Zet de timer voor 1 minuut. Zet een em-
mer onder de douche en laat de dou-
chekraan lopen (met koud water, warm 
is niet nodig). Zit er na die ene minuut 
meer dan 7,2 liter water in de emmer, dan 
loont het een waterbesparende douche-
kop te kopen. En dat kan gratis, via de ac-

tie Poen voor groen. Kijk voor alle info op 
www.poenvoorgroen.nl.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden 
of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken medewer-

kers van meerdere organisaties onder één dak samen. 
Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

��������������������������
����

Help, mijn kind gaat op pad
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Voor wie?
Als ouder is het belangrijk om te weten wat er speelt op het gebied van drugs. 
Daarom is het goed om een voorlichting te bezoeken of u in te lezen over de mid-
delen die er gebruikt worden door jongeren. In Haaksbergen zijn verschillende 
organisaties waar u terecht kunt met uw vragen of voor meer informatie. De af-
gelopen weken heeft  u meer kunnen lezen over welke organisaties dat zijn en wat 
ze voor u kunnen betekenen. Dit kunt u teruglezen op www.noaberpoort.nl/voor-
lichtingsbijeenkomst. We sluiten de reeks af met Tactus.

Tijdens de puberteit kan je kind te maken krijgen met verleidingen. Ook met alco-
hol- of drugsgebruik. Hoe ga je hier als ouder mee om? Heb je afspraken over al-
coholgebruik? Wat doe je als het bij een vriendje wel mag? Hoe ga je met je kind in 
gesprek? Wat weet je als ouder eigenlijk over drugs? Op onder meer deze vragen 
kregen ouders vorige week antwoord tijdens de digitale voorlichtingsavond over op-
voeden en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Samen met de Noaberpoort, het Assink 
lyceum en Theater Helder organiseer-
de Tactus vorige week de online voorlich-
tingsavond Help mijn kind gaat op pad. 
“Zo’n 75 ouders hebben deelgenomen aan 
de voorlichtingsavond”, vertelt Annemarie 
Boersma van Tactus. “De meeste ouders 
hebben kinderen in de leeft ijd tussen de 12 
en 14 jaar. Deze kinderen staan dus nog aan 
de vooravond van het uitgaan. Juist dan is 
goede informatie voor ouders erg belang-
rijk.  Net zoals het maken van duidelijke af-
spraken over alcohol- en drugsgebruik.” 

Afspraken
Veel ouders lieten weten dat ze hierover 
nog geen afspraken hebben gemaakt of 
dat ze het rustig aandoen met alcohol. “In 
de praktijk horen de preventiewerkers van 
Tactus dit ook regelmatig”, geeft  Boersma 
aan. “Begrijpelijk ook, want soms kan het 
voor ouders voelen alsof ze geen invloed 
meer hebben op het middelengebruik van 
hun kind. Ze gaan immers op pad of naar 
vrienden en dan heb je er geen zicht op.” 
Toch heeft  het maken van concrete afspra-
ken wel degelijk zin. Kinderen die van huis 
uit afspraken meekrijgen, drinken minder 
vaak en minder grote hoeveelheden. 

Drugsgebruik
Het tweede gedeelte van de avond ging 
over drugs, zoals hasj en wiet. Ouders ma-
ken zich hier meer zorgen over dan over 
het alcoholgebruik van hun kind. Volgens 
Boersma is het moeilijk deze twee midde-
len met elkaar te vergelijken. “Ieder mid-
del brengt namelijk weer eigen risico’s 
met zich mee. Ook maakt het verschil hoe 
vaak je een middel gebruikt en om welke 
reden.” In Nederland is alcoholgebruik een 
geaccepteerd genotmiddel en daarmee 
worden de risico’s van het drinken van al-
cohol regelmatig onderschat. 

Meer informatie
Boersma laat weten dat ze het erg fijn von-
den om te zien hoeveel ouders betrokken 
zijn bij hun kinderen en deel hebben ge-
nomen aan de voorlichtingsbijeenkomst. 
“We kunnen ons voorstellen dat er nog vra-
gen zijn naar aanleiding van deze avond, 
over een ander thema óf misschien wel 
omdat je je zorgen maakt over je kind of 
een leerling”. Ouders die meer informatie 
willen of graag contact willen met een pre-
ventiemedewerker, kunnen contact opne-
men met Cassandra Boon. Dat kan per mail 
via c.boon@tactus.nl.

Scherm de BAAS
Hoe gaat jouw kind om met schermen? 
Wat doet mijn kind online? Hoe houd je 
het schermgebruik leuk? Ouders die hier-
over meer willen weten zijn van harte 
welkom bij de online voorlichtingsavond 

Scherm de BAAS op donderdag 26 oktober 
van 20.00 tot 21.00 uur. De avond wordt 
georganiseerd door Tactus in samen-
werking met Helder Theater. Meer infor-
matie is te vinden op www.tactus.nl/event/
digitale-ouderavond-scherm-de-baas. 

   Openbare Bekendmakingen
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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)  

•  Bosweg nabij nummer 4, kadastraal 
bekend onder sectie R, nummer 1491, 
Z/21/021035, het bouwen van een schuur 
ter vervanging van bestaande schuur, as-
pect bouw, ingediend 5 oktober 2021.

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Stepelerveld, kadastraal bekend onder 
sectie O, nummer 551, Z/21/020580, het 
aanleggen van een ondergronds trans-
port tracé en het kappen van 1 houtop-
stand, aspect werk of werkzaamheden 
uitvoeren en kap, ingediend 20 augustus 
2021

•  Stepelerveld, kadastraal bekend onder 
sectie O, nummer 1297, Z/21/020579, 
het aanleggen van een ondergronds 
transport tracé en het kappen van 6 
houtopstanden, aspect werk of werk-
zaamheden uitvoeren en kap, ingediend 
20 augustus 2021.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 26 
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   
•  Goorsestraat/Moatsnieder, kadastraal 
bekend onder sectie B, nummer 2524, 

Z/21/020483, het bouwen van een ver-
keersbrug, aspect bouw

•  Weegbree 2, Z/21/020901, het oprichten 
van een carport, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
13 oktober 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Groothuizenweg 68a, Z/21/020323, 
een melding activiteitenbesluit voor 
het verwijderen van een dieseltank 
en het plaatsen van een dieseltank 
Z2021-ODT-018159 

•  Markt 23, Z/21/021062, een melding 
activiteitenbesluit voor een Mexicaans 
restaurant

•  Vaanholt 24, Z/20/018330, het realiseren 
van een gesloten bodemenergiesysteem

•  Piepersbosweg 88, Z/21/020859, 
het realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Kornuiten Kerst Event (7-28 december 
2021), Z/21/021053, Markt, ingediend 7 
oktober 2021

•  Optocht Kindercarnaval te Buurse (27 
februari 2022), Z/21/021075, Alsteedse-
weg, ingediend 11 oktober 2021.

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Kippeboertje, Z/21/021036, voor de ver-
koop van kip en kipproducten op de 
parkeerplaats tegen over de Plus super-
markt in de Veldmaat op de dinsdagen 
van 9.00 uur t/m 17.30 uur in het jaar 
2022.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 7 
oktober 2021. 

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 16 oktober kunt u tussen 8.30 
en 11.00 oud papier brengen op locatie 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 16 oktober halen De Kame-
leon en de Dr. Ariënsschool oud papier 
op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud 
papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
in dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.


