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GemeenteNieuws

Nieuwe aanblik entree centrum door sloop bankgebouw
De slopershamer doet binnenkort zijn 
werk bij de entree van het centrum via 
de Spoorstraat. Het voormalige bank-
gebouw van ABN AMRO gaat namelijk 
tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats 
komen parkeerplaatsen, die omringd 
worden door openbaar groen. Het her-
denkingsmonument in de hoek van de 
parkeerplaats blijft  uiteraard op zijn 
plek. Met het verdwijnen van het al ja-
ren leegstaande pand komt er een be-
ter zicht op het centrum en krijgt su-
permarkt Jumbo de gewenste parkeer-
plaatsen voor de deur.

Al een aantal jaren zijn de gemeente, on-
dernemers en de provincie Overijssel be-
zig met het stap voor stap verbeteren en 
toekomstbestendig maken van het cen-
trum. Daarvoor is het Actieplan Centrum 
opgesteld. Voorbeelden daarvan zijn het 
verplaatsen van winkels buiten het cen-
trum naar winkelstraten, maar ook de 
nieuwe voorgevels van El Charro en de 
toekomstige lunchroom van Bakker Bart 
aan de Markt. De herinrichting van de Mo-
lenstraat in het voorjaar van 2022 wordt 
de eerste ingrijpende verbetering van 
de openbare ruimte. Op de rol staat dus 
ook het herinrichten van de Spoorstraat 
tot aan het plein van De Kalter. Zo moe-
ten de straat en het plein omkleed wor-

den met meer openbaar groen en wordt 
de straat verkeersveiliger door ingrepen 
om de snelheid te verlagen. Ook komt er 
een beter wandelpad vanuit de drukbe-
zochte MBS richting het winkelhart. In het 
voorjaar van 2022 wordt gestart met het 
aantrekkelijker maken van het eerste deel 
van de Spoorstraat.

Bescherming monument
Niet alleen de gemeente en provincie in-

vesteren in het verbeteren van het cen-
trum. Ook ondernemers werken daaraan 
mee. Denk daarbij aan de uitbreiding van 
slagerij Broekhuis en de aanpassingen 
aan het pand, waarin nu de Hema geves-
tigd is. Daarbij komt nu ook de sloop van 
het bankgebouw, de omvorming van het 
terrein naar parkeerplaatsen en het aan-
brengen van openbaar groen rondom de 
parkeerplaats door de Jumbo. Er wordt 
eind oktober gestart met de sloop van het 

bankkantoor. Om het herdenkingsmonu-
ment - dat naast het pand gesitueerd is 
- te beschermen worden maatregelen ge-
nomen. De sloop en de inrichting van het 
parkeerterrein duurt ongeveer drie maan-
den. De overlast wordt zo veel mogelijk 
beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijft  
de Spoorstraat bereikbaar.
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Basisschool Pius X wint Textiel Race Twente 
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Vier weken lang gingen tien basisscho-
len in Twente de strijd aan tegen ver-
spilling van oud textiel. Samen hebben 
ze 19.665 kilo aan textiel ingezameld 
en 55 kledingstukken gerepareerd of 
iets nieuws gemaakt van oud textiel. 
Uiteindelijk ging basisschool Pius X uit 
Haaksbergen er met de winst vandoor. 
Wethouder Antoon Peppelman kwam 
langs om de hoofdprijs uit te reiken: 
een schoolreis naar techniekmuseum 
Oyfo in Hengelo.

“De gemeente is natuurlijk super trots op 
de leerlingen”, geeft  wethouder Antoon 
Peppelman aan. “De afgelopen weken 
hebben de leerlingen hun best gedaan 
om zoveel mogelijk textiel in te zamelen 
en te repareren. Met succes! Door het in-
zamelen van maar liefst 3514 kilo aan on-
der meer kleding, knuff els en gordijnen, 
hebben de leerlingen de Textiel Race 
Twente gewonnen”. 

Duurzaam omgaan met textiel
De Textiel Race spoort leerlingen aan om 
duurzamer om te gaan met hun textiel, 
zoals kleding, schoenen, knuff els, tafel-
lakens en gordijnen. Zo leren ze tijdens 
de race dat je textiel kan repareren, her-
gebruiken of inleveren in een textielcon-
tainer. “Leerlingen weten nu bijvoorbeeld 
hoeveel liter water gebruikt wordt om kle-

ding te maken en dat een broek met een 
gat erin niet altijd weg hoeft . Kleding kan 
je namelijk heel makkelijk repareren of je 
kan er nieuwe producten van maken. Als 
je het dan toch weggooit, doe het dan in 

de textielcontainer”, aldus de wethouder. 
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Foto: Shutterstock
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Gemeente geeft  50 euro terug 
bij aanschaf duurzame producten

Marktplan gaat wél door
De Twentsche Courant Tubantia publiceerde vorige week donderdag een artikel met 
de kop ʻOpnieuw sneuvelt plan voor Gat in de Markt .̓ Het artikel wekt - met name 
door de kop - de indruk dat door het plan een streep gaat. Daar is echter geen spra-
ke van! Veel bewoners zijn begrijpelijkerwijs geschrokken door de berichtgeving. 
Daarom wil het college van B&W graag uitleggen wat de daadwerkelijke stand van 
zaken is rond het Marktplan.

In de vergadering van de raadscommissie 
Ruimte (van woensdag 13 oktober) is over 
het Marktplan gesproken. Om het Markt-
plan te realiseren moet namelijk een be-

stemmingsplanwijziging plaatsvinden en 
daarmee moet de gemeenteraad akkoord 
gaan. Tijdens de commissievergadering 
werd duidelijk dat de raadsleden meer in-

formatie willen, voordat ze stappen willen 
zetten richting aanpassing van het bestem-
mingsplan. De commissieleden gaven aan 
dat bekend moet zijn welke supermarkt 
zich wil vestigen en wat de uitkomsten zijn 
van lopend onderzoek naar de gevolgen 
van het Marktplan, bijvoorbeeld voor het 
verkeer. 

Oplossingen
Het college heeft  zich de wensen van de 
commissieleden ter harte genomen en 
praat opnieuw met de commissie als de 

antwoorden op hun vragen beschikbaar 
zijn. De selectie van een supermarkt is aan 
de projectontwikkelaars die het plan wil-
len uitvoeren en zij moeten hier binnenkort 
duidelijkheid over verschaff en. Ondertus-
sen blijft  de gemeente in gesprek met om-
wonenden, die zich zorgen maken over de 
gevolgen van het Marktplan voor hun leef-
omgeving. Als de uitkomsten van het ver-
keersonderzoek er zijn, dan kan ook verder 
gesproken worden met bewoners over 
oplossingen.  

De raad vergadert
 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. 

Op woensdag 27 oktober vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint 
om 19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente. De volgende ha-
merstukken staan op de agenda:

•  Vaststellen van de Algemene plaatselij-
ke verordening

•  Vaststellen van de Verordening naam-
geving en nummering (adressen) 
Haaksbergen

•  Vaststellen van het paraplubestem-
mingsplan ʻTerrassen Haaksbergen’

•  Vaststellen van de nota “Beleidsplan 
wegbeheer 2021-2025”

•  Kenbaar maken van wensen en beden-
kingen ten aanzien van het standpunt 
van B&W over de deelname aan het 
OLCT en Crematoria Twente b.v.

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 26 
oktober contact opnemen met griff ier Ger-
rit Raaben, via g.raaben@haaksbergen.nl 
of (053) 573 45 67. De griff ier bespreekt sa-
men met u wat de verdere gang van zaken 
is. Wilt u bij de raadsvergadering aanwe-
zig zijn? Op de publiekstribune is toegang 
voor maximaal 18 mensen. Belangstellen-
den kunnen zich vooraf aanmelden bij de 
griff ier. 

De energieprijzen gaan door het dak. Met als gevolg een hogere energierekening 
voor iedereen. Gelukkig kun je energie besparen, bijvoorbeeld door energiezuinige 
producten aan te schaff en. Tot het einde van dit jaar helpt de gemeente Haaksbergen 
woningeigenaren door 50 euro terug te geven aan iedereen die energiebesparende 
spullen koopt. 

Vervang gloeilampen en halogeenspots 
door LED-lampen, plak warmtereflecte-
rende folie achter radiatoren of isoleer de 
zolder. Zo wordt de energierekening la-
ger, en je kunt gebruik maken van de actie 
Poen voor Groen. Dubbel verdienen dus. 
Meedoen is eenvoudig: koop energiebe-

sparende producten en lever de kassabon 
in op de website poenvoorgroen.nl. Dan 
ontvang je het geld gewoon op je bank-
rekening. De deelnemende winkeliers in 
Haaksbergen zijn: Electro Breukers, Gam-
ma, Hubo Wieskamp, Michorius Installatie-
bedrijf, Plentyparts en Rouwenhorst.

	������������

Hoge energieprijzen: 
nu overstappen?
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Vier bespaartips voor 
het stookseizoen: deel 1

Het is u vast niet ontgaan: de energietarieven gaan dit jaar 
enorm stijgen. De winter staat voor de deur en de kans be-
staat dat de stijging nog maar het begin is van nog meer 
prijsverhogingen. Veel energieleveranciers hebben hun ta-
rieven al aangepast. 

We kunnen ons voorstellen dat u vra-
gen heeft : moet u het huidige contract 
nu verlengen of overstappen naar een 
andere leverancier? Weet u niet precies 
wat verstandig is? Laat u dan gratis uitleg 
geven door de wooncoaches van Duur-

zaam Thuis Twente. Aan de hand van uw 
energierekening kunnen ze u verder hel-
pen richting een goede keus. Vragen stel-
len of een afspraak maken kan via info@
duurzaamthuistwente.nl of door te bel-
len naar 088 - 185 01 30.

Het energieverbruik van een woning wordt niet alleen bepaald door de mate van 
isolatie, maar ook door het slim omgaan met de verwarming. Wanneer u slimmer 
verwarmt, verbruikt u minder energie. U hoeft  niet bang te zijn dat het daardoor 
minder comfortabel wordt in huis. De aankomende weken geven we u vier tips 
waarmee u veel geld bespaart, zonder investering in duurzaamheidsmaatregelen. 

Er zijn misschien ruimtes in uw woning 
waar u niet vaak komt en die wel worden 
verwarmd. Het niet verwarmen van de 
verdieping en/of zolder bij een gemiddel-
de Nederlandse woning zorgt al snel voor 
een besparing van 100 tot 250 euro per 
jaar op de energierekening. Zorg er ook 
voor dat de deuren in huis goed gesloten 

blijven om de warmte in de ruimte te hou-
den. Bij radiatoren is het verstandig om 
deze niet te blokkeren door bijvoorbeeld 
een bank, gordijn of 
radiatorombouw. 
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 23 oktober halen de Bonifati-
usschool en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzet-
ten 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 verwij-
zen 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 zienswijze 
kunt u een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht 
worden aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. U wordt verzocht bij corresponden-
tie het beschikkingsnummer te vermelden, 
dat achter het adres staat. Het is niet mo-
gelijk om een bezwaarschrift per e-mail of 
per fax in te dienen. Door het indienen 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 ingediend bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Overijs-
sel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB 
Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de wer-
king van de vergunning en de ontheffing 
niet geschorst. Daarvoor dient naast het in-
dienen van een beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) te 
worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter. 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 uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Vaanholt (bouwnummer 01), kadastraal 
bekend onder sectie O, nummer 2476, 
Z/21/021102, het bouwen van een woning, 
aspect bouw en inrit/uitweg, ingediend 13 
oktober 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE 
PROCEDURE  
•  Buurserstraat 66, Z/21/020738, het bou-
wen van een schuur/overkapping, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Hazenweg 5, Z/21/020917, het realiseren 
van een overkapping, aspect handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Kroonprins 3, Z/21/021022, het plaatsen 
van een dakkapel, aspect bouw

•  Metaalstraat 16, Z/21/020684, het uit-
breiden van een bedrijfshal, aspect bouw

•  Ramakerstraat 44, Z/21/020838, het re-
aliseren van een aanbouw aan de woning 
en een aanbouw aan het bijgebouw, as-
pect bouw

•  Tolstraat 14, Z/21/020720, het verbou-
wen/nieuwbouwen van een bedrijfsruim-
te en kantoor, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
20 oktober 2021. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Knollenkamp hockeytoernooi (24-26 juni 
2022), Z/21/021087, park Groot Scholten-
hagen, ingediend 12 oktober 2021

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Kaashandel Kamphof, Z/21/021073 voor 
de verkoop van kaas aan de Markt, op vrij-
dag en zaterdag van 8.00 uur t/m 17.00 in 
het jaar 2022.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 12 
oktober 2021. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

   Openbare Bekendmakingen

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


