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GemeenteNieuws

 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 ontwerp voor de oude N18

Voorbereidingen voor aanpassen tweede deel oude N18

De gemeente werkt aan een nieuw ontwerp van de oude N18. Daarbij wordt ook gekeken naar de 
veiligheid van kruispunten. 

Sinds augustus is de Twentse Weg- en Waterbouw B.V. in opdracht van de gemeente 
in de weer met het aanpassen van het eerste deel van de oude N18. Nu het werk ge-
staag vordert treft de gemeente voorbereidingen voor aanpassingen aan het tweede 
deel: van het Grintenbosch tot het kruispunt met de Scholtenhagenweg. De snelheid 
gaat hier van 70 naar 50 kilometer per uur. De kruispunten aan de Wiedenbroeksingel, 
Buurserstraat en Morsinkhofweg worden onder de loep genomen. Diverse varianten 
voor inrichting van de kruisingen worden uitgewerkt.

Definitieve besluiten over de inrichting van 
de straat en de kruisingen zijn nog niet ge-
nomen. Helder is wel dat een 50-km weg 
moet voldoen aan landelijke richtlijnen. 
De straat is niet langer bedoeld voor door-
stroomverkeer, maar alleen nog voor be-
stemmingsverkeer. Aanpassingen aan de 
straat, zoals het versmallen van het weg-
dek, plateaus en middengeleiders, moe-
ten ervoor zorgen dat verkeer langzamer 
rijdt én dat de verkeersintensiteit verder 
afneemt. In de nieuwe situatie kan verkeer 
op alle kruispunten de weg oprijden. Nu 
mogen auto’s op sommige plekken slechts 
oversteken.

Verkeersveiliger oplossing 
Wiedenbroeksingel
Vier jaar geleden heeft de gemeente een 
bijzonder goed bezochte infoavond gehou-
den over de oude N18. Inwoners, wijkra-
den en de gemeenteraad gaven aan dat 
voor de kruispunten Wiedenbroeksin-
gel en Morsinkhofweg een verkeersveili-
ger oplossing gezocht moet worden. Veel 
weggebruikers vinden het kruispunt met 
de Wiedenbroeksingel onoverzichtelijk. 
Dat kruispunt gaat dan ook op de schop. 

De aanleg van een rotonde is een serieuze 
optie. Voor het kruispunt Morsinkhofweg 
wordt gezocht naar een verkeersveilige op-
lossing, zonder verkeerslichten.

Wilhelminaviaduct of gelijkvloerse 
kruising
Ook het aanpassen van de kruising Buur-
serstraat ligt op tafel. Het verwijderen van 
het Wilhelminaviaduct lijkt logisch. Bij een 
straat met minder verkeer past prima een 
gelijkvloerse kruising. Een viaduct is een 
dure constructie, omdat het prijzig is in 
onderhoud. Dat geldt ook voor het Wilhel-
minaviaduct, dat nog een restlevensduur 
heeft van ongeveer 15 jaar. Bovendien 
voorkomt een gelijkvloers kruispunt op 
deze plek dat verkeer richting Buurse en 
Duitsland (waaronder vrachtwagens en 
landbouwwerktuigen) door de dorpskern 
moet, zoals nu het geval is. Daarnaast wor-
den sluiproutes (bijvoorbeeld de Leemdijk) 
ontlast. Daar tegenover staat dat een deel 
van de Buurserstraat intensiever gebruikt 
zal worden. 

Gesprekken met belanghebbenden
Een keus voor de nieuwe inrichting van 

de kruispunten is nog niet gemaakt. De 
gemeenteraad kan de komende tijd nog 
wensen en bedenkingen aangeven. Over 
het aanpassen van de kruisingen van de 
oude N18 met de Wiedenbroeksingel en de 
Morsinkhofweg heeft de gemeente al veel 
gesproken met inwoners, maar over het 
verwijderen van het Wilhelminaviaduct 
nog niet. Daarom volgen nu gesprekken 

met omwonenden, wijkraden, aanliggen-
de bedrijven en andere belanghebbenden. 
Deze informatie wordt gebruikt om een 
keus te maken. En het eerste deel van En-
schede tot Grintenbosch? Dat is naar ver-
wachting begin 2022 helemaal klaar. Voor 
de aanpassingen aan de oude N18 heeft de 
gemeente geld gekregen van Rijkswater-
staat, de vorige eigenaar van de weg.

Dag van de Mantelzorg

Trots op alle Haaksbergse mantelzorgers
10 november is de Dag van de Mantelzorg. 
Op deze dag laten we aan mantelzorgers 
zien dat wij hen waarderen. Een letter-
lijk schouderklopje zat er dit jaar niet in 
vanwege corona, maar er werd wel iets 
leuks bedacht als blijk van waardering. 
Medewerkers van de Noaberpoort reden 
door heel Haaksbergen om mantelzor-
gers te verrassen en wethouder Antoon 
Peppelman ging langs bij mantelzorger 
Elly Nieuwenhuis-Botterhuis.

Elk jaar worden mantelzorgers tijdens de 
Dag van de Mantelzorg in het zonnetje ge-
zet. “Helaas hebben we ook dit jaar vanwe-
ge corona geen activiteit georganiseerd”, 
vertelt mantelzorgconsulent Gerda van der 
Velde. “Dat is jammer, maar we vinden het 
belangrijk dat iedereen onbevangen kan 
genieten. Daarom gingen we dit jaar bij alle 
mantelzorgers langs om ze te verrassen 
met een pakketje.” In het pakketje zaten 
bonnen voor een (lekker) uitje in Haaksber-
gen én iets voor thuis bij de koffie. “Want 
tijd nemen voor jezelf geeft energie om de 
zorg voor een ander vol te houden en daar 
willen we natuurlijk graag bij helpen”, al-
dus de mantelzorgconsulent.

In gesprek met
Elly Nieuwenhuis-Botterhuis kreeg haar 
pakketje uit handen van wethouder Antoon 

Peppelman. Zij vertelde hem over haar er-
varingen als mantelzorger en de invloed 
die dat al jaren op haar leven heeft. Met 
veel liefde en aandacht verzorgt zij haar 
moeder al jarenlang, eerst zo’n veertig jaar 
‘in huis’ en ook nu nog, terwijl moeder een 
passende plek heeft gevonden in de Wie-
denhof. Zoals wel meer mantelzorgers is 
zij bescheiden over haar aandeel in de ver-
zorging van haar moeder. De huisarts en 
mantelzorgconsulent hebben haar geluk-
kig goed ondersteund in het beschermen 
van haar rol, want voor je het weet ga je op 
de stoel van de wijkverpleegkundige zit-

ten. Dat weet ook Wethouder Peppelman: 
“In het oosten van het land is dat een be-
kend gegeven, omdat wij hier gewend zijn 
om naar elkaar om te kijken. Daar schuilt 
wel een gevaar in. Mantelzorg is nodig en 
ook goed en heel vaak fijn voor de mantel-
zorgers en degene die zij verzorgen, maar 
er zijn grenzen aan de belasting van naas-
ten. Als gemeente wil je hen op een goede 
manier ondersteunen.” Daarom heeft Pep-
pelman in Haaksbergen ook steeds gestre-
den voor een goede ondersteuning van de 
gemeenschap, door zich hard te maken om 
bezuinigingen tegen te houden. Op dit so-

ciale beleid hebben wij daardoor gelukkig 
niet hoeven besparen.

Mantelzorgondersteuning
In Haaksbergen zijn een heleboel mantel-
zorgers. De gemeente heeft beleid ontwik-
keld om mantelzorgers te ondersteunen 
en de Noaberpoort ingezet om mensen te 
helpen als dat nodig is. Niet alle mantel-
zorgers zijn bekend bij de Noaberpoort. 
“Graag komen we ook met deze mensen 
in contact”, geeft Gerda van der Velde aan. 
“Ik vertel ze graag meer over de ondersteu-
ning die wij bieden.” Heeft u vragen over 
mantelzorgondersteuning of wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met Gerda 
van der Velde. Dat kan per mail via g.vand-
ervelde@noaberpoort.nl of bel naar (053) 
573 45 89. Of kijk voor meer informatie op 
www.noaberpoort.nl/mantelzorg. 
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Praat mee en win een Google Nest Thermostaat

Vul de enquête in en win! 
Hoe wordt Haaksbergen aardgasvrij? Gemeente Haaksbergen wil graag weten hoe u bezig 
bent met energiebesparing en hoe u denkt over aardgasvrij. Wat vindt u belangrijk en waar 
moeten we aandacht voor hebben? We horen het heel graag van u. In 2050 gebruiken we 
geen aardgas meer om onze huizen te verwarmen. Dat duurt nog een hele tijd. De gemeen-
te Haaksbergen wil zich hier - samen inwoners - goed op voorbereiden. Daarom kunnen 
inwoners via een enquête hun mening en suggesties geven over hoe Haaksbergen aardgas-
vrij moet worden. Deelnemers maken kans om een slimme Google 
Nest thermostaat ter waarde van 229 euro te winnen!

Hiernaast staat een QR-code afgebeeld. Richt de camera van uw tele-
foon op deze QR-code en u krijgt een melding om naar een website te 
gaan. Zo komt u rechtstreeks uit bij de enquête! Wanneer de QR-code 
niet werkt, gebruik dan de volgende link: www.sterinsamenduurzaam.
nl/actueel/enquete-over-aardgasvrij.

   Openbare Bekendmakingen
AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 20 november wordt er oud papier 
opgehaald in de inzamelgebieden 1 en 7 
door de Bonifatiusschool en volleybalver-
eniging Havoc. U kunt het papier gebun-
deld of in dozen aanbieden. Het oud papier 
kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten 
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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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)  
•  Brandweg, kadastraal bekend onder 
sectie O, nummer 377, Z/21/021375, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 9 november 2021.

•  Brandweg 10, Z/21/021422, het tijde-
lijk plaatsen van een woonunit, aspect 
bouw, ingediend 15 november 2021.

•  Steenbreek 14, Z/21/021366, het plaat-
sen van een carport, aspect bouw, inge-

Annulering van het Alzheimer Café door coronamaatregelen

Alzheimer Café geannuleerd
Helaas is de eerste editie van 2021 van het Alzheimer Café op donderdag 25 novem-
ber geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. De organisatie wil geen risico ne-
men op eventuele besmettingen, omdat het om een risicogroep draait. 

Het is nog niet bekend wanneer het Alzheimer Café, 
waar Frits Winter een inleiding zou geven over dementie 
en de gevolgen van dementie voor patiënten en naas-
ten, opnieuw plaats zal vinden. 

Naast het Alzheimer Café zijn ook de bijeenkomsten 
van de zeven seniorenontmoetingsgroepen in Haaks-
bergen geannuleerd in verband met de nieuwe corona-
maatregelen. Deze maatregelen gelden in ieder geval 
tot en met zaterdag 4 december. De situatie wordt op 
dat moment opnieuw beoordeeld. 

Voorbereiding op sloop 

Astbestsaneerders aan de 
slag in Markt 18 en 19
Vanaf maandag 22 november start Langezaal met het verwijderen van asbest uit de 
panden Markt 18 en 19.  In juni werd een van de twee gebouwen getroff en door een 
uitslaande brand. Na zorgvuldige inspectie bleek het pand rijp voor de slopersha-
mer. Het naastgelegen gebouw, eigendom van de gemeente, gaat tegelijkertijd te-
gen de vlakte. 

De komende weken zijn asbestsaneerders 
in beschermende pakken druk in de weer. 
Na de kerstvakantie worden de gebouwen 
vervolgens gesloopt. Als dat achter de rug 
is wordt het terrein voorzien van puinver-
harding, waarna het gebruikt wordt als 

opslagplaats voor bouwmaterialen voor 
de verbetering van de Molenstraat. Totdat 
de panden gesloopt zijn blijft  het gebied 
rond de twee panden afgeschermd met 
bouwhekken.

Vanwege aangescherpte coronaregels

Ondernemersontbijt naar 11 februari 2022
Het Haaksbergse ondernemersontbijt van 19 november 2021 is verplaatst naar vrij-
dag 11 februari 2022. Dit heeft  alles te maken met de maatregelen die we met ons 
allen moeten nemen om corona terug te dringen. 

Het organiserende comité van gemeente 
Haaksbergen, Industriële Kring Twente en 
de Haaksbergse Ondernemers Vereniging 
heeft  dit besloten naar aanleiding van de 

aangescherpte regels vanuit het kabinet. 
Want allemaal hebben we op één of ande-
re manier te maken met maatregelen om 
contact te beperken. Om maar een paar 

voorbeelden te noemen: werkgevers en 
werknemers wordt gevraagd om zoveel 
mogelijk thuis te blijven, we reizen buiten 
de spits, horeca moet eerder dicht, we dra-
gen weer volop mondkapjes en we moeten 
de 1,5 meter-regel in acht nemen. In dat 
licht kunnen we het naar ondernemers en 
publiek toe niet verantwoorden om nu een 
evenement door te laten gaan waar we fy-

siek bij elkaar komen. Het past niet bij de 
gemeente en ondernemersverenigingen 
om de grenzen van de maatregelen op te 
zoeken. Daarvoor staan wij te veel midden 
in de maatschappij en wij nemen onze ver-
antwoordelijkheid. De sprekers zijn ook op 
11 februari 2022 weer van de partij, dus alle 
ondernemers van Haaksbergen zijn dan 
van harte welkom.

Vanaf 2022 

Extra subsidie voor 
warmtepompen

Goed nieuws! Per 1 januari 2022 wordt het sub-
sidiebedrag voor (hybride) warmtepompen ver-
hoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde 
totale investeringskosten. Zo wordt een (hybri-
de) warmtepomp voor meer huiseigenaren haal-
baar en betaalbaar. Kijk voor alle informatie op 
www.sterinsamenduurzaam.nl/nieuws. 
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diend 8 november 2021.
•  Mozartstraat 160, Z/21/021409, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw, ingediend 14 november 2021.

•  Sonderenstraat 59, Z/21/021421, het 
verbouwen van een boerderij, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 15 no-
vember 2021.

•  Veldmaterstraat 45, het verbouwen 
van een pand ten behoeve van een kin-
derdagverblijf, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 8 november 2021.

•  Veldmaterstraat 176, Z/21/021397, het 
plaatsen van handelsreclame ten be-
hoeve van een geldautomaat binnen in 
het pand, aspect bouw, ingediend 11 no-
vember 2021.

•  Weertseriet 16, Z/21/021387, het aan-
bouwen van een erker, aspect bouw, in-
gediend 11 november 2021.

Rectificatie
Per abuis is in week 45 (11 november 
2021) van het gemeenteblad Rond Haaks-
bergen de volgende tekst gepubliceerd 
bij ingediende aanvragen: Leemdijk 18, 
Z/21/021280, het uitbreiden van een be-
staande hooimijt, aspect bouw, ingediend 
1 november 2021, dit moet zijn: Leemdijk 
16, Z/21/021280, het uitbreiden van een be-
staande hooimijt, aspect bouw, ingediend 
1 november 2021. Deze aanvragen kunnen 
worden ingezien. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

KENNISGEVING VOORNEMEN 
MEDEWERKING TE VERLENEN 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn medewerking te verlenen:
•  Munsterdijk, kadastraal bekend onder 
sectie R, nummer 933, Z/21/021222, het 
plaatsen van een mast voor telecommu-
nicatiedoeleinden, aspect bouw en in-
rit/uitweg, ingediend 25 oktober 2021.

Dit voornemen en bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 18 november 2021 
tot en met 1 december 2021 ter inzage in 
het gemeentehuis. Tijdens de periode van 
terinzagelegging kan iedereen schriftelijk 
bedenking/zienswijze inbrengen. Deze be-
denking/zienswijzen moeten worden ge-
richt aan burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Ook 
mondeling kunnen zienswijzen worden in-
gebracht. Hiervoor kunt u telefonisch een 
afspraak maken met het taakveld vergun-
ningen, telefoonnummer 053 - 573 45 67.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Kolleweg 2, Z/21/021269, het realise-
ren van een schuilstal, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

Met ingang van 18 november 2021 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en 
het inzien van de stukken onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Bosweg nabij nummer 4, kadastraal 
bekend onder sectie R, nummer 1491, 
Z/21/021035, het bouwen van een 
schuur ter vervanging van bestaande 
schuur, aspect bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
17 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Carnaval 2022 van 25 t/m 27 februari 
2022, Z/21/021385, Hibbertsstraat, in-
gediend 10 november 2021.

•  Rommelmarkt (29 januari 2022), 
Z/21/021413, Beckummerweg, inge-
diend 15 november 2021.

•  Tentfeest op 25 februari 2022 en 26 
maart 2022, Z/21/021381, Hegeveldweg 
1, ingediend 10 november 2021.

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Run Bike Run (21 november 2021), 
Z/21/020231, bekendgemaakt 11 no-
vember 2021.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

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


