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GemeenteNieuws

Rob Welten bezoekt het diamanten bruidspaar

Ton en Agnes van de Schepop 60 jaar getrouwd

Foto: Em
iel M

uijderm
an

60 jaar geleden trouwde onderwijzer Ton van de Schepop met zijn Agnes, die toen 
verpleegster was. Inmiddels 88 en 83 jaar jong kunnen zij wel zeggen dat ze samen 
een veelbewogen en avontuurlijk leven hebben geleid.

Burgemeester Rob Welten is bij de familie 
Van de Schepop op bezoek gegaan om hen 
te feliciteren met hun diamanten huwe-
lijk. Hij werd gastvrij ontvangen in de wo-
ning waar zij 50 jaar geleden neerstreken 
toen Ton als docent in Haaksbergen was 
gaan werken, eerst bij de Kennedyschool 
en later bij de Mavo. Geen wonder dat zo-
veel Haaksbergenaren in de loop der jaren 
nauw kennis hebben gemaakt met dit bij-
zondere echtpaar. 

Als echte wereldreizigers hebben ze altijd 
veel te vertellen over de reizen die zij sa-
men maakten. Een van die verre bestem-
mingen kreeg een heel bijzonder plekje in 
hun hart: in Guatemala woont hun jong-
ste dochter met haar gezin. Tijdens een 
bezoek aan hun dochter kwamen zij voor 
het eerst in contact met het kindertehuis  

Anini. Ze waren diep onder de indruk van 
de slechte omstandigheden die ze daar 
aantroffen. Het echtpaar begon een actie 
om de leefomstandigheden van de kin-
deren met een beperking te kunnen ver-
beteren. In 1996 richtten zij de stichting 
Anini op en begonnen zij donateurs te 
werven. In totaal kreeg de stichting bijna 
tweehonderd donateurs waardoor Ani-
ni kon uitgroeien tot een modern kinder-
tehuis met een school en allerlei andere 
voorzieningen. In 2011 kreeg het echtpaar 
vanwege hun inzet voor dit goede doel de 
zilveren gemeentespeld van Haaksber-
gen uitgereikt, destijds door burgemees-
ter Loohuis. En nu, 10 jaar later, is er ter 
gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk op-
nieuw een goede reden om met de burge-
meester van Haaksbergen op de foto te 
gaan.

Het Waarveld gedenkwaardig houden

Onderhoud van graven op begraafplaats Het Waarveld
Sommige graven op begraafplaats Het Waarveld hebben achterstallig onderhoud. 
Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de graven. De 
gemeente en Twente Milieu vragen de eigenaren om de graven vóór 13 december 
een onderhoudsbeurt te geven. Zo ligt Het Waarveld er voor de kerstdagen weer net-
jes bij.

De meeste graven op Het Waarveld wor-
den keurig verzorgd, maar een aantal gra-
ven kunnen wel een onderhoudsbeurt 
gebruiken. Dat uit zich bijvoorbeeld in dode 
buxus, grafbeplanting die over de grens 
van het graf hangt en grafstenen die niet 
meer leesbaar zijn door het groen. Om de 
begraafplaats gedenkwaardig te houden, 
vraagt de gemeente de eigenaren voor 13 
december de graven een onderhoudsbeurt 
te geven. 

Onderhoud door Twente Milieu
Wanneer dit onderhoud bij de desbetref-
fende graven niet is gebeurd, voert Twen-
te Milieu in de week van 13 december het 
onderhoud uit. De dode buxus wordt afge-

knipt, over de rand groeiende grafbeplan-
ting wordt weggeknipt en de beplanting 
voor opstaande grafstenen teruggesnoeid, 
zodat de namen weer leesbaar zijn. 

Enschedesestraat 
In januari krijgt ook de oude gemeentelij-
ke begraafplaats aan de Enschedesestraat 
een broodnodige onderhoudsbeurt. Het 
middelste deel, behalve de oorlogsgra-
ven, ziet er niet meer respectvol uit. Dit 
komt onder andere doordat er weinig geld 
is voor onderhoud. Een andere reden is dat 
er naar veel graven niet meer wordt omge-
keken. Heeft u een idee hoe we dit als ge-
meenschap kunnen oplossen? Of wilt u als 
vrijwilliger een steentje bijdragen aan het 

Vanaf half december asbestsanering aan ‘t Kempke

Asbest uit tuinen ’t Kempke

onderhoud van de begraafplaats? Neem 
dan contact op met de beheerder.

U kunt contact opnemen met Peter 
Woolderink. Mail naar begraafplaats@ 
twentemilieu.nl of bel 06 – 5062 2553.

In tuinen van woningen aan ’t Kempke is asbest aangetroffen door Projectbureau 
Bodem Asbest Sandering (BAS).  Het gaat om de woningen van woningcorporatie 
Domijn, die gesloopt worden in ruil voor nieuwbouw. Vanaf half december wordt 
begonnen met het opruimen van het asbest. De grond wordt afgegraven en afge-
voerd. Daarna wordt de plek weer gevuld met schone grond. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidseisen en vormen geen risico 
voor omwonenden. Zij zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Meer informatie over 
het verwijderen van asbest uit de bodem en werkzaamheden van Projectbureau 
BAS is te vinden op bodemasbestsanering.nl.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Een tweede leven

Spullen kapot? Repareer ʻt! 
Mankementen aan uw koff iezetapparaat, stofzuiger of 
mixer? Bij het Repair Café in ̓ t Gilde in Haaksbergen repa-
reren vrijwilligers uw elektrische apparaten, speelgoed, 
klein meubilair of fietsen. Spullen die anders wegge-
gooid worden, krijgen hier een tweede leven. 

Bent u ondernemer?

Energiebespaartips, subsidies 
en regelingen op een rij
Steeds meer bedrijven in Haaksbergen nemen energie-
besparende maatregelen. Waarom? Het scheelt flink in 
de kosten en het is goed voor het milieu. Wilt u ook 
verdienen met duurzaam ondernemen? We hebben 
alle informatie voor u op een rij gezet.

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 27 november kunt u uw oud pa-
pier brengen naar de Pius X-school aan de 
W.H. Jordaansingel 20, naar de St. Bonifa-
ciusschool te Hoeve en naar de voetbalver-
eniging te Buurse. 

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 27 november haalt basisschool 
Holthuizen (het Palet) oud papier op in in-
zamelgebied 3. U kunt het papier gebun-
deld of in dozen aanbieden. Wij vragen u 
ervoor te zorgen dat er geen plastic tussen 
het oud papier zit. U kunt het oud papier ’s 
ochtends voor 8.30 uur bij de containerver-
zamelplaats neer zetten.  

ALGEMEEN
Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) Haaksbergen 
Op 27 oktober 2021 heeft  de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Verordening naamge-
ving en nummering (adressen) Haaksber-
gen vastgesteld. Deze verordening geeft  
– onder meer – aan dat het college bevoegd 
is tot naamgeving van woonplaatsen en 
openbare ruimten en de nummering van 
objecten. De Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) Haaksbergen wordt 
bekendgemaakt in het digitale Gemeen-
teblad van 25 november 2021 en treedt in 
werking op 1 december 2021. Deze verorde-
ning is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze verordening opgenomen 

in het verordeningen-/regelingenregister 
dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis.

Algemene plaatselijke verordening
Op 27 oktober 2021 heeft  de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Algemene plaatselijke 
verordening vastgesteld. Deze verordening 
geeft  regels in het belang van de openbare 
orde, de natuur, het beheer van de open-
bare ruimte en andere zaken betreff ende 
de ʻhuishouding’ van de gemeente. De Al-
gemene plaatselijke verordening wordt be-
kendgemaakt in het digitale Gemeenteblad 
van 25 november 2021 en treedt in wer-
king op 1 december 2021. Deze verorde-
ning is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze verordening opgenomen 
in het verordeningen-/regelingenregister 
dat op verzoek kan worden 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-
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 
voorzieningenrechter
Zowel een beroepschrift  als een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
moeten worden ingediend bij de Recht-
bank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op 
dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•  Adriaan van Ostadestraat 10, 
Z/21/021449, het aanbouwen van een 
erker, aspect bouw, ingediend 17 no-
vember 2021.

•  Blankenburgerstraat 43, 43a, 43b, 
Z/21/021459, het transformeren van een 
bestaand gebouw naar 23 appartemen-
ten, aspect bouw, ingediend 18 novem-
ber 2021.

•  Kemerij 32, Z/21/021447, het plaatsen 
van een carport, aspect bouw, inge-
diend 17 november 2021.

•  Scholtenhagenweg 36, Z/21/021441, 
het kappen van 15 Amerikaanse en 4 zo-
mereiken, aspect kap, ingediend 17 no-

vember 2021.
•  Weertseriet 10, Z/21/021472, het aan-
bouwen van een erker, aspect bouw, in-
gediend 19 november 2021.

•  Wissinkbrinkweg 42, Z/21/021443, het 
kappen van vijf eiken, aspect kap, inge-
diend 17 november 2021.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Heetpasweg 16, Z/21/021353, het kap-
pen van één eik, aspect kap.

•  Korenmolenweg 15 Z, Z/21/021292, het 
kappen van één Amerikaanse eik en één 
inlandse eik aspect, aspect kap. 

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op: 24 november 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Groothuizenweg 62, Z/21/021477, voor 
een mestbassin. 

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

Steeds meer bedrijven in Haaksbergen nemen energie-

Mankementen aan uw koff iezetapparaat, stofzuiger of 
mixer? Bij het Repair Café in ̓ t Gilde in Haaksbergen repa-

Kleine reparaties zijn gratis en worden ter plekke uitgevoerd. 
Onderdelen die vervangen moeten worden zijn voor eigen

rekening. Het Repair Café is elke 
eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur 
geopend. Meer informatie leest u op gildehaaksbergen.nl.

Quick wins voor energiebesparing, maar ook investeringen 
voor de korte termijn en lange termijn staan op een rij. 
We laten u zien wat uw wettelijke verplichtingen zijn en welke 
subsidies het Rijk en de Provincie voor u beschikbaar hebben. Kijk dus snel op 
www.sterinsamenduurzaam.nl/energiebespaartips.

   Openbare Bekendmakingen

 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. 


