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GemeenteNieuws

Wegens jarenlange inzet voor de ouderen

Koninklijke onderscheiding voor Herman Buursen
Herman Buursen is al tientallen jaren een gedreven vrijwilliger, die altijd klaar staat 
voor de ouderen binnen onze samenleving. Het heeft Zijne Majesteit behaagd de 
heer Buursen, bij bijzondere gelegenheid, te benoemen tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hij ontving de bijbehorende decoratie uit handen van burgemees-
ter Rob Welten tijdens zijn laatste bestuursvergadering van de KBO Haaksbergen op 
woensdag 1 december 2021.

Al in 1969 begint Herman zijn carrière als 
toegewijde vrijwilliger als hij samen met 
zijn vrouw Ank besluit om gastgezin te 
worden van Pax Christi Kinderhulp, voor 
kinderen uit Berlijn. Zij boden kinderen de 
kans om, buiten de gespannen situatie tij-
dens de Koude Oorlog, in een liefdevol ge-
zin op adem te komen. En daar bleef het 
niet bij: zij gingen ook werken voor deze 
organisatie in Twente. Herman nam zitting 
in de Werkcommissie Berlijn, het bestuur 
van deze afdeling. Hij zorgde voor het bus-
vervoer, begeleiders en de indeling in ge-
zinnen. Ruim 30 jaar heeft hij zich hiervoor 
ingezet.

Initiatieven voor ouderen
Herman is al 25 jaar bestuurslid van de Ka-
tholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling 

Haaksbergen. Hij heeft zich hier ingezet 
voor de belangen van ouderen. Hij wordt 
gezien als een betrokken bestuurder met 
oog voor de ouderen binnen de maatschap-
pij, in Haaksbergen en daarbuiten. Als 
medeoprichter van de bekende belasting-
service heeft hij veel leden van de KBO ge-
holpen bij hun belastingaangifte. Hij heeft 
een prominente rol gespeeld bij de uitrol 
van deze service over heel Nederland. In 
de beginjaren verzorgde hij cursussen om 
vrijwillige belastinginvullers op plaatselijk 
en provinciaal niveau op te leiden. De scho-
ling van de honderden invullers in de pro-
vincie en de afdelingen in Overijssel was 
zo succesvol dat de belastingdienst aan 
de KBO hiervoor zelfs een subsidie toeken-
de. Zijn activiteiten binnen de KBO hielden 
hiermee niet op: hij was een van de initia-

AutoMaatje Haaksbergen brengt u naar de vaccinatielocatie
Bent u aan de beurt voor een boostervaccinatie tegen corona, maar weet u niet hoe 
u bij de priklocatie kan komen? ANWB AutoMaatje vervoert mensen die minder mo-
biel zijn. Tegen een vergoeding van 30 cent per kilometer worden mensen door een 
vrijwillige chauffeur uit de buurt opgehaald en thuisgebracht. 

“Voor sommige ouderen is het een punt 
van zorg hoe ze op de plek van bestem-
ming komen”, vertelt Ton Harmsen van 
de Noaberpoort, waar de coördinatie van 
ANWB AutoMaatje Haaksbergen is onder-

gebracht: „Als iemand een vervoerspro-
bleem heeft naar de priklocatie dan kan 
ANWB AutoMaatje een uitkomst zijn.” Wie 
voor de boostervaccinatie een beroep wil 
doen op AutoMaatje, kan zich telefonisch 

aanmelden bij de Noaberpoort via 053 573 
45 96. Ook chauffeurs die zich als vrijwilli-
ger willen aanmelden kunnen dit telefoon-
nummer bellen. Dat kan op werkdagen van 
8.30 uur tot 11.30 uur. 

Bij het vervoer worden de coronamaatre-
gelen van het RIVM uiteraard gevolgd. Dat 
betekent onder andere dat mondkapjes 
verplicht zijn. 

Na een jaar van afwezigheid

Vitaliteitsbeurs Haaksbergen komt terug

 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. 

Reserveer zondag 6 maart in je agenda 
voor deze informatieve en mooie dag. Of 
meld je nu aan om een bijdrage te leve-
ren, als vrijwilliger, of door je vereniging 
of bedrijf te promoten.

De gezellige beurs met informatie en de-
monstraties rond leefstijl en gezondheid 
heeft een jaar overgeslagen, maar viert 
in 2022 de zevende editie. Juist nu coro-
na en de maatregelen aan de orde van 
de dag zijn, is aandacht voor leefstijl, ge-
zondheid en welzijn belangrijk. ‘Je kunt 
niet voorkomen dat je ziek wordt, maar je 
kunt wel proberen zo vitaal en veerkrach-
tig mogelijk te zijn. Tijdens deze beurs 
vind je van alles dat je daarbij kan onder-
steunen,’ aldus organisator en buurtsport-
coach Nienke Schuppers.

Wat is er te doen op de beurs?
Op de beurs staan stands met informatie 
over heel diverse onderwerpen rond het 
thema vitaliteit. Van fysiotherapie, tot ou-
derenontmoetingsgroep en van (aange-
paste/elektrische) fietsen tot zorg in huis. 

Ook zijn er beweegdemonstraties en mu-
ziekoptredens. ‘Die diversiteit is belang-
rijk, want zo wordt iedereen door iets 
verrast dat zij voordien nog niet kende’, 
omschrijft Schuppers. En dat is precies 

waarom bezoekers elke editie opnieuw 
weer enthousiast zijn. Elk jaar is er iets 
vernieuwends of een leuke verrassing 
in het programma opgenomen. Schup-
pers vult aan: ‘Daarnaast zijn er natuurlijk 

weer de gratis goodiebags voor de eerste 
100 bezoekers en de loterij, waar bezoe-
kers elk jaar erg enthousiast over zijn’. 

Er is nog ruimte voor aanmeldingen 
voor een stand en het geven van een de-
monstratie. Partijen die interesse heb-
ben om deel te nemen kunnen contact 
opnemen met Nienke Schuppers via  
n.schuppers@noaberpoort.nl of 053 573 
47 89. 

tiefnemers van de gespreksgroep Wittem. 
Dit is een samenwerkingsverband met de 
gezamenlijke kerken in Haaksbergen met 

als doel ouderen samen te brengen en met 
elkaar in gesprek te gaan over geloof, kerk 
en samenleving.
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WELK AFVAL WAAR
TIJDENS DE FEESTDAGEN

  Drinkpak  |  Waxinelichtcupjes  |  Plastic vleesbakje

  Spuitbus  |  Piepschuim  |  Kapotte kerstballen

      Wat mag er bij verpakkingen?

  Champagnefles  |  Parfumfles  |  Conservenpotje

  Drinkglazen  |  Koffiekop- en schotel  |  Ovenschaal

      Wat mag er bij glas?

  Cadeaupapier  |  Reclamefolder  |  Kartonnen doos

  Maaltijdbox  |  Cadeaufolie  |  Papieren zak met vet

      Wat mag er bij papier?

  Jus, bakvet (gestold)  |  Schillen, snijresten  |  Botjes, graten

  Frituurvet, olie  |  As, kolen  |  Theezakjes, koffiepads

      Wat mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten?      Wat mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten?

Weten in welke bak het wel hoort? 
Scan de QR-code of kijk op 
www.twentemilieu.nl/welkafvalwaar 

Uitbreiding regionale ICT-samenwerking

Hengelo regelt ICT-dienstverlening 
voor Haaksbergen 

Bijeenkomst over Wilhelminaviaduct over Buurserstraat
Op zaterdagmiddag 18 december organiseert de gemeente een bijeenkomst over 
het al dan niet handhaven van het Wilhelminaviaduct over de Buurserstraat. Als het 
viaduct verwijderd wordt, dan ontstaat er meer wegverkeer over de Buurserstraat.  
Tegelijkertijd worden andere straten juist ontlast. Denk aan sluiproutes (zoals 
de Leemdijk en Zoomweg) en straten in het centrum (zoals de Eibergsestraat en 
Enschedesestraat). Bewoners zijn welkom bij de bijeenkomst op de 18e tot een 
maximum aantal personen. Vooraf opgeven is dan ook noodzakelijk.

Het Wilhelminaviaduct ligt op de oude N18, 
die omgevormd wordt naar een weg waar 
de maximumsnelheid 50 kilometer per 
uur wordt. Het ontwerp voor een deel van 
de oude N18 - het deel tussen de kruising 
met de Noordsingel en de kruising met de 
Scholtenhagenweg - ligt nu op de tekenta-
fel. Eén van de dingen waarover wordt na-
gedacht is het vervangen van het viaduct 
door een gelijkvloerse kruising. 

Gelijkvloers kruispunt
Het verwijderen van het Wilhelminaviaduct 
lijkt logisch. Bij een straat met minder ver-
keer past prima een gelijkvloerse kruising, 
waarbij aandacht is voor de veiligheid van 
fietsers. Een viaduct is een dure construc-
tie, omdat het prijzig is in onderhoud. Dat 
geldt ook voor dit Wilhelminaviaduct, dat 
nog een restlevensduur heeft  van ongeveer 
15 jaar. Bovendien voorkomt een gelijk-
vloers kruispunt op deze plek dat verkeer 
richting Buurse en Duitsland (waaronder 
vrachtwagens en landbouwwerktuigen) 
door de dorpskern moet, zoals nu het geval 
is. Daarnaast worden sluiproutes ontlast. 
Daar tegenover staat dat een deel van de 

Buurserstraat intensiever gebruikt zal wor-
den. Een besluit over de toekomst van het 
viaduct is nog niet genomen. De gemeen-
te gaat nu eerst in gesprek met bewoners. 
Vervolgens is het laatste woord aan de 
gemeenteraad.

Vooraf aanmelden 
De bedoeling van de middag is om re-
levante straatbewoners te informeren, 
vragen te beantwoorden en wensen te 
inventariseren. Daarvoor is beeldmate-
riaal beschikbaar. De bijeenkomst vindt 
plaats bij Partycentrum ’t Hagen op zater-
dag 18 december van 15.00 tot 17.00 uur. 
Bij de bijeenkomst wordt uiteraard reke-
ning gehouden met de dan geldende co-
ronamaatregelen. Daarom is een beperkt 
aantal bezoekers mogelijk en is maximaal 
1 persoon per huishouden welkom. Op-
gave vooraf is noodzakelijk. Ook moeten 
bezoekers bij de ingang de QR-code voor 
toegang tonen. Aanmelden voor de bijeen-
komst kan tot en met dinsdag 14 decem-
ber (met vermelding van naam en adres) 
bij wijkcoördinator Harm Rexwinkel via 
hh.rexwinkel@haaksbergen.nl. 

Na toestemming van de raad zal de gemeente Haaksbergen vanaf 1 januari 2022 
toetreden tot de ICT-samenwerking, zoals de gemeente Hengelo die al jaren heeft  
met de gemeente Oldenzaal en SWB Midden Twente. De samenwerking houdt 
in dat Hengelo in de loop van 2022 de taken op ICT-gebied gaat overnemen van 
Haaksbergen. Dit is de uitkomst van een traject waar de gemeenten samen mee be-
zig zijn sinds oktober 2020. Het is voor Haaksbergen een belangrijke stap in het ver-
sterken van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

De Colleges van B en W van Haaksbergen en 
Hengelo leggen de voorgenomen samen-
werking voor aan de gemeenteraden van 
Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal en het 
algemeen bestuur van SWB Midden Twen-
te. Vervolgens nemen zij nog dit jaar een 
definitief besluit over de samenwerking.

Voordelen regionale samenwerking
Een stevige ICT-infrastructuur vormt de ba-
sis voor goede en betrouwbare dienstver-
lening. Als zelfstandige netwerkgemeente 
heeft  Haaksbergen de keuze gemaakt om 
op dit gebied het wiel niet opnieuw uit te 
vinden, maar de samenwerking in de re-
gio te zoeken. Voor de gemeente Hengelo 
is zo’n samenwerking niet nieuw. Ook voor 
gemeente Oldenzaal en de SWB Midden 
Twente wordt de ICT-dienstverlening door 
gemeente Hengelo uitgevoerd. De ervarin-

gen die hiermee opgedaan zijn, waren po-
sitief: deze regionale samenwerking blijkt 
voordelen te hebben voor alle partijen. 
Haaksbergen treedt nu toe tot dit bestaan-
de succesvolle samenwerkingsverband. 
De werkwijze op ICT-gebied binnen de ge-
meente Hengelo verandert inhoudelijk 
niet door deze samenwerking.

Haaksbergen zelfstandige 
netwerkgemeente
Burgemeester Rob Welten van Haaksber-
gen benadrukt nog eens dat deze samen-
werking een mooie stap is om het doel 
van de zelfstandige netwerkgemeente 
Haaksbergen te bereiken. Door het uit-
plaatsen van de ICT-taken verkleint Haaks-
bergen de kwetsbaarheid op dat gebied en 
wordt de continuïteit in de dienstverlening 
verstevigd. 

Agenda commissievergadering
Volgende week vergadert de raadscommissie Ruimte weer digitaal en op af-
stand. De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de website van 
de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u contact opnemen met 
griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mail-
adres g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67. De griff ier 

bespreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is. 

Commissie ruimte
Op woensdag 15 december staan onder 

meer de volgende onderwerpen op de 
agenda. 
•  Wensen en bedenkingen kenbaar ma-
ken in het kader van het vooroverleg-
plan bouwplan beschermd wonen aan 
de Brem. 

•  Mededelingen:
 •    Terugkoppeling uit 

samenwerkingsverbanden
 •    Stand van zaken stikstofdossier

•  Behandeling overzicht afspraken 
raads- en commissievergaderingen

•  Vaststellen besluitenlijst van de com-
missievergadering Ruimte van 10 no-
vember 2021.

•  Behandeling ingekomen stuk: 
 •     Behandeling brief van 28 oktober 

2021 van bewoners Zieneschstraat 
over leefbaarheid Zieneschstraat. 
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.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

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 11 december kunt u tussen 8.30-
11.00 uur uw oud papier naar basisschool 
De Kameleon brengen aan de Bartokstraat 
56. 

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 11 december halen basisschool 
De Kameleon en de Dr. Ariënsschool oud 
papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. 
Het oud papier kunt u ’s ochtends voor 
8.30 uur in dozen of gebundeld neerzetten 
bij de containerverzamelplaats. 

ALGEMEEN
Donderdag 6 januari halen vrijwilligers van 
de Hervormde kerk Buurse/Haaksbergen 
weer tweedehands goederen op. Voor in-
lichtingen hierover kunt u contact opne-
men via het volgende telefoonnummer: 
053 572 43 79. 

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 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
•  Beckummerweg 41, Z/21/021566, het 
plaatsen van een tijdelijke woonunit, 
aspect bouw, ingediend 30 november 
2021.

•  Buurserstraat 110, Z/21/021586, het 
plaatsen van zonnepanelen op de 
schuur/berging, aspect bouw, inge-
diend 1 december 2021.

•  Jan Lievenstraat 6, Z/21/021611, het 
realiseren van een dakopbouw, aspect 
bouw, ingediend 2 december 2021.

•  Ravelstraat 8, Z/21/021577, het realise-
ren van een uitbouw aan de achterzijde 
van de woning, aspect bouw, ingediend 
30 november 2021.

•  Sonderenstraat 59, Z/21/021602, het 
bouwen van een kapschuur en berg-
schuur, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 2 december 2021.

•  Weverstraat 3, Z/21/021594, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 2 december 2021.

•  Zeedijk 6-8, Z/21/021620, het bouwen 
van 5 appartementen, aspect bouw, in-
gediend 3 december 2021.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIERE 
PROCEDURE   
•  H azelaar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30 en 3, Z/21/21346, het realiseren 
van gekozen kopers opties behorende 

bij de nieuwbouw van 25 koopwonin-
gen, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening.

•  Kabelstraat 7, Z/21/021158, het bou-
wen van een bedrijfspand, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening.

•  Scholtenhagenweg 36, Z/21/021441, 
het kappen van 14 Amerikaanse eiken, 
aspect kap.

•  Wissinkbrinkweg 42, Z/21/021443, het 
kappen van vijf eiken, aspect kap.

•  Zuidgrensweg 9, Z/21/020568, het bou-
wen van een woning ter vervanging van 
bestaande woning, aspect bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 8 december 2021. Tegen bovengenoem-
de besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift  indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  E ijsinkpasweg 9, Z/21/021582, het wij-
zigen van de inrichting. 

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

Zonne-energie een stap dichterbij
Voor de inwoners van Haaksbergen komt zonne-energie steeds dich-
terbij, nu het college van burgemeester en wethouders de om-
gevingsvergunning heeft  verleend voor drie zonnevelden. De 
vergunningen zijn nu onherroepelijk, dus de initiatiefnemers kun-
nen aan de slag met de voorbereidingen om tot realisatie over te 
gaan. De verwachting is dat het eerste zonneveld al in 2023 in gebruik 
wordt genomen. De initiatiefnemers van de zonnevelden bieden aan 
inwoners van Haaksbergen ook de mogelijkheid om mee te investeren 
en dus mee te verdienen aan deze projecten. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op 
https://www.sterinsamenduurzaam.nl/duurzaam-opwekken. 

Waarom radiatorfolie?
Bij vrijwel alle radiatoren gaat een groot gedeelte 
van de afgegeven warmte verloren via de buiten-
muren. Om dit te voorkomen kunt u radiatorfolie 
achter de verwarming, op de muur plakken. Daar-
mee bespaart u energie en dus geld! Een gemid-
deld huishouden bespaart jaarlijks ongeveer 10 
kuub aardgas per m2. Dat is zo’n €70,- op 
de energierekening. 

   Openbare Bekendmakingen


