
 donderdag 23 december 2021 pagina 1

GemeenteNieuws

Een blijk van waardering 

Zilveren erespeld voor Margreet Bakker
Margreet Bakker-Roozeboom heeft op woensdag 15 december de zilveren erespeld 
van de gemeente Haaksbergen ontvangen. Burgemeester Rob Welten reikte haar 
deze gemeentelijke onderscheiding uit in ’t Stien’nboer bij haar pensionering als 
zwemjuf.

Hele generaties Haaksbergenaren ken-
nen Margreet Bakker als degene die hen 
heeft leren zwemmen. Zij geeft dan ook al 
meer dan 50 jaar zwemles aan kinderen. 
Ook heeft zij volwassenen (en ouderen) ge-
holpen om zich als een vis in het water te 
voelen, met name zij die lichamelijke onge-
makken of beperkingen hebben.

VASH
Ruim 25 jaar geleden was Margreet betrok-
ken bij de oprichting van VASH, de Vereni-
ging Aangepast Sporten Haaksbergen. 
Binnen deze vereniging heeft zij zich altijd 
geheel vrijwillig ingezet door sportieve en 
ontspannende activiteiten te organise-
ren en te begeleiden. Uiteraard in het wa-

ter, maar ook met andere activiteiten zoals 
Nordic Walking en de gymgroep. Alles om 
ervoor te zorgen dat mensen met een be-
perking mee kunnen doen door te spor-
ten. Als moeder en mantelzorger van haar 
dochter die door haar handicaps afhanke-
lijk is van haar rolstoel weet zij hoe belang-
rijk dat is.

Waardering
De gemeentespeld is een onderscheiding 
die is ingesteld door het college van B&W. 
Het uitreiken van de gemeentespeld is een 
blijk van waardering en erkentelijkheid 
voor het leveren van bijzondere prestaties 
binnen de Haaksbergse samenleving.

In gesprek over aanpassingen aan oude N18
Afgelopen zaterdag 18 december zijn inwoners in verschillende groepen bijgepraat 
over de ontwikkelingen rond de oude N18. De weg moet worden aangepast aan de 
nieuwe functie die hij gekregen heeft, namelijk een straat voor bestemmingsver-
keer. De gemeente ging met bewoners in gesprek over de mogelijkheden. Wat kwam 
er zoal aan de orde en hoe gaat het nu verder?

Er waren deze zaterdag gesprekken met 
verschillende bewonersgroepen. Met 
mensen voor wie het al dan niet verwij-
deren van het viaduct over de Buurser-
straat consequenties heeft. Met bewoners 
van de huizen die direct aan de oude N18 

liggen tussen de Veldmaterstraat en Wie-
denbroeksingel. Én met bewoners aan de 
Irenesingel over de herinrichting tussen de 
Klaashuisstraat en Morsinkhofweg. Veilig-
heid voor fietsers en voetgangers en het 
behouden van parkeerruimte waren be-

langrijke thema’s. Over het verwijderen 
van het viaduct waren de meningen ver-
deeld. Er waren bewoners die vreesden 
voor toename van verkeer over de Buurser-
straat. Anderen vonden juist de huidige si-
tuatie niet gewenst, met veel sluipverkeer 
over smalle wegen zoals de Leemdijk.

Reacties op website
Om bewoners de komende tijd goed 
te blijven informeren over de stap-
pen die gezet worden om de weg aan 
te passen wordt een website ingericht:  
www.tinyurl.com/oudeN18. Op deze site 

kunnen geïnteresseerden onder meer pre-
sentaties, tekeningen en onderzoeken (bij-
voorbeeld verkeerstellingen) bekijken. Ook 
komt er een reactieformulier, waardoor in-
woners nogmaals de kans hebben om hun 
wensen kenbaar te maken. De site wordt 
de komende tijd, ook gedurende de werk-
zaamheden, geactuliseerd. De gemeente-
raad neemt uiteindelijk een besluit over 
het al dan niet vervangen van het viaduct 
door een gelijkvloerse kruising. Daarbij 
neemt de gemeenteraad de diverse wen-
sen van bewoners mee in haar afwegingen.

Rob Welten bezoekt 60-jarig bruidspaar

Gelukwensen voor Annie en Dick van der Meer
Beiden groeiden op in Den Haag, waar ze 
trouwden op 20 december 1961. Dick (82) 
en Annie (79) van der Meer-Koenraads 
hebben daarna stevig wortel gescho-
ten in Haaksbergen. Burgemeester Rob 
Welten bezocht het diamanten paar op 
hun trouwdag. Een geanimeerd gesprek 
met twee bezige bijen.

Werken bij Signaal (nu Thales) in Hengelo, 
terwijl je jonge gezin in Den Haag woont… 
Dat was niet ideaal. “Op vrijdagavond nam 
ik de trein naar huis en op zondagavond 
weer terug naar Hengelo. Maar de treinen 
reden wél altijd!” Dick en Annie van der 
Meer, ondertussen trotse ouders van Dirk 
Jan, waren dan ook erg blij met de een-
gezinswoning in Haaksbergen die ze in 
1963 via Signaal konden krijgen. Daar wer-
den vervolgens Peter, hun tweede zoon, 
en dochter Yvonne geboren. Minstens zo 
trots zijn ze op de vijf klein- en twee ach-
terkleinkinderen. “Ter ere van ons 60-jarig 
huwelijk zijn we met z’n allen een weekend 
weggeweest. In september al, gelukkig nét 
op tijd.”, vertelt de bruidegom. “Toen ik ze 
daar zo zag met z’n allen heb ik dikke tra-
nen gehuild”, onthult zijn vrouw. 

Genieten
In Haaksbergen bouwden ze een mooi le-
ven op en waren (en zijn) ze actief in aller-
lei geledingen van de samenleving. Een 
kleine greep: zwemmen, tennis, volleybal, 
trimmen, de kerk, de videoclub en een 
hoop vrijwilligerswerk. En een uitgebreide 

kennissenkring brengt gezelligheid. “Heb-
ben we wel eens stil gezeten?”, vraagt de 
bruid zich hardop af. Na een ingrijpende 
reorganisatie bij Thales in 1994 ging Dick 
met vroegpensioen. Van héél véél weg was 
hij ineens bij huis. De overgang naar deze 
nieuwe levensfase verliep soepel, eigen-

lijk zoals alles in hun gezamenlijke leven. 
Fantastische reizen maakten ze met de ca-
ravan. De herinneringen zijn gevangen in 
een imposante reeks fotoboeken en video-
films. Winterkamperen in het Oostenrijkse 
Zillertal staat hoog in hun top 10. Datzelf-
de geldt voor caravanvakanties in Noor-
wegen, het land waar ze bijna twee jaar 
woonden. Overdonderd waren ze door de 
schoonheid van Bryce Canyon in de Ver-
enigde Staten. Maar ook in hun geboor-
testad Den Haag komen ze graag. “Een 
weekendje, heerlijk naar het strand, de 
Scheveningse pier, hapje eten. Als je terug-
kijkt op zo’n dag als vandaag, wat hebben 
we dan toch veel meegemaakt.”

 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. 
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Fotoactie gemeenteraad over afval

Afval: deel wat goed en 
fout gaat in Haaksbergen!
Hoe denkt u over afval in Haaksbergen? De gemeenteraad start donderdag 23 de-
cember een fotoactie om uw mening te horen! Met deze fotoactie roept de gemeen-
teraad van Haaksbergen inwoners op om te laten zien wat er goed en fout gaat in de 
gemeente op het gebied van afval. Waar bent u tevreden over en wat stoort u? Maak 
van beiden (goed en fout) een foto en stuur deze in met een korte toelichting.

U kunt op twee manieren meedoen:
•  Op Facebook, Instagram en LinkedIn 
heeft  de gemeente een oproep geplaatst. 
Deel uw foto’s met uw toelichting via de 
reacties op dat bericht.
•  Of mail uw foto’s en toelichting naar af-
val@haaksbergen.nl.
Deze fotoactie loopt van 23 december 2021 

tot en met 6 januari 2022. Onder de inzen-
dingen worden mooie prijzen verloot. Kijk 
voor meer informatie en de voorwaarden 
op haaksbergen.nl/afvalgesprek. Deelne-
mers aan de fotoactie helpen de gemeen-
teraad om besluiten te nemen over het 
afvalbeleid.

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 

AFVAL

OUD PAPIER 
In verband met de feestdagen wordt er 
de komende twee weken geen oud papier 
opgehaald. 

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-

Controle afvalcontainers
In november was er weer een controleactie van de verpakkingencontainer. 
Deze container is bedoeld voor plastic, metaal en drankpakken (pmd). Helaas 
is er geconstateerd dat er in veel containers ʻfout afval’ zit, oft ewel afval dat 
niet thuishoort in de pmd-container. Deze containers zijn blijven staan en 
werden dus niet geleegd. De gemeente Haaksbergen vraagt uw aandacht voor 
het goed scheiden van afval. 

In de verpakkingencontainer werd veel 
restafval en gft -afval aangetroff en. In 
andere gevallen werd zelfs een hele 
vuilniszak in de verkeerde container 
aangetroff en. Soms komt dit doordat 
mensen niet weten welk afval in wel-
ke container hoort, of wordt er verge-
ten het afval te scheiden. Vervuiling 
in de pmd-container kan jaarlijks tot € 

500.000 euro aan kosten met zich mee-
brengen en moet worden betaald uit de 
afvalstoff enheff ing. In 2022 gaat de ge-
meente ook verder met het controleren 
van uw afvalcontainers. Bij vervuiling 
wordt de container niet alleen vol ach-
tergelaten, maar kunt u ook een boe-
te ontvangen. Uw afval goed scheiden 
scheelt dus in de portemonnee!

Familie Janssen wint Google Nest
De familie Janssen is de trotse winnaar van de slimme Google Nest thermostaat. 
Ze wonnen de prijs door de enquête over aardgasvrij en energiebesparing in te 
vullen. 

19 januari 2022: 
digitale inwonersavond
Hoe wordt Haaksbergen aardgasvrij en 
wanneer? En wat kunt u zelf doen om 
energie te besparen? Daarover praten 
we tijdens een digitale inwonersavond. 
U kunt uw vragen voor, tijdens en na de 
uitzending stellen. Alle vragen worden 
beantwoord. Dus zet deze datum vast 
in uw agenda, binnenkort volgt er meer 
informatie. 

ʻWe winnen nooit wat, en nu opeens zo’n 
mooie prijs die we heel goed kunnen ge-
bruiken!’, aldus het trotse echtpaar. In 
huize Janssen is al een warmtepomp ge-
installeerd omdat zij aardgasloos wonen. 
Ook liggen ruim voldoende zonnepane-
len op het dak om de benodigde elektri-
citeit op te wekken.

Buren verder helpen
De heer Janssen heeft  zich ook aange-
meld als vrijwilliger, om andere bewoners 
in de wijk te helpen duurzamer te wonen. 
ʻIk kan bijvoorbeeld helpen met hoe je 
energie kunt besparen, maar ook om sa-
men te kijken hoe je slim gebruik van sub-
sidies kunt maken. Ik wil mijn ervaring en 
kennis graag in zetten voor anderen’.

Resultaten enquête
Bijna 300 inwoners hebben de enquê-

te over aardgasvrij en energiebesparing 
ingevuld. En bijna 20 inwoners hebben 
zich aangemeld als vrijwilliger om an-
deren verder te helpen verduurzamen. 
De resultaten van de enquête zijn terug 
te vinden op sterinsamenduurzaam.nl/
enquete of door de QR-code te scannen. 

   Openbare Bekendmakingen
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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)  
•  Handelsstraat 1, Z/21/021745, het uit-
breiden van een bedrijfshal, aspect bouw, 

ingediend 17 december 2021.
•  Kalkovenweg, kadastraal bekend onder 
sectie B, nummer 919, Z/21/021736, het 
bouwen van een woning met schuur, as-
pect bouw, ingediend 16 december 2021.
•  Leppepaalweg 30, Z/21/021707, het her-
bouwen van een machineberging, aspect 
bouw, ingediend op 25 november 2021. 

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Kolleweg 2, Z/21/021269, het realiseren 
van een schuilstal, aspect bouw, inge-
diend 31 oktober 2021, de nieuwe uiterste 
beslistermijn wordt 5 februari 2022.
•  Munsterdijk, kadastraal bekend onder 
sectie R, nummer 933, Z/21/021222, het 
plaatsen van een mast voor telecommu-
nicatie doeleinden, aspect bouw en inrit/
uitweg, ingediend 25 oktober 2021, de 
nieuwe uiterste beslistermijn wordt 7 fe-
bruari 2022.

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden 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:
•  Oude Enschedeseweg 31, kadastraal 
bekend onder sectie C, nummer 3387, 
Z/21/020810, het bouwen van een woning, 

aspect bouw, ingediend 13 september.

Dit voornemen en bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 23 december 2021 2 
weken ter inzage in het gemeentehuis. Tij-
dens de periode van terinzagelegging kan 
iedereen schriftelijk bedenking/zienswijze 
inbrengen. Deze bedenking/zienswijzen 
moeten worden gericht aan burgemees-
ter en wethouders, Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Ook mondeling kunnen 
zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor 
kunt u telefonisch een afspraak maken met 
het taakveld vergunningen, telefoonnum-
mer 053 573 45 67.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Beckummerweg 38, Z/21/021746, een 
omgevingsvergunning beperkte mili-
eutoets voor een interne wijziging, as-
pect omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets.

Deze vergunning i bekendgemaakt op: 22 
december 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Goorsestraat 263, Z/21/019187, het reali-
seren van een nieuwe varkensstal, aspect 
bouw en milieu, ingediend 25 maart 2021.

Met ingang van 23 december 2021 kunnen 
binnen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 

de stukken onder de kop Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Veldmaterstraat 45, Z/21/021729, voor 
een kinderdagverblijf.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Eerste Marathon Op Natuurijs jaar 2021-
2022, Z/21/021233, Scholtenhagenweg 
40c, bekendgemaakt 16 december 2021.
•  Optocht Kindercarnaval te Buurse (27 fe-
bruari 2022), Z/21/021075, Buurse, be-
kendgemaakt 16 december 2021.
•  Verlichte carnavalsoptocht Buurse (19 
februari 2022), Z/21/021008, Buurse, be-
kendgemaakt 16 december 2021.

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen 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


