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GemeenteNieuws
Binnenkort weer verder met natuurherstel Buurserzand
Ook voor de graafmachines en trekkers in het Buurserzand gold afgelopen maanden
een winterstop. Zodra het weer het toelaat en de kans op vriezen voorbij is, worden
de werkzaamheden in en rond het Natura 2000-gebied hervat. Wat is er de afgelopen
periode gebeurd en waar doen we het ook alweer voor?
Halverwege vorig jaar zagen we het Buurserzand veranderen. Meest in het oogspringend was het verwijderen van de bomen
bij de entree van het Buurserzand aan de
Waarveldweg. Verder werden ook sloten
gedempd of minder diep gemaakt en werd
er geplagd: de bovenste grondlaag werd op
sommige plekken verwijderd. Het belangrijkste doel van alle maatregelen is het te-

gengaan van verdroging. Daarmee moet de
bijzondere natuur in het Buurserzand beschermd en behouden worden. Vochtige
heide en vennen worden uitgebreid en behouden en kwetsbare planten en bijzondere dieren profiteren hiervan.
Stap voor stap
De werkzaamheden vinden gefaseerd

plaats. Op onderstaande kaart is te zien
welke werkzaamheden, waar er wanneer plaatsvinden. Waar nodig vinden in
het broedseizoen geen werkzaamheden
plaats. De uitvoerder van de werkzaamheden is aannemersbedrijf Baks Civiel- en
Cultuurtechniek. Heeft u vragen, klachten
of meldingen? Dan kunt u contact opnemen
met Gerrit Te Slaa van het aannemersbedrijf via 06 404 880 77. Vanaf woensdag 30
maart starten ook weer de inloopspreekuren in de bouwkeet bij de entree van het
Buurserzand bij de begraafplaats. Deze
vinden plaats op de laatste woensdag van
de maand van 14.00 tot 15.00 uur.

Meer informatie
De gemeente Haaksbergen, provincie
Overijssel en Natuurmomenten werken
aan natuurherstel van het Buurserzand
en Horsterveen. Zij werken daarbij samen
met partners als LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en het
Waterschap Rijn & IJssel. De maatregelen
worden uitgevoerd bij Europese natuurgebieden in het kader van Natura-2000. Meer
informatie vindt u op: www.overijssel.nl/
natura2000.



Gemeenteraadsverkiezingen Vaccineren in Haaksbergen
16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Met uw stem heeft u directe invloed op de lokale politiek in de gemeente Haaksbergen. De gemeente zorgt ervoor
dat u veilig kunt stemmen. Elke stem telt namelijk, dus ook die van u.
In het stemlokaal worden voorzorgsmaatregelen genomen in verband met corona.
U kunt voldoende afstand houden tot anderen en stemhokjes en contactpunten
worden regelmatig schoongemaakt. Het is
daarnaast ook mogelijk om eerder te gaan
stemmen om drukte te voorkomen. Op 14
en 15 maart zijn een aantal stembureaus al
geopend. Op de website waarismijnstemlokaal.nl en de website van de gemeente
kunt u zien welke stemlokalen dit zijn.

uw identiteitsbewijs mee aan de persoon
die namens u uw stem uitbrengt.
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op elkestemtelt.nl of
op de website van de gemeente.

Herhaalprik (tweede booster)
Ook voor een herhaalprik kunt u hier te-

recht. Hiervoor moet u wel een afspraak
maken, op www.coronatest.nl of telefonisch via 0800-7070.
Wanneer?
De tijdelijke vaccinatielocatie is er op
woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11
maart van 12:00 tot 18:30 uur en op zaterdag 12 maart van 10:00 tot 16:30 uur.

Enschede zonder afval
Textiel weggooien.
Zo doen we dat!

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Als het goed is heeft u uw stempas al thuis
ontvangen. Samen met uw geldige identiteitsbewijs is dit uw recht om te stemmen.
Heeft u echter geen stempas ontvangen of
bent u deze kwijtgeraakt? Vóór vrijdag 11
maart 17.00 uur kunt u bij de gemeente een
nieuwe pas aanvragen, zodat uw stem ook
telt.

Jouw textiel is waardevol. Goede kwaliteit textiel krijgt direct een tweede leven! Het
herdraagbare textiel wordt verkocht in regionale kringloopwinkels en van het recyclebare
textiel worden vezels gemaakt voor nieuwe producten. Het inleveren van jouw textiel is
ook nog eens sociaal, omdat je bijdraagt aan de werkgelegenheid in Twente. Het wordt bij
het Regionaal Textielsorteercentrum Twente gesorteerd door mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Maar hoe kun je textiel het beste weggooien? Zo doen we dat:

Machtigen om te stemmen
Bent u niet in de gelegenheid om te komen
stemmen? Vul dan de gegevens op de achterkant van uw stempas in. Geef deze vervolgens samen met een kopie of foto van



Vervoer naar het stembureau
Bent u minder mobiel en wilt u graag uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Bij AutoMaatje Haaksbergen staan vrijwilligers klaar die u graag
naar de stembus brengen op 14, 15 of 16 maart.
Wie gebruik wil maken van vervoer naar
het stembureau neem uiterlijk twee
werkdagen van tevoren contact op met
AutoMaatje Haaksbergen via de Noaberpoort. Dat kan op werkdagen van 8.30
tot 11.30 uur via telefoonnummer (053)

Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12
maart kunt u in de kantine van de Golfclub
aan de Hasseltweg 5 gevaccineerd worden.
U kunt met en zonder afspraak terecht voor
de boostervaccinatie (vanaf 18 jaar), maar
ook voor een eerste of tweede vaccinatie.

573 45 89. Voor het vervoer betaalt u
een kleine vergoeding van 30 cent voor
elke gereden kilometer aan de vrijwillige
chauﬀeur. Kijk voor meer informatie over
AutoMaatje Haaksbergen op www.noaberpoort.nl/automaatje.

Samengebonden

Schoon
en droog
Kijk of het textiel schoon en droog is.

Zorg dat schoenen per paar
samengebonden zijn.

In gesloten zak
Sluit de zak met textiel voordat
je het in de container gooit.

Wat mag
er bij textiel?
Scan de QR-code of ga naar
www.twentemilieu.nl/textiel
en kijk welk afval er bij textiel mag.

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week bijeen voor besluitvorming over uiteenlopende
onderwerpen. De besluiten uit deze vergadering worden elke woensdagmiddag gepubliceerd en zijn na te lezen op haaksbergen.raadsinformatie.nl.

Textiel weggooien. Zo doen we dat!
Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl
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Voorbereidingen voor aanpassingen tweede deel oude N18
De oude N18 wordt stap voor stap omgeturnd naar een weg voor bestemmingsverkeer. Het deel buiten de bebouwde kom is inmiddels gereed. Nu is het tijd voor fase
twee: het deel tussen het Grintenbosch en het kruispunt met de Scholtenhagenweg.
Of het Wilhelminaviaduct op dit traject gehandhaafd blijft of dat er een gelijkvloerse
kruising voor in de plaats komt, is nog niet duidelijk. Daarover besluit de gemeenteraad later. Ondertussen kunnen de werkzaamheden op de andere wegdelen gewoon
starten. Wie geïnteresseerd is in de wegaanpassingen kan meer informatie vinden
op www.oude-n18.nl.
Met de komst van de nieuwe N18 is de
oude N18 geen doorgaande weg meer. De
maximumsnelheid gaat er dan ook omlaag en daar moet de weg op aangepast
worden. De onoverzichtelijke kruising met
de Wiedenbroeksingel krijgt een flinke
metamorfose.
Het is de bedoeling dat de verkeerslichten
plaatsmaken voor een rotonde met vrijliggende fietspaden. Andere aanpassingen
aan de weg zijn onder meer het aanbrengen
van plateaus bij kruispunten in combinatie
met middengeleiders. Hierdoor wordt een
maximale snelheid van 50 kilometer per

uur afgedwongen. Over het handhaven van
het Wilhelminaviaduct zijn de meningen
verdeeld. De werkzaamheden gaan echter
over een paar maanden al wel van start,
namelijk links en rechts naast het viaduct.
Wensen en bedenkingen
Over de inrichting van de weg hebben medewerkers van de gemeente al met wijkraden, aanwonenden en andere inwoners
gesproken tijdens informatieavonden, vergaderingen en via persoonlijke contacten.
Dat wordt ook vervolgd, zodat de weg zo
veel mogelijk wordt aanpast aan de verschillende wensen. In december 2021 was

er een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden over het viaduct. Mensen
konden toen hun wensen en bedenkingen
aangeven. Dat kan nog steeds. Naar verwachting zal de gemeenteraad later dit jaar

een besluit nemen, waarbij ze ook rekening
kunnen houden met de mening van de omgeving. Op oude-n18.nl is meer info te vinden en kunnen opmerkingen gemaakt
worden over het ontwerp van de weg.

Geslaagde Vitaliteitsbeurs voor iedereen
Zondag 6 maart trokken 800 bezoekers
naar Sporthal de Bouwmeester voor de Vitaliteitsbeurs. Dit jaar in een nieuwe opzet.
Hierdoor hadden standhouders en bezoekers veel ruimte en overzicht. “Ook de verrassende nieuwe elementen vielen in de
smaak”, vertelt Buurtsportcoach Nienke
Schuppers enthousiast. “Voor jong en oud
was er veel te zien en te doen. Denk aan het
optreden van seniorenorkest Buurse, de mini-ruilbeurs voor het Elfstedentochtboek,
ballonnen van ballonnenman Pelle en de
film over oud Haaksbergen.” De Vitaliteitsbeurs werd geopend door Amy Uuldriks en
haar trainster Annemieke de Jong. De turnster vertegenwoordigt Haaksbergen op de
Special Olympics Nationale Spelen die van
10 tot 12 juni in Twente worden gehouden.
“Zij laten zien dat vitaliteit en het meedoen
en erbij horen van mensen met een beperking niet alleen voor senioren belangrijk is,
maar ook voor jongeren en volwassenen”,
aldus de Buurtsportcoach die tevreden kan
terugkijken op een geslaagde beurs.

Fietsenveiling
Foto: Nico Asbroek

Heeft u een nieuwe fiets nodig of bent u
uw fiets al een tijdje kwijt? Zaterdag 26
maart wordt er een fietsenveiling gehouden bij Twente Milieu aan de Elektrostraat 3a. Vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur
kunt u een kijkje nemen of uw vermiste
fiets erbij staat en vanaf 10.00 uur worden de overgebleven fietsen geveild. Zet
de datum dus alvast in je agenda!

   

Gratis zwerfvuil
opruimpakket
Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. Bovendien, afval trekt nog méér afval aan. Iedereen kan bijdragen aan een schoner Haaksbergen. Daarom doen wij een beroep
op u. Helpt u mee Haaksbergen schoon te houden en wordt u lid van
de BermBrigade? Vraag dan een gratis opruimpakket aan bij de gemeente Haaksbergen. Het pakket bestaat uit een afvalgrijper, veiligheidshesje, handschoenen en vuilniszakken. Hiermee heeft u alle middelen mee te helpen. Aanmelden & aanvragen kan
via afval@haaksbergen.nl of door te bellen met (053) 573 45 67. Tip: Op zaterdag 19
maart is de Landelijke Opschoondag. Opruimploegen van IVN en CUP gaan deze dag
aan de slag. Help ze mee! Aanmelden kan via afval@haaksbergen.nl.

    

€900,- per jaar
besparen
We merken het allemaal: de energieprijzen stijgen flink.
Daarom is het belangrijk dat u minder energie verbruikt. Het
kost u niets extra’s, u hoeft alleen maar slim met de verwarming om te gaan. Houd de deuren in huis dicht en zet de verwarming als u thuis bent een graadje lager dan nu. ’s Nachts kan de thermostaat op 15
graden. Veel mensen passen wel een paar tips toe, maar
meestal niet allemaal en niet altijd. Als u nog nergens
op let, kunt u in een gemiddelde eengezinswoning zo’n
€ 900 per jaar besparen! Voor meer bespaartips kunt u
ook op sterinsamenduurzaam.nl kijken.

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

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 12 maart tussen 10.00 uur en
12.00 uur kunt u oud papier brengen naar
de Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 12.
OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 12 maart halen de Scouting Han
Jordaan Groep en de Bon Boys oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het
oud papier kunt u in dozen of gebundeld
vóór 8.30 uur ’s ochtends neerzetten bij de
containerverzamelplaatsen.

VERGUNNINGEN EN
MELDINGEN
ALGEMEEN
Inzien / afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan
contact met ons op. Dit kan telefonisch via
(053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt
u indienen bij het college van burgemeester 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 Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie 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 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 voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de
werking van de vergunning en de ontheffing 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 Rechtbank 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
•	Goorsestraat 17, Z/22/022466, het tijdelijk plaatsen van een tent, aspect
bouw, ingediend 3 maart 2022.
• Scholtenhagenweg 25, Z/22/022433,
het plaatsen van een bijgebouw ter vervanging van een bestaand bijgebouw,
aspect bouw, ingediend op 28 februari
2022.
• Industrieterrein Stepelerveld, Sectie
P, Nummer 1172, Z/22/022441, het bouwen van een bedrijfsgebouw, aspect
bouw, ingediend 28 februari 2022.
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIERE
PROCEDURE
•	Eibergsestraat
200
en
200a,
Z/22/021936, het uitbreiden van een
bijgebouw ten behoeve van inwoning,
aspect bouw en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, bekendgemaakt 7 maart 2022.
• Veldmaterstraat 43, Z/21/021372, het
verbouwen van een pand ten behoeve
van een kinderdagverblijf aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bekendgemaakt 4 maart
2022.
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na bekendmaking van het besluit een be-

zwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
•	Kabelstraat 7, Z/22/022483, het aanleggen van een bodemenergiesysteem.
•	Sonderenstraat 59, Z/22/022455,
het aanleggen van een bodemenergiesysteem.
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar
en/of beroep open.
INGEDIENDE AANVRAGEN
EVENEMENTENVERGUNNING
•	Guitar Ribs Festival op 27 april 2022,
Z/22/022449, Scholtenhagenweg 36,
ingediend op 16 februari 2022.
•	Lente in de schaapskooi op 18 april
2022, Z/22/022454, Schapendrift 11, ingediend op 1 maart 2022.
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.

Contact
Heeft u vragen over GemeenteNieuws?
Neem dan contact op met de gemeente Haaksbergen. Dat kan via
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar
communicatie@haaksbergen.nl.

