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GemeenteNieuws

Goed gescheiden gft-afval is de basis voor deze compost, die gebruikt kan worden op het 

gazon, in de siertuin en de moestuin. Als dank voor het goed scheiden van uw groente-, fruit-  

en tuinafval ontvangt u van Twence en Twente Milieu op zaterdag 26 maart tussen 9.00 en 

15.30 uur een gratis 20 liter zak compost.

Waarom is het scheiden van gft/gfe een goed idee? Dat leggen we u uit!
Er verdwijnt nog steeds veel groente-, fruit- en tuinafval/etensresten in het restafval.  

Dit restafval komt in de verbrandingsoven terecht. Zonde! Want er zitten een heleboel 

bruikbare grondstoffen in. Scheidt u uw gft-afval? Dan helpt u mee aan een circulaire 

afvalverwerking. Het scheiden van gft-afval heeft nóg een voordeel. Het is voor gemeenten 

goedkoper om het gescheiden aan te leveren. En dat scheelt u weer gemeentebelasting.  

Goed voor u en goed voor het milieu! 

Kijk voor meer informatie over het scheiden van gft- en gfe-afval op 

twentemilieu.nl/gftiseengoedidee 

gratis compost!gratis compost!
Uw goed gescheiden gft-afval* is...

gratis compost!gratis compost!gratis compost!
Ontvang uw gratis compost tijdens 

de Landelijke Compostdag op zaterdag 26 maart.

 i   Haal hier op zaterdag 26 maart uw gratis compostzak op:

Bij het ontmoetingspark The GAP aan de Markt 16 in Haaksbergen 
(let op: niet bij het afvalbrengpunt Haaksbergen)

Kijk voor meer informatie op twentemilieu.nl/compostdag

gratis compost!gratis compost!
 gft-afval* is...* is...*
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“Bedankt voor de mooie bloemen en tot volgend jaar!”

Foto: B
etty M

orsinkhof

Mine Veldhuis-Lammers bereikte 16 maart de respectabele leeft ijd 
van 102 jaar. Rob Welten verraste de jarige met een feestelijk bloeme-
tje. In haar vrolijk versierde appartement aan de Kalter aten ze samen 
een taartje. En ze vertelde hem over haar lange leven in Haaksbergen.

Dochter Marita heeft  rollers gezet 
in moeders zilvergrijze haar. Ze is 
op haar paasbest gekleed. In haar 
woonkamer hangen slingers en 
ballonnen. En ze is omringd door 
bloemen. Mine Veldhuis is er he-
lemaal klaar voor. Op haar 100ste 
geboortedag en ook in 2021 werd 
haar verjaardagsfeest afgebla-
zen. Corona was spelbreker. Dit 
keer haalde ze de schade in. Ze ge-
noot er zichtbaar van dat de bur-
gemeester haar persoonlijk kwam 
feliciteren. Beetje spannend, dat 
wel. “Want wat mo’j toch zegg’n 
teag’n zo’n man?”, vroeg ze zich 
hardop af. Nou, dat ging allemaal 
vanzelf. 

Tot volgend jaar!
Haar gehoor laat haar weliswaar 
in de steek, gezellig praten gaat de 

102-jarige prima af. En in Rob Wel-
ten vond ze een luisterend oor. Ze 
vertelde hem over haar vier kinde-
ren, waarvan er één jong is over-
leden. Zes kleinkinderen heeft  ze 
en drie achterkleinkinderen. Dat 
ze de mensen-van-vroeger mist 
begreep Welten maar al te goed. 
Echtgenoot Herman, haar broers, 
schoonfamilie, andere vertrouw-
de leeft ijdgenoten. Ze heeft  ze al-
lemaal overleefd. “Ja, dat gebeurt 
dan als je zo oud wordt als u”, al-
dus de burgemeester. En toen 
was het tijd om zijn ronde langs 
de stemlokalen te vervolgen. Rob 
Welten nam afscheid. “Nogmaals 
bedankt voor de mooie bloemen”, 
benadrukte Mine Veldhuis. “En 
tot volgend jaar! Maar dan in Het 
Saalmerink, want maandag ga ik 
verhuizen.”

Leerlingen Bonifatiusschool 
doen mee aan Boomfeestdag

Woensdag 16 maart was het Nationale Boomfeestdag! Gewapend met een schop 
gingen leerlingen van groep 7 en 8 van de Bonifatiusschool aan de slag in de Mozart-
straat. Er werden diverse boompjes en struiken geplant, waaronder lindes, Gelderse 
roos, vlier, krent en lijsterbes. Wethouder Jan-Herman Scholten deed de aft rap en 
hielp een handje mee.

Fotoʼs en gesprekken over afval
Eind 2021 organiseerde de gemeenteraad 
van Haaksbergen een fotoactie om van in-
woners te horen wat er goed en fout gaat 
in de gemeente op gebied van afval. Inwo-
ners konden foto’s insturen via social me-
dia of e-mail. Wat kwam er zoal binnen? 
Vooral foto’s over zwerfvuil, afvaldumping 
en het legen van containers. Was het hier-
mee klaar? Nee. Een aantal raadsleden 
heeft  de inzenders van de foto’s bezocht 

om meer te horen over hun ervaringen. Dat 
leverde leuke en inspirerende gesprekken 
op. De deelnemers ontvingen als bedank-
je ook een kleine attentie, beschikbaar ge-
steld door Twente Milieu. En hoe nu verder? 
De raadsleden dragen hun ervaringen over 
aan de nieuwe raad. De gemeente wil na-
melijk nieuw afvalbeleid maken en daarbij 
ook inwoners betrekken. De opgehaalde 
informatie komt daarbij goed van pas.



donderdag 24 maart 2022 pagina 2

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

Noaberschap bij 
Brandweer Haaksbergen

Bijdrage voor extra 
uitgaven door coronacheck

“Wiej bint der altied!”, zegt Brandweer Haaksbergen en dat hebben we afgelopen week-
end weer kunnen zien. Het korps is zeer begaan met het lot van de vluchtelingen uit Oe-
kraïne. De brandweerlieden hebben alle spullen uit de voormalige basisschool Dr. Ariëns 
gehaald, die nu klaargemaakt wordt voor de opvang van deze gevluchte gezinnen. Wilt u 
ook helpen als vrijwilliger? Heeft  u zelf een initiatief, aanbod of vraag? Ga dan naar haaks-
bergen.nl/oekraine. In Haaksbergen doen we het samen!

Een groen vinkje laten zien, voordat je een restaurant binnen kunt of een sport-
park mag betreden. Veel sectoren hebben te maken gehad met de verplichte con-
trole van coronatoegangsbewijzen aan de poort. Dat ging in de meeste gevallen 
met extra kosten gepaard. De Rijksoverheid heeft  nu een regeling om bij te dragen 
in de gemaakte kosten. Het gaat om kosten die zijn gemaakt in de periode van 1 
januari tot en met 26 maart van dit jaar.

Om in aanmerking te komen voor de bij-
drage zijn criteria vastgesteld door de 
Rijksoverheid. De tegemoetkoming is be-
doeld voor bedrijven, verenigingen en 
organisaties die werknemers of materia-
len hebben ingezet voor de controle van 

coronatoegangsbewijzen. Hierbij valt te 
denken aan organisaties in de horeca, 
evenementenbranche, cultuur- en sports-
ector. Een aanvraag indienen kan tot en 
met vrijdag 15 april via haaksbergen.nl/
ctb.

Fietsenveiling
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 Electro-
straat 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. 

Vrijwilligers pakken zwerfafval aan

Afgelopen weekend was de landelijke opschoondag. Ook 
in Haaksbergen is een opruimploeg aan de slag geweest, 
met assistentie van de wethouders Louis Koopman en 
Jan-Herman Scholten. Helaas zijn opruimacties en vrij-
willigers nog steeds hard nodig. Inwoners die af en toe 
een handje willen helpen met opruimen kunnen zich 
aanmelden voor de BermBrigade. Al 65 (!) Haaksberge-
naren doen mee, maar meer hulp is van harte welkom.

Energietoeslag lage 
inkomens verhoogd 
Het kabinet maak-
te op 10 decem-
ber bekend dat 
mensen met een 
laag inkomen 
een eenmalige 
energietoeslag 
van 200 euro ont-
vangen om zo de 
stijgende energieprijzen te kunnen 
betalen. Vanwege de stijgende ener-
gieprijzen en de aanhoudende inflatie 
komen er aanvullende maatregelen. 
Vorige week heeft  het kabinet beslo-
ten om de eenmalige energietoeslag 
voor mensen met een laag inkomen te 
verhogen van 200 euro naar 800 euro 
per huishouden. 

Heeft  u een bijstandsuitkering of een 
IOAW- of IOAZ-uitkering dan krijgt u de 
toeslag automatisch uitgekeerd van de 
gemeente. Werkt u of bent u zelfstan-
dige en heeft  u een minimuminkomen 
óf heeft  u een AOW zonder aanvullend 
pensioen, dan moet u de toeslag aan-
vragen. Over hoe u dat precies doet, la-
ten we binnenkort weten via deze krant 
en via www.sterinsamenduurzaam.nl. 

Het kabinet maak-

van 200 euro ont-

Helaas belandt er nog altijd veel zwerf-
afval in de natuur. We kennen allemaal 
de zakjes van een bekende hamburgergi-
gant in de berm, de blikjes energiedrank 
of - ook heel ergerlijk - de plasticzakjes 
gevuld met hondenpoep. Twente Milieu 
werkt in opdracht van de gemeente aan 
een schoon Haaksbergen, maar kan dat 
niet alleen. De gemeente Haaksbergen is 
dan ook erg blij met vrijwilligers die het 
zwerfafval af en toe te lijf willen gaan. 
Onlangs gaven zich al 65 Haaksbergena-
ren op voor de BermBrigade. Wethouder 
Koopman mocht zaterdag de eerste gra-
tis opruimpakketten uitreiken aan Maria 
Wielens van IVN (links op de foto) en Tanja 
Lammers van CUP. 

Aanmelden
De BermBrigade bestaat uit vrijwilligers 
die tijdens hun wandelingen, fietstoch-
ten of ritjes met de scootmobiel zwerfaf-
val opruimen op momenten dat het hen 
zelf uitkomst. Ze ontvangen daarvoor een 
pakket, bestaande uit een afvalgrijper, 
veiligheidshesje, handschoenen, vuilnis-
zakken en een folder met tips. Aanmelden 
of meer informatie? Stuur een mail naar 
afval@haaksbergen.nl.
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Alzheimer Café op donderdag 31 maart
Wat is dementie? Wat betekent dit voor de mensen die dementie hebben? Hoe kan 
je hier als mantelzorger of partner mee omgaan? Tijdens het Alzheimer Café op 
donderdag 31 maart gaat psycholoog Frits Winter hierover met aanwezigen in ge-
sprek. Vanaf nu op de nieuwe locatie in De Kappen. 

Het Alzheimer Café Haaksbergen is een 
ontmoetingspunt voor iedereen die met 
dementie te maken heeft . Belangstellen-
den zijn van harte welkom op donderdag 
31 maart in de kleine zaal in De Kappen. 

De zaal is vanaf 19.00 uur geopend en 
het programma start om 19.15 uur. Kof-
fie of thee is gratis, maar een vrije gift  is 
welkom.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden of eenzaamheid? In 
de Noaberpoort werken medewerkers van meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals die u graag verder helpen. Kijk 
eens op www.noaberpoort.nl.

Vergoeding AutoMaatje tijdelijk verhoogd
AutoMaatje Haaksbergen is een vervoerservice waarbij vrijwilligers hun minder 
mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauff eurs gebruiken 
hun eigen auto en krijgen hiervoor een onkostenvergoeding. Door de hoge brand-
stofprijzen is deze vergoeding tijdelijk verhoogd. Vanaf 21 maart 2022 betaalt u 35 
cent per kilometer. Dit betekent dat u aan het einde van een ritje iets meer moet 
betalen dan voorheen. 

Wilt u gebruikmaken van AutoMaatje 
Haaksbergen of weten hoe het werkt? 
Kijk dan voor meer informatie op www.

noaberpoort.nl/automaatje of bel met de 
Noaberpoort, via telefoonnummer (053) 
573 45 89.
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OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 26 maart kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifaciusschool in 
Sint Isidorushoeve en VV Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 26 maart halen de Bonifati-
usschool en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud 
papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten 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. Schriftelijke 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 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)  
•  Enschedesestraat 187, Z/22/022621, 
het realiseren van een functiewijziging 
van een deel van de gebouwen, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 17 maart 2022 

•  De Noor 105, Z/22/022622, het uitbrei-
den van de schuur, aspect bouw, inge-
diend 17 maart 2022

•  Waandersstraat 9, Z/22/022607, het 
plaatsen van een erfafscheiding, aspect 
bouw, ingediend 16 maart 2022

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Eibergsestraat 173, Z/22/022121, het 
kappen van vier wilgen, aspect kap, in-
gediend op 1 februari 2022

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 9 
mei 2022. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Bouwstraat 17, Bouwstraat 17a, 
Bouwstraat 17b, Bouwstraat 17c, 
Bouwstraat 17d,

•  Bouwstraat 17e, Z/22/021983, het reali-
seren van een bedrijfsverzamelgebouw, 
aspect bouw

•  Moatsnieder 20, Z/22/022187, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

•  Molenstraat 23, Z/22/022306, het sa-
menvoegen van de panden Molenstraat 
21 en 23, aspect bouw

•  Urkerweg 6, Z/22/022425, het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Urkerweg 6 en 6a, Z/22/022169, het 
bouwen van een woning ter vervanging 
van bestaande woning, aspect bouw

•  Vaanholt 54, Z/22/021938, het bouwen 
van een woonhuis, aspect bouw

•  Wennewickweg 8, Z/22/021868, het 
bouwen van een woning ter vervanging 
van bestaande woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 23 maart 2022. Tegen bovengenoemd 
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
•  Buitenspeeldag Hassinkbrink (8 juni 
2022), Z/22/022585, Akelei, ingediend 
14 maart 2022

•  Pokémondag (21 mei 2022), Z/22/022629, 
centrum, ingediend 18 maart 2022

•  Voetbalwedstrijd Bon Boys-FC Twente 
(juni 2022), Z/22/022606, Kolenbran-
derweg 11, ingediend 16 maart 2022

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 

Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Haaksbergse Engelse Mijlenloop (20 
maart 2022), Z/22/022174, start Markt, 
bekendgemaakt 16 maart 2022

•  Paasvuur met lampiontocht (17 april 
2022), Z/21/021478, hoek Alsteedse-
weg/Zendvelderweg, bekendgemaakt 
16 maart 2022

•  Paasvuur St. Isidorushoeve 2022 (17 
april 2022), Z/21/021778, Goorsestraat 
138, bekendgemaakt 16 maart 2022

•  Paasvuur Langelo-Honesch (17 april 
2022), Z/22/022175, Oldenkotsedijk 
hoek Oostendorperweg, bekendge-
maakt 16 maart 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.

   Openbare Bekendmakingen

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

Afscheid en installatie 
gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 
maart en woensdag 30 maart vanaf 19.30 
uur in de raadzaal. Op 29 maart wordt er 
afscheid genomen van de huidige raad. Op 
woensdag 30 maart vindt de installatie van 
de nieuwe raadsleden plaats. U kunt de 
vergaderingen ook live volgen via haaks-
bergen.raadsinformatie.nl.


