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GemeenteNieuws

Vrijwillige kavelruil in Twente met de Twentse Maat
Met de oprichting van een kavelruilcommissie voor Twente, Twentse Maat genoemd, 
wordt het gemakkelijker voor agrariërs om kavels binnen de regio te ruilen. Er zijn 
nu weer financiële mogelijkheden om kavelruil gemakkelijker te maken. Het project 
maakt het dankzij geld vanuit Europa en van de provincie Overijssel mogelijk om 
nieuwe verkavelingsprojecten in Twente op te zetten of om lopende projecten te 
ondersteunen.

De Twentse kavelruilcommissie kan agrari-
ers op verschillende manieren ondersteu-
nen. Allereerst natuurlijk door agrariërs bij 
elkaar te brengen en een plan voor kavel-
ruil voor te bereiden, want vaak zijn meer 
boeren betrokken bij een onderlinge ruil. 
Daarnaast kan de commissie ook kosten 
voor rekening nemen van bijvoorbeeld de 
notaris of van aanpassingen aan een kavel, 
zoals de aanleg van een sloot. 

Nieuwe N18
Met vrijwillige kavelruil kunnen agrariërs 
vaak beter hun werk doen. Er kan effici-
enter gewerkt worden door grotere kavels 
dicht bij de boerderij of dichterbij elkaar, 
er hoeft minder landbouwverkeer de weg 
op en het biedt soms betere mogelijkhe-
den om koeien te laten weiden. Specifiek 
voor Haaksbergen geldt dat met de komst 
van de nieuwe N18 agrarische percelen zijn 
doorkruist. Voor het verkleinen van de ge-

volgen werd al eerder een vrijwillige ka-
velruil gestart. Als resultaat daarvan zijn 
meerdere percelen van eigenaar gewis-
seld. Na afronding van de eerste fase van 
de ruilverkaveling zijn er nu weer nieuwe 
mogelijkheden. 

Over grenzen
Ruilverkaveling binnen de gemeente kan 
een oplossing zijn, maar soms is ruil over 
gemeentegrenzen heen ook een uitkomst. 
Daarom is het mooi dat Haaksbergse 
agrariërs nu behalve bij de Haaksbergse 
ruilverkavelingscommissie ook kunnen 
aankloppen voor hulp en nieuwe kansen 
bij de recent opgerichte commissie voor 
heel Twente. 

Ook voor stoppers
De Twente kavelruilcommissie bestaat uit 
drie melkveehouders uit Twente. De com-
missie wil graag in gesprek met agrariërs 

die al bezig zijn met kavelruil of ideeën 
hierover hebben. Ook agrariërs die naden-
ken over het stoppen of afbouwen van hun 
bedrijf kunnen zich melden. Hoofddoel van 
de commissie is een verbetering van de 
verkaveling voor de landbouw in Twente. 
Meer weten? Bel dan met één van de com-

missieleden: Wilfred Stegeman uit Rijs-
sen (06-13 59 29 89), Stefan Weersink uit 
Reutum (06-50 54 17 28) of Henk Aapol uit 
Enschede (06-30 06 12 25). Ook kunnen be-
langstellende contact opnemen met Tom 
Jannink van Eeckhof via 06-10 41 94 91.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Haaksbergen ontvangt vluchtelingen uit 
Oekraïne met open armen. De voorma-
lige basisschool Dr. Ariëns wordt klaar-
gemaakt om mensen op te vangen die 
gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld 
in hun land. Vanaf 11 april zijn hier on-
geveer 60 opvangplekken beschikbaar. 
Samen met woningcorporatie Domijn 
bekijkt de gemeente ook de mogelijk-
heden om woningen geschikt te maken 
voor opvang, want de kans is groot dat 
nog meer vluchtelingen een plek moeten 
krijgen. 

Het geschikt maken van opvanglocaties en 
woningen vergt veel voorbereiding. Geluk-
kig laten Haaksbergenaren en masse zien 
dat noaberschap hier bestaat. Want een 
heleboel inwoners en organisaties - zoals 
de brandweer, ondernemers(verenigin-

Aanpassing hoogspanningsstation Industriestraat
Om Nederland nu en in de toekomst van elektriciteit te voorzien, voert TenneT aan-
passingen en uitbreidingen door aan het elektriciteitsnet en hoogspanningsstati-
ons. Vanaf april 2022 werkt TenneT de komende twee jaren in Haaksbergen aan het 
vernieuwen van het hoogspanningsstation. De omgeving rondom het hoogspan-
ningsstation nabij de Industriestraat en de Demmertweg kan enige hinder onder-
vinden van bouwverkeer of tijdelijke verkeersomleidingen. Naar verwachting is het 
nieuwe station medio 2024 klaar voor gebruik. 

Het huidige 110 kV-hoogspanningsstation 
Haaksbergen dateert uit 1959. Vanwege de 
toenemende druk op het hoogspannings-
net is het nodig het station te vernieuwen. 
Vanaf april 2022 bouwt de aannemer een 
tijdelijk station en een Centraal Diensten 
Gebouw (CDG) op het bestaande terrein. 
Als het tijdelijke station gereed is kan de 
aannemer het oude station afbreken en 
starten met de bouw van het definitieve 

hoogspanningsstation. Als dat is gedaan 
verplaatst de aannemer de lijnen van het 
tijdelijke station naar het nieuwe station 
en kan het tijdelijke station worden ont-
manteld. De werkzaamheden rondt de 
aannemer af in september 2024. Door zo 
te werken kan TenneT aan de elektriciteits-
vraag in Haaksbergen en omstreken blijven 
voldoen.

 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. 

gen), serviceclubs, kerken en andere maat-
schappelijke netwerken - zetten samen de 
schouders eronder om dit mogelijk te ma-
ken. Wilt ú weten hoe u vluchtelingen uit 
Oekraïne kunt helpen? Ga naar haaksber-
gen.nl/oekraine.  

Soms is kavelruil over gemeentegrenzen heen een uitkomst.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, 
aardgasvrij en opwekken van energie op 

www.sterinsamenduurzaam.nl

Theatermanifestatie 75 
jaar vrijheid in De Kappen
Woensdagmiddag 6 april 2022 bent u van harte welkom in De Kappen bij de thea-
termanifestatie ʻOorlog en Bevrijding van Haaksbergen. In april 2020 was het 75 
jaar geleden dat we werden bevrijd. De Historische Kring Haaksbergen, de KBO 
Haaksbergen en de Wittemgroep nemen u tijdens deze bijeenkomst mee naar de tijd 
van toen. Met u willen ze herbeleven welke impact de gebeurtenissen hadden (en 
vaak nog steeds hebben) op de nabestaanden.

Er zijn beelden te zien van Haaksbergen 
in de Tweede Wereldoorlog en interviews 
met Haaksbergenaren over de oorlogsbe-
levenissen van hun naaste familieleden. 
U maakt kennis met het verhaal van een 
Twentse verzetsstrijder, een Engels oor-
logsjournaal en het verhaal van een Poolse 
bevrijder in Twente. U bent op 6 april van 

harte welkom om vanaf 13.30 binnen te lo-
pen in De Kappen, het programma duurt 
van 14.00 tot 16.30 uur.

Glas weggooien. 
Zo doen we dat!

Glas weggooien. Zo doen we dat!

Jouw verpakkingsglas is waardevol. Het kan eindeloos worden hergebruikt zonder dat de 
kwaliteit ervan verloren gaat. Maar hoe kun je glas het beste weggooien, zodat het zo goed 

mogelijk kan worden verwerkt tot nieuwe producten? Zo doen we dat:

Met deksels en restjes Alleen 
verpakkingsglas 
mag in de 
glasbak 

Vuurvast glas hoort 
bij het restafval

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

Laat gerust de dekseltjes op en de restjes in 
de potjes en flessen zitten. Dit is tegenwoor-
dig geen probleem meer. Dit geldt ook voor 
schroefdoppen en kurken.

Denk aan ons ezelsbruggetje: 
is het glas en was er drank, 
voedsel of cosmetica in verpakt? 
Dan hoort het in de glasbak!

Gooi vuurvast glas (drinkglazen, ovenschalen, 
etc.), steen en porselein in de restafvalcontainer 
of breng het naar het afvalbrengpunt. Het heeft 
een andere smeltgraad en verstoord daardoor 
de verwerking van verpakkingsglas. 

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval

Nieuw: tijdelijke grafmarkering op Waarveld

Tips om ratten buiten 
de deur te houden

Sinds begin dit jaar worden nieuwe graven op begraafplaats Waarveld voorzien van 
een tijdelijk graft eken in de vorm van een houten schijf. Daarop staan de naam en 
levensdata van de overledene. Het graf wordt hiermee herkenbaar voor nabestaan-
den en andere betrokkenen. De houten graft ekens worden vrijwel direct na de be-
grafenis geplaatst. 

Oude kerststukken en grafkransen
Op een aantal graven op begraafplaats Waarveld en de begraafplaats aan de En-
schedesestraat liggen kerststukken en grafkransen die hun beste tijd gehad 
hebben. De eigenaren van de stukken hebben de mogelijkheid om ze zelf te ver-
wijderen. Op maandag 11 april worden verlepte bloemstukken die nog niet weg 
zijn opgeruimd door Twente Milieu, zodat de begraafplaats er daarna weer op zijn 
‘paasbest’ uitziet.

Het duurt meestal lang voordat een graf 
een definitief grafmonument heeft . En-
kele weken na een begrafenis worden 
bloemstukken verwijderd, waardoor dan 
meestal niet meer zichtbaar is wie er in een 
graf rust. Voor nabestaanden is het vaak 
een grote steun als een graf voorzien is van 
een naam. Met een tijdelijke grafmarkering 
kunnen nabestaanden rustig de tijd nemen 
om een definitieve gedenksteen te kiezen. 
De gemeente hoopt dat een herkenbare 
en netjes verzorgde begraafplaats helpt 
bij de rouwverwerking van achterblijvers. 
De nieuwe houten schijf wordt door een 

Haaksbergs bedrijf gemaakt en aangebo-
den door de gemeente, die eigenaar van de 
begraafplaats is. 

Verbeteringen
Het tijdelijke graft eken is één van de maat-
regelen om begraafplaats Waarveld te 
verbeteren. Recent is er ook een nieuw ur-
nenveld aangelegd. De aanleg van een na-
tuurbegraafplaats staat op de planning 
voor volgend jaar.  Op de oude gemeentelij-
ke begraafplaats aan de Enschedesestraat 
wordt in de tweede helft  van dit jaar een ur-
nenveld in gebruik genomen.

Twente Milieu voert in Haaksbergen 
de bestrijding van ratten en muizen uit 
bij huishoudens. De bestrijders krijgen 
dan regelmatig de vraag: “Wat kan ik 
zelf doen?”. Twente Milieu heeft  daar-
om een aantal handige tips op een rij 
gezet, want voorkomen is beter dan 

genezen. U en uw buren kunnen het 
voor ratten zo onaantrekkelijk moge-
lijk maken. Heeft  u toch last van rat-
tenoverlast, dan helpt Twente Milieu 
graag. Kijk voor de tips en contactgege-
vens op twentemilieu.nl/haaksbergen/
voorkomratten.

Meedenken over 
locaties laadpalen
Er is steeds meer aandacht en interes-
se voor elektrisch rijden om zo CO2 
uitstoot te verminderen, ook in de ge-
meente Haaksbergen. Om te zorgen dat 
iedereen zijn of haar elektrische auto 
kan opladen, zijn voldoende laadpa-
len nodig. Deze publieke laadpalen zijn 
te gebruiken door mensen die wonen, 
werken of recreëren in de gemeente en 
die geen eigen oplaadplek hebben. De 
gemeente werkt aan een voorstel voor 
locaties, waarmee iedereen uiteinde-
lijk dichtbij huis een auto kan opladen. 
Vanuit de voorgestelde locaties gaat de 
gemeente Haaksbergen op een aantal 

locaties op korte 
termijn een laadpaal plaatsen. 

Oproep: denk mee!
Inwoners en ondernemers kunnen 
vanaf vrijdag 1 april alle voorgestelde 
locaties beoordelen en eventuele op-
merkingen toevoegen op een digita-
le kaart. Ook kunnen (betere) locaties 
voor het plaatsen van een publieke 
laadpaal voorgesteld worden. Reage-
ren kan tot en met maandag 18 april 
via www.sterinsamenduurzaam.nl/
laadpalen.

6 april: Repair Café
In het Repair Café kunnen kapotte spullen die anders 
zouden worden weggegooid een tweede leven krij-
gen. Vrijwilligers van ‘t Gilde Haaksbergen zitten voor 
u klaar om (kleine) reparaties uit te voeren, zodat het 
gerepareerde artikel misschien nog een paar jaartjes 
mee kan. Het Repair Café is elke eerste woensdag van 
de maand open van 09.00 tot 12.00 uur.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 2 april 2022 haalt basisschool 
Het Palet oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic 
tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld aanbieden? Het oud papier kunt u ’s 
morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 2 april 2022 kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20 en Voetbalvereniging 
HSC’21.

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)  
•  Alsteedseweg 64, Z/22/022806, het 
bouwen van een tijdelijke opslagloods, 
aspect bouw en handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening, ingediend 
23 maart 2022

•  Heetpasweg 9, Z/22/022630, het bou-
wen van een machineberging ter vervan-
ging van bestaande machineberging, 
aspect bouw, ingediend 18 maart 2022

•  Maatweg 23, Z/22/022853, het plaatsen 
van tijdelijke woonunits ten behoeve 
van tijdelijke huisvesting, aspect bouw, 
ingediend 21 maart 2022

•  Oude Enschedeseweg ong., ka-
dastraal bekend onder sectie P, num-
mer 503, Z/22/022813, het bouwen van 
een veldschuur, aspect bouw, ingediend 
24 maart 2022

•  Selhorst 10, Z/22/022792, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw, inge-
diend 23 maart 2022

•  Sonderenstraat 55, Z/22/022779, het 
bouwen van 7 levensloopbestendige 
hofwoningen, aspect bouw, ingediend 
21 maart 2022

•  Veenrietweg 19, Z/22/022837, het bou-
wen van een stalling, aspect bouw, inge-
diend 25 maart 2022

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Bartelerweg 7, Z/22/022252, het plaat-
sen van een tijdelijke unit, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

•  Paulus Potterstraat 7, Z/22/022225, het 
vervangen van kozijnen, aspect bouw

•  Pijperstraat 21, Z/22/022243, het plaat-
sen van een dakkapel op de voorgevel, 
aspect bouw

•  Wagnerstraat 27, Z/22/022227, het 
plaatsen van een dakkapel op de voor-
gevel, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekend gemaakt 

op: 30 maart 2022

Tegen bovengenoemde besluit(en) 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Moatsnieder 34, Z/22/022528, 
het realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem

•  Tormentil 12, Z/22/022569, het 
aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Open Fita Oost handboogwedstrijd (30 
-31 juli 2022), Z/22/022844, Scholtenha-
genweg, ingediend 28 maart 2022

•  Torchrun (8 juni 2022), Z/22/022810, 
Spoorstraat, ingediend 24 maart 2022

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Carnaval 2022 (8-10 april 2022), 
Z/21/021385, Sonderenstraat 53, be-
kendgemaakt 22 maart 2022

•  Lente in de Schaapskooi (18 april 2022), 
Z/22/022454, Schapendrift 11, bekend-
gemaakt 24 maart 2022

•  Tentfeest Buurse (16-17 april 2022), 
Z/22/022021, Haaksbergerweg, be-
kendgemaakt 22 maart 2022

Tegen bovengenoemde besluit(en) 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.

Agenda’s commissievergaderingen
Op dinsdag 5 april vergadert de raadscommissie Samenleving en Bestuur en woens-
dag 5 april vergadert de raadscommissie Ruimte weer in de raadzaal. De vergade-
ringen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de gemeente. 

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u contact opnemen met 
griffier Gerrit Raaben. Dat kan via mail-
adres g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67. De griffier 
bespreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is. De volgende onderwer-
pen staan op de agenda. 

Agenda commissie Samenleving en 
Bestuur
•  Voorstel tot het vaststellen van de 
Eerste wijziging Subsidieverordening 

coronamaatregelen en verlengen be-
stemmingsreserve Corona naar 31 de-
cember 2023 

•  Mededelingen:
 a: Politie Twente
 b:  Actuele ontwikkelingen Sociaal 

Domein
 c:  Stand van zaken nieuwbouw Inte-

graal Kind Centrum Het Palet 
 d:  Terugkoppeling uit 

samenwerkingsverbanden
•  Behandeling overzicht afspraken raads- 
en commissievergaderingen

•  Vaststellen besluitenlijst van de com-
missievergadering Samenleving en 
Bestuur 

Agenda commissie Ruimte 
•  Horen indieners zienswijzen m.b.t. 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening En-
schedesestraat 76’ - Alleen degenen 
die eerder een zienswijze hebben inge-
diend kunnen het woord voeren 

•  Behandeling startvoorstel ontwikkeling 
nieuw landgoed aan de Broekheurner-
weg/Meddelerweg 

•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening Mo-
lenveldweg 12 – 14’

•  Behandeling b&w besluit van 22 maart 
2022 om onder voorwaarden medewer-
king te verlenen aan het verzoek om 
een nieuw bijgebouw op een perceel 
aan de Oude Enschedeseweg te bou-
wen 

•  Mededelingen:
 a:  Terugkoppeling uit 

samenwerkingsverbanden
 b: Stand van zaken stikstofdossier 
 c: Stand van zaken Marktplan 
 d:  Stand van zaken plannen woningen 

Zwarteland
•  Behandeling brief van 17 februari 2022 
van b&w over uitvoering motie ‘Lokale 
uitvoering Agrarisch Plan’.

   Openbare Bekendmakingen


