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GemeenteNieuws

U heeft gekozen

Foto: Alexander Fianke
Foto: Alexander Fianke

Haaksbergen heeft een nieuwe gemeenteraad! Dinsdagavond 29 maart werd af-
scheid genomen van de oude raad. Bij die gelegenheid werd Herman Wichers Schreur 
een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door de burgemeester in verband met 
zijn verdiensten de afgelopen jaren voor de gemeenteraad en als lid van Provinciale 
Staten. Een dag later, op 30 maart, werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De 
volgende partijen maken zich de komende vier jaar sterk voor Haaksbergen: CDA 
(met 5 zetels), NH (5), Team DAP (3), VVD (2), PvdA (2) en D66 (2).

Op de foto v.l.n.r. de raadsleden: Deniz 
Yüksel (PvdA), Gea Costeris (TeamDAP), Es-
ter Agterbosch (TeamDAP), Esther Diepen-
maat (CDA), Jan Herman Scholten (CDA), 
Jeroen Slot (CDA), Thij Looman (PvdA), 
Patrick ten Voorde (CDA), Tanja Janssen 
(D66), Gert Jan Vonkeman (D66), Nicole 
Wielens (TeamDAP), Gerrit Raaben (raads-

griffier), Freek Ebeling (VVD), Rob Welten 
(burgemeester), Frans Winkelhuis (CDA), 
Bart Woortman (VVD), Wesley Uuldriks 
(Nieuw Haaksbergen), Gerben ten As-
broek (Nieuw Haaksbergen), Dario Prinsen 
(Nieuw Haaksbergen), Ans Mekking (Nieuw 
Haaksbergen) en André Hendriks (Nieuw 
Haaksbergen).

Lintje voor Herman Wichers Schreur
Het vertrek van gemeenteraadslid Herman Wichers Schreur ging gepaard met feeste-
lijkheden. Burgemeester Rob Welten verraste hem namelijk met de mededeling dat 
het ‘Zijne Majesteit heeft behaagd de heer Wichers Schreur op grond van zijn verdien-
sten te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Een lintje, bloemen en een 
applaus kwamen hem toe.

In 1994 kwam de CDA’er voor het eerst in 
de Haaksbergse gemeenteraad. Na onge-
veer tien jaar maakte Wichers Schreur de 

overstap naar Provinciale Staten. De plaat-
selijke politiek bleef lonken. In 2006 werd 
Wichers Schreur weer gemeenteraadslid, 

met vanaf 2013 een extra taak: plaatsver-
vangend voorzitter van de gemeenteraad. 
Ook was hij vele jaren voorzitter van diver-
se raadscommissies. Wichers Schreur had 
veel interesse in ruimtelijke ontwikkelingen 
op het platteland en mocht rekenen op een 
grote achterban in het buitengebied. Na 28 
jaar volksvertegenwoordiger te zijn geweest 
heeft Herman Wichers Schreur nu afscheid 
genomen van de plaatselijke politiek.

Brandweer zonder grenzen

De brandslangen van Ahaus en Haaksbergen passen perfect op elkaar

De brandweer in Haaksbergen werkt 
nauw samen met andere korpsen in de 
regio, ook over de grens met Duitsland. 
De burgemeesters van partnergemeen-
ten Ahaus en Haaksbergen onderteken-
den op 4 april een convenant waarmee 
zij de samenwerking ook formeel be-
krachtigd hebben. Na de ondertekening 
koppelde een delegatie van de beide 
korpsen de brandweerslangen: in de re-
gio zijn we verbonden met onze noabers. 

Burgemeester Karola Voβ van Ahaus zei 
heel terecht: “Hilfeleistung darf keine Gren-
zen haben” en ook burgemeester Welten 
maakte heel goed duidelijk dat “de vei-
ligheid van inwoners in de directe leef-
omgeving bepaald wordt: afspraken over 
grensoverschrijdende samenwerking ma-
ken we daarom met onze buren.”

 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. 

Nieuwsbrief 
Twente Milieu
Op de hoogte blijven van het laagste 
nieuws over onderhoud van de openbare 
ruimte in uw buurt of over afvalinzameling 
in Haaksbergen? Schrijf u dan in voor de 
digitale nieuwsbrief van Twente Milieu via 
twentemilieu.nl/nieuwsbrief



donderdag 7 april 2022 pagina 2

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag kunt u tussen 10.00 en 12.00 
uur oud papier brengen naar de Paus Joan-
nesschool aan de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 9 april halen Scouting Han 
Jordaan Groep en Bon Boys oud papier 
op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het pa-
pier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

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.

Samen voor vluchtelingen
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Binnenkort start preventieve bestrijding processierups 
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De gemeente Haaksbergen gaat ook dit jaar de eikenprocessierups te lijf door pre-
ventief te bestrijden. Vorig jaar heeft  dat zijn vruchten afgeworpen. Er wordt op-
nieuw zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische methoden. In de week voor 
of na Pasen - afhankelijk van het weer - start de eerste ronde: bestrijding met le-
vende aaltjes. Dat moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren. Stap twee vindt een paar 
weken later plaats. Afhankelijk van de locatie wordt er dan met aaltjes of met een 
bacterie gespoten. 

Net als in 2021 concentreert de gemeente 
zich op alle eiken die eigendom zijn van de 
gemeente binnen de bebouwde kom. Waar 
in het verleden alleen ‘hotspots’ preven-
tief bestreden werden, wordt nu de hele 
bebouwde kom aangepakt. Druk bezoch-
te plekken - zoals schoolpleinen - krijgen 
in de tweede ronde een behandeling met 
de bacterie, omdat dit middel net wat ef-
fectiever is. Bij de andere eiken zullen 
biologische aaltjes een tweede keer inge-
zet worden. De verwachting is dat er veel 
minder nesten in de bomen zullen voorko-
men dan in eerdere jaren. Als er vervolgens 
toch nesten zijn, dan worden die weggezo-
gen. Buiten de bebouwde kom vindt geen 
bestrijding meer plaats. Natuurwetge-
ving staat bestrijding in het buitengebied 
waar beschermde vlinders zijn, niet meer 
toe. Hier moeten vooral de natuurlijke vij-

anden van de eikenprocessierupsen hun 
werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen 
en kevers.

Meer biodiversiteit tegen rupsen 
Bloemrijke bermen, perken en tuinen zijn 
goed voor de natuurlijke vijanden van de 
rupsen. Daarom vergroot de gemeente de 
biodiversiteit, waardoor bloemen, bijen, 
vlinders en andere insecten meer ruim-
te krijgen om te overleven. Om de biodi-
versiteit te bevorderen, worden grotere 
gazons binnen de bebouwde kom sinds 
vorig jaar minder vaak gemaaid. Ook het 
inzaaien van bloemenmengsels, het aan-
planten van meer bloeiende vaste planten 
en diverse soorten bomen - er zijn er on-
langs 300 geplant - dragen bij. De natuur 
zijn eigen gang laten gaten is tenslotte het 
duurzaamst!

Wat kunnen inwoners zelf doen? 
Om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer levenskansen te ge-
ven, kunnen inwoners zelf ook bijdragen door hun tuin erop in te richten. Dit kan 
door een nestkastje op te hangen voor mezen, bloemenmengsels in te zaaien en de 
tuin gefaseerd te snoeien. Zo ontstaat natuurlijke nestelgelegenheid voor insecten.

In Haaksbergen zetten we samen de schouders eronder voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. We zijn hard aan het werk om een veilige plek te bieden aan gezinnen die 
op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land. Vrijwilligers, ondernemers, 
gemeente, kerken en serviceclubs doen dit samen. Alleen zo kunnen we de hulp zo 
snel en goed mogelijk op de juiste plek krijgen.

Maandag 11 april is de voormalige Dr. Ari-
ensschool klaar om aangemeld te worden 
als opvanglocatie voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Voordat de vluchtelingen uit Oe-
kraïne hun intrek nemen in de opvangloca-
tie kunt u een kijkje komen nemen.

Open huis op 9 april
Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn de 
deuren van de voormalige basisschool dr. 

Ariëns geopend voor publiek. U bent van 
harte welkom om met eigen ogen te zien 
waar we als Haaksbergse gemeenschap 
samen voor gezorgd hebben: een waar-
dige plek om vluchtelingen in nood op te 
vangen.

Kijk voor meer informatie op 
haaksbergen.nl/oekraine. 

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

Nieuwe voorjaarskleding? 
Doe duurzaam en koop tweedehands

Het is nog koud 
en guur buiten, 
maar we heb-
ben in maart 
al wel kun-
nen proe-
ven van mooi 
voorjaarsweer. 

Daar hoort mis-
schien ook een ‘nieu-

we’ garderobe bij! Maar moet ‘nieuwe’ 
kleding altijd nieuw zijn? Wij vinden van 

niet. Ook in Haaksbergen zijn leuke twee-
dehands-kledingwinkels waar u ‘nieuwe’ 
kleding kunt kopen. Of kijk eens verder in 
Enschede of Hengelo. Gespecialiseerde 
winkels selecteren echt alleen de mooi-
ste items zodat u echt gekleed en duur-
zaam het voorjaar en de zomer in kan 
gaan. Bijkomend voordeel: uw eigen kle-
ding kunt u vaak ook inbrengen, winkels 
verkopen het graag voor u!

Hoeveel geld bespaart u door 
gas te besparen?
Van al het aardgas dat u in huis verbruikt, 
is maar liefst driekwart nodig om u huis 
te verwarmen. De rest gaat naar warm 
water, vooral voor een warme douche. 
Koken kost maar een klein beetje gas (en 
veel mensen koken al elektrisch). Kijk 
daarom vooral naar bespaartips voor ver-
warming en warm water. Wat kunt u aan 
geld besparen? We hebben een rekensom 
gemaakt op basis van de gasprijs van 1,74 

euro per kuub aardgas
•  Verwarm alleen de ruimtes waar u bent: 
550 euro per jaar
• Thermostaat op 15 graden, 1 uur voor-
dat u gaat slapen: 260 euro per jaar
• Niemand thuis? Zet ‘em op 15 graden: 
200 euro per jaar
• Zet ‘em 1 
graad lager: 
200 euro per 
jaar

Het is nog koud 
en guur buiten, 

voorjaarsweer. 
Daar hoort mis-

   Openbare Bekendmakingen
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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)  
•  Adriaen Brouwerstraat 4, Z/22/022923, 
het veranderen van de gebruiksfunctie, 
aspect bouw, ingediend 1 april 2022
•  Anemoon 40, Z/22/022926, het bouwen 
van een carport, aspect bouw, ingediend 
1 april 2022
•  Frankenhuis 52, Z/22/022894, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw, in-
gediend 30 maart 2022
•  Ganzenbree 7, Z/22/022859, het verbou-
wen van de woning, aspect bouw, inge-
diend 29 maart 2022
•  Hengelosestraat 176, Z/22/022861, het 
plaatsen van een afleverpomp en Adblue 
unit, aspect werk of werkzaamheden uit-
voeren, ingediend 29 maart 2022
•  Industriestraat 13 en 13a, Z/22/022928, 
het plaatsen van 2 tanks, aspect bouw, in-
gediend 1 april 2022

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Blankenburgerstraat 40, Z/22/022207, 
het plaatsen van een kunstwerk aan de 
muur, aspect bouw, ingediend 9 februa-
ri 2022, de nieuwe uiterste beslisdatum 
wordt 18 mei 2022
•  Leemdijk 16, Z/22022334, het uitbreiden 
van een bestaande hooimijt, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend 22 februari 2022, 
de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 31 
mei 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.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 

plan zijn vergunning te verlenen:
•  Leemdijk 16, Z/22022334, het uitbreiden 
van een bestaande hooimijt, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening 

Met ingang van 7 april 2022 kunnen bin-
nen twee weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Alsteedseweg 64, Z/22/022806, het bou-
wen van een tijdelijke opslagloods (tijde-
lijke omgevingsvergunning), aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening
•  Blankenburgerstraat 40, Z/22/022207, 
het plaatsen van een kunstwerk aan de 
muur, aspect bouw
•  Demmertweg, kadastraal bekend on-
der sectie H, nummer 2222, Z/22/022419, 
het realiseren van een tijdelijk hoogspan-
ningsstation (tijdelijke omgevingsvergun-
ning), aspect bouw
•  Goorsestraat 17, Z/22/022466, het tijde-
lijk plaatsen van een tent (tijdelijke omge-
vingsvergunning), aspect bouw
•  Spinnerstraat 15, Z/22/022163, het 
plaatsen van een tijdelijke opslagtent 
(tijdelijke omgevingsvergunning), aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 6 april 2022. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Marktvelderweg 14, Z/22/022170, het 
brandveilig gebruiken boerderijkamers 
en appartementen ’t Katreel, aspect 
brandveilig gebruik, ingediend 4 februa-
ri 2022

Met ingang van 7 april 2022 kunnen binnen 
zes weken schriftelijk en mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen. 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  ANWB Streetwise (6-7 juli 2022), 
Z/22/022921, Lavendel, ingediend 1 april 
2022
•  Samengestelde menwedstrijden LR&PC 
de Sterruiters op 25 en 26 juni 2022, 
Z/22/022896, Onlandsweg, ingediend 31 
maart 2022

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

ONTHEFFING GELUID
•  Twente Milieu, Z/22/022893, onthef-
fing geluid voor de bestrijding van de 
eikenprocessierupsen in de nachtelij-
ke uren tussen 19.00 uur en 06.00 uur in 
de periode van 10 april 2022 tot en met 
31 mei 2022 in diverse gebieden van 
Haaksbergen

Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 
april 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.

BESTEMMINGSPLANNEN

BENTELOSEWEG 6
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het college in zijn vergadering van dinsdag 
29 maart 2022 heeft besloten het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Benteloseweg 
6’ ter inzage te leggen. Op het perceel aan 
de Benteloseweg 6 wordt 1.350 m2 aan 
landschapsontsierende bebouwing en 
een bestaande bedrijfswoning gesloopt. 
Hiervoor wordt een nieuwe woning van 
maximaal 750 m3 met bijgebouw van 
maximaal 225 m2 teruggebouwd. Daar-
naast wordt een bestaande karakteris-
tieke voormalige boerderij gerenoveerd 
tot twee wooneenheden en wordt er een 
passend bijgebouw gerealiseerd. Een be-
staande werktuigenberging van 260 m2 
blijft behouden voor opslag van materi-
aal/materieel voor het onderhouden en 
bewerken voor de landbouwgronden. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1197-0001. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Haaksbergen, partiële herziening 
Benteloseweg 6’ inclusief bijbehorende 
bijlagen ligt met ingang van vrijdag 8 april 
2022 tot en met donderdag 19 mei 2022 
voor een periode van zes weken voor ie-
dereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het plan met de bijbeho-
rende stukken is ook in digitale vorm te 
raadplegen via onze website www.haaks-
bergen.nl → Inwoner → Vergunningen en 
plannen → Bestemmingsplannen → Bui-
tengebied → Ontwerp → Bestemmings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Benteloseweg 6’. Hier vindt u 
ook een rechtstreekse link naar ruimte-
lijkeplannen.nl (landelijke voorziening). 

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder 
reageren. Uw zienswijze kunt u indienen 
bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. Ook bestaat de moge-
lijkheid voor een mondelinge zienswijze. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar, Thorben Schol-
ten, telefoonnummer (053) 573 45 67.

EIBERGSESTRAAT 250
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het college in zijn vergadering van 
dinsdag 5 april 2022 heeft besloten het 
ontwerp bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Haaksbergen, partiële herziening 
Eibergsestraat 250’ ter inzage te leggen. 
Het plan omvat het realiseren van een uit-
vaartcentrum aan de Eibergsestraat 250. 
Op het perceel staat een boerderij (rijks-
monument) en twee landschapsontsie-
rende gebouwen. Eén van deze gebouwen 
(240 m2) wordt opgeknapt en het ande-
re gebouw (486 m2) wordt gesloopt. Er 
worden twee nieuwe bedrijfsgebouwen 
gerealiseerd met een gezamenlijke op-
pervlakte van 747 m2. Hiermee wordt uit-
eindelijk 261 m2 meer bedrijfsbebouwing 
gebouwd dan voorheen mogelijk was. Ter 
compensatie wordt een kwaliteitsinveste-
ring van € 34.410,- geleverd voor de aan-
leg van natuurgraven op ’t Waarveld. Op 
het terrein wordt eveneens een half ver-
hard parkeerterrein aangelegd voor cir-
ca 150 bezoekers. Eveneens wordt er een 
rusttuin gecreëerd en wordt de locatie 
landschappelijk ingepast. Het identifica-
tienummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.0158.BP1198-0001. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Haaksbergen, partiële herziening Ei-
bergsestraat 250’ inclusief bijbehorende 
bijlagen ligt met ingang van vrijdag 8 april 
2022 tot en met donderdag 19 mei 2022 
voor een periode van zes weken voor ie-
dereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het plan met de bijbeho-
rende stukken is tevens in digitale vorm te 
raadplegen via onze website www.haaks-
bergen.nl → Vergunningen en plannen → 
Bestemmingsplannen en voorbereidings-
besluiten → Buitengebied → Ontwerp → 
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Eibergsestraat 
250’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse 
link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke 
voorziening). Tijdens de terinzagetermijn 
kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt 
u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 
102, 7480 AC Haaksbergen. Ook bestaat de 
mogelijkheid voor een mondelinge ziens-
wijze. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar, Thorben 
Scholten, telefoonnummer (053) 573 45 
67.


