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GemeenteNieuws

Herdenken in Sint Isidorushoeve

Jong en oud komen samen rond het oorlogsmonument

Foto: B
etty M

orsinkhof

Sint Isidorushoeve heeft zijn eigen oorlogsmonument. In de steen zijn de acht na-
men vereeuwigd van Hoevenaren die tijdens de bezetting van 1940-1945 omkwa-
men door oorlogsgeweld. De zorg voor het monument is bij de achtstegroepers 
van de Bonifaciusschool in goede handen. Zij droegen hun taak over aan de huidige 
groep 7. Samen met nabestaanden, ouderen van de seniorengroep UIT in ’t Meuken, 
leerkrachten en andere betrokkenen uit het kerkdorp herdachten de leerlingen de 
oorlogsslachtoffers. Namens het gemeentebestuur legde locoburgemeester Jan-
Herman Scholten een krans.

De vlaggen bij het oorlogsmonument, 
waar jong en oud zich had verzameld, hin-
gen halfstok. Voor de gedichten over oor-
log, vrede en vrijheid die enkele leerlingen 
voordroegen, was één en al aandacht. Met 
een oorlog in Europa is het thema actu-
eler dan ooit. Ter nagedachtenis aan de 
oorlogsslachtoffers werden bloemstuk-
ken gelegd. Na een stilte van twee minuten 
klonk een gezamenlijk Wilhelmus. 

‘Dank voor jullie inzet!’
Het markante oorlogsmonument bij ge-
meenschapshuis ’t Meuken is geadopteerd 

door de Bonifaciusschool. “Goed om te 
zien dat er weer een nieuwe generatie leer-
lingen klaar staat om de zorg op zich te 
nemen”, sprak Jan-Herman Scholten. Hij 
bedankte de jeugd voor de inzet. “Het ein-
de van de Tweede Wereldoorlog ligt inmid-
dels bijna 77 jaar achter ons. Het leek zo 
vanzelfsprekend, maar de oorlog in Oekra-
ine toont maar weer eens aan dat het leven 
in vrijheid geen automatisme is. Vandaag 
staan we hier stil om met elkaar te herden-
ken. En om na te denken over het grote be-
lang van vrijheid.”

Samen herdenken in Haaksbergen

Herdenking en stille tocht op 4 mei
Herdenken kan op vele manieren: door om 20.00 uur twee minuten stilte in acht 
te nemen, door het halfstok hangen van de Nederlandse vlag. En, na twee jaar 
van besloten herdenkingen, kan het in Haaksbergen nu ook weer samen: door 
het bezoeken van de Haaksbergse herdenking en het leggen van bloemen bij het 
herdenkingsmonument.

De oorlog in Oekraïne laat zien hoe kwets-
baar vrijheid is. Laten we oorlogsslachtof-
fers blijven herdenken en zo het belang van 
vrijheid, democratie en onze rechtsstaat 
uitdragen. De herdenkingen op 4 mei en de 
vieringen op 5 mei zijn dit jaar weer voor 
iedereen toegankelijk en daar maken we 
dankbaar gebruik van. De jaarlijkse doden-
herdenking begint dit jaar op woensdag 4 
mei om 19.00 uur met een korte herden-

kingsbijeenkomst in de Pancratiuskerk aan 
de Markt. Aansluitend start om 19.30 uur 
de stille tocht. 

Deze stille tocht, begeleid met omfloerste 
trom, gaat via de Von Heijdenstraat en de 
Sterrebosstraat naar de begraafplaats aan 
de Enschedesestraat. Daarna gaat de stoet 
via de Ruisschenborgh naar de Markt. Na 
het spelen van de Last Post, de twee minu-

Fijn en veilig fietsen tussen Haaksbergen en Enschede
Eerder dit jaar is de oude N18 tussen Enschede en Haaksbergen aangepast. Het is nu 
een weg voor bestemmingsverkeer met een lagere maximumsnelheid. Met de aan-
passing van de weg voor gemotoriseerd verkeer heeft ook het fietspad een flinke 
upgrade gekregen. Een mooie reden - samen met het mooie weer - om wat vaker de 
fiets te pakken naar werk of school! Een communicatiecampagne en een groot bord 
langs de route moeten reizigers stimuleren op de fiets te stappen. 

Het vernieuwen van de fietspaden is onder-
deel van de herinrichting van de oude N18. 
Met de vernieuwingen kunnen ook snelle 
fietsers zonder problemen gebruik maken 
van de fietspaden. Het asfalt is vernieuwd, 
kruisingen zijn aangepast en markeringen 
zijn toegevoegd. Hierdoor is het voor fiet-
sers een stuk toegankelijker en veiliger 
geworden. De verbeteringen zijn medege-
financierd door provincie Overijssel.

Fijn en veilig fietsen
De snelfietsroute is met name een uit-
komst voor mensen die voor hun werk of 
opleiding tussen Enschede en Haaksber-
gen pendelen. Met de vernieuwingen is het 
voor hen makkelijker en veiliger om ‘s och-

tends vroeg en in het begin van de avond 
van de route gebruik te maken. De route 
is op de kruispunten goed verlicht en be-
gaanbaar, ook voor snelle e-bikes. Door 
de goede doorstroom voor fietsers, zijn 
Haaksbergenaren snel in hartje Enschede 
en andersom. Helemaal als straks de werk-
zaamheden aan het andere deel van de 
oude N18 volledig afgerond zijn.

Meer info
De werkzaamheden aan de oude N18 vin-
den plaats in fases. Een deel van de oude 
N18 in Haaksbergen moet nog worden aan-
gepakt. Kijk voor meer informatie over de 
aanpassingen aan de oude N18 op www.
oude-n18.nl.

ten stilte en het zingen van het Wilhelmus, 
legt het college van burgemeester en wet-
houders een krans bij het herdenkingsmo-
nument. Burgemeester Rob Welten houdt 
vervolgens een toespraak. Projectkoor 
Haaksbergen en de Haaksbergse Harmo-
nie verlenen hun medewerking, net als 
scholieren van het Assink Lyceum en de 
Anne Frank Realschule uit Ahaus.

Bloemen leggen?
Wilt u ook bloemen leggen bij het monu-
ment, neem dan vooraf contact op met 
Violette Vis: (053) 57 34 791 of v.vis@haaks-
bergen.nl.

 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. 

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
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Donderdagavond 12 mei

Bijeenkomst voor inwoners over wonen in Haaksbergen
Al lange tijd op zoek naar een gezinswoning in Haaksbergen? Op jacht naar een se-
niorenappartement, betaalbaar huurhuis of juist een mooie kavel? Op donderdag-
avond 12 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst over de woningmarkt in 
Haaksbergen. Inwoners kunnen aangeven wat hun woonwensen zijn en suggesties 
geven voor verbetering van de woningmarkt.  De inbreng van inwoners is heel erg 
welkom bij het woonbeleid, waaraan de gemeente werkt.

Al enige tijd terug heeft  de gemeente via 
een vragenlijst woonwensen van inwoners 
in beeld gebracht. Vervolgens zijn er met 
verschillende groepen gesprekken gevoerd 
om nog wat nader in te gaan op die wen-
sen. Zo konden jongeren aangeven wat 
hen zou helpen om een geschikte woning 
te vinden en gaven professionals - zoals 
makelaars en projectontwikkelaars - weer 
welke trends zij in de markt zagen. Ook ou-
derenbonden en zorgorganisaties worden 
binnenkort bevraagd. 

Ideeën delen
De woningvoorraad moet zo goed mogelijk 
aansluiten bij de vraag. Daarvoor moet de 
gemeente weten aan welke woningtypen 

behoeft e is, hoeveel en op welke plek. Op 
12 mei krijgen inwoners die hun zegje nog 
niet hebben gedaan daarom de gelegen-
heid om hun ideeën hierover te delen. Het 
wordt een interactieve bijeenkomst, waar-
bij gediscussieerd wordt aan de hand van 
vragen of stellingen. Daarvoor dienen de 
deelnemers hun mobiele telefoon mee te 
nemen. 

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
12 mei van 19.00 tot 21.00 uur in Theater De 
Kappen. Aanmelden is noodzakelijk. Dat 
kan tot en met dinsdag 3 mei via m.men-
zing@haaksbergen.nl.

Gecombineerde 
commissievergadering
Donderdag 10 mei vindt er een gecombi-
neerde vergadering plaats van de commis-
sies Samenleving & Bestuur en Ruimte. De 
digitale vergadering begint om 19.30 uur 
en is live te volgen via de website van de 
gemeente.

Op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
•  Voorstel tot het vaststellen van het be-
stemmingsplan ‘Buitengebied Haaksber-
gen, partiële herziening Enschedesestraat 
76’

•  Voorstel tot het vaststellen van de 
Warmtevisie

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u contact opnemen met 
griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoonnum-
mer (053) 573 45 67. De griff ier bespreekt sa-
men met u wat de verdere gang van zaken is.

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

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Voor Haaksbergse mantelzorgers

Cursus: Omgaan met dementie 
Informatieochtend voor senioren

Fraude. Dat overkomt mij niet!

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen inwoners onder meer 
huishoudelijke hulp en dagbesteding ontvangen en de Jeugdwet voorziet in jeugd-
hulp. Om de dienstverlening te verbeteren wil de gemeente weten wat aanvragers 
vinden van de manier waarop ze zijn geholpen. Wat gaat er goed en wat kan er nog 
beter? De gemeente doet dat met een zogeheten cliëntervaringsonderzoek.

Met een steekproef zijn ongeveer 1.500 in-
woners geselecteerd die een beroep doen 
op de Wmo of Jeugdwet. Zij ontvangen 
begin mei een uitnodiging met een vra-
genlijst, die schrift elijk óf digitaal kan wor-
den ingevuld. Deelname is geheel vrijwillig 

We worden ouder en wonen langer zelfstandig. Dit betekent ook dat steeds meer 
mensen met dementie thuis wonen en zorg ontvangen van een mantelzorger. “We 
kunnen ons voorstellen dat mantelzorgers vragen hebben over dementie”, vertelt 
mantelzorgconsulent Gerda van der Velde. “Wat is dementie? Welke ondersteunings-
mogelijkheden zijn er? Wat is de rol van een casemanager?” Daarom organiseert de 
Noaberpoort in samenwerking met Buurtzorg Haaksbergen de cursus omgaan met 
dementie.

Steeds vaker lees je berichten over fraude via de telefoon, WhatsApp of over 
bankpasfraude. Het gaat om oplichting waarbij criminelen zich voordoen als 
een familielid, vriend of bankmedewerker om vervolgens het slachtoff er voor 
veel geld op te lichten.

Senioren worden helaas steeds vaker het slachtoff er van deze oplichting. Dit komt 
doordat zij meer gebruik zijn gaan maken van digitale middelen voor bijvoorbeeld 
online bankieren en contact hebben met hun kinderen via de telefoon. Om senioren 
te informeren over de verschillende vormen én wat ze zelf kunnen doen om te voor-
komen dat ze slachtoff er worden, organiseert de Noaberpoort een gratis informa-
tieochtend op woensdag 10 mei van 10.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis. Er is 
plek voor 15 deelnemers. Aanmelden kan bij Ton Harmsen van de Noaberpoort, via 
t.harmsen@noaberpoort.nl. 

Tijdens deze cursus krijgen mantelzorgers 
onder meer antwoord op hun vragen én 
kunnen ze ervaringen met andere mantel-
zorgers delen. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op 
11 mei, 18 mei, 8 juni en 15 juni van 19.00 
uur tot 20.30 uur bij Buurtzorg Haaksber-

gen aan de Eibergsestraat 9a. V oor meer 
informatie en aanmelden kunnen geïnte-
resseerden contact opnemen met Gerda 
van der Velde, via telefoonnummer (053) 
573 44 37 of per mail via g.vandervelde@
noaberpoort.nl. 

Vier tips om op gas te besparen

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

De prijs van aardgas stijgt en veel mensen schrik-
ken van hun energierekening. Hoe kunt u op uw 
gasverbruik besparen? Van al het aardgas dat u 
in huis verbruikt, is maar liefst driekwart nodig 
om uw 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 voor-

al naar bespaartips voor verwarming en warm 
water. We zetten de tips en het geld wat u per jaar 

kunt besparen op een rij:

•  Verwarm alleen ruimtes in huis waar u veel bent: 550 
euro

De prijs van aardgas stijgt en veel mensen schrik-

al naar bespaartips voor verwarming en warm 

en anoniem en heeft  dus geen invloed op 
de ondersteuning die inwoners ontvan-
gen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau 
voert het onderzoek uit en de gemeente 
publiceert de uitkomsten na de zomer.

•  Zet de thermostaat 1 uur voordat u gaat slapen op 15 
graden: 260 euro

•  Niemand thuis? Thermostaat op 15 graden: 200 euro
•  Zet de thermostaat nooit hoger dan 19 graden, liefst 
nog wat lager als het kan: 200 euro

Als je alle tips toepast, bespaar je bij een gasprijs van 
1,74 euro per m3 zo'n 1.200 euro per jaar!
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag kunt u oud papier brengen 
naar de Pius X-school aan de W.H. Jor-
daansingel 20, VV Buurse en St. Bonifacius-
school in de Hoeve.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 30 april haalt Het Palet (Hol-
thuizen) 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.

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)  
•  De Els 4, Z/22/023049, het uitbreiden 
van een berging, aspect bouw, inge-
diend 15 april 2022

•  Goorsestraat, kadastraal bekend 
onder sectie B, nummer 2624, 
Z/22/023048, het aanbrengen van 
grondkeringen, aspect bouw en werk of 
werkzaamheden uitvoeren, ingediend 
15 april 2022

•  Kroonprins 39, Z/22/023050, het plaat-
sen van een schutting, aspect bouw, in-
gediend 16 april 2022

•  Markt (centrum), Z/22/023047, het 
plaatsen van foto objecten, aspect 
bouw, ingediend 14 april 2022

•  Leppepaalweg 30, Z/22/023069, het 
bouwen van een machineberging ter 
vervanging van bestaande schuur, as-
pect bouw, ingediend 19 april 2022

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Dr. Prinsstraat 2, Z/22/022107, het 
transformeren van bestaande winkel-
ruimte naar appartementen, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 28 janu-
ari 2022, de nieuwe uiterste beslisdatum 
wordt 4 juni 2022

•  Industrieterrein Stepelerveld, Sec-
tie P, Nummer 1172, Z/22/022441, het 
bouwen van een bedrijfsgebouw, aspect 
bouw, ingediend 28 februari 2022, de 
nieuwe uiterste beslisdatum wordt 12 
juni 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:
•  De Els 4, Z/22/023049, het uitbreiden 
van een berging, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Hondelink 73, Z/22/022961, het plaat-
sen van een tuinhuis, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Met ingang van 28 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   
•  Centrum van Haaksbergen, 
Z/22/023047, het tijdelijk plaatsen van 
foto objecten (tijdelijke omgevingsver-
gunning), aspect bouw

•  Eibergsestraat 173, Z/22/022121, het 
knotten van vier wilgen op een hoogte 
van drie meter, aspect kap

•  Ganzenbree 7, Z/22/022859, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw

•  Hibbertsstraat 30, Z/22/022327, het 
splitsen van een woning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening, deze vergunning is be-
kendgemaakt op 21 april 2022

•  Oude Enschedeseweg 48, Z/22/022161, 
het verbouwen van de woning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, deze vergunning is 
bekendgemaakt op 25 april 2022

•  Weertsweg 11, Z/22/022171, het bou-
wen van twee opslagloodsen, aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 26 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.s

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Springkussenfestijn (5 juni 2022), 
Z/22/023052, Stationsstraat 12, inge-
diend 19 april 2022

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Bevrijdingsconcerten (5 mei 2022), 
Z22/022183, Markt, bekendgemaakt 14 
april 2022

•  Openluchtspel Buurser Revue en viering 
75-jaar bevrijding (25 juni 2022 tot 3 juli 
2022), Z/22/021852, Wennewickweg 13, 
bekendgemaakt 14 april 2022

•  Pluimveetentoonstelling (13-15 janua-
ri 2023), Z/22/022146, Bouwmeester 6, 
bekendgemaakt 14 april 2022

•  Voorstellingen circus Renz Berlin (20 
t/m 29 mei 2022), Z/22/022148, Tromp-
straat 20, bekendgemaakt 14 april 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.

BESTEMMINGSPLANNEN
’t Kempke en Lourdeskerk
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening ’t Kempke en Lour-
deskerk’ met ingang van 25 februari 2022 
onherroepelijk is geworden. Dit bestem-
mingsplan is het juridische kader waaraan 
aanvragen om omgevingsvergunningen 
en vormen van grondgebruik worden ge-
toetst. Het bestemmingsplan is onher-
roepelijk geworden, omdat er tegen het 
bestemmingsplan geen beroep is inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het plan ligt in het 
zuiden van de kern Haaksbergen en omvat 
het gebied rondom de straat ‘t Kempke en 
rondom de Lourdeskerk. De voorgenomen 
ontwikkeling betreft de herontwikkeling 
van het plangebied naar een woongebied 
met woningen in verschillende typologie. 
Het betreft de sloop van 96 beneden-/ bo-
venwoningen en de sloop van de pastorie-
woning met verbindingsgang bij de kerk. 
In totaal worden er maximaal 72 woningen 
met bijbehorende (infrastructurele) voor-
zieningen gerealiseerd. Hierbij gaat het 
om:
•  14 tot 17 grondgebonden woningen 

(koop)
•  20 boven- en onderwoningen (huur)
•  20 appartementen (huur)
•  15 appartementen in de kerk (huur)

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1190-0003. 
Het onherroepelijke bestemmingsplan is 
te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Haaksbergen, partiële herziening 
Rietmolenweg 26, Benteloseweg 41 en 
Boonkweg ong.’
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 19 
april 2022 heeft besloten het ontwerp be-
stemmingsplan ‘Buitengebied Haaksber-
gen, partiële herziening Rietmolenweg 26, 
Benteloseweg 41 en Boonkweg ong.’ ter in-
zage te leggen. 

Het bestemmingsplan omvat twee ont-
wikkelingen in het buitengebied van 
Haaksbergen:

Rietmolenweg 26 & Benteloseweg 41
Aan de Rietmolenweg 26 is een bedrijf ge-
vestigd en is zodanig bestemd. Op dit mo-
ment is er 568 m2 aan bedrijfsbebouwing 
aanwezig. Het voornemen is om de be-
drijfsbebouwing met 341 m2 te vergroten. 
Met toepassing van het KGO-beleid dient 
voor de uitbreiding een oppervlak van 682 
m2 aan landschapsontsierende bebou-
wing elders in het buitengebied van Haaks-
bergen gesloopt te worden. De te slopen 
landschapsontsierende bebouwing is ge-
vonden aan de Benteloseweg 41. Deze lo-
catie is bestemd als ‘Agrarisch – Agrarisch 
bedrijf’. De bestemming op deze locatie 
wordt gewijzigd naar ‘Wonen’ met de func-
tieaanduiding ‘Bedrijf’ ten behoeve van 
kleinschalige activiteiten (akkerbouw en 
loonwerkzaamheden) welke daar plaats-
vinden. Op deze locatie blijft 490 m2 aan 
bijgebouwen staan. 

Boonkweg ongenummerd
Ter plaatse van de Boonkweg 21 is een 
onbebouwde Rood voor Rood kavel. Het 
voornemen is om het bouwblok van de 
woning te verplaatsen in noordwestelij-
ke richting. De nieuw te bouwen woning 
is maximaal 750 m3 met maximaal 150 m2 
aan bijgebouwen. 

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1199-0001. 
Het bestemmingsplan is in te zien op ruim-
telijkeplannen.nl.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan inclusief 
bijlagen ligt vanaf vrijdag 29 april 2022 zes 
weken ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het plan met de bijbeho-
rende stukken is ook digitaal beschikbaar 
op haaksbergen.nl/Inwoner/Vergunnin-
gen-en-plannen/Bestemmingsplannen/
Buitengebied. Tijdens de terinzagetermijn 
kunt u uw zienswijze indienen bij de ge-
meenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. Ook is er de mogelijkheid voor 
een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt 
u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar Thorben Scholten, (053) 573 45 
67.

Vaststelling ‘Buitengebied Haaksber-
gen, partiële herziening Molenveldweg 
12-14’ 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Molenveldweg 12-14’ in 
de vergadering van 20 april 2022 ongewij-
zigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het voornemen betreft de sloop van een 
bestaande woning en een bestaande 
schuur. In ruil voor deze sloop wenst de 
initiatiefnemer twee nieuwe woningen 
(met bijbehorende bijgebouwen) op, en 
direct grenzend aan, de slooplocatie te-
rug te bouwen. De inhoud en oppervlak-
tes van de nieuw te bouwen woningen en 
bijgebouwen zijn gezamenlijk gelijk aan de 
inhoud en oppervlakte van de bestaande 
bebouwing.

Momenteel heeft het perceel aan de Mo-
lenveldweg 12-14 een woonbestemming 
met de functieaanduiding ‘Maximumaan-
tal wooneenheden: 2’. De beoogde locaties 
van de nieuw te bouwen woningen vallen 
net buiten de bestaande woonbestem-
ming in het vigerende bestemmingsplan. 
Om deze reden moet het bestemmings-
plan voor de Molenveldweg 12-14 herzien 
worden. De totale inhoud van de bestaan-
de woning is 1.824 m³. De wens is deze in-
houd te verdelen over de nieuw te bouwen 
woningen. Van deze nieuw te bouwen wo-
ningen krijgt één woning een inhoud van 
maximaal 1.000 m³. De andere woning 
krijgt een inhoud van maximaal 824 m³. 
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De bestaande schuur van 300 m² wordt 
ook gesloopt. Deze oppervlakte zal wor-
den verdeeld over de twee nieuwe bouw-
kavels met een gezamenlijk maximum van 
300 m² aan bijgebouwen. Naast de woon-
bestemming met functieaanduiding is er 
ook een recreatiebestemming op het per-
ceel aanwezig. Deze bestemming met re-
creatiewoning blijft ongewijzigd op het 
perceel bestaan. Bij de herziening is er re-

kening mee gehouden dat dit geen belem-
meringen veroorzaakt voor (agrarische) 
bedrijven in de omgeving. Het identifica-
tienummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.0158.BP1194-0002. Het bestem-
mingsplan is in te zien op ruimtelijkeplan-
nen.nl

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 

vaststellingsbesluit en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 29 
april 2022 tot en met 9 juni 2022 ter in-
zage bij de receptie van het gemeente-
huis. U vindt het digitaal op haaksbergen.
nl/Inwoner/Vergunningen-en-plannen/
Bestemmingsplannen/Buitengebied.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 

tot het vaststellen van het bestemmings-
plan kunnen belanghebbenden geduren-
de bovengenoemde terinzagetermijn van 
6 weken schriftelijk beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.


