
 donderdag 5 mei 2022 pagina 1

GemeenteNieuws

Acht koninklijke 
onderscheidingen 

Foto: B
etty M

orsinkhof

Maar liefst acht Haaksbergenaren zijn dinsdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Op deze laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majes-
teit de Koning vond namelijk weer de Algemene Gelegenheid plaats, die in de volks-
mond bekend staat als de Lintjesregen. Koninklijke onderscheidingen zijn er dit jaar 
voor Haaksbergenaren Nilgün Büyür, Gea ter Heide, Mahmut Celik, Leon Leeters, 
Hendrik-Jan Scheggetman, Henri Scholten, Jan Slotman en Jan Wibbelink. Alle acht 
werden zij door burgemeester Rob Welten voorzien van de bijbehorende decoraties. 
Meer weten over de gedecoreerden? Ga naar haaksbergen.nl/Lintjesregen-2022.

De kruising met de Wiedenbroeksingel verandert in een rotonde.

Donderdag 19 mei

Bijeenkomst over aanpassingen kruispunten oude N18
Aanwonenden van de oude N18 zijn van harte welkom op donderdag 19 mei voor 
een inloopbijeenkomst over aanpassingen aan de oude N18. Het gaat om het deel 
van de oude N18 tussen de Scholtenhagenweg en het Grintenbosch. Buurtbewoners 
kunnen zich laten bijpraten over de veranderingen, vragen stellen en tekeningen be-
studeren. Over het al dan niet verwijderen van het Wilhelminaviaduct gaat het deze 
keer nadrukkelijk niet. Daarover volgt later een apart besluit.

De werkzaamheden aan de voormalige 
N18 vinden gefaseerd plaats. Begin dit jaar 
werd deel een afgerond: van de gemeen-
tegrens met Enschede tot het Grinten-
bosch. Inmiddels komt deel twee dichter 
bij de daadwerkelijke uitvoering. Het ont-
werp van het wegdeel Scholtenhagenweg 
- Klaashuisstraat is nu namelijk gereed en 
het ontwerp van het deel tussen de Smit-
terijweg en het Grintenbosch is in grote 
lijnen klaar. Aanpassingen zijn hier nog 
mogelijk. 

Aanpassingen
De maximumsnelheid gaat straks naar 50 
kilometer per uur.  Om verkeer te stimule-
ren om de voorgeschreven snelheid te rij-
den krijgen bijna alle kruispunten plateaus 
en middengeleiders. Voor hetzelfde doel 
wordt de belijning aangepast waardoor de 
rijbaan smaller lijkt. Andere verbeteringen 
zijn een nieuwe asfaltlaag, meer openbaar 
groen en led-verlichting. Nu de straat toch 
opengebroken wordt, grijpt de gemeente 
ook die gelegenheid aan om de riolerin-
gen, kabels en leidingen te verleggen. De 
meest ingrijpende wijziging vindt plaats 

op het kruispunt met de Wiedenbroek-
singel. Het kruispunt met verkeerslichten 
maakt plaats voor een rotonde met een 
vrijliggend fietspad. Ook op het kruispunt 
Morsinkhofweg verdwijnt het verkeers-
licht. Dat kan doordat er minder verkeer 
gebruik maakt van de weg.

Waar en wanneer
Over de inrichting van de weg hebben me-
dewerkers van de gemeente al met wijkra-
den, aanwonenden en andere inwoners 
gesproken tijdens informatieavonden, ver-
gaderingen en via persoonlijke contacten. 
Ook was het mogelijk om via oude-n18.nl 
te reageren op de voorstellen. Op donder-
dag 19 mei hebben aanwonenden en leden 
van de wijkraad te mogelijkheid om zich te 
informeren over de ontwerpen. Ze kunnen 
binnenlopen tijdens de inloopbijeenkomst 
in het voormalige kinderdagverblijf aan de 
Bartokstraat 19 tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Wie alvast een indruk wil krijgen van de 
aanpassingen kan kijken op oude-n18.nl. 
De aanpassingen aan de oude N18 worden 
mede mogelijk gemaakt door een financi-
ele bijdrage van de provincie.

Wilhelminaviaduct
In december 2021 was er een informatie-
bijeenkomst puur en alleen over de toe-
komst van het Wilhelminaviaduct. Mensen 
konden toen hun wensen en bedenkingen 
aangeven. Dat kan nog steeds. De gemeen-
teraad neemt later een besluit over het vi-
aduct, waarbij de raad ook rekening houdt 

met de mening van de omgeving. Dit besluit 
zal naar verwachting in september 2022 
worden genomen. De werkzaamheden die 
nu op stapel staan - tussen de Scholtenha-
genweg en het Grintenbosch - vinden links 
en rechts van het viaduct plaats. Tijdens de 
inloopbijeenkomst van 19 mei komt het vi-
aduct niet aan de orde.

Herinnering

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. 

De bijeenkomst vindt plaats op donder-
dag 12 mei van 19.00 tot 21.00 uur in Thea-
ter De Kappen. Aanmelden is noodzakelijk. 
Dat kan tot en met maandag 9 mei via  
m.menzing@haaksbergen.nl. Het wordt 

een interactieve avond. Daarom worden 
bezoekers verzocht de mobiele telefoon 
mee te nemen. Meer informatie is te vinden 
op www.haaksbergen.nl.

Gecombineerde commissievergadering
Dinsdag 10 mei vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de commissies 
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 volgen-
de onderwerpen:
•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening En-
schedesestraat 76’

•  Voorstel tot het vaststellen van de 
Warmtevisie

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.
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   Openbare Bekendmakingen

Vanaf 9 mei werkzaamheden Molenstraat voor facelift 
De Molenstraat in het centrum van Haaksbergen wordt de komende maanden aan-
gepast naar de eisen van de huidige tijd. De werkzaamheden starten maandag 9 mei, 
na de Meimarkt, en duren tot eind van het jaar. De straat gaat flink op de schop, maar 
de winkels en woningen blijven voor voetgangers bereikbaar. Bovendien wordt het 
werk gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor overige verkeersgebruikers zo veel 
mogelijk te beperken.

De veranderingen in de Molenstraat zijn 
cosmetisch en functioneel van aard. Nu 
het klimaat verandert en Nederland vaker 
te maken krijgt met periodes van hitte en 
droogte, afgewisseld met hevige regenbui-
en moet daar op worden ingespeeld. Daar-
om komt er een infiltratieriool. Dat zorgt 
er voor dat regenwater de grond in gaat in 
plaats van naar de waterzuivering. De nieu-
we bomen en planten in de straat zullen 
zorgen voor schaduw en verkoeling. Ver-
der komen er onder meer energiezuinige 
lichtarmaturen en een duidelijke scheiding 
tussen rijbaan en voetpad. Een sfeervol 
pleintje met bomen aan de kant van de 
Markt is de kers op de taart van het plan. 

Start vanaf Eibergsestraat
De werkzaamheden beginnen op 9 mei 
vanaf de Eibergsestraat tot de kruising 
Molenstraat - Dr. Prinsstraat. De weg is 
dan niet meer bereikbaar voor gemotori-
seerd verkeer. Links en rechts van de weg 
kunnen voetgangers via loopstroken de 
winkels bereiken. Begonnen wordt eerst 
met de ondergrondse werkzaamheden. 
Een aantal bomen is daarvoor al verwij-
derd en tijdelijk opgeslagen. De bomen 
keren later terug. De plannen voor de 
verbetering van de Molenstraat zijn af-
gelopen jaar besproken met winkeliers 
en aanwonenden en vervolgens verder 
verfijnd. De gemeente brengt stapje voor 

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag kunt u tussen 10.00 en 12.00 
uur oud papier brengen naar de Paus Joan-
nesschool en voetbalvereniging HSC ’21.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 7 mei 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. 

ALGEMEEN

BELEIDSREGELS EENMALIGE 
ENERGIETOESLAG 2022 HAAKSBERGEN
Op 26 april 2022 heeft  het college van 
Haaksbergen de Beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 Haaksbergen vastge-
steld. Deze beleidsregels geven aan in wel-
ke situaties en onder welke voorwaarden 
huishoudens in aanmerking kunnen komen 
voor een eenmalige energietoeslag 2022. 
De Beleidsregels eenmalige energietoe-

slag 2022 Haaksbergen worden bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 5 
mei 2022 en treden in werking op 6 mei 2022 
Deze beleidsregels zijn vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.nl/
verordeningen. Daarnaast zijn deze beleids-
regels opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis. Alle informatie vindt u op 
haaksbergen.nl/energietoeslag.

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 verwij-
zen 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 zienswijze 
kunt u een afspraak maken via bovenstaand 
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 

stapje verbeteringen aan in het centrum. 
Daarvoor is samen met centrumonder-
nemers en de provincie Overijssel het 

Actieplan Centrum opgesteld. Een im-
pressie van de nieuwe straat is te zien op 
www.molenstraathaaksbergen.nl.

De Noaberpoort organiseert
Informatieochtend over fraude
Om senioren te informeren over de ver-
schillende vormen van fraude én wat ze 
zelf kunnen doen om te voorkomen dat 
ze slachtoff er worden, organiseert de 
Noaberpoort een gratis informatieoch-
tend op woensdag 11 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. Kijk voor 
meer informatie op noaberpoort.nl/
informatieochtend-faude.

Cursus Omgaan met dementie 
Haaksbergse mantelzorgers kunnen 
deelnemen aan de cursus Omgaan met 
dementie. De cursus bestaat uit vier bij-
eenkomsten. 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. Meer in-
formatie over de cursus is te vinden op 
noaberpoort.nl/omgaanmetdementie. 
Voor vragen of aanmelden kunnen geïn-
teresseerden ook contact opnemen met 
Gerda van der Velde, via (053) 573 45 89 of 
g.vandervelde@noaberpoort.nl. 

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden 
of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken medewer-

kers van meerdere organisaties onder één dak samen. 
Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

Heeft  u een tuin? Plaats een regenton!

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

Heeft  u een tuin én hebben uw planten in de zomer wat extra 
water nodig? Plaats dan nu een regenton. Het water wat nu 
opgevangen wordt, kan straks in de zomer nodig zijn om uw 
platen of moestuin water te geven. Regenwater is zacht en dat 
is goed voor de planten. Bovendien bespaart u zo op drink-

water. Het is niet heel moeilijk om een regenton op de regenpijp aan te sluiten. Re-
gentonnen zijn in allerlei vormen en maten te koop met een capaciteit tot ca. 200 
liter. Daarnaast bestaan er ook regenwaterzuilen en re-
genwaterschuttingen. Voldoende keus dus! Hulp nodig? 
Kijk voor een instructie op sterinsamenduurzaam.nl.

Heeft  u een tuin én hebben uw planten in de zomer wat extra 
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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 uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Bouwstraat 17, Z/22/023132, het aan-
passen van een bedrijfsverzamelgebouw 
(wijziging op verleende vergunning), as-
pect bouw, ingediend 26 april 2022

•  Braamweg 12a, Z/22/023174, het bou-
wen van een loods, aspect bouw, inge-
diend 30 april 2022

•  De Els 25, Z/22/023176, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning, aspect bouw, ingediend 2 mei 2022 

•  Hasseltweg 10, Z/22/023191, het bou-
wen van een papierschuur, aspect bouw, 
ingediend 2 mei 2022

•  Kabelstraat, kadastraal bekend onder 

sectie P, nummer 1588, Z/22/023155, 
het bouwen van een bedrijfsverzamel-
gebouw, aspect bouw, ingediend 28 april 
2022

•  Spinnerstraat 15, Z/22/023133, het op-
stellen van een tijdelijke opslagtent, as-
pect bouw, ingediend 26 april 2022

•  Spinnerstraat 15, Z/22/023173, het bou-
wen van een sprinklerwatertank en een 
pompgebouw, aspect bouw, ingediend 
29 april 2022

•  Spoorstraat 31, 33, 35, Z/22/023189, het 
aanvragen van brandalarmering, aspect 
alarm, ingediend 2 mei 2022

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

 KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Blankenburgerstraat 16 en 16a, 
Z/22/022572, het wijzigen van de functie 
op een gedeelte van de begane grond, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening, ingediend 13 
maart 2022, de nieuwe uiterste beslisda-
tum wordt 19 juni 2022

•  Pastoor Wienholtsstraat 43, 
Z/22/022292, het verbouwen van een wo-
ning, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 17 februari 2022, de nieuwe uiter-
ste beslisdatum wordt 23 juni 2022

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden 
hiertoe onder de kop Algemeen.

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

mene bepalingen omgevingsrecht, van plan 
zijn vergunning te verlenen:
•  Pastoor Wienholtsstraat 43, 
Z/22/022292, het verbouwen van een wo-
ning, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 17 februari 2022

Met ingang van 5 mei 2022 kunnen binnen 
twee weken schriftelijk en mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe en het inzien van de 
stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Anemoon 40, Z/22/022926, het bouwen 
van een carport, aspect bouw

•  Dievelaarslaantje 6, Z/22/022562, het 
aanleggen van twee padelbanen, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Industriestraat 13 en 13a, Z/22/022928, 
het plaatsen van twee tanks, aspect 
bouw

•  Maatweg 23, Z/22/022853, het plaatsen 
van woonunits ten behoeve van tijdelijke 
huisvesting (tijdelijke omgevingsvergun-
ning), aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

•  Veldmaterstraat 23, Z/22/022290, het 
bouwen van een schuur, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
4 mei 2022. Tegen bovengenoemde beslui-
ten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Alsteedseweg 10a, Z/22/023152, een 

melding activiteitenbesluit voor het 
plaatsen van zonnepanelen

•  Stegenhoekweg 12, Z/22/023190, een 
klusbedrijf en het houden van kippen en 
rundvee

•  Textielstraat 28, Z/22/023150, een 
melding activiteitenbesluit voor een 
woonwinkel

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Schuttersfeesten (2-4 september 2022), 
Z/22/023143, Scholtenhagenweg, inge-
diend 28 april 2022

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

 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


