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GemeenteNieuws

Haaksbergse 4 mei-herdenking brengt veel mensen samen

Stilstaan bij oorlogsslachtoffers, met een dubbel gevoel
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Woensdag 4 mei stond ook Haaksbergen stil bij de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en van oorlogsgeweld en vredesmissies daarna. Het nationale jaar-
thema was ‘Vrijheid in verbondenheid’. In zijn toespraak legde burgemeester Rob 
Welten uitdrukkelijk het verband met de actualiteit: oorlog in Europa. “Ik schat in 
dat velen van ons met een dubbel gevoel naar De Markt zijn gekomen.”

“Het is goed dat we, na twee jaar onder-
breking, weer gezamenlijk een herdenking 
kunnen houden. Anderzijds is het bedroe-
vend dat de thema’s oorlog, tirannie en 
onderdrukking angstaanjagend actueel 
zijn sinds begin dit jaar. Het is schokkend 
voor de ouderen onder ons. Dit zouden we 
in Europa toch nooit meer laten gebeu-
ren?”, sprak Welten tot het talrijke publiek 
dat zich voor het gemeentehuis had verza-
meld. Ouderen en jongeren, Nederlanders 

en Duitsers, een bont gezelschap met de-
zelfde missie: stilstaan bij de slachtoffers 
van oorlogsgeweld. En bij de vrijheid, die 
niet vanzelfsprekend is. 

Tranen 
De 4-meiherdenking begon met een goed 
bezochte samenkomst in de Pancratius-
kerk. Projectkoor Haaksbergen zorgde 
voor een stemmige muzikale omlijsting. 
Indrukwekkend waren de dagboekfrag-

menten, afwisselend voorgelezen door 
leerlingen van Het Assink lyceum en de 
Anne Frank Realschule uit partnergemeen-
te Ahaus. Opgeschreven door leeftijdgeno-
ten in de donkere periode 1940-1945. “Lief 
dagboek, jij hebt het meeste geluk van de 
wereld. Want jij kan niet voelen, jij kan niet 
weten wat voor verschrikkelijks ons is over-
komen. De Duitsers zijn er!” “…Ik ben nog 
nooit zó bang geweest…” “… Ik kan niet 
meer schrijven lief dagboek, de tranen lo-
pen over mijn wangen…” 

Stilte en bloemen
Na afloop vormde zich een indrukwek-
kende stoet voor de stille tocht. Bloemen 
werden gelegd op de begraafplaats aan 
de Enschedesestraat: bij het graf van Jan 
Lottering, bij de militaire graven en bij 

het centrale graf van de bombardements-
slachtoffers. Naast de synagoge legde Rob 
Welten een bloemstuk bij het beeldje van 
Betsie Frankenhuis. De stille tocht eindig-
de bij het gemeentehuis. Vanaf het bordes 
klonk ‘The last post’ over het marktplein, 
gevolgd door twee minuten stilte en daar-
na het Wilhelmus. Namens het college 
legden burgemeester Welten en de wet-
houders Koopman en Scholten een krans 
bij ‘De moeder van het verzet’ en bloemen 
bij het herdenkingsmonument. Rob Wel-
ten stond uitgebreid stil bij inwoners van 
Haaksbergen die in de Tweede Wereld-
oorlog omkwamen door oorlogsgeweld. 
Tenslotte brachten nabestaanden, afge-
vaardigden van verschillende organisaties 
en het gemeentebestuur van Ahaus eerbe-
toon met bloemen. 

Kruising Hengelosestraat - Veldmaterstraat - Raaweg

Haaksbergen krijgt er weer een rotonde bij!
Het kruispunt van de Hengelosestraat met de Veldmaterstraat en de Raaweg is - 
vooral in de spits - erg druk en onoverzichtelijk. Hier komt een eind aan met de aan-
leg van een rotonde. Na de zomervakantie start de aanleg. Vanuit de Haaksbergse 
gemeenschap kwam het verzoek om een oplossing te vinden. Omwonenden en 
wijkraden hebben vervolgens meegedacht. Resultaat is een rotonde met een vrijlig-
gend fietspad en een nieuwe inrichting van het openbaar groen.

Het kruispunt gaat langere tijd op de 
schop. Want ook ondergronds moet er van 
alles gebeuren. Nu er toch werkzaamhe-
den gaan plaatsvinden wordt ook de kans 
gegrepen om de riolering, kabels en leidin-
gen te vervangen. Het echte werk start na 
de vakantieperiode, in de derde week van 
augustus. Tot die tijd vinden er voorberei-
dende werkzaamheden plaats. Lindes in 
de buurt van de kruising zijn inmiddels al 
verwijderd en tijdelijk op het grasveld aan 
de Sweelinckstraat geplaatst. 

De lindes krijgen te zijner tijd een nieuwe 

bestemming. Ook worden er proefsleuven 
gegraven door nutsbedrijven. 

Rotondes in Haaksbergen
Haaksbergen telt een flink aantal roton-
des. Een rotonde is een relatief vlotte en 
veilige manier voor het oversteken van een 
kruispunt. Niet op ieder kruispunt is echter 
plek voor een rotonde. Bij de aanleg van de 
singels in Haaksbergen kon vanaf het begin 
ruimte vrijgemaakt worden voor een ro-
tonde. Gelukkig kan er op de kruising van 
de Hengelosestraat ook eentje komen om 
het verkeer beter te reguleren. 

 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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Avond over Marktplan voor omwonenden en winkeliers
Op donderdagavond 19 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst over het 
Marktplan. Uitgenodigd hiervoor zijn bewoners van de straten rond het Marktplan 
en winkeliers in de omgeving. Gespreksonderwerp: hoe kunnen zij meepraten over 
de inrichting van de openbare ruimte, zoals de verkeersafwikkeling, het parkeren en 
het ontwerp van het openbare park?

De gemeente wil graag in gesprek met 
omwonenden en centrumondernemers. 
Zowel het college van B&W als de gemeen-
teraad willen dat er aandacht is voor de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van het 
centrum voor bewoners en ondernemers. 
De gemeente kan advies over de open-
bare ruimte goed gebruiken en wil daar-
om een werkgroep met bewoners en 

winkeliers starten, onder aanvoering van 
een onafhankelijke gespreksleider. Dit idee 
is samen met andere voorstellen op papier 
gezet in een concept participatieplan. Dat 
plan wordt op 19 mei besproken met de 
aanwezigen. 

Werkgroep
Omwonenden en winkeliers die eerder 

hebben laten weten mee te willen praten, 
krijgen een mail met een uitnodiging voor 
de avond. Maar ook andere geïnteresseer-
den uit de omgeving zijn welkom. Tijdens 
deze avond wil de gemeente graag bespre-
ken wie er in de werkgroep willen plaats-
nemen. Om tot een werkgroep van een 
werkbare omvang te komen, kan het zijn 
dat het noodzakelijk is dat de aanwezigen 
enkele vertegenwoordigers uit hun straat 
aanwijzen. 

Afspraken
Tijdens de bijeenkomst gaat het nadruk-
kelijk niét over het Marktplan zelf, over de 
verkeersafwikkeling of het parkeren. Het 
gaat wél om de manier waarop direct be-

trokkenen kunnen of willen meepraten. 
Kortom, om hoe we met elkaar omgaan de 
komende tijd. Als daar afspraken over zijn 
gemaakt (en vastgelegd zijn in een partici-
patieplan), dan gaan de gemeente en be-
trokken bewoners en winkeliers op korte 
termijn verder met elkaar in gesprek over 
het Marktplan. 

Participatieplan
Mensen kunnen het concept participa-
tieplan vanaf donderdag lezen op www.
haaksbergen.nl. De bijeenkomst vindt 
plaats van 19.30 tot circa 21.00 uur in het 
gemeentehuis. Aanmelden kan bij pro-
jectleider Marit Metternich via mb.metter-
nich@haaksbergen.nl.

Rob Welten bezoekt diamanten paar

Gelukwensen voor Joop en Lies Surink op hun zestigste trouwdag
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Op 10 mei 1962 stak het huwelijksbootje van Joop en Lies Surink-Dickman van wal. 
Burgemeester Rob Welten bezocht het diamanten paar op hun zestigste trouwdag. 
Hij genoot van de verhalen die de twee sport- en natuurliefhebbers met hem deel-
den. “De jaren zijn voorbij gevlógen!”

Joop Surink (84) uit Boekelo en de Haaks-
bergse Lies Dickman (84) ontmoetten el-
kaar op de dansvloer van Hotel Centraal 
aan De Markt. Dat was in 1960. Twee jaar 
later trouwden ze en trokken in bij Lies’ 
moeder aan de Bevertstraat. Het trouw-
portret-in-kleur wordt erbij gehaald. “De 
foto is gemaakt in de tuin van het gemeen-
tehuis”, vertelt de bruid. “Het waaide heel 
hard. Mijn sluier vloog alle kanten op. Ik 
droeg héél hoge hakken om wat groter te 
lijken.” Joop lacht: “Mijn trouwpak was 
gehuurd bij Screever, de kleermaker hier 
in het dorp. De hoge hoed en handschoe-
nen kreeg je er vanzelf bij.”

Sportief 
Aan de Bevertstraat werden twee kinde-
ren geboren, hun derde aan de Akker, waar 
ze hun eigen huis bouwden en woonden 
tot 2017. Het was een sportief gezin. Tot 

haar tachtigste heeft Lies actief gegymd 
bij Vlugheid & Kracht. Voetbal was (en is) 
de passie van de bruidegom. Hij speelde 
in het eerste van v.v. Haaksbergen. Na zijn 
actieve voetballoopbaan werd hij jeugd-
trainer, onder andere bij Bon Boys. “Twee 
jaar lang had ik Erik ten Hag in mijn elftal. 
Achteraf heel bijzonder!”, zegt hij. “Erik 
ontwikkelde zich goed en stapte over naar 
FC Twente. Klasse wat hij heeft bereikt!”

Genieten
Ze vertellen over onvergetelijke vakanties 
in Zwitserland, waar hun dochter woont. 
“In de buurt van Chur. Wat hebben we 
veel gewandeld in de bergen.” Dagelijk-
se fiets- en wandeltochten, het zit er he-
laas niet meer in. Ook de auto is de deur 
uit gegaan. “Mijn rijbewijs heb ik niet la-
ten verlengen. Heel jammer, maar ik vond 
het zelf niet meer verantwoord”, bekent 

Joop. Ondanks dat proberen ze te genie-
ten van het leven. “We wonen dicht bij het 
centrum en gaan er geregeld op uit, beide 
met de rollator. Zoals vorige week donder-

dagmiddag naar het bevrijdingsconcert 
op de markt. Geweldig die muziek van 
vroeger. En heel gezellig, want er waren 
veel mensen.”

Voordracht uiterlijk 1 juni

Wie verdient volgens u een lintje?
Kent u iemand in uw omgeving die een lintje verdient? Iemand die iets bijzonders 
heeft gedaan, die altijd klaarstaat voor anderen? Echt zo iemand die door jarenlang 
vrijwilligerswerk een grote bijdrage levert aan de maatschappij? Dan kunt u die per-
soon tot woensdag 1 juni 2022 voordragen voor een koninklijke onderscheiding.

dag 1 juni 2022 worden ingediend bij de 
burgemeester. Meer informatie over ko-
ninklijke onderscheidingen is te vinden op 
www.haaksbergen.nl of op www.lintjes.

nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact op-
nemen met Violette Vis (kabinetszaken), v.
vis@haaksbergen.nl of (053) 573 47 91.

De meeste koninklijke onderscheidingen 
reikt de burgemeester uit tijdens de “Al-
gemene Gelegenheid”, ook wel de “lintjes-
regen” genoemd. Dit is meestal de laatste 

werkdag vóór Koningsdag. De procedure 
van aanvraag tot uitreiking neemt veel tijd 
in beslag. Daarom moeten aanvragen voor 
de lintjesregen voor 2023 uiterlijk woens-

Over dementie en euthanasie

Alzheimer Café 

In de Noaberpoort werken medewerkers van meer-
dere organisaties onder één dak samen. Profes-
sionals die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Wilt u antwoord op vragen zoals: Met wie 
en wanneer moet ik euthanasie bespreken? 
Heb ik recht op euthanasie? Of hoe wordt 
dementie-Alzheimer vastgesteld? Kom dan 
naar het Alzheimer Café op donderdag 19 
mei. Deze en nog veel meer vragen en ant-
woorden worden dan besproken. Ook zal 
samen naar de documentaire: ‘Zo gaat dat 
dus/Voor het te laat is’ worden gekeken. 
De documentaire volgt het proces naar 
euthanasie in de laatste maanden van het 
leven van Annie Zwijnenberg en Margriet 
Hermans. Zij leden aan Alzheimer en wa-
ren vastbesloten hun leven waardig te be-
eindigen. Beide waren ervan overtuigd dat 
de mens zelf moet kunnen beschikken over 
het moment van sterven. Na het bekijken 

van de documentaire is er ruimte voor het 
stellen van vragen aan Frank Zwijnenberg, 
de zoon van Annie en SCEN-arts Cor van 
Meerendonk en het voeren van discussie 
met elkaar.

Waar en wanneer?
Het Alzheimer Café Haaksbergen is een 
ontmoetingspunt voor iedereen die met 
dementie te maken heeft. Belangstellen-
den zijn van harte welkom op donderdag 
19 mei in De Kappen. De zaal is vanaf 19.00 
uur geopend en het programma start om 
19.15 uur. Koffie of thee is gratis, maar een 
vrije gift is welkom. Kijk voor meer informa-
tie op de Facebook-pagina Alzheimer Café 
Haaksbergen. 
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Kijk voor een compleet overzicht op www.sterinsamenduurzaam.nl/subsidies

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 14 mei kunt u tussen 8.30 
en 11.00 uur oud papier brengen naar De 
Kameleon. 

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 14 mei halen school De Ka-
meleon en de Dr. Ariënsschool oud papier 
op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud 
papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
in dozen of gebundeld 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. 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.

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 53, 
Z/22/023218, het realiseren van een tus-
senbouw tussen de berging en de wo-
ning, aspect bouw, ingediend 4 mei 2022

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  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 nieuwe uiterste beslisdatum wordt 23 
juni 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.

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:
•  Oostendorperweg 9, Z/21/021584, het 
uitbreiden van de woning, aspect bouw 

Met ingang van 12 mei 2022 kunnen bin-
nen twee weken schrift elijk 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  
•  G oorsestraat ong. Sectie O, Nummer 
2624, Z/22/023048, het aanbrengen van 
grondkeringen, aspect bouw, bekend-
gemaakt d.d. 11 mei 2022.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift  indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Beachvolleybal (30 juli 2022), 
Z/22/023219, dorpsplein Buurse, inge-
diend 6 mei 2022

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Bevolkingsonderzoek Nederland, 
Z/22/023178, Trompstraat nabij 
sporthal de Els voor de periode van 20 
juli 2022 tot en met eind november 2022

Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 
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.

Aanwezigheid asbest uitsluiten

Bodemonderzoek bij tien speelplekken 
Tien speelplekken, verspreid over Haaksbergen, worden onderworpen aan een bo-
demonderzoek. De gemeente wil er namelijk zeker van zijn dat er geen asbest in de 
grond zit. Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) voert het onderzoek in op-
dracht van de gemeente uit tussen 23 mei en 10 juni. In verschillende gemeenten in 
Twente onderzoekt BAS alle plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en 
spelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er asbest in de bodem van de tien Haaksbergse 
speelterreinen ligt. Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd moet dat nu met zeker-
heid uitsluiten.

Volwassenen en kinderen moeten een vei-
lige en schone leefomgeving hebben. De 
gemeente wil er zeker van zijn dat er op de 
tien plekken waar kinderen spelen geen 
asbest in de bodem aanwezig is. Een histo-
risch onderzoek is inmiddels al uitgevoerd. 
Hierbij is gekeken naar het gebruik van een 
terrein in het verleden. Op basis van dat on-

derzoek verwacht het Projectbureau BAS 
dat er géén asbest in de bodem van de ge-
noemde speelplekken zit, maar het is niet 
met zekerheid te zeggen. Daarom wordt er 
een bodemonderzoek uitgevoerd. 

Geen gevaar
Gecertificeerde, professionele onder-

zoeksbureaus voeren deze onderzoeken 
uit. Hierbij worden op een aantal plaat-
sen op de speelplekken gaten geboord en 
sleuven gegraven. Op die manier kan het 
onderzoeksbureau bepalen of er asbest 
in de grond zit en hoeveel. De medewer-
kers die het onderzoek uitvoeren dragen 
beschermende kleding. Als er tijdens het 
onderzoek toch asbest wordt gevonden, 
dan levert dat niet direct gevaar voor de 
gezondheid van bewoners op. Want het as-
best bevindt zich dan nog onder de opper-
vlakte. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan 
geeft  Projectbureau BAS de opdracht het 
asbest op te ruimen. 

Resultaat onderzoek
De resultaten van de onderzoeken worden 
geplaatst op de website van de gemeente. 

Mocht blijken dat er op een locatie tóch as-
best gevonden wordt, dan ontvangen de 
omwonenden van die speelplek een brief. 
Inwoners die vragen hebben kunnen con-
tact opnemen met Projectbureau BAS via 
(0547) 85 85 85 of bas@hofvantwente.nl. 
Projectbureau BAS ruimt asbest in de bo-
dem op en doet dat voor de provincie Over-
ijssel en de gemeenten Wierden, Borne, 
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksber-
gen, Twenterand en Hof van Twente. Het 
Projectbureau is gehuisvest in het gemeen-
tehuis van Hof van Twente. Meer informatie 
over Projectbureau BAS en het verwijderen 
van asbest in de bodem, leest u op www.
bodemasbestsanering.nl.

Overzicht subsidies en regelingen
Er zijn landelijke subsidies en financieringsregelingen 
die isoleren of energie besparen gemakkelijker maken. 
U kunt deze subsidies inzetten voor bijvoorbeeld isola-
tie, een warmtepomp of zonnepanelen om zo uw huis 
te verduurzamen. Welke subsidies zijn er allemaal voor 
woningeigenaren?

•  ISDE voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers
•  Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie 
(bouwdepot)

•  Energiebespaarlening voor woningeigenaren
•  BTW-teruggave zonnepanelen
•  9%-btw-regeling voor isolatie

   Openbare Bekendmakingen


