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GemeenteNieuws

Het Assink als voorbeeld voor Gezonde School
Toen Patrick Noordink, sportdocent op 
Het Assink en buurtsportcoach in de ge-
meente Haaksbergen, tijdens de pauze 
een rondje door de aula liep kwam hij tot 
een spijtige conclusie. Leerlingen zaten 
tijdens de pauze vrijwel altijd binnen. 
Ook zaten ze allemaal op hun telefoon 
en hadden ze daardoor weinig contact 
met elkaar. Patrick had in de gaten dat er 
wat moest veranderen en besloot initia-
tief te nemen. ‘Telefoons uit, en de leer-
lingen naar buiten: zo zag ik het voor me 
op Het Assink.’ In combinatie met zijn 
rol als buurtsportcoach in Haaksbergen 
had hij in de gaten dat hij op deze manier 
daadwerkelijk een verschil kon maken in 
het in beweging krijgen van leerlingen. 

Sindsdien is hij naast sportdocent en 
buurtsportcoach ook de coördinator Ge-
zonde School. Dit keurmerk was Het Assink 
even kwijt, na vertrek van de vorige coör-
dinator. De aandacht voor het Gezonde 
School keurmerk verdween, totdat Patrick 
opstond en leerlingen stimuleerde meer te 
bewegen. De aula werd gesloten bij mooi 
weer en de grasvelden buiten werden aan-
trekkelijker gemaakt. Zo staan er nu een 
aantal tennistafels en is er een klein voet-
bal- en volleybalveldje aangelegd. Deze 
aanpassingen stimuleren de leerlingen om 
naar buiten te gaan en met elkaar contact 
te hebben in plaats van afgezonderd in hun 
eigen wereld op hun telefoon te zitten. Dit 

merkt Patrick ook: ‘Leerlingen zijn wat los-
ser buiten. Daardoor heb je als docent zijn-
de ook ander contact met leerlingen. Ze 
kunnen hun opgekropte energie kwijt en 
komen na de pauze fris en uitgerust de klas 
binnen.’ Deze ontwikkelingen vonden be-
gin 2021 plaats. 

Nieuw budget
Een aantal weken geleden is er nieuw bud-
get vrijgekomen dankzij een subsidie van 
de provincie vanuit het sport- en beweegak-
koord. Hiermee kan het keurmerk Gezonde 
School op Het Assink verder doorontwik-

Ondersteuning bij 
verduurzaming (school)gebouwen
Eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Haaksbergen kunnen begeleiding krij-
gen bij de verduurzaming van hun gebouwen. Dat is dankzij deelname van de ge-
meente aan het zogeheten Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van 
de provincie Overijssel. Het programma is speciaal voor kleine vastgoedeigenaren 
bedoeld. Begonnen wordt met de schoolgebouwen.

Schoolbesturen kunnen advies en onder-
steuning krijgen op het moment dat ze hun 
gebouwen willen verduurzamen. Er kun-
nen dan bijvoorbeeld energiescans uitge-
voerd worden en duurzaamheidscoaches 
ingezet worden. Het programma kan on-
der meer helpen om schoolgebouwen te 
verduurzamen. De gemeente Haaksbergen 
werkt momenteel samen met de school-
besturen aan een Integraal Huisvestings-
plan Onderwijs. In dat plan komt te staan 

wat er de komende jaren moet gebeu-
ren om onderwijshuisvesting up-to-da-
te te maken. Natuurlijk wordt daarbij ook 
gekeken naar zaken als energieverbruik, 
energieopwek en isolatie. Kortom, naar 
maatregelen om de scholen te verduurza-
men. Het programma is ook bedoeld voor 
sportbedrijven, langdurige zorginstellin-
gen, culturele intstellingen en buurthui-
zen. Zie: www.nieuweenergieoverijssel.nl/
ontzorgingsprogramma.

Voor Haaksbergenaren met een laag inkomen

Gratis zelftest 
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, dus ook in 
de bestrijding van het coronavirus. De gemeente Haaksbergen stelt daarom 
gratis zelftesten beschikbaar voor inwoners met een kleine beurs.

Als u een laag inkomen heeft en daar-
om geen zelftesten kunt kopen kunt u 
twee zelftesten per persoon komen op-
halen (maximaal vier per gezin). Hier-
voor kunt u iedere werkdag terecht bij 

de Noaberpoort in het gemeentehuis 
van Haaksbergen. De gastvrouwen van 
de Noaberpoort zijn dan van 08.30 tot 
11.30 uur aanwezig om de zelftesten uit 
te reiken.

Nieuwjaarsinterview RTV Sternet

Burgemeester Welten 
blikt vooruit

Vogelgriep, 
wat kunt u doen?
In onze buurgemeente Hof van Twen-
te is op een pluimveebedrijf een erg 
besmettelijke variant van de vogel-
griep vastgesteld. In de hele regio 
worden extra maatregelen genomen 
om verdere besmetting tegen te gaan. 
Houdt u zelf vogels en kent u de regels 
nog niet, of heeft u een zieke of dode 
vogel gevonden? Bekijk wat u kunt 
doen op haaksbergen.nl/vogelgriep 

Normaal gesproken zouden wij in Haaks-
bergen het glas heffen op het nieuwe jaar 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Traditiege-
trouw houdt de burgemeester dan een toe-
spraak om vooruit te blikken op wat komen 
gaat. Omdat dit niet door kon gaan heeft 
RTV Sternet burgemeester Rob Welten  
geÏnterviewd. Inwoners hebben laten we-

ten welke vragen zij voor de burgemeester 
hebben. Welke kansen en mogelijkheden 
ziet burgemeester Rob Welten voor Haaks-
bergen in 2022? Op zondag 16 januari 2022 
om 16.00 uur zal het interview met burge-
meester Welten online vertoond worden 
via de mediakanalen van RTV Sternet.

 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. 

keld worden. Met dit nieuwe budget wil hij 
klein materiaal aanschaffen waardoor leer-
lingen direct kunnen sporten en bewegen 
tijdens de pauzes en daarbuiten. Voor de 
lange termijn wil Patrick in gesprek gaan 
met de leerlingen om te peilen wat hun 
wensen zijn. ‘Uiteindelijk zijn het toch de 
leerlingen die het gaan gebruiken. Wat is er 
mooier dan tegemoet kunnen komen in de 
wensen van de leerlingen!’ Naast deze ge-
sprekken met leerlingen zijn ook meerdere 
collega’s aan het meedenken en meewer-
ken aan de Gezonde School. ‘Leerlingen 
willen vaak gezonder gaan eten, maar het 
is lastig om die te maken wanneer de keu-
ze om iets ongezonds te kiezen dichtbij is. 
Daarom willen we samen met de kantine-
beheerder om tafel om te kijken hoe we 
elkaar daarbij kunnen helpen.’ 

De pauze tijdens slecht weer
Sinds het slechter weer is geworden is de 
aula ook weer geopend tijdens de pauzes. 
Om de leerlingen niet in het oude patroon 
te laten vervallen hebben we de tafelten-
nistafels naar binnen gehaald. Ook wordt 
er nog gekeken of dit aanbod uitgebreid 
kan worden met bijvoorbeeld voetbal-
tafels of dartborden. Wat Patrick betreft 
gaat de aula echter bij mooi weer gewoon 
weer dicht. ‘Leerlingen hebben beweeg-
drang. Na een half uurtje buiten zijn in 
de pauze zijn ze veel geconcentreerder 
en beter gemutst. Je merkt het echt aan 
ze. Het allerbelangrijkst is echter dat de 
leerlingen het zelf ook prettig vinden om 
tijd met elkaar door te brengen tijdens de 
pauzes in plaats van in hun eigen wereld 
op de telefoon.’
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AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 15 januari kunt u tussen 10.00 
uur en 12.00 uur oud papier brengen naar 
de Paus Joannesschool aan de Bennink-
straat 12. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 15 januari halen de Scouting Han 
Jordaan Groep en de Bon Boys oud papier 
op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het pa-
pier kunt u in dozen of gebundeld neerzet-
ten bij de containerverzamelplaatsen. 

ALGEMEEN
GEWIJZIGDE VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN ʻHAAKSBERGEN 
DORP, PARTIELE HERZIENING ʼT KEMPKE 
EN LOURDESKERKʼ

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 ‘Haaksbergen Dorp, partiële 
herziening ’t Kempke en Lourdeskerk’ in 
de vergadering van 22 december 2021 ge-
wijzigd heeft  vastgesteld.

Het plan
Het plan ligt in het zuiden van de kern 
Haaksbergen en omvat het gebied rondom 
de straat ‘t Kempke en rondom de OLV van 
Lourdeskerk. De voorgenomen ontwikke-
ling betreft  de volledige herontwikkeling 
van het plangebied naar een woongebied 
met woningen in verschillende typologie. 
De ontwikkeling betreft  de sloop van 96 be-
neden-/ bovenwoningen en de sloop van 
de pastoriewoning met verbindingsgang 
bij de kerk. In totaal worden er maximaal 

72 woningen met bijbehorende (infra-
structurele) voorzieningen 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.

Beeldkwaliteitsparagraaf
Om de nieuw te bouwen woningen goed 
aan te laten sluiten op de omgeving zijn 
er criteria opgesteld die erop gericht zijn 
om voldoende beeldkwaliteit te garan-
deren. Deze criteria moeten worden ge-
zien als vervanging van de criteria uit de 
welstandsnota.

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ‘Haaksbergen Dorp, partiële her-
ziening ’t Kempke en Lourdeskerk’ zijn 
ambtshalve wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan aan-
gebracht. Het betreff en de volgende 
aanpassingen:
•  Bij de appartementencomplexen aan ’t 
Kempke is de verbeelding aangepast op 
de toekomstige eigendomssituatie.

•  Aan de voorzijde van de Lourdeskerk 
wordt een (parkeer)kelder op eigen ter-
rein gerealiseerd. Deze is opgenomen 
op de verbeelding en in de regels.

•  In de bestemming Tuin -2 mag niet ge-
parkeerd worden. Dit is aangepast in de 
regels.

•  Binnen de bestemming Tuin -1 is ook de 
mogelijkheid tot uiting van beeldende 
kunst opgenomen. 

•  Om verrommeling van de tuinen met de 
bestemming Tuin -2 tegen te gaan wordt 
een lage tuinmuur mee-ontworpen met 
de woningen Hierdoor ontstaat er een 
eenduidige uitstraling. Om deze muur te 
kunnen realiseren is er een binnenplan-
se afwijking opgenomen in de regels. 

•  Bij de woningen om de kerk is een gevel-
lijn opgenomen waarin de voorgevel ge-
bouwd moet worden. 

Inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 14 

januari 2022 tot en met 24 februari 2022 
voor een periode van zes weken voor ie-
dereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis.
Het plan met de bijbehorende stukken is 
tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website www.haaksbergen.nl → Inwo-
ner → Vergunningen en plannen → Bestem-
mingsplannen en voorbereidingsbesluiten 
→ Haaksbergen dorp - woongebieden → 
Vastgesteld. Hier vindt u tevens een recht-
streekse link naar de website ruimtelijke-
plannen.nl. Op deze website kan het plan 
worden opgeroepen via het invullen van 
de locatie, de naam van het plan of het pla-
nid-nummer: NL.IMRO.0158.BP1190-0003.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het gewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan kunnen belanghebbenden 
gedurende bovengenoemde terinzageter-
mijn schrift elijk beroep instellen bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN 
HAAG. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende:
1.  die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar gemaakt heeft ;

2.  die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest om een zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken;

3.  die bezwaar heeft  tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift  moet worden onder-
tekend en bevat in elk geval de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht, een kopie van het be-
sluit en de gronden van het beroep (waar-
om gaat u in beroep).
Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het be-
stemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het instellen 
van beroep schorst de werking van het be-
stemmingsplan niet. Een belanghebbende 
die beroep heeft  ingesteld en die van me-
ning is dat het bestemmingsplan niet in 
werking zou moeten treden, kan binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift . Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend be-
lang er is om het bestemmingsplan niet in 
werking te laten treden. Indien gedurende 
de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt 
het bestemmingsplan in werking op het 
moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indie-
nen van een beroepschrift  als een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn griff ierech-
ten verschuldigd.

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.
� �������������������

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

Woensdag 19 januari 2022

Digitale informatieavond Haaksbergen aardgasvrij
In 2050 gebruiken we geen aardgas meer om onze huizen te 
verwarmen. Dat lijkt nog een hele tijd, toch moeten wij ons 
hier goed op voorbereiden. De gemeente Haaksbergen wil 
dat samen met de inwoners doen. De eerste stappen zijn 
energie besparen en isoleren. Tijdens de digitale informa-
tieavond op 19 januari 2022 hoort u meer over hoe en wan-

neer u aardgasvrij kan worden en wat u zelf kunt doen. Ook 
kunt u uw vraag stellen die we tijdens de avond beantwoorden.

Hoe kunt u de avond volgen?
De informatieavond vindt digitaal plaats 
op 19 januari vanaf 19.30 uur. U kunt de 
avond dus gewoon thuis via de telefoon, 
tablet of computer volgen via de web-
site Zoom. De link naar de digitale avond 
wordt uiterlijk 17 januari beschikbaar 
gesteld op sterinsamenduurzaam.nl/
19januari. Als u op deze link klikt, komt u 
automatisch ‘binnen’ bij de digitale infor-
matieavond. U hoeft  niets te installeren 

op uw telefoon, laptop of tablet. Aanmel-
den vooraf is niet nodig, we willen graag 
dat iedereen gemakkelijk mee kan doen. 
Tijdens de informatieavond willen we uw 
vragen graag beantwoorden. Daarvoor 
kunt u ons voor, tijdens en na de uitzen-
ding een e-mail sturen.

Meer informatie
Alle informatie over het programma kunt 
u vinden op sterinsamenduurzaam.nl/

19januari. Heeft  u nu al een vraag voor de uit-
zending? Dan kunt u deze mailen naar info@
sterinsamenduurzaam.nl. Dit kan ook tijdens en na de 
uitzending. We proberen uw vragen tijdens de digitale 
informatieavond live te behandelen. 

   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 
voorzieningenrechter
Zowel een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
moeten worden ingediend bij de Recht-
bank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op 
dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN  
•  Selhorst 10, Z/22/021892, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw, inge-
diend 4 januari 2022.

•  Watermolenweg 1, Z/22/021919, het 
aanpassen van een bestaand gebouw, 
aspect bouw, ingediend 7 januari 2022.

•  Wennewickweg 8, Z/22/021868, het 
bouwen van een woning ter vervanging 
van bestaande woning, aspect bouw, in-
gediend 3 januari 2022.

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

KENNISGEVING VOORNEMEN 
MEDEWERKING TE VERLENEN 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn medewerking te verlenen:
•  Veldmaterstraat 45, het verbouwen 
van een pand ten behoeve van een kin-
derdagverblijf, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 8 november 2021.

Dit voornemen en bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 13 januari 2022 tot 
en met 26 januari 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis. Tijdens de periode van te-
rinzagelegging kan iedereen schriftelijk 
bedenking/zienswijze inbrengen. Deze be-
denking/zienswijzen moeten worden ge-

richt aan burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Ook 
mondeling kunnen zienswijzen worden in-
gebracht. Hiervoor kunt u telefonisch een 
afspraak maken met het taakveld vergun-
ningen, telefoonnummer 053 - 573 45 67.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIERE 
PROCEDURE   
•  Beckummerweg 41, Z/21/021566, het 
plaatsen van een tijdelijke woonunit (tij-
delijke omgevingsvergunning), aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening.

•  Kortenroelefsweg 4a, Z/21/021789, het 
kappen van zeven eiken, aspect kap.

•  Oude Enschedeseweg 31 en Oude En-
schedeseweg 31a, Z/21/020810, het 
bouwen van een bedrijfswoning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening. 

•  Weertseriet 10, Z/21/021472, het aan-
bouwen van een erker, aspect bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op: 12 januari 2022. Tegen bovengenoem-

de besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Zomerfeesten De Hoeve (25 t/m 29 mei 
2022), Z/22/021924, Goorsestraat 136 
(weiland).

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

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


