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GemeenteNieuws

De vijf plaatselijke voetbalclubs gaan sámen voor inclusiviteit

Speciaal shirt voor een héél speciaal voetbalteam

Bij het maken van de groepsfoto maakt Igor Vije (met bal), aanvoerder van het G-team VV Haaks-
bergen, zichzelf onsterfelijk met de woorden: “Wat er ook gebeurt, ik sta achter de burgemeester!” 
Dan krijg je dus een vrolijke foto. Op de voorgrond de vijf voorzitters met het speciale wedstrijdshirt.
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De Special Olympics Nationale Spelen 2022 vinden van 10-12 juni plaats in Twente. 
Het onderdeel voetbal speelt zich af in het Park Groot Scholtenhagen. Hiervoor heb-
ben de vijf plaatselijke voetbalverenigingen – VV Haaksbergen, HSC’21, Bon Boys, 
Hoeve Vooruit en VV Buurse – hun krachten gebundeld. Sámen willen ze van dit spor-
tevenement voor mensen met een verstandelijke beperking een succes maken. En 
tegelijkertijd uitstralen ‘wij gaan voor inclusiviteit!’. Om dit te onderstrepen is voor 
het G-team van VV Haaksbergen een speciaal tenue ontworpen. Burgemeester Rob 
Welten overhandigde de gloednieuwe shirts aan de vijf voorzitters. Deze gaven op 
hun beurt de shirts door aan de voetbalhelden van het G-team. 

Park Groot Scholtenhagen is klaar voor een 
grandioos voetbalfeest. Veertig G-teams 
uit heel Nederland strijden 11 en 12 juni 
om een felbegeerde podiumplek. In een 
heel bijzonder shirt – vol symboliek – zal 
het G-team van VV Haaksbergen de eer van 
ons dorp verdedigen. De hoofdkleuren van 
de vijf plaatselijke clubs – groen en oran-
je - zijn erin verweven. Op de mouw prij-
ken alle vijf logo’s en op de voorzijde de 
gemeente Haaksbergen. Een mooi sym-
bool van de goede samenwerking tussen 
de clubs, zeker op het gebied van G-voet-
bal en sporten voor iedereen. Daarmee kun 
je als G-team voor de dag komen. “Ik ben 
onmeunig trots!”, sprak Rob Welten. “Trots 
dat wij als Haaksbergen het vertrouwen 
genieten om dit te kunnen waarmaken. Dat 
we de vereiste infrastructuur op orde heb-
ben. En dat hier gedreven vrijwilligers klaar 
staan om dit bijzondere evenement te be-
geleiden. Zó mooi dat de vijf clubs dit sa-
men oppakken!”

Goed gevoel
De plaatselijke voetbalverenigingen geven 

samen invulling aan dit niet-alledaagse 
voetbaltoernooi. VV Haaksbergen en HSC 
’21, buren in het sportpark, voegen hun 
complexen samen tot één grote voetbala-
rena. Met materialen, hand- en spandien-
sten en véél vrijwilligers leveren VV Buurse, 
Bon Boys en Hoeve Vooruit een onmisbare 
bijdrage. “Dit kun je alleen organiseren als 
je het met z’n allen doet”, stelt Michel Wen-
tink, voorzitter van HSC’21. Collega Jer-
ri Kleine Wiecherink (VV Haaksbergen) is 
het daar helemaal mee eens. “Niet eerder 
werkten de clubs op deze manier samen. 
Het voelt gewoon goed. En je leert elkaar 
kennen, dat is ook waardevol.” 

Kom ze aanmoedigen!
Per speellocatie werken twintig teams de 
voorrondes af. De afgelopen maanden zijn 
bergen werk verzet. “Het complete wed-
strijdschema ligt klaar”, verzekert Peter 
Horn. De trainer van het G-team is samen 
met Michel Wentink dé kartrekker van het 
voetbaltoernooi. “Ook de vrijwilligers, da-
gelijks worden er zo’n 200 ingezet, staan 
paraat. Alleen het weer is een onzekere 

factor. En het publiek: geen idee hoeveel 
mensen hier op afkomen.” Met de G-voet-
ballers zet Horn de laatste puntjes op de 
i. “Ze hebben er veel zin in, maar je merkt 
ook dat het spannend is voor ze. Het is su-
pergaaf, maar je moet dit niet té groot ma-
ken, waken voor overprikkeling. De Special 
Olympics beschouwen we daarom als ie-
der ander toernooi. Sportief zijn, genieten, 
dat staat voorop.” Peter Horn ziet de Spe-
cial Olympics niet als doel op zich. “Het is 

een middel, om aandacht te vragen voor 
inclusie. En voor het feit dat de vijf plaatse-
lijke clubs zich samen committeren aan in-
clusiviteit. Laat dat onze stip op de horizon 
zijn.” Rob Welten roept zijn dorpsgenoten 
op om het tweede weekend van juni mas-
saal naar het Scholtenhagen te komen om 
‘hun’ G-team aan te moedigen. “Daarmee 
geef je ze wellicht het voordeel van een 
thuiswedstrijd.”

Nieuw raadslid 
Marco Lassche 
Marco Lassche (Team DAP) werd vorige 
week woensdag tijdens de raadsvergade-
ring beëdigd als nieuw gemeenteraadslid. 
Hij neemt de plaats in van Ester Agterbosch, 
die vanwege werk in het buitenland moest 
stoppen met haar functie als raadslid.

 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. 

Op visite bij een 60-jarig bruidspaar

Rob Welten feliciteert Klaaske en Gerrit Smit
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Dinsdag 24 mei bracht Rob Welten een bloemenhulde aan twee rasechte Friezen. Die 
dag was het op de kop af zestig jaar geleden dat Gerrit Smit (85) en Klaaske de Groot 
(86) elkaar eeuwig trouw beloofden. 

In het stadhuis van Harlingen klonk op 24 
mei 1962 het jawoord van het diamanten 
paar. Toen de bruidegom enkele jaren la-
ter solliciteerde naar een mooie baan bij 
de gemeente Neede, ‘emigreerden’ ze met 
zoontje Anne naar de Achterhoek. In Nee-
de werd zijn broertje geboren: Hein Bauke. 
Gerrit verdiende de kost als hoofd gemeen-
tewerken. Bovendien was hij commandant 

van het plaatselijke brandweerkorps. “Het 
zou voor hooguit een jaar of vijf, zes zijn. 
Dat werden er drieënveertig”, vertelt hij. 
“Via de brandweer had ik trouwens veel 
contact met Haaksbergen.”

Water en wind
“Even terug naar het begin. Hoe hebben jul-
lie elkaar leren kennen?”, informeert Wel-

ten. “Tijdens een dansavond in Franeker. Ik 
had al langer een oogje op haar”, onthult 
Gerrit. “Die avond was ik uit zonder mijn 
vrienden. En ik dacht bij mezelf ‘dit is mijn 
kans’.” Hun geliefde Friesland verlaten, 
dat was een hele stap voor het jonge stel. 
“Tja, als je verder wil bouwen aan je toe-
komst, dan moet je kiezen”, legt Gerrit uit. 
Zijn vrouw knikt. “Maar we missen het wa-
ter en de wind. Ons hart ligt in Friesland.” 
Glunderend vertellen ze hoe ze samen op 
schaatsen over de bevroren grachten van 
Harlingen zwierden. En over Elfsteden-
tochten dat ze langs de kant stonden om 
de schaatsers aan te moedigen. “Een gróót 
volksfeest, iedereen was dan vrij.”

Westkapelle
Ze waren een echt wandelgezin vertelt 
Klaaske. En Zeeland was hun favoriete va-
kantiebestemming. Liefst vijenveertig zo-
mers op rij brachten ze door in Westkapelle. 
Ook hun zoons, met aanhang, gaan daar 
nog steeds naar toe. “Zeeuwen en Friezen 
lijken op elkaar. Nuchter, direct. Zij ben-
n’n alleen íets zuniger…”, grapt Gerrit. “De 
kust, de zee, de wind. Daar voelden we ons 
thuis”, vult Klaaske aan. Maar ook in Haaks-
bergen, waar ze sinds 2007 wonen, hebben 
ze het naar de zin. In hun gezellige apparte-
ment, vlakbij het centrum, maar ook dicht-
bij het buitengebied. En niet onbelangrijk: 
hun kinderen wonen in de buurt. ”We heb-
ben het getroffen”, vindt de bruid.
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Haaksbergen zoekt twee wethouders
Wil jij jouw talent inzetten om bij te dragen aan een van de belangrijkste taken van de gemeente? Dan is er in Haaksbergen zeker een brede en interessante  

portefeuille voor jou! Er zijn twee vacatures voor wethouders (m/v):

Wethouder Samenleving & Inwonersparticipatie
(namens Nieuw Haaksbergen)

Wethouder Financiën, Economie & Energie
(Gezamenlijke vacature)

Over de Gemeente Haaksbergen
Aan de rand van Twente ligt Haaksber-
gen: een dorp met de voorzieningen van 
een kleine stad en ongeveer 25.000 in-
woners. Behalve de hoofdkern Haaks-
bergen horen ook de kerkdorpen Buurse 
en Sint Isidorushoeve bij de gemeente. 
In en rondom Haaksbergen kan ieder-
een genieten van de prachtige natuur 
of, als je wat meer leven in de brouwerij 
wilt, winkelen in het gezellige centrum 
en vervolgens neerstrijken op een ter-
ras. Haaksbergen bestaat al meer dan 
800 jaar, is een van de oudste plaatsen 
in Twente en heeft een rijke traditie van 

noaberschap. In Haaksbergen werken 
we samen met inwoners, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en onder-
nemers aan een samenleving die past bij 
onze gemeente. Help jij mee bouwen aan 
onze relatie met onze gemeenschap? 

De politieke verhoudingen
De gemeenteraad in Haaksbergen heeft 
19 zetels. CDA en Nieuw Haaksbergen 
hebben er beide vijf, TeamDAP heeft 
er drie en de VVD, PvdA en D66 hebben 
twee zetels in de raad.
De gemeenteraad heeft vanaf de verkie-
zingsuitslag tot en met mei 2022 gewerkt 

aan raadsafspraken. Het concept zal op 
woensdag 8 juni door de raad vastge-
steld worden. Meer informatie over de 
raadsagenda vind je op haaksbergen.
raadsinformatie.nl.

De coalitie CDA – Nieuw Haaksbergen 
heeft samen tien zetels en geeft gezamen-
lijk invulling aan een coalitieprogramma, 
dat naar verwachting op maandag 20 juni 
gereed zal zijn.

Heb je interesse?
Als toekomstige wethouder in Haaks-
bergen woon je het liefst in de gemeente 

Haaksbergen, of je bent bereid om hier te 
gaan wonen. Je hebt uiteraard aantoon-
bare kennis en ervaring op het beleid-
sterrein waarop de vacature betrekking 
heeft. De volledige vacatures zijn gepu-
bliceerd op haaksbergen.nl/wethouders. 
Daar vind je meer informatie over de in-
houd van de portefeuille, de functie-ei-
sen en de arbeidsvoorwaarden.

De procedure
Reageer uiterlijk op vrijdag 10 juni 2022 
door jouw CV en motivatie te sturen. De 
contactgegevens per vacature vind je op 
haaksbergen.nl/wethouders. 

Chauffeurs gezocht!

Samen op pad met AutoMaatje
Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Bij AutoMaatje helpen inwoners met een eigen auto 
andere inwoners om zo lang mogelijk mobiel te blijven én te blijven deelnemen 
aan het sociale en maatschappelijke leven. “Zo’n 450 inwoners maken gebruik van 
AutoMaatje”, vertelt Ton Harmsen, ouderenadviseur bij de Noaberpoort. “Elke week 
zijn ruim 40 ritten. Om iedereen te kunnen blijven helpen, zijn we op zoek naar extra 
chauffeurs die het leuk vinden om af en toe een minder mobiele plaatsgenoot ergens 
naartoe brengen.” 

De chauffeur brengt plaatsgenoten naar de 
plaats van bestemming. Vaak zijn het kleine 
ritjes in Haaksbergen, zoals naar de dokter, 
supermarkt of kapper. De klant betaalt per 

kilometer 35 cent aan de chauffeur. “Het 
zijn veelal ouderen en minder validen die 
gebruik maken van AutoMaatje”, geeft Ton 
Harmsen aan. “Je hebt vaak leuke gesprek-

ken en mensen zijn je erg dankbaar. Boven-
dien is het geen wekelijkse verplichting. Je 
kunt als chauffeur zelf bepalen wanneer én 
hoe vaak je beschikbaar bent.” 

Aanmelden als vrijwilliger
Bent u inwoner van Haaksbergen en in 
het bezit van een eigen auto? Vindt u 
het leuk om af en toe te helpen? Meld 
u dan aan bij de Noaberpoort, via tele-
foonnummer (053) 573 45 96 of stuur 
een mail naar anwbautomaatje@ 
noaberpoort.nl. Kijk voor meer informatie 
op www.noaberpoort.nl/automaatje.

Gunstige jaarcijfers door eenmalige meevallers
Het op orde brengen van de Algemene Reserve is een van de opdrachten die de ge-
meente Haaksbergen zich gesteld heeft om weer financieel gezond te worden. De 
gemeente heeft een positief jaarresultaat over 2021 van 5,4 miljoen euro. Als het aan 
het college van B&W ligt vloeit dit geld naar de Algemene Reserve. “We zetten hier-
mee een grote stap, maar we zijn er nog niet!”, waarschuwt wethouder Financiën 
Louis Koopman. “We hebben nu te maken met íncidentele meevallers. We moeten 
ook zorgen dat onze inkomsten en uitgaven strúctureel beter in evenwicht komen. 
Daar is echt een langere adem voor nodig.”

De gemeente krijgt steeds meer financië-
le armslag. Dat komt vooral door een paar 
mooie, maar wel eenmalige voordelen: de 
verkoop van bedrijfskavels op Stepeler-
veld, extra geld van het Rijk en minder uit-
gaven in het sociaal domein. Het gunstige 
jaarresultaat heeft echter niet alléén met 
incidentele meevallers te maken. De ge-
meente heeft vorig jaar opnieuw de beste-
ding van elke euro zorgvuldig overwogen 
en weinig geld uitgetrokken voor nieuwe 
ontwikkelingen. Toch heeft de gemeente in 
coronajaar 2021 op meerdere fronten voor-
uitgang geboekt.

Crisis
In 2021 was het coronavirus nog alom aan-
wezig in de samenleving. De beperkende 
maatregelen hebben veel consequenties 
gehad voor bijvoorbeeld culturele instellin-
gen, sportverenigingen en bedrijven. Met 
geld van het Rijk kon de gemeente deze 
partijen enigszins compenseren voor de ge-
leden schade. Ook ontvingen instellingen 

gewoon hun subsidies, ondanks dat tegen-
prestaties begrijpelijkerwijs slechts deels of 
niet geleverd konden worden. Begin 2022 
werd Oekraïne aangevallen door Rusland. 
Haaksbergen vangt inmiddels tientallen 
vluchtelingen op. Koopman: “We gaan van 
de ene naar de andere crisis. Het is lastig 
om de financiële gevolgen van een crisis te 
voorspellen. Dit doet opnieuw beseffen dat 
voldoende weerstandsvermogen noodza-
kelijk is.” 

Bouwen en verbouwen
In de openbare ruimte veranderde Haaks-
bergen in 2021 zichtbaar en werden voor-
bereidingen getroffen voor toekomstige 
verbeteringen. Het eerste deel van de 
oude N18 werd aangepast naar een weg 
voor bestemmingsverkeer met een lagere 
maximumsnelheid. Het verduurzamen van 
bedrijventerrein Stepelerveld kreeg een 
vervolg en er zijn voorbereidingen getrof-
fen om het bedrijventerrein verder uit te 
breiden. Samen met diverse partners heeft 

de gemeente gewerkt aan het aantrekke-
lijker maken van het dorpshart. Zo werd er 
voorwerk gedaan voor de aanpassing van 
de Molenstraat en realisatie van het Markt-
plan. Ook kreeg Haaksbergen er vorig jaar 
nieuwe woningen bij. In de Veldmaat ver-
rees Barginkshoeve en in de Hassinkbrink 
vormt het nieuwbouwproject Groenrijck de 
laatste aanwinst.

Verduurzaming en afval
Een van de grotere opgaves van de gemeen-
te is het verduurzamen van Haaksbergen. 
Dat kan niet zonder de medewerking van 
inwoners en bedrijven. Er zijn vorig jaar ver-
gunningen verstrekt om drie zonnevelden 
aan te leggen en inwoners konden mee-
doen aan een enquête om mee te denken 
over een nieuwe warmtevisie. Het scheiden 
van afval gebeurt steeds beter in Haaks-
bergen, maar moet nóg beter om de doel-
stelling te behalen. De gemeente en Twente 
Milieu probeerden dat in 2021 vooral te 
bewerkstellingen door inwoners hierover 
voor te lichten en af en toe controleacties 
te houden.

Sociaal domein
Aan het eind van 2021 kregen minder men-
sen een bijstandsuitkering dan aan het be-
gin van het jaar. Dat zijn de vruchten van 
de inspanningen om mensen weer aan het 
werk te krijgen. Meer mensen zijn afgelo-
pen tijd gebruik gaan maken van algeme-
ne voorzieningen, zoals de dagbesteding 

van Ontmoetingspark De Greune. Dit voor-
kwam in veel gevallen dat de gemeente in-
woners kostbare voorzieningen op maat 
moest aanbieden. Het dashboard Sociaal 
domein - dat in 2021 werd verbeterd - helpt 
de gemeente om de uitgaven en inkomsten 
beter te bewaken.

Verbeteringen
De accountant die de Jaarrekening van de 
gemeente moet beoordelen geeft ook dit 
jaar weer een goedkeurende verklaring op 
de getrouwheid en een verklaring met be-
perking op de rechtmatigheid af. Dat laatste 
heeft te maken met inkoop en aanbeste-
ding. Er zijn al verbeteringen doorgevoerd, 
maar er nog verdere stappen genomen 
worden. Het verbeteren van de financiën 
maakt onderdeel uit van een totaal verbe-
terprogramma van de gemeente. Een an-
der doel van het programma is het op orde 
brengen van de organisatie. Zo is in 2021 
het aantal inhuurkrachten verminderd en 
is besloten de samenwerking aan te gaan 
met Hengelo op het vlak van ICT. Een derde 
doel van het verbeterprogramma is het her-
stellen van de relatie en samenwerking met 
Haaksbergenaren. Het opgestelde beleid 
voor participatie helpt daarbij. In die ge-
dachtegang houdt de gemeente daarom bij 
ontwikkelingen zo veel mogelijk rekening 
met wensen van betrokkenen, uiteraard 
binnen de juridische of financiële mogelijk-
heden die er zijn. De gemeenteraad verga-
dert op 29 juni over de Jaarrekening 2021. 

Met Pinksteren 
gesloten
Het gemeentehuis en de Noaberpoort 
zijn op maandag 6 juni (tweede pink-
sterdag) gesloten. Het is dan niet mo-
gelijk om een afspraak te maken of 
langs te komen. 

Afvalinzameling
Ook haalt Twente Milieu op tweede 
pinksterdag geen afval op. In plaats 
daarvan komt Twente Milieu op zater-
dag 4 juni de containers legen. Let op 
dat u de container die dag voor 7.30 
uur aan straat zet. De klantenservice 
van Twente Milieu is deze zaterdag 
tussen 9.00 – 15.00 uur bereikbaar via 
0900 - 85 20 111 of via het contactfor-
mulier op www.twentemilieu.nl/con-
tact. Het afvalbrengpunt is op Tweede 
Pinksterdag gesloten.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of 
eenzaamheid? In de Noaberpoort wer-

ken medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 
die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.
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Kijk voor een compleet overzicht op www.sterinsamenduurzaam.nl/subsidies

Zeven nieuwe laadpalen
Haaksbergenaren met een elektrische auto zorgen 
vaak voor een laadpaal op eigen terrein. Als daar 
geen gelegenheid voor is, ben je als bezitter van zo’n 
auto aangewezen op een publieke laadpaal. Inwo-
ners kunnen daar een aanvraag voor doen, en als er 
binnen 300 meter nog geen laadpaal aanwezig is kan 
besloten worden om een nieuwe publieke laadpaal 
te plaatsen. Ook laat de gemeente op strategische 
plekken laadpalen realiseren. De laadpalen worden 
daar geplaatst waar de behoefte het grootst is. Op 
korte termijn komen er zeven nieuwe laadpalen bij. 
Die plekken zijn vastgesteld na afstemming  met om-
wonenden en belanghebbenden.

Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur
Haaksbergen wil graag dat het verkeer in de ge-
meente duurzamer wordt. Dat betekent dat er meer 
elektrisch gereden wordt en dat we als inwoners 
zo min mogelijk fossiele brandstoffen als benzine 
en aardgas gebruiken. Deze stoffen stoten namelijk 
CO2 uit en dat is schadelijk voor ons klimaat. Elektri-
sche auto’s zijn nu de meest ‘schone’ vorm van ver-

voer. De vraag naar laadplekken neemt enorm toe, 
daarom neemt de gemeente de nodige stappen. De 
gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zor-
gen voor een laadinfrastructuur die door iedereen te 
gebruiken is. De gemeente heeft een Visie en plaat-
singsbesluit opgesteld waarin de uitgangspunten en 
criteria zijn vastgelegd. Hierin staat beschreven hoe 
de gemeente aankijkt tegen verschillende aspecten 
die komen kijken bij elektrisch personenvervoer, en 
worden de belangen gewogen tussen inwoners met 
en zonder elektrische auto. Jaarlijks zullen er op die 
manier acht laadpalen in Haaksbergen bij komen om 
op een veilige manier te zorgen voor een dekkend, 
toegankelijk en betaalbaar netwerk van publieke 
laadpalen. Het plaatsingsbeleid wordt iedere twee 
jaar geactualiseerd.

Met ingang van vrijdag 3 juni ligt de Ontwerp Visie en 
plaatsingsbeleid laadinfrastructuur voor een perio-
de van 6 weken voor iedereen ter inzage bij de recep-
tie van het gemeentehuis. Online inzien kan ook, via 
haaksbergen.nl en sterinsamenduurzaam.nl.

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 4 juni kunt u tussen 10.00 en 
12.00 uur oud papier brengen naar de Paus 
Joannesschool en voetbalvereniging HSC 
’21.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 4 juni 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. 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.

LAADPALEN
Het college van B en W heeft besloten de 
volgende parkeervakken aan te wijzen als 
laadplek voor elektrische voertuigen:
•  Bartokstraat, de twee westelijke par-
keervakken in de nabijheid van nr. 56;

•  Beckummerweg (St. Isidorushoeve), de 
twee westelijke parkeervakken in een rij 
parkeervakken in de nabijheid van nr. 9, 
aan de zijde van de kerk;

•  Blankenburgerstraat, de twee zuidelij-
ke parkeervakken in een rij parkeervak-
ken in de nabijheid van nr. 38;

•  De Noor (Buurse), de twee oostelijke 
parkeervakken in een rij parkeervakken 
in de nabijheid van nr. 58;

•  Ferdinand Bolstraat, de twee zuidelijke 

Rob Welten geniet van haar levensverhaal

Gelukwensen voor 101-jarige Dini Haveman-Kamp

Foto: B
etty M

orsinkhof

Ze werd geboren in Almelo op 24 mei 1921. Sinds augustus vorig jaar woont Dini 
Haveman-Kamp in Het Saalmerink. Met een feestelijk bloemetje op haar 101ste ver-
jaardag deed burgemeester Rob Welten haar een groot plezier. 

Met aandacht luisterde Welten naar haar 
levensverhaal. “Thuis hadden we een café. 
Op een opkamertje, boven de ijskamer, 
ben ik geboren”, vertelt de jarige. Maar wat 
een blijde dag had moeten zijn, werd over-
schaduwd door verdriet. Want haar moe-
der overleed in het kraambed. En dat vindt 
de jarige nog altijd lastig. Ze was (en bleef) 
de jongste van acht kinderen. Haar oudste 
zus nam de zorg voor haar op zich. 

Chocolademelk 
Naar de lagere school ging ze met plezier. Ze 
sloot vriendschap met Daantje, het zoontje 
van de hoofdonderwijzer. Geregeld nam hij 
haar mee naar zijn huis. Dat ze daar choco-
lademelk met een koekje kreeg bezorgde 
haar een gevoel van geluk. Na de huishoud-
school, ze was een jaar of 15, ging ze in be-
trekking bij een welgestelde alleenstaande 
dame. Tot in detail beschrijft ze hoe haar 
mevrouw gekleed ging. “Wat weet u dat 
nog goed!’, zegt Welten vol bewondering. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een 
hoge Duitse officier ingekwartierd. Voor 
die man met zijn grijze uniform en zwarte 
laarzen had ze ontzag. Wat hij zei toen hij 
vertrok maakte nóg meer indruk: “Ik heb 
dit alles ook niet gewild...”

Man en kinderen
Ze leerde Jaap Haveman kennen, een Am-
sterdammer. In 1946 trouwden ze, gingen 
in Hengelo wonen en kregen samen drie 
kinderen: Ans, Jeannette en Jan. Dat werd 
later uitgebreid met vier kleinkinderen en 
alf achterkleinkinderen. De zorg voor man 
en kroost was haar alles. Jaap en Dini Ha-
veman wilden hun kinderen een basis voor 
een goede toekomst meegeven. Er kwam 
een piano, ze bezochten concerten en mu-
sea en gingen kamperen. En ze maakten 
het thuis gezellig. 

Bloemschikken
Het overlijden van haar maatje Jaap in 1991 

bezorgde haar veel verdriet. Afleiding vond 
ze in vrijwilligerswerk. Ze bezocht oude-
ren. En ze verzorgde ontelbare workshops 
bloemschikken, haar grote passie. Haar 
100ste verjaardag vierde ze in Hengelo, in 

de kangoeroewoning bij dochter Jeanette. 
Haar afnemende gezondheid maakte op-
name in een verzorgingshuis onvermijde-
lijk. Dat werd Het Saalmerink, waar ze naar 
eigen zeggen fantastisch wordt verzorgd.

A.s. zaterdag 
Repair Café open
Zaterdag 4 juni is het Repair Café aan de Industriestraat 
51 open van 9 tot 12 uur. Heeft u kapotte spullen? Kom 
dan langs; kapotte kleding, speelgoed, elektrische ap-
paraten of bijvoorbeeld fietsen kunnen hier gerepa-
reerd worden. Weggooien is zonde toch? Vanaf 1 juli a.s. 
is het Repair Café niet alleen elke eerste woensdag van 
de maand open, maar ook elke derde zaterdag van de 
maand.

Energiebespaarlening: 
ook voor 75+
De Energiebespaarlening was alleen beschikbaar voor 
mensen tot 75 jaar. Maar er is goed nieuws: vanaf nu 
is er geen leeftijdsgrens meer is 
om deze geldlening te gebrui-
ken om uw huis te verduurza-
men. Alle informatie over de 
Energiebespaarlening vindt u op  
www.warmtefonds.nl

   Openbare Bekendmakingen
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parkeervakken in de middelste rij in de 
nabijheid van nr. 28;

•  Molenstraat, de twee oostelijke par-
keervakken van de rij parkeervakken in 
de nabijheid van nr. 56;

•  Reute, de twee westelijke parkeervak-
ken van de rechter rij parkeervakken in 
de nabijheid van nr. 34.

Inzien
De tekeningen die onderdeel uitmaken van 
het besluit kunt u inzien op het gemeen-
tehuis. Mocht u naar aanleiding daarvan 
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt 
u die stellen aan de afdeling Ontwikkeling. 
Op grond van het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit 
bezwaar maken bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Haaksber-
gen, postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. 
De termijn voor het indienen van een be-
zwaarschrift bedraagt zes weken en vangt 
aan met ingang van de dag na publicatie 
van dit besluit. Voorts kunt u, na het ma-
ken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 
Awb de voorzieningenrechter van de recht-
bank Overijssel verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen dat 
vereist.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Buurserstraat 33 en Jhr. Von Heijden-
straat 13, Z/22/023431, het kappen van 
zes naaldbomen en één populier, aspect 
kap, ingediend op 25 mei 2022

•  Esse ong. Kadastraal Sectie O, Num-
mer 2410, Z/22/023435, het bouwen 
van een half vrijstaande woning, aspect 
bouw, ingediend op 25 mei 2022

•  Esse ong. Kadastraal Sectie O, Num-
mer 2411, Z/22/023434, het bouwen 
van een half vrijstaande woning, aspect 
bouw, ingediend op 25 mei 2022

•  Hibbertsstraat 5, Z/22/023430, het 
plaatsen van reclame, aspect bouw, in-
gediend op 25 mei 2022

•  Nabij kruispunt Goorsestraat en Rou-
wenhorstweg, kadastraal bekend 
Sectie O, Nummer 1988, Z/22/023413, 
een reconstructie van een deel van de 
N347, aspect werk of werkzaamheden 
uitvoeren, ingediend op 24 mei 2022

•  Spoorstraat 32, Z/22/023414, het ver-
bouwen van een rijksmonument, aspect 
sloop, monument, bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 24 mei 2022

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Adriaen Brouwerstraat 53, Z/22/023218, 
het realiseren van een tussenbouw tus-
sen de berging en de woning, aspect 
bouw

•  Alsteedseweg 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 
Z/22/022400, het verbouwen van een 
boerderij, aspect bouw en handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening
•  Dr. Prinsstraat 4, Dr. Prinsstraat 6, 
Dr. Prinsstraat 8, Dr. Prinsstraat 10, 
Dr. Prinsstraat 12, Dr. Prinsstraat 14, 
Z/22/022107, het transformeren van 
bestaande winkelruimte naar apparte-
menten, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Kabelstraat 15-1, Kabelstraat 15-2, 
Kabelstraat 15-3, Kabelstraat 15-4, 
Kabelstraat 15-5, Kabelstraat 15-6, Ka-
belstraat 15-7, Kabelstraat 15-8, Ka-
belstraat 15-9, Kabelstraat 15-10, 
Z/22/023155, het bouwen van een be-
drijfsverzamelgebouw, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Lourdeshof 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
Z/22/022779, het bouwen van 7 levens-
loopbestendige hofwoningen, aspect 
bouw

•  Pastoor Wienholtsstraat 43, 
Z/22/022292, het verbouwen van de wo-
ning, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 1 juni 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Rutbeek triatlon op 18 september 2022, 

Z/22/023404, nabij het Rutbeek, inge-
diend op 24 mei 2022

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Open Fita Oost handboogwedstrijd (30 
en 31 juli 2022), Z/22/022844, Scholten-
hagenweg 44, bekendgemaakt 30 mei 
2022

•  Samengestelde menwedstrijden LR&PC 
de Sterruiters op 25 en 26 juni 2022, 
Z/22/022896, Onlandsweg 2

•  Voetbalwedstrijd Bon Boys-FC Twente 
(25 juni 2022), Z/22/022606, Kolenbran-
derweg 11, bekendgemaakt 30 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.

EXPLOITATIEVERGUNNING 
•  Subway Haaksbergen, Z/22/022472, 
voor het exploiteren van een beneden 
locatie als lunchroom met terras

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.


