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GemeenteNieuws

In bermen en gazons

Hoger gras voor meer biodiversiteit 

Over een paar weken staat Haaksbergen weer in bloei.

Het is de laatste tijd weer duidelijk zichtbaar: de grassen worden in sommige ber-
men en gazons hoger dan we gewend zijn. Dat heeft alles te maken met biodiver-
siteit. De bijen, vlinders, kevers en andere insecten moeten geholpen worden! Dat 
kan met hoger gras en meer bloemen. Het hoge gras staat in aangewezen veldjes en 
bermen. De bloemen laten nog even op zich wachten. Die gaan Haaksbergen deze 
zomer opfleuren.

Het gaat in Nederland niet zo goed met de 
insecten, terwijl ze juist zo belangrijk zijn 
voor de natuur. Om de bloemetjes en bijt-
jes te helpen zijn er bloemzaden ingezaaid 
en wordt er anders gemaaid. Op aangewe-
zen plaatsen in de bebouwde kom wordt 
het gras langer gelaten, maar de randen 
van deze velden, paden en erfgrenzen wor-
den wel gekortwiekt. Dit om te voorkomen 
dat gras over de straat of het pad hangt. 
Dit (vorig jaar geïntroduceerde) maaibeleid 
van de gemeente kan rekenen op steun van 
de Haaksbergse natuurorganisaties.

Droogte
Afgelopen zomers was het erg droog. Ook 
dit voorjaar viel er nauwelijks een bui. Plan-
ten, struiken en bomen hebben last van de 
droogte. Dorheid is bovendien een bedrei-
ging voor insecten. Dan is het goed om hier 

en daar gras wat langer te laten staan. Be-
ter voor het gras, beter voor de insecten 
en dus beter voor de voedselkringloop en 
biodiversiteit. Bijkomend voordeel is dat 
insecten en vogels natuurlijke vijanden zijn 
van de eikenprocessierups. 
 
Hulp van inwoners 
Het maaien en zaaien doet Twente Mili-
eu in opdracht van de gemeente. Vrijwilli-
gers van de diverse natuurorganisaties in 
Haaksbergen dragen ook bij. Dat doen ze 
door het inzaaien van bloemzaden in ber-
men langs wegen in het buitengebied. Ook 
inwoners kunnen de dieren een handje hel-
pen met een bloemrijke tuin. Bewoners van 
het buitengebied vragen we om de bermen 
voor hun huis niet te maaien. Zo helpen we 
allemaal een handje mee!

Rob Welten op verjaarsvisite

Gerda Holtkamp-Hoenink viert haar 102e verjaardag
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In het rijtje ‘oudste inwoners van 
Haaksbergen’ staat Gerda Holtkamp-
Hoenink op de tweede plek. Woensdag 
15 juni werd ze 102 jaar. Dat vier-
de ze in Wiedenhof waar ze woont. 
Burgemeester Rob Welten ging op ver-
jaardagsvisite. Want de afspraak in 2021 
was ‘tot volgend jaar!’. 

“Waar bent u eigenlijk geboren?”, infor-
meerde Welten. “In Lonneker”, liet de eeu-
welinge weten. Om precies te zijn op de 
Judithhoeve, een door haar vader gepach-
te boerderij. Ze groeide er op met zus Diny 
en haar broers Gerrit en Bertus. “Die zijn 
er niet meer. Dat is wel jammer”, zegt Ger-
da. Na de lagere school en enkele jaren Ulo 
bleef ze thuis om te helpen op de boerde-
rij. Die vaardigheden kwamen goed van 
pas toen ze in 1942 verkering kreeg met 
Henny Holtkamp, een jonge boer uit Twek-
kelo. Een vergeeld kiekje van het verloof-
de stel brengt herinneringen naar boven. 
“Elke zondag kwam Henny op de fiets naar 
Lonneker. Het was oorlog en vanaf acht uur 

Lang zal ze leven…
Ze trouwden in 1948 en kregen samen een 
zoon, Jan (75), en een dochter, Ineke (73). 
Haar kinderen emigreerden naar respec-
tievelijk Canada en Australië. En dus wonen 
ook haar kleinkinderen ver weg. Heel wat 
keren reisde ze naar het andere eind van de 
wereld, eerst met Henny, na zijn overlijden 
in haar eentje. En nu skypen ze geregeld 
met elkaar. Ook op haar verjaardag, die een 
muzikale start kende. Met een vrolijk ‘lang 
zal ze leven’ werd ze gewekt door zingen-
de zusters van ‘haar’ afdeling Bretelerveld. 
Gerda Holtkamp heeft het prima naar de 
zin in Wiedenhof. “Ik word goed verzorgd 
hoor!”, verzekert ze de burgemeester. Tot 
zo’n vier jaar geleden woonde ze nog zelf-
standig, in Usselo. Na een gebroken heup 
kon ze niet meer terug naar huis. Tege-
lijk met Jo Boeijnk werd ze opgenomen in 
de Haaksbergse zorginstelling. Tussen de 
twee vrouwen ontstond een mooie vriend-
schap. Gerda houdt van gezelligheid, van 
muziek, bloemschikken, koersbal. En ze is 
graag buiten. Met een wandeling door de 
tuin of een lunch in de buitenlucht doe je 
haar een groot plezier.

’s avonds mocht je niet meer buiten zijn. 
Maar hij ging altijd te laat weg. En hij moest 
nog wel langs het vliegveld, waar veel Duit-

sers waren. Henny was nergens bang voor. 
Het is altijd goed afgelopen, maar dat wist 
ik de volgende zondag pas.” 

Oppassen voor opspattend split

Nieuwe slijtlagen op wegen
Diverse asfaltwegen in Haaksbergen, vooral in het buitengebied, krijgen een 
nieuwe slijtlaag. Dat is een extra beschermende laag die ervoor zorgt dat de le-
vensduur van wegen verlengd wordt. Die nieuwe laag bestaat uit een kleeflaag 
in combinatie met split. Het split kan de eerste weken opspatten. Het advies aan 
weggebruikers is om het rijgedrag aan te passen. De werkzaamheden vinden, als 
het weer meezit, eind juni plaats en zijn de eerste week van juli klaar.

De wegen worden voor het aanbrengen 
van de extra laag niet afgesloten en blij-
ven bereikbaar. Het split moet de komen-
de weken door het verkeer ingereden 
worden. De eerste tijd kan het opspat-
ten, bovendien moeten weggebruikers 
rekening houden met een langere rem-

weg. Het is daarom verstandig om de 
snelheid aan te passen aan de omstan-
digheden. Bij doorgaande wegen die veel 
gebruikt worden plaatst de aannemer 
waarschuwingsborden. Aannemer Ab-
bink Boekelo Wegenbouw voert de werk-
zaamheden uit. 
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Rob Welten op visite bij diamanten paar

Anny en Johan van der Kuil-Westendorp zestig jaar getrouwd

Foto: B
etty M

orsinkhof

Hun hele gezamenlijke leven wonen Johan en Anny van der Kuil-Westendorp op zijn 
geboortegrond, vlakbij het Raabos. Dat is op de kop af 60 jaar. Op hun trouwdag, 15 
juni, bezocht Rob Welten het diamanten paar. Gezellige praters, die hun levensver-
haal graag met hem deelden.

Op de zomerfeesten in De Hoeve sprong 
het vonkje over tussen Anny Westendorp 
(86) en Johan van der Kuil (88). De zondag 
erop hadden ze hun eerste afspraakje, bij 
De Kolle (nu De Nachtegaal), hoek Henge-
losestraat/Beckummerweg. “Dat was zo’n 
beetje halverwege”, vertelt de bruid die 
destijds in Bentelo woonde. Na zeven jaar 
verkering werd getrouwd. Het jonge stel 
kwam te wonen in een nieuw huis op het 
erf en zette de boerderij van de ouders Van 
der Kuil voort. Zijn ploegendienst in de tex-
tiel en het boerenwerk kon Johan mooi 
combineren. Ondertussen raakte hij gelei-
delijk in een vrouwenwereld verzeild, want 
Anny schonk hem drie dochters: José, Irma 
en Gonda. Na de komst van vijf kleinzoons 
en één kleindochter werd de balans weer 
hersteld.

Altijd iets om handen
Rob Welten wijst op een grote foto met 
daarop een rode oldtimer-tractor. “Ja, die 
was van ons”, zegt de bruidegom. “De trek-
ker deelden we met Ten Hag, onze buren. 
En zij hadden een paard dat wij dan weer 
mochten gebruiken.” Andere tijden. Op 
hun landbouwgronden verrees nieuw-
bouwwijk Hassinkbrink en een deel van 
bedrijvenpark Stepelo. Rest nog een weitje 
pal naast hun huis. Met gepaste trots laten 
ze Welten hun ‘veestapel’ zien. Een varken, 
schapen, kippen, ganzen. Daar genieten 
ze samen van. ‘Vervelen’ komt niet voor in 
hun woordenboek. “Ik kan niet stilzitten”, 
bekent Anny. Ze zingt in het koor van de 
Bonifatiuskerk, is lid van het Vrouwengilde, 
gaat elke week zwemmen en kruipt graag 
achter de naaimachine om haar eigen kle-

ding te maken. Eten koken, dat doen ze 
samen. En als zij ’s winters een legpuzzel 
maakt aan de keukentafel, schuift hij gezel-

lig aan om te helpen. “Behalve als er voet-
bal op tv is. Dát gaat voor”, lacht hij.

Nieuw asfalt voor 
Beethovenstraat
De Beethovenstraat krijgt nieuw as-
falt. Op maandag 27 juni start Abbink 
Boekelo Wegenbouw in opdracht van 
de gemeente met de werkzaamheden. 
Als eerste wordt de bovenste oude as-
falt laag verwijderd. Daarna worden de 
trottoirs en parkeervakken opnieuw 
bestraat en worden goottegels en 
putranden waar nodig vervangen. Na 
deze werkzaamheden wordt als laat-
ste het nieuwe asfalt aangebracht. In 
de periode dat er aan de weg gewerkt 
wordt is de straat uiteraard afgezet. 
Aan omwonenden wordt gevraagd de 
auto tijdelijk elders te parkeren. Wo-
ningen blijven te voet of fiets bereik-
baar via de trottoirs.

Willem Jan Westerholt krijgt welverdiend lintje
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Zaterdag 18 juni is Willem Jan Westerholt 
(80) benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hij kreeg de bijbehoren-
de versierselen opgespeld door burge-
meester Rob Welten. 

Westerholt werd verrast in het Natuur Edu-
catief Centrum ‘Han Jordaan’, de thuisbasis 
van het natuurinstituut IVN in Haaksber-
gen. Voor deze organisatie zet hij zich na-
melijk al bijna 45 jaar belangeloos in. Als 
bestuurslid, in de tentoonstellingswerk-
groep en als oprichter van de weidevogel-
groep en bij de uilenwerkgroep. Ook buiten 
de IVN is Westerholt een actief en betrok-
ken vrijwilliger: zo begeleidt hij workshops 
houtbewerken bij stichting ’t Gilde en is hij 
penningmeester van D66 Haaksbergen. 

30 juni gemeentehuis 
korter geopend
Het gemeentehuis van Haaksbergen is op 
donderdag 30 juni vanaf 15.00 uur gesloten 
vanwege een bijeenkomst voor alle mede-
werkers. Als u van plan bent om die dag uw 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op te 
halen, doe dat dan tijdig. Ook telefonisch is 
de gemeente donderdag niet rechtstreeks 
bereikbaar vanaf 15.00 uur. In geval van 
een calamiteit belt u zoals altijd het alge-
mene telefoonnummer (053) 573 45 67.

Natura 
2000-excursie in 
Buurserzand
Wandelt u mee?
In de ochtend van 9 juli kunt u op stap 
met de boswachter van Natuurmonu-
menten en met leden van het Natu-
ra 2000-projectteam. Ook aannemer 
Baks is van de partij. Tijdens de wan-
deling worden de Natura 2000-maat-
regelen in en rond Buurserzand 
toegelicht. De wandeling duurt on-
geveer 2 uur en begint om 10.00 uur. 
Gaat u mee? U kunt zich aanmelden 
door voor 4 juli een e-mail te sturen 
naar  natura2000haaksbergen@over-
ijssel.nl. Graag even aangeven met 
hoeveel personen u komt. Na aanmel-
ding ontvangt u meer informatie over 
de startlocatie.

Alzheimer Café op 30 juni

Afsluiting seizoen: pannenkoeken en muziek

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.

Elk jaar wordt het seizoen van het Alzhei-
mer Café op een bijzondere wijze afgeslo-
ten. Deze keer gaat het Alzheimer Café op 
donderdag 30 juni ‘de boer op’ naar HSC’21 
op het Scholtenhagen. Na een rondleiding 
worden samen één of meerdere pannen-

koeken gegeten. Een accordeonist zorgt 
voor gezellige muzikale ondersteuning. 
Het Alzheimer Café Haaksbergen is een 
ontmoetingspunt voor iedereen die met 
dementie te maken heeft. Belangstellen-
den zijn van harte welkom op donderdag 

30 juni in het clubgebouw van HSC’21. In-
loop is vanaf 16.15 uur en het programma 
start om 16.30 uur. De activiteit is gratis. 
Graag vooraf aanmelden bij Gerda van der 
Velde, via 06 - 1317 3322 of Ton Harmsen, 
via 06 - 8354 6186.

Maatjes gezocht! Vrijwilligerswerk 
Haaksbergen
Haaksbergen kent vele vrijwilligers die 
zich inzetten voor anderen. Vraagt u zich 
af welk vrijwilligerswerk bij u past? Kom 
gerust eens langs bij de Noaberpoort. 
Vrijwilligerswerk Haaksbergen zoekt sa-
men met u naar een functie die bij u past 
en geeft u een persoonlijk advies. Bent u 
juist op zoek naar vrijwilligers? Ook orga-
nisaties, verenigingen en stichtingen die 
met vrijwilligers werken kunnen bij Vrij-
willigerswerk Haaksbergen terecht voor 
advies of het plaatsen van een vacature. 
Kijk voor meer informatie en een over-
zicht van alle vacatures op vrijwilligers-
werkhaaksbergen.nl. 

Maatje zijn kan op verschillende manieren. 
Er zijn maatjes die langskomen. Maatjes die 
helpen of advies geven. Maatjes die ande-
ren laten lachen of maatjes die meegaan 
naar moeilijke dingen. Er zijn wandelma-
tjes, leesmaatjes, boodschappenmaat-
jes, schuldhulpmaatjes, huiswerkmaatjes, 
sportmaatjes en ga zo maar door. Vrijwilli-
gerswerk Haaksbergen zoekt nieuwe ma-
tjes. Misschien is het wel iets voor u! 

“Op dit moment zoeken we meerdere ma-
tjes”, vertelt Renalde van Haren, coördi-
nator Vrijwilligerswerk Haaksbergen. “We 
zoeken bijvoorbeeld maatjes voor jonge 
mensen met dementie, ouderen die zich 

eenzaam voelen en voor een jonge vrouw 
met een chronische ziekte. Samen een 
wandeling maken, een terrasje pakken, 
boodschappen doen of ergens naartoe. 
Het kan van alles zijn.” 

Aanmelden als maatje
Als je iets voor een ander wilt doen, kun je 
maatje worden. Bent u benieuwd voor wie 
er maatjes worden gezocht? Kijk dan voor 
een overzicht op vrijwilligerswerkhaaks-
bergen.nl. Wilt u zich aanmelden als ma-
tje of meer informatie? Neem dan contact 
op met Renalde van Haren. Dat kan per 
mail via vrijwilligerswerk@noaberpoort.nl 
of bel naar 06 - 3434 7812. 
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 25 juni kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius X-school, de St. Bonifa-
ciusschool in Sint Isidorushoeve en VVV 
Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 25 juni haalt Het Palet (ba-
sisschool Holthuizen) oud papier op in in-
zamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat 
er geen plastic tussen zit en het papier in 
dozen of gebundeld 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. 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)  
•  Rosinkweg 9, Z/22/023603, het aanleg-
gen van een zonnepanelenveld, aspect 
bouw, ingediend 16 juni 2022

•  Spinnerstraat 15, Z/22/023569, het uit-
bouwen van de bestaande Multi Con-
ductorhal ten behoeve van het plaatsen 
van extra machines, aspect bouw, inge-
diend 15 juni 2022

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  E nschedesestraat 187, Z/22/022621, 
het realiseren van een functiewijziging 
van een deel van de gebouwen, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Klaashuisstraat 67, Z/22/023464, het 
verbouwen van bestaande kapschuur, 
aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 22 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Alsteedseweg 58, Z/22/023563, het ver-
anderen van het bedrijf

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  B eachvolleybal Buurse (30 juli 2022), 
Z/22/023219, nabij Broekheurnerweg 
52, bekendgemaakt 15 juni 2022

•  Rutbeek triatlon (18 september 2022), 
Z/22/023404, bekendgemaakt 15 juni 
2022

•  Vogelschieten Langelo-Honesch (24 juli 
2022), Z/22/023446, Hasseltweg hoek 
Molenveldweg, bekendgemaakt 15 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.

BESTEMMINGSPLANNEN

LOCATIE DE WEERT EN WINKELCLUSTER 
BREZAN
Gelet op de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure afdeling 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht maken burgemeester 
en wethouders van de gemeente Haaks-
bergen bekend dat er een gebiedsvisie 
wordt voorbereid voor het gebied: “loca-
tie de Weert en winkelcluster Brezan. Op 
basis van de inspraakverordening ligt de 
ontwerp gebiedsvisie “locatie de Weert en 
winkelcluster Brezan” en de bijbehorende 
bijlagen voor iedereen ter inzage. 

Het plangebied
Het plangebied bevindt zich op de hoek 
Wiedenbroeksingel, Wagnerstraat en Bar-
tokstraat in de kern Haaksbergen. Het 

Zonwering voor een koel huis

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

De zomerse hitte houden we het liefst buiten ons huis tijdens warme da-
gen. Voor verkoeling in huis kan je kiezen voor een airconditioning of ven-
tilatoren, maar dat zijn energievreters. Zonwering is een energiezuinigere 
manier om voor verkoeling in huis te zorgen in de zomer. Je kunt kiezen 
voor zonwering buiten en voor zonwering binnen. In Haaksbergen zijn 
verschillende bedrijven die je hiermee verder kunnen helpen.

De zomerse hitte houden we het liefst buiten ons huis tijdens warme da-
gen. Voor verkoeling in huis kan je kiezen voor een airconditioning of ven-

Ook huurder kan besparen op geld en energie

Subsidie voor MKB
Mkb-ondernemers hebben nog tot 30 september 
2022 om gebruik te maken van de Subsidierege-
ling Verduurzaming MKB (SVM). Hiermee kunt u 
een adviseur inhuren voor een energieadvies op 
maat. Én ondersteuning krijgen bij het uitvoeren 
van een of meer maatregelen uit dat advies. Met 
de Geld Terug Actie van de Provincie Overijssel 

krijgt u ook nog eens tot 2.500 euro voor de maatre-
gelen uit het advies. 

Woon je in een huurhuis? Ook dan kun je goed besparen op je 
energiekosten en verbruik. Echt, het loont als je eenvoudige 
maatregelen neemt. De verhuurder (meestal is dat de woning-
bouwcorporatie) is verantwoordelijk voor de isolatie van je 
huis en vaak ook voor de cv-ketel. Domijn heeft  zelf een plan 

wanneer ze haar huurwoningen aanpast. Zorg als huurder in elk geval dat je energie-
verbruik zo laag mogelijk is. We hebben tips voor je op een rij gezet. Kijk op sterinsa-
menduurzaam.nl/energiebespaartips-2.

De raad vergadert
Woensdag 29 juni vergadert de gemeen-
teraad. De raadsvergadering begint om 
19.30 uur en is live te volgen via de web-
site van de gemeente. De volgende ha-
merstukken en bespreekstukken staan 
op de agenda:

Hamerstukken 
•  Aanwijzen van een contactpersoon Wet 
open overheid

•  Nemen van diverse besluiten in het ka-

der van de jaarstukken 2021
•  Nemen van diverse besluiten in het ka-
der van de Eerste bestuursrapportage 
2022

•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Eibergsestraat 250’

•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Benteloseweg 6’

Bespreekstukken
•  Motie over intern onderzoek 
WMO-casussen

•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Rietmolenweg 26, Bentelo-
seweg 41 en Boonkweg ongenummerd’

•  Wijziging van de ‘Verordening inza-
ke de uitgift e van bouwgrond voor 
koopwoningen’

•  Indienen van zienswijzen op de ont-
werpbegrotingen 2023 en stellen van 

technische vragen over de (voorlopige) 
jaarstukken 2021 van diverse gemeen-
schappelijke regelingen

A ls u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 28 
juni contact opnemen met griff ier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@
haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 
573 45 67. De griff ier bespreekt samen met 
u wat de verdere gang van zaken is.

   Openbare Bekendmakingen
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betreft de locatie van het winkelcentrum 
waar voorheen de Brezan gevestigd was en 
de cafetaria De Els, het café en het chinees 
restaurant en voormalige schoollocatie en 
kinderdagverblijf de Weert te Haaksber-
gen. In de ontwerp gebiedsvisie “Locatie 
de Weert en Brezan Haaksbergen” zijn de 
beleidskaders voor herontwikkeling van 
deze locatie nader uitgewerkt.  De ambi-
tie is om deze locatie te herstructureren 
naar woningbouw. In deze visie worden de 
richtlijnen voor de stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteitsuitgangspun-
ten vastgelegd. De locatie bestaat uit twee 
deelgebieden. 
•  Gebied 1 omvat het winkelcluster en is in 
particulier eigendom. 

•  Gebied 2 betreft het deel waar de voor-
malige basisschool De Weert en het 
kinderdagverblijf waren gevestigd 
en is in eigendom van de gemeente 
Haaksbergen.

De twee deelgebieden kunnen los van 
elkaar herontwikkeld worden. Voor ge-
bied 1 is de stedenbouwkundige visie wo-
ningbouw in de vorm van maximaal 28 
appartementen. Gebied 2 is de steden-
bouwkundige visie woningbouw in de 
vorm van levensloopbestendige woningen 
en één á tweepersoonswoningen binnen 
de bouwgebieden. Het zal daarbij gaan om 
circa 15-20 woningen. Een gebiedsvisie is 
geen vastomlijnd plan, maar een leidraad 
die richting geeft aan toekomstige ontwik-
kelingen. Op die manier wordt er wel een 
richting gegeven, maar zijn nog niet direct 
alle ontwikkelmogelijkheden vastgelegd.

Ter inzage
Met ingang van 24 juni 2022 tot en met 5 
augustus 2022 (voor een periode van zes 
weken) ligt de ontwerp gebiedsvisie “lo-
catie de Weert en winkelcluster Brezan” 
ter inzage bij de publieksbalie op het ge-

meentehuis te Haaksbergen. Het plan met 
de bijbehorende stukken is tevens in digi-
tale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergun-
ningen en plannen → Bestemmingsplannen 
en besluiten → Haaksbergen dorp – woon-
gebieden → Inspraak. Daarnaast is op de 
gemeentelijke website ook een pagina in-
gericht voor het project Bartokstraat 19-
33: haaksbergen.nl/bartokstraat

Inspraak
Gedurende de inspraakperiode kunnen 
ingezetenen in de gemeente Haaksber-
gen en belanghebbenden reageren. Uw 
inspraakreactie kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Ook 
bestaat de mogelijkheid voor een mon-
delinge inspraakreactie. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar, Janneke Preuter, telefoon-

nummer (053) 573 45 67.

Vervolgprocedure
Na de inzagetermijn stelt het college van 
burgemeester en wethouder een eindver-
slag inspraak vast met betrekking tot de 
ingekomen inspraakreacties. Deze wordt 
gezamenlijk met de voor vaststelling ge-
biedsvisie aangeboden aan de gemeen-
teraad ter besluitvorming. Tegen een 
vastgestelde beleidsvisie staat geen be-
zwaar of beroep open.

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


