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Bewoners bekommeren zich om stukje gemeentegroen
In Haaksbergen is het sinds enkele jaren mogelijk om een stukje gemeentegroen te 
adopteren. Groenadoptie - zoals het heet - biedt buurtbewoners de mogelijkheid om 
met elkaar én vrijwillig (maar niet vrijblijvend) gemeentelijk groen te onderhouden 
en te verfraaien. Groenadoptie is daarmee niet alleen een verbetering van gemeen-
telijke groenperkjes en bosschages. Een mooie bijkomstigheid is dat ook nog eens de 
sociale contacten in de buurt bevorderd worden. De aansturing en begeleiding van 
de projecten is sinds 2021 in handen van Twente Milieu.

Richard Pieterson en collega Walter Horck 
zijn namens Twente Milieu het aanspreek-
punt voor dit adoptiegroen. “Vrijwilligers 
die een stukje groen hebben geadopteerd, 
kunnen bij ons terecht om hun plannen te 
bespreken. Samen kijken we naar de mo-
gelijkheden. Als de wensen helder zijn, 
maken we een groenplan en leggen we dit 
voor aan de gemeente”, zegt Richard Pie-
terson. Haaksbergen telt zo’n 70 verschil-
lende groenadoptie-initiatieven.

Verbinding
In coronatijd lagen de aanvragen voor 
nieuwe projecten grotendeels stil. Inmid-
dels hebben zich weer nieuwe buurtbewo-
ners gemeld en zijn er zelfs weer plannen 
afgerond. Walter Horck daarover: “In de 
Zienesch zijn we bijvoorbeeld samen met 
buren bezig met een plan om parkeer-
plaatsen aan de Emanuel de Wittestraat 

te omkleden met nieuw openbaar groen. 
En in Buurse hebben we recentelijk een 
project afgerond”. Buurtbewoners wer-
ken met elkaar samen en komen met goe-
de ideeën. Dit levert vaak ontzettend veel 
enthousiasme op. “Die verbinding met el-
kaar is natuurlijk ook één van de doelen 
van het Groenadoptie-project”, stelt Pie-
terson. Zodra de lopende projecten rich-
ting afronding gaan, staat op de planning 
om ook de bestaande initiatieven te eva-
lueren om te kijken hoe het loopt en welke 
wensen er nog zijn. 

Groenadoptie: zo werkt het 
Voor de adoptie van een stukje groen zijn 
tenminste drie huishoudens nodig. Dit 
maakt het mogelijk om samen te werken, 
maar ook om elkaar af te wisselen in de 
vakantie of bij ziekte. Een aantal bewo-
ners wordt samen verantwoordelijk voor 

het onderhoud van het groen, waarvoor 
een overeenkomst wordt gesloten met de 
gemeente. Naast het onderhoud, krijgen 
buurtbewoners de mogelijkheid om het 
groen verder te verfraaien of functioneler 
te maken. Belangrijk is dat het adoptie-
groen voor iedereen toegankelijk blijft . De 
overeenkomst geldt voor een periode van 

minimaal drie jaar. Bewoners zijn vaak zo 
enthousiast dat de overeenkomst meestal 
verlengd wordt. Het groen dat in aanmer-
king komt moet uiteraard eigendom zijn 
van de gemeente.  Bewoners die interesse 
hebben om een stukje gemeentelijk groen 
te adopteren, kunnen een mail sturen naar 
buurtman@twentemilieu.nl. 

Uitnodiging 
afscheidsreceptie 

Antoon Peppelman neemt afscheid als wethouder van de gemeente Haaksbergen.  Ruim drie jaar was hij 
verantwoordelijk voor de portefeuille Samenleving, Werk en Inkomen. Antoon is recentelijk benoemd als 

wethouder bij de gemeente Bronckhorst.

Op vrijdag 8 juli bieden wij Antoon een afscheidsreceptie aan bij De Kappen aan de 
Blankenburgerstraat 40 42, 7481 EB in Haaksbergen. De receptie vindt plaats tussen 16.00 en 18.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd hiervoor. Wij verzoeken u vriendelijk om u tijdig aan te melden via
 gemeente@haaksbergen.nl o.v.v. ʻafscheidsreceptie’. 

Mocht u met meerdere personen komen, laat dit dan weten.

Hopelijk tot ziens op vrijdag 8 juli!

Met vriendelijke groet,
Rob Welten
Burgemeester
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Hoevenaren en Nobian samen om tafel
Staatssecretaris Hans Vijlbrief wil dat het bedrijf Nobian en de bewoners van St. 
Isidorushoeve eerst nog eens samen om de tafel gaan, voordat hij een besluit 
neemt over zoutwinning in het gebied tussen Haaksbergen en de Hoeve. Binnen 
een paar weken zal dit gesprek plaatsvinden. Ook Staatstoezicht op de Mijnen, 
adviseur van de staatssecretaris en toezichthouder op het gebied van mijnbouw, 
komt binnenkort naar het Haaksbergse kerkdorp.

Vorige week maandag kwam Vijlbrief op 
initiatief van de gemeenteraad naar het 
Haaksbergse kerkdorp. Diverse Hoevena-

ren en een bewoner van de Wissinkbrink 
gingen met hem in gesprek en lieten hem 
via een rondgang door het gebied zien dat 

de zoutwinning erg dichtbij huizen en een 
waterzuivering gepland is. Schoolkinderen 
protesteerden bij de met containers nage-
bootste zoutpomp.

SodM
Een afvaardiging van de gemeenteraad en 
het college van B&W heeft  een constructief 
gesprek gevoerd met de staatssecretaris. 
Tegen het eind van het werkbezoek vroeg 
de staatssecretaris Nobian aan de verga-
dertafel. Resultaat van het werkbezoek is 

nu dat er nog voor de zomervakantie een 
overleg komt om te onderzoeken of Nobi-
an en bewoners afspraken kunnen maken. 
De volgende bewonersavond wordt ook al-
weer in de steigers gezet. Staatstoezicht op 
de Mijnen (SodM) wil namelijk graag naar 
de Hoeve komen. SodM gaat binnen enke-
le maanden een advies uitbrengen richting 
de staatssecretaris over de zoutwinning en 
heeft  van bewoners een heleboel vragen 
ontvangen. Die wil SodM graag beantwoor-
den, onder meer tijdens een infoavond.  
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 2 juli 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 2 juli 2022 halen de Scouting 
Han Jordaan Groep en Bon Boys oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 4 en 5. 
Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic 
tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld 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, 
vergunningen of meldingen inzien? Neem 
dan contact met ons op. Dit kan telefo-
nisch via (053) 573 45 67. Voor meer infor-
matie verwijzen 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 in-
gediend bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, 
Postbus 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 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-

le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Geukerdijk 108a, Z/22/023657, het 
plaatsen van een zorgwoning, aspect 
bouw, ingediend 27 juni 2022 

•  Oude Enschedeseweg ong., ka-
dastraal bekend onder sectie P, num-
mer 498, Z/22/023655, het bouwen van 
een schuilstal ter vervanging van be-
staande schuilstal, aspect bouw, inge-
diend 24 juni 2022

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Geukerdijk 72, Z/22/023333, wijziging 
op een verleende vergunning voor het 
bouwen van een woning, aspect bouw

•  Hibbertsstraat 5, Z/22/023430, het 
plaatsen van reclame, aspect bouw

•  K. Wilhelminastraat, kruising Mo-
lenstraat/Klaashuisstraat Sectie K 
Nummers 7683, 3976, 1033 en 2206, 
Z/22/023338 het kappen van één moe-
raseik, aspect kap

•  Spinnerstraat 12, Z/22/022978, het in-
tern verbouwen met een constructie 
wijziging, aspect bouw

•  Hengelosestraat/Veldmaterstraat, 
Sectie K Nummers 7683, 3976, 1033 
en 2206, Z/22/023339, het kappen van 
twee zomereiken, aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 

op 29 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 
•  Brandweg 16, Z/22/023539, het aanleg-
gen van een bodemenergiesysteem

•  Wargerinksweg 7, Z/22/023661, een 
melding activiteitenbesluit voor een 
camping

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Jubileumfeest Scouting de Klomp (17 
en 18 september 2022), Z/22/023644, 
Geukerdijk 100, ingediend 23 juni 2022

•  Rondrit RUPS-voertuigen Keep Them 
Rolling Achterhoekweekend 2022 (11 
september 2022), Z/22/023633, Bin-
nenveldweg 45, ingediend 22 juni 2022

•  Twente Rally 2022 (16 oktober 2022), 
Z/22/023643, ingediend 23 juni 2022

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Zonnestraal Festival (24 juli 2022), 
Z/22/023331, park Scholtenhagen, be-
kendgemaakt 22 juni 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.

Mantelzorgers ontmoeten elkaar

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwil-
ligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden of eenzaam-
heid? In de Noaberpoort werken medewerkers van meerdere 

organisaties onder één dak samen. Professionals die u graag ver-
der helpen.
 Kijk eens op www.noaberpoort.nl.

Woendag 22 juni was er in de kleine zaal van De Kappen een avond voor mantelzor-
gers. De Noaberpoort organiseerde deze bijeenkomst voor alle ingeschreven man-
telzorgers van Haaksbergen. 

BrothersTwo had een mooi muzikaal pro-
gramma voor de aanwezige mantelzorgers. 
Ze maakten er echt een feestje van, zelfs 
de voetjes gingen nog van de vloer. Deze 
avond was echt even een fijne afleiding van 
het drukke bestaan van de Haaksbergse 
mantelzorgers. Om met een van de aanwe-
zigen te spreken “van zo’n avond word je 
een ander mens”. 

Steun voor mantelzorgers
Mantelzorgconsulent Gerda van der Velde 
nam haar hoed af en maakte een diepe bui-
ging voor alle mantelzorgers. Want de zorg 

voor een naaste is niet niks. Juist in de af-
gelopen twee jaar hebben mantelzorgers 
het best heel zwaar gehad. Gelukkig is er in 
Haaksbergen ondersteuning voor wie dat 
nodig heeft. Niet iedereen realiseert zich 
dat ze mantelzorger zijn en daar ook hulp 
bij kunnen krijgen. Als u de zorg heeft voor 
iemand in uw nabije omgeving en u heeft 
daar vragen over, neem dan eens contact 
op met Gerda van der Velde, mantelzorg-
consulent bij de Noaberpoort. Dat kan via 
telefoonnummer (06) 13 17 33 22 of per 
mail via g.vandervelde@noaberpoort.nl.

   Openbare Bekendmakingen


