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GemeenteNieuws

Bloemen om de Holocaust te herdenken
27 januari legde burgemeester Rob Welten bloemen bij de Anne Frank boom in 
Haaksbergen. Op deze dag in 1945 werd het concentratiekamp Auschwitz be-
vrijd door het Russische leger. Deze dag is nu de Internationale Herdenkingsdag van 
de Holocaust. 

Deze bijzondere kastanjeboom is ge-
kweekt uit een kastanje van de boom aan 
de Keizersgracht in Amsterdam, die Anne 
Frank vanuit het zolderraam kon zien. Zij 
schreef in haar dagboek over deze boom, 
die haar hoop gaf in een uitzichtloze peri-
ode. Nu staat de boom symbool voor de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log. Met de jaarlijkse bloemlegging her-
denken wij het lot van miljoenen Joden, 
die vermoord werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Blijf herdenken, ook in de toekomst
Han Noordink, voorzitter van het comité 
dat opgericht is om 75 jaar vrijheid en ver-
zoening te vieren, hoopt dat deze herden-
king ook door volgende generaties in ere 
wordt gehouden. Daar sluit de voorzitter 
van Stichting Synagoge Haaksbergen, Bart 

ten Bruggencate, zich volmondig bij aan. 
Het betrekken van de jeugd blijft noodza-
kelijk: in Haaksbergen gaan scholieren van 
de bovenbouwklassen van het basisonder-
wijs op bezoek in gebedshuizen van alle 
geloofsgemeenschappen. Dit bevordert 
het begrip voor elkaar en het besef van 
onze gezamenlijke geschiedenis. 

De oorlog kan jongeren iets leren over de 
wereld van nu, vindt Rob Welten. “Hoe 
meer je weet over de schending van men-
senrechten en de onvoorstelbare wreed-
heden die mensen elkaar door tweedeling 
kunnen aandoen, hoe eerder je de signa-
len in de huidige tijd kunt herkennen. Denk 
maar aan haat tegen bepaalde groepen 
vanwege hun geloof, afkomst of geaard-
heid. Wij moeten blijven leren van onze 
geschiedenis.”

Groen licht voor vervolg Marktplan

Een openbaar park maakt onderdeel uit van het Marktplan.

De bestemmingsplanprocedure voor realisatie van het Markplan gaat van start. De ge-
meenteraad gaf daar vorige week in meerderheid haar fiat voor. Wethouder Jan-Herman 
Scholten is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad daarmee gaf. “Er ligt nu een 
hele serieuze kans om het Marktplan eindelijk te realiseren. Die grijpen we aan. In het al-
gemeen belang van Haaksbergen.” Naar verwachting ligt er voor de zomervakantie een 
ontwerp bestemmingsplan, waarop inwoners kunnen reageren.

Om het Marktplan te realiseren is een besluit 
van de gemeenteraad nodig om het bestem-
mingsplan aan te passen. Bij een dergelijke 
procedure hebben omwonenden, onderne-
mers en andere belanghebbenden de mo-
gelijkheid om te reageren op het plan en 
eventueel zienswijzen in te dienen. De ge-
meente merkt dat de meningen over het 
Marktplan uiteenlopen. “Van veel mensen 
die niet kunnen wachten tot het gat gevuld 
is tot buurtbewoners die zich zorgen maken”, 
vertelt wethouder Scholten. “We realiseren 
ons terdege dat er omwonenden zijn die niet 
zitten te wachten op meer verkeersbewegin-
gen door hun straat. Daar moeten we echt 
naar kijken om overlast zo veel mogelijk te 
beperken.”  

Werkgroep buurt
Het bestemmingsplan dat nu wordt voor-
bereid omvat straks ook de resultaten van 
verschillende onderzoeken, zoals de effec-
ten van extra geluid voor de omgeving en 
het al afgeronde verkeerskundig onderzoek. 
Ook heeft de gemeenteraad besloten dat 
getoetst moet worden of er al dan geen mi-
lieueffectrapportage nodig is. De gemeen-
te start binnenkort met een werkgroep van 
buurtbewoners, die meedenken over de 
verkeersafwikkeling en de inrichting van het 
openbaar groen. Er staan inmiddels al wat 
namen op het lijstje. Buurtbewoners die zich 
nog niet hebben opgegeven, maar wel mee 
willen denken in de werkgroep kunnen zich 
melden bij mb.metternich@haaksbergen.nl.

Extra vergoeding voor oud papier
Sinds jaar en dag halen scholen en verenigingen in Haaksbergen oud papier 
op. De opbrengst van het oud papier is voor de gemeente, die ook de kosten 
voor rekening neemt. De inzamelaars ontvangen een vaste vergoeding van de 
gemeente voor hun werk. Afgelopen jaar was de prijs voor ingezameld oud pa-
pier hoog. Daar mogen de scholen en verenigingen van meeprofiteren, vindt 
het college van B&W. Tegelijkertijd zijn de kosten voor de gemeente nog wel 
altijd hoger dan de opbrengsten. Dáár moet wat aan gebeuren. 

In 2020 en 2021 ontvingen de Haaks-
bergse scholen en verenigingen een 
kleinere vergoeding per kilo dan in 
voorgaande jaren. Dat had te maken 

met hoge kosten voor inzameling. Ge-
durende 2021 steeg echter de prijs van 
het ingezamelde papier. Een reden voor 
het college om een eenmalige extra bij-

drage uit te keren aan de inzamelaars. 
De uitgaven voor de inzameling van oud 
papier overtreffen echter nog altijd de 
inkomsten. Dat verschil moet minder 
groot worden door afval nog beter te 
scheiden en minder vervuild materi-
aal aan te bieden (bijvoorbeeld zonder 
plastic om folders). Verdere kostenpos-
ten zijn de vuilniswagens en containers 
die gehuurd moeten worden voor de in-
zameling. De gemeente gaat met inza-
melaars van oud papier om tafel om te 
proberen de kosten omlaag te brengen.

 Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke 
week bijeen voor besluitvor-
ming over uiteenlopende on-
derwerpen. De besluiten uit 
deze vergadering worden elke 
woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksber-
gen.raadsinformatie.nl. 
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Verpakkingen weggooien.
Zo doen we dat!

Verpakkingen weggooien. Zo doen we dat!

Leeg Plat

Los Doorzichtige zak

Wat mag er bij 
verpakkingen?
Scan de QR-code of ga naar 
www.twentemilieu.nl/verpakkingen
en kijk welk afval er bij verpakkingen 
mag. 

Jouw plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zijn waardevol. Hoe beter 
je ze scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Maar hoe kun je 

verpakkingen het beste weggooien, zodat deze zo goed mogelijk verwerkt kunnen 
worden tot nieuwe producten? Zo doen we dat:

Zorg dat de verpakking 
helemaal leeg is, 
schoon hoeft niet.

Gooi de verpakking 
het liefst los in de 
container.

Maak de verpakking plat.

Toch niet los in de container? 
Gebruik dan een doorzichtige zak, 
zodat de verwerker ziet welk afval 
erin zit.

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval

Zieke bomen Hassinkbrink maken plaats voor nieuwe 
In de wijk Hassinkbrink zijn enkele tientallen bomen door verschillende oorzaken 
in slechte staat. Het gaat om kastanjebomen op het grasveld aan de Sleutelbloem 
en Wederik en om Amerikaanse eiken aan het Raapad bij de Akelei. Ziektes, motten, 
zwammen en een slechte groeiplaats spelen de bomen parten. De bomen aan de 
Sleutelbloem en Wederik worden geveld en op korte termijn vervangen. Ook de ei-
ken aan de Akelei worden neergehaald. Daar wordt de situatie nog even aangekeken.

Rondom het grasveld aan de Sleutelbloem 
en Wederik staan al twintig jaar 36 kas-
tanjebomen. De conditie van de kastan-
jes is matig tot slecht door onder meer de 
kastanjebloedingsziekte, de kastanjemi-
neermot en een slechte groeiplaats. Ho-
veniersbedrijf Haarman gaat deze week 
(begin februari) in opdracht van de ge-
meente beginnen met het verwijderen van 
de bomen. Daarvoor in de plaats komen 
meerdere soorten terug die veel kleur ge-

ven aan het veld. Omwonenden zijn schrif-
telijk geïnformeerd. Aan het Raapad bij 
de Akelei moeten volgende week helaas 
vier eiken gekapt worden. Een vervelende 
zwam zorgt voor rotting boven- en onder-
gronds. De bomen zijn daardoor breukge-
vaarlijk en instabiel. Vorig jaar ging hier ook 
al een aantal eiken voor de bijl. De overige 
bomen worden in de gaten gehouden. La-
ter wordt beslist wat er in de plaats komt 
voor de gevelde eiken.

Ontmoetingsgroep 'Vrouw en Autisme'
De Noaberpoort organiseert weer ontmoe-
tingsbijeenkomsten voor vrouwen met 
autisme. Het is alweer twee jaar geleden 
dat de laatste fysieke bijeenkomst van de 
ontmoetingsgroep heeft  plaatsgevonden. 
Nu kunnen de groepsbijeenkomsten weer 
doorgaan! Donderdag 10 februari van 19.30 
tot 21.30 uur is de eerste bijeenkomst op de 
nieuwe locatie in het centrum van Haaks-

bergen. Tijdens deze eerste bijeenkomst 
staat ʻontmoeten’ centraal. Daarnaast 
neemt loopbaancoach Karin Menkehorst 
(Prisma loopbaanadvies) de deelneem-
sters mee in het herkennen van talen-
ten. De kosten bedragen twee euro per 
bijeenkomst. Wilt u erbij zijn? U kunt zich 
aanmelden bij Jetske Scholten, j.schol-
ten@noaberpoort.nl of 053-5734589.

Aanslagen gemeentelijke 
belastingen verstuurd

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, man-
telzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werk-
loosheid, schulden of eenzaamheid? Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

Vanaf vandaag worden de aanslagen gemeentelijke belastingen verstuurd naar alle 
huishoudens in de gemeente Haaksbergen door GBTwente. U ontvangt de aanslag 
gemeentelijke belastingen in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw 
brievenbus van GBTwente. 

Wanneer ontvangt u de aanslag
 gemeentelijke belastingen? 
In februari vindt u de aanslag gemeente-
lijke belastingen in uw Berichtenbox van 
MijnOverheid of per post in uw brievenbus. 
Hierop staan alle soorten gemeentelijke 
belastingen en heff ingen die voor u gelden. 
Ook staat op de aanslag de WOZ-waarde. 

Heeft  u vragen over de aanslag of
 klopt er iets niet?
Heeft  u vragen over de aanslag gemeente-
lijke belastingen of klopt er iets niet? Neem 
dan contact op met GBTwente. Zij helpen u 
graag. Samen met u bekijken ze de aanslag 
en helpen u bij eventuele vervolgstappen. 
U vindt de contactgegevens op uw aanslag.

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde?
Als u het niet eens bent met de WOZ-waar-
de van uw woning of pand dan kunt u be-

zwaar maken. Dit kan via de QR-code op 
uw aanslag. Scan deze code met de came-
ra van uw telefoon of een QR-scanner. Een 
QR-scanner download u via de Appstore 
of Google Play. Als u de QR-code heeft  ge-
scand controleer dan u uw persoonlijke 
gegevens. Daarna vult u de reden voor uw 
bezwaar in en verstuurt u het bezwaar naar 
GBTwente. 

Heeft  u vragen of bent u op zoek 
naar meer informatie?
U kunt GBTwente altijd bereiken per te-
lefoon via 053 - 481 58 82. Bent u op zoek 
naar meer informatie? Op de website van 
GBTwente kunt u antwoord vinden op de 
veelgestelde vragen (gbtwente.nl/veelge-
stelde-vragen-1).  Verder kunt u ook veel 
regelen door in te loggen bij het digitaal lo-
ket van GBTwente.  

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

Wat verbruikt u 
aan gas en stroom?

Zet 'em op 60!
Met het afstellen van uw cv-installatie valt veel te winnen. De 
meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstellingen van 80ºC, 
maar werken eff iciënter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt 
veel gas en vermindert de CO2-uitstoot. Het is vrij eenvoudig 
om zelf thuis te doen via een instructievideo. Wilt u meer in-
formatie of wil je de cv-installatie instellen op 60ºC? Kijk dan op 
zetmop60.nl

Weet u hoeveel elektriciteit en gas u verbruikt? Of dit meer of minder dan 
gemiddeld is? Welke apparaten veel en weinig stroom gebruiken? En wat u 
betaalt voor gas en stroom? Goed inzicht in uw verbruik kan helpen energie 
te besparen, en daarmee de energierekening te verlagen. Milieu Centraal 
helpt u op weg en heeft  een handige check ge-
maakt: milieucentraal.nl/energie-besparen/
inzicht-in-je-energierekening/.
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AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 5 februari kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius X-school aan de W.H. Jor-
daansingel 20 en naar voetbalvereniging 
HSC ’21 aan de Scholtenhagenweg 29. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 5 februari haalt basisschool Hol-
thuizen (het Palet) oud papier op in inza-
melgebied 3. Het papier kunt u in dozen of 
gebundeld neerzetten bij de containerver-
zamelplaats voor 8.30 uur ’s ochtends. Wilt 
u er ook voor zorgen dat er geen plastic tus-
sen het oud papier zit? 

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 verwij-
zen 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 zienswijze 
kunt u een afspraak maken via bovenstaand 
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 uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•  Brandweg 10, Z/22/022106, het verbou-
wen van de woning, aspect bouw, inge-
diend 28 januari 2022.

•  Broekheurnerweg ong. Kadastraal 
Sectie R Nummer 348, Z/22/022067, het 
kappen van twee bomen, aspect kap, in-
gediend op 25 januari 2022.

•  Dr. Prinsstraat 2, Z/22/022107, het trans-
formeren van bestaande winkelruimte 
naar appartementen, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 28 januari 2022.

•  Reute 29, Z/22/022108, het realiseren 
van een overkapping met fietsenberging, 
aspect bouw, ingediend 31 januari 2022.

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Demmertweg, kadastraal be-
kend onder sectie H, nummer 5222, 
Z/21/021647, het realiseren van een CDG 
gebouw en een inrit op hoogspannings-
station HBG 110, aspect bouw en inrit/
uitweg, ingediend 7 december 2021.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 15 
maart 2022. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Beatrixstraat 24, Z/21/021696, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw.

•  Kolleweg 2, Z/21/021269, het realise-
ren van een schuilstal, aspect bouw en 

handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

•  Munsterdijk, kadastraal bekend onder 
sectie R, nummer 933, Z/21/021222, het 
plaatsen van een mast voor telecommu-
nicatiedoeleinden, aspect bouw en inrit/
uitweg.

•  Sonderenstraat 59, Z/21/021421, het 
verbouwen van een boerderij, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening.

Deze vergunningen zijn bekend gemaakt op: 
2 februari 2022. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Spinnerstraat 5, Z/22/022075, een ge-
lijkwaardige voorziening voor een gas-
flessenopslag op basis van richtlijn PGS 
15.

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

WET GELUIDHINDER 

BESCHIKKING HOGERE GRENSWAARDE; 
WEGVERKEERSLAWAAI
Voor het bestemmingsplan Buitengebied, 
partiële herziening Enschedesestraat 76, is 
een hogere grenswaarde vastgesteld weg-
verkeerslawaai van wege het realiseren 
van woningbouw op het perceel Ensche-
desestraat 76 en aangrenzende percelen 
Z/22/022065. Met ingang van 3 februari 2022 
kan binnen 6 weken beroep/verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingesteld. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen. 

   Openbare Bekendmakingen


