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GemeenteNieuws


Kerkenvisie in Haaksbergen
We kennen allemaal de bijnaam ʻSter in Twenteʼ, als we het over Haaksbergen hebben. Een van de andere bijnamen van de gemeente Haaksbergen is ʻJeruzalem van
Twenteʼ. Wij realiseren ons dat misschien niet altijd en het is niet bij iedereen bekend, maar voor Nederland is het namelijk uniek dat in het centrum binnen een paar
honderd meter vijf gebedshuizen staan: een synagoge, een moskee en een katholieke, hervormde en gereformeerde kerk. Ook in Buurse en St. Isidorushoeve nemen de
kerken een centrale plek in binnen de samenleving.
“Deze zichtbare, prominente plek van geloofsgebouwen in Haaksbergen is onlosmakelijk verbonden met het openbare
leven in de gemeente. Daarom is er binnen
de gemeente Haaksbergen veel aandacht
voor de toekomst van deze gebouwen”,
geeft wethouder Antoon Peppelman aan.
Duurzaam toekomstperspectief
Het belang van het behoud van (rijks)monumentale kerkgebouwen wordt ook
gezien door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie heeft
fondsen beschikbaar gesteld om te helpen
een duurzaam toekomstperspectief voor
de geloofsgebouwen in de gemeente op te
stellen: de kerkenvisie. Met deze kerkenvisie krijgt de gemeente Haaksbergen inzicht
in de aard en omvang van geloofsgebouwen met bijbehoren (gronden, gebouwen,
visie, toekomstperspectief) en ligt er een
basis om verder in gesprek te gaan over de

inzetbaarheid van religieus erfgoed in relatie tot kansen, bedreigingen en gemeentelijke doelen in de komende tien jaar.
Samen met de gemeenschap
De gemeente Haaksbergen werkt samen
met erfgoedorganisatie Het Oversticht
aan deze visie, omdat de omgeving en de
schoonheid ervan ertoe doen en van groot
belang zijn voor iedereen. Hoe komt die
kerkenvisie dan tot stand? Door alle kerkgebouwen in samenhang te bezien: van
alle tijden, van alle geloven, monumentaal
en niet-monumentaal. De belangen van
alle betrokken partijen worden daarbij onderling gehoord en gewogen.
Wat vindt u?
We zijn ook benieuwd wat de religieuze gebouwen voor u als Haaksbergenaar betekenen. Wat weet u van het huidige gebruik
van de gebouwen en wat doet de uitstra-

ling met u? Heeft u herinneringen die zich
afspelen in of rondom de gebouwen en
welke gevoelens of ideeën zijn er als het
gaat over het behoud ervan? We horen
graag van u. Mail uw reactie naar Henrique
Velthuis via HEM.Velthuis@Haaksbergen.

nl. We nemen uw overwegingen mee in de
analyse van ruimtelijke kwaliteiten en het
gesprek over de kijk op de toekomst met de
geloofsgemeenschappen. In de zomer verwachten wij meer te kunnen delen over de
kerkenvisie.

Brandweer Twente zoekt
nieuwe collegaʼs
Houd jij het hoofd koel in stressvolle situaties? Ben je niet bang voor hoogtes en
wil je hulp verlenen aan mens én dier? Oftewel: ben jij ON FIRE? Dan match jij met
Brandweer Twente! Brandweer Twente zoekt voor 17 kazernes collegaʼs die zich willen inzetten voor een veilig Twente. Op maandag 7 februari trapt Brandweer Twente
de online campagne voor het werven van vrijwilligers af. Word vrijwilliger bij de
warmste werkgever van Nederland!
Brandweer Twente zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de kazerne van Haaksbergen. Je
wordt onderdeel van een hecht team binnen een kazerne. Je ontvangt als vrijwilliger een
vergoeding voor opleiding, oefeningen en bent inzetbaar bij calamiteiten. Je inzet als vrijwilliger is cruciaal, de inwoners van Twente rekenen altijd op de brandweer.
Kom werken bij de warmste werkgever van Nederland
Wil jij je als brandweervrijwilliger inzetten voor mens en dier in Twente? Laten we samen
uitzoeken hoe we dat slim kunnen combineren met jouw studie of baan, jouw levensstijl
en thuissituatie. Ben je benieuwd hoe een drukke baan te combineren is met de vrijwillige brandweer? Kijk dan op werkenbijbrandweertwente.nl en word ook vrijwilliger bij de
warmste werkgever van Nederland! Solliciteren kan tot en met maandag 7 maart.

 

   

Kandidatenlijsten en
vroegstemmen
Woensdag 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Hierbij kiest u de leden voor de gemeenteraad. Ondertussen zijn de nodige
voorbereidingen al getroﬀen. De kandidatenlijsten zijn ingeleverd en onderzocht, de kandidatenlijsten zijn vastgesteld en genummerd en de data en locaties voor het vroegstemmen zijn bekend.
Maandag 31 januari, op de dag van de
kandidaatstelling, hebben zes partijen een kandidatenlijst ingediend: CDA,
VVD, D66, PvdA, Team DAP (Dé Actieve
Partij Haaksbergen) en Nieuw Haaksbergen. Dinsdag 1 februari heeft het
Hoofd- en Centraal Stembureau vervolgens de kandidatenlijsten onderzocht.
Tijdens deze zitting werden geen verzuimen geconstateerd. Vervolgens konden de lijsten genummerd worden. Dit
gebeurt op basis van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Alle kandidatenlijsten en
hun volgorde kunt u vinden op haaksbergen.nl/verkiezingen.
Data vroegstemmen
Net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 wordt er ook dit jaar gebruik
gemaakt van het zogeheten vroegstem-

men. 16 maart is de verkiezingsdag. Die
dag kunt u in heel Haaksbergen stemmen op de bekende stemlocaties vanaf 7.30 uur ʼs ochtends tot 21.00 uur ʼs
avonds. Om te voorkomen dat het op
deze locaties te druk wordt kunt u uw
stem eerder uitbrengen.
Dit kan op de volgende plaatsen en
tijdstippen:
• Maandag 14 maart in het gemeentehuis van Haaksbergen van 7.30 uur
tot 21.00 uur.
• Dinsdag 15 maart in het gemeentehuis van Haaksbergen van 7.30 uur
tot 21.00 uur.
• Dinsdag 15 maart in het Meuken in
Sint Isidorushoeve van 7.30 uur tot
21.00 uur.
• Dinsdag 15 maart in de Trefkoel in
Buurse van 7.30 uur tot 21.00 uur.
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Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden of

eenzaamheid? In de Noaberpoort werken medewerkers van meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals

die u graag verder helpen. Kijk eens op
www.noaberpoort.nl.

24 februari nieuwe editie van het Alzheimercafé
Donderdag 24 februari om 14.30 uur kan het Alzheimercafé Haaksbergen weer van
start. Het café is een ontmoetingspunt voor mensen met vergeetachtigheid of dementie, hun naasten, mantelzorgers, begeleiders en iedereen die (professioneel)
betrokken zijn bij vergeetachtigheid of dementie. Tijdens de bijeenkomst zullen we
gezellig bijpraten, kennismaken met de casemanagers dementie en het programma
voor 2022 bespreken.

Het Alzheimercafé is verplaatst van de
Oude Molen naar de Kappen aan de Blankenburgerstraat 40-42. Vanwege de coronamaatregelen vragen we u uw QR-code
op papier of op uw smartphone mee te nemen. Vanaf 14.15 staat de koﬀ ie klaar. Er
zijn geen kosten aan het café verbonden,
een vrije gift wordt op prijs gesteld. Voor

meer informatie kunt u contact opnemen
met de Noaberpoort via 06 835 461 86.

Zonnepanelen of warmtepomp per 1
februari verplicht bij ingrijpende renovatie
Per 1 februari 2022 is het verplicht om bij een
ingrijpende renovatie aan uw woning of aan
utiliteitsgebouwen in Nederland een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op
te wekken met zonnepanelen, zonneboiler
of warmtepompen. Met hernieuwbare ener-

gie bedoelen we duurzame of groene energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen
die constant worden aangevuld. Hiervoor
zijn verschillende technieken te gebruiken,
zoals zonnepanelen of een warmtepomp. De
per 1 februari vereiste minimum hernieuwba-

re energie, is afhankelijk van de verhouding
tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte van de situatie, na de ingrijpende
renovatie. Met behulp van een rekentool van
RVO bepaalt u eenvoudig de minimumwaarde.
U vindt deze tool op onze website.

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

Agendaʼs commissievergaderingen
15 februari vergadert de raadscommissie Samenleving en Bestuur en 16 februari
vergadert de raadscommissie Ruimte weer digitaal en op afstand. De vergaderingen
beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de gemeente.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u 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. De volgende onderwerpen staan op de agenda.
Agenda Samenleving en Bestuur
• Behandeling brief van 25 januari 2022
van B&W over resultaten burgerpeiling
ʻʼWaar staat je gemeenteʼʼ 2021.
• Voorstel tot het nemen van diverse besluiten in het kader van de beleidsnota
ʻʼParticipatie, ook voor Omgevingswetʼʼ.
• Voorstel tot het incidenteel €50.000

•
•

•
•

verhogen van het budget voor
duurzaamheid.
Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de Verordening reclamebelasting Haaksbergen 2022.
Mededelingen:
a. Politie Twente
b. Actuele ontwikkelingen Sociaal
Domein
c. Stand van zaken nieuwbouw Integraal Kind Centrum Het Palet
d. Terugkoppeling uit
samenwerkingsverbanden
Behandeling overzicht afspraken raadsen commissievergaderingen.
Vaststellenbesluitenlijstcommissievergadering Samenleving en Bestuur van

11 januari.
Behandeling ingekomen stukken:
Brief van 23 december 2021 van B&W
over Dashboard Sociaal Domein 3e
kwartaal 2021.
b. Brief van 4 augustus 2021 van een inwoner over handhavingsverzoeken
ten aanzien van het perceel Wagnerstraat 14.
Agenda Ruimte
•
Voorsteltothetafwijzenvanverzoektot
bouw van woningen op een drietal percelen aan de Landweg
•
VoorsteltothetvaststellenvandeʻʼRegionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van
Zuidwest-Twenteʼʼ.
•
Mededelingen:
a. Terugkoppeling uit
samenwerkingsverbanden
b. Stand van zaken stikstofdossier
c. Stand van zaken Marktplan

d. Stand van zaken plannen woningen
Zwarteland
• Behandeling overzicht afspraken raadsen commissievergaderingen.
• Vaststellen besluitenlijsten van de commissievergaderingen Ruimte van 10
november 2021, 8 december 2021, 15
december 2021, 12 januari 2022, voortgezet op 20 januari 2022.

bied Haaksbergen, correctieve herziening
diverse recreatiewoningenʼ ter inzage te
leggen. In het bestemmingsplan ʻBuitengebied Haaksbergen, diverse recreatiewoningenʼ hebben negen recreatiewoningen
een woonbestemming gekregen en één locatie een recreatiebestemming. Echter is
per abuis een verkeerde tabel opgenomen
voor de maximale oppervlakte aan bijgebouwen bij deze woningen. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen heeft de
gemeenteraad op 15 februari 2021 een
voorbereidingsbesluit vastgesteld met betrekking tot de bijgebouwenregeling voor
deze woningen. In het bestemmingsplan
ʻBuitengebied Haaksbergen, correctieve
herziening diverse recreatiewoningenʼ is
de juiste tabel opgenomen.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1196-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ʻBuitengebied Haaksbergen, correctieve herziening
diverse recreatiewoningenʼ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 11 februari 2022 tot en met 24 maart 2022 voor
een periode van zes weken voor iedereen
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 →
Inwoner → Vergunningen en Plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → Ontwerp. Hier
vindt u tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder
reageren. Uw zienswijze kunt u indienen
bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480
AC Haaksbergen. Tevens bestaat de moge-

•
a.

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week
bijeen voor besluitvorming over uiteenlopende onderwerpen. De besluiten uit deze vergadering worden
elke woensdagmiddag gepubliceerd
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl.

Openbare Bekendmakingen
AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 12 februari halen de scouting Han
Jordaan Groep en de Bon boys oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het
papier kunt u in dozen of gebundeld aanbieden en voor 8.30 uur ʼs ochtends bij de
containerverzamelplaatsen neerzetten.

ALGEMEEN

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 12 februari kunt u oud papier
brengen naar de Paus Joannesschool aan
de Benninkstraat 12 tussen 10.00 en 12.00
uur.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
ʻBUITENGEBIED HAAKSBERGEN,
CORRECTIEVE HERZIENING DIVERSE
RECREATIEWONINGENʼ
Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het college in zijn vergadering van
dinsdag 1 februari 2022 heeft besloten
het ontwerp bestemmingsplan ʻBuitenge-



lijkheid voor een mondelinge zienswijze.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar, Thorben Scholten, telefoonnummer (053) 573 45 67.

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 telefonisch via
(053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.
Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt
u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.
Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie 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 indienen 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 ingediend 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 ontheffing 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 Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 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
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Demmertweg 4, kadastraal bekend onder sectie H, nummer 4762, Z/22/022149,
het realiseren van een bouwplaatsopstelling, aspect bouw en werk of werkzaamheden uitvoeren, ingediend 3
februari 2022.
• Eibergsestraat 173, Z/22/022121, het
kappen van vier wilgen, aspect bouw,
ingediend 1 februari 2022.
• Hengelosestraat 70, Z/22/022166,
het plaatsen van een dakkapel, aspect
bouw, ingediend 4 februari 2022.
•	Oude Enschedeseweg 48, Z/22/022161,
het verbouwen van de woning, aspect
bouw, ingediend 3 februari 2022.
• Ravelstraat 11, Z/22/022119, het uitbreiden van de woning, aspect bouw, ingediend 31 januari 2022.
•	Spinnerstraat 15, Z/22/022163, het
plaatsen van een tijdelijke opslagtent,
aspect bouw, ingediend 4 februari 2022.
• Urkerweg 6, Z/22/022169, het bouwen
van een woning ter vervanging van bestaande woning, aspect bouw, ingediend 4 februari 2022.
•	Weertsweg 11, Z/22/022171, het bouwen van een opslagloods, aspect bouw,

ingediend 5 februari 2022.
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
KENNISGEVING VERLENGEN
BESLISTERMIJN
• Blankenburgerstraat 43, 43a, 43b,
Z/21/021459, het transformeren van
een bestaand gebouw naar 23 appartementen, aspect bouw, ingediend 18
november 2021, de nieuwe uiterste beslistermijn is 24 maart 2022.
•	Kabelstraat, kadastraal bekend onder
sectie P, nummer 1512, Z/21/021687, het
bouwen van een bedrijfsgebouw, aspect
bouw, reclame, inrit/uitweg, ingediend
10 december 2021, de nieuwe uiterste
beslistermijn is 18 maart 2022.
•	Zeedijk 6-8, Z/21/021620, het bouwen
van 5 appartementen, aspect bouw, ingediend 3 december 2021, de nieuwe uiterste beslistermijn is 8 april 2022.
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
• Demmertweg 4a, kadastraal bekend onder sectie H, nummer 5222,
Z/21/021647, het realiseren van een CDG
gebouw en een inrit op hoogspanningsstation HBG 110, aspect bouw en inrit/
uitweg.
•	Handelsstraat 1, Z/21/021745, het uitbreiden van een bedrijfshal, aspect
bouw.
•	Tolstraat 18, Z/21/021229, het uitbreiden van een bedrijfshal, aspect bouw en
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening.
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•	Weverstraat 3, Z/21/021594, het plaatsen van een dakkapel, aspect bouw en
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening.
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt
op 9 februari 2022. Tegen bovengenoemde
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
•	Circus Renz Berlin (20-29 mei 2022),
Z/22/022148, Trompstraat, ingediend 2
februari 2022.
•	Haaksbergse Engelse Mijlenloop (20
maart 2022), Z/22/022174, ingediend 7
februari 2022.
•	6e Internationale ADAC Classic Rallye
Ahaus (28 mei 2022), Z/22/022122, ingediend 1 februari 2022.
•	Paasvuur Langelo-Honesch (17 april
2022), Z/22/022175, Oldenkotsedijk
hoek Oostendorperweg, ingediend 7
februari 2022.
•	Pluimveetentoonstelling (13-15 januari
2023), Z/22/022146, sporthal de Bouwmeester, ingediend 2 februari 2022.
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•	Vitaliteitsbeurs (6 maart 2022),
Z/21/021340, sporthal de Bouwmeester, bekendgemaakt 3 februari 2022.
Tegen bovengenoemd besluit kunnen
belanghebbenden binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

