
Reageren kan tot 13/04/2021 !!!!!!!!!!!
Inspraak ontwerp Uitnodigings-
kader zon en wind (maart 2021)
De energietransitie uit het Klimaatakkoord 
leidt tot grote opgaven voor duurzame 
energiewinning op land. Om aan die op-
gaven te kunnen voldoen, is het ontwerp 
Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. 
Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe 
en tot welke grootte er binnen de gemeen-
te Aalten zonne- en windenergie opgewekt 
kan worden.

In het afgelopen najaar heeft het ontwerp 
Uitnodigingskader al ter inzage gelegen voor 
inspraak. Niet iedereen bleek echter op de 
hoogte van deze inspraak, waarbij de corona-
maatregelen zeker een rol hebben gespeeld. 
Daarom last de gemeente nu nogmaals een 
inspraakperiode in.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van be-
lang voor de Regionale Energie Strategie (RES). 
Om te kunnen participeren in de RES Achter-
hoek, is het noodzakelijk dat de gemeente nu 
start met de tweede inspraakronde.

Ter inzage
Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt 
gedurende zes weken het ontwerp Uitnodi-
gingskader zon en wind nogmaals ter inzage. 
Op www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijke-plan-
nen) kunt u de betreffende stukken bekijken. U 
kunt het Uitnodigingskader ook, op afspraak, 
inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 
Aalten).

Informatiebijeenkomsten
Op 22 en 31 maart organiseerde de gemeen-
te digitale informatiebijeenkomsten. Bij de 

toelichting door de wethouders Veldhuizen en 
Kok is een presentatie getoond. Die presenta-
tie is op www.aalten.nl/inwoners/ruimtelijke- 
plannen) beschikbaar.

Naast de mogelijkheid om zelf deel te nemen 
aan een van de digitale bijeenkomsten, waren 
de informatiebijeenkomsten voor een ieder te 
volgen via www.aalten.nl/online. De bijeen-
komsten zijn opgenomen en kunnen nog altijd 
via dezelfde link worden bekeken.

Geen computer of internet?
Als u geen computer of internet heeft, kunt 
u de gemeente tijdens kantooruren bellen 
met uw vragen en opmerkingen of voor een 
afspraak om een mondelinge inspraakreactie 
te geven.

Ontwerp Uitnodigingskader is  
ongewijzigd
Zoals gezegd leggt de gemeente het ontwerp 
Uitnodigingskader nogmaals ter inzage. Het 
kader is dan ook ongewijzigd ten opzichte van 
de inspraakperiode van afgelopen najaar. Ook 
de presentaties in de informatiebijeenkomsten 
zijn vergelijkbaar met die van toen.

Plan Hagenwind
De werkgroep Hagenwind 2.0 heeft een plan 
voor uitbreiding van windpark Hagenwind. Dit 
plan is niet tot stand gekomen in samenwer-
king met de gemeente Aalten. De gemeente 
wil dat via onderzoek aangetoond wordt dat 
bij woningen in de omgeving van windmolens 
een goed woonklimaat (denk aan onder meer 
geluid, slagschaduw) gewaarborgd wordt. 
En bijvoorbeeld ook dat natuurwaarden niet 
worden geschaad. Vanuit dat perspectief 
denkt de gemeente dat 7 tot 10 windmolens 
niet haalbaar zijn. Als later uit onderzoek blijkt 
dat een uitbreidingsplan voor windmolens wel 
realistisch is, dan gaat de gemeente daarover 
in gesprek met een initiatiefnemer.

Ook dit jaar een nieuwsbrief in  
plaats van ledenvergadering 
Gezien de geldende maatregelen is het nog niet mogelijk een ledenvergadering te organi-
seren. Net als vorig jaar wil het Haarts Belang u middels deze nieuwsbrief informeren over 
de actualiteiten. Het betreft een aantal actuele- en een aantal langer lopende zaken. Wan-
neer het tijdens dit jaar mogelijk en noodzakelijk is een ledenvergadering te organiseren, 
dan zullen we u hierover informeren.

Wanneer er aanleiding is om u over bepaalde  
zaken te informeren, zal Haarts Belang dat 
weer middels een nieuwsbrief doen.

De nieuwsbrief wordt in het werkgebied van 
Haarts Belang huis-aan-huis bezorgd en is ook 
te downloaden via https://www.haart-info.nl/
wordpress/verenigingen/haarts-belang/
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Deze nieuwsbrief is uitgegeven door 
Haarts Belang om u te informeren over 
actuele zaken. 
 
Wanneer u vragen of opmerkingen 
heeft voor Haarts Belang kunt u deze 
mailen naar:
haartsbelang@haart-info.nl
Ook kunt u de bestuursleden  
persoonlijk benaderen

Bestuursleden
    Gerard te Hennepe (voorzitter)
    Bert Mateman (secretaris)
    Han Langeler (penningmeester)
    Erica Lensink
    Ewald Harmsen
    Wim Prinsen
    Ellen Kobus

Kijk voor het laatste nieuws op; 
https://www.haart-info.nl/

Reageren
Tijdens de termijn van de terinzagelegging 
kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk 
een reactie op het ontwerp Uitnodigings- 
kader zon en wind geven aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders van 
Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen 
naar burgemeester en wethouders van 
Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder 
vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp 
Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie
Voor meer informatie of voor het maken 
van een afspraak om mondeling een reactie 
te geven kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum van gemeente Aalten 
via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

(Deze informatie komt van de website 
van de gemeente Aalten: www.aalten.nl/
inwoners/ruimtelijke-plannen)
Daar zijn ook aanvullende documenten  
te vinden



Ook afgelopen jaar was weer een moeilijk jaar voor de bloemen-
mengsels vanwege de droogte. Jaarlijks groeit het aantal deelne-
mers op de Haart/Heurne aan dit project tot ruim 40 deelnemers. 
Het varieert van 50 m2 tot 2500 m2, maar elk perceel is voor de 
biodiversiteit en insecten zinvol.  

De resultaten waren door de droogte 
erg wisselend, waarbij soms in het 
najaar toch nog een aantal soorten 
herstel lieten zien. Vanwege een combinatie van Corona en weinig 
te tonen mengsels is er geen fietstocht op de Haart gehouden. 

Voor dit jaar is er weer, via SAAP, subsidie toegekend op bloemen- 
mengsel/wild mengsel zaad.
De meeste opgave is al binnen, maar voor kleinere hoeveelheden kunt 
u eventueel nog aanmelden. De voorwaarden zijn gelijk als voorgaande 
jaren: 
- Zaad kan gratis verstrekt worden, gegarandeerd tot 2000 m2

- Inzaaien is op eigen kosten, maar kan wel collectief
- Opgave via mail of bellen, graag spoedig  
 Bij opgave gewenst mengsel (bv bloemen mengsel) en oppervlakte  

in geschatte m2 opgeven   

We hopen weer op uw deelname en een groeizaam jaar.
Henk Obbink (0543478771)
Han Langeler (0622296651) hj.langeler@kpnmail.nl 

Haarts Belang is deelnemer  
van akkerranden werkgroep
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Inzamelen 
landbouw- 
plastic
Op zaterdag 17 april houdt Loon- 
bedrijf te Bokkel in samenwerking met 
Haarts Belang een inzamel dag voor 
oud landbouwplastic en wikkelfolie.
Aan het inleveren van landbouwplas-
tic zitten dit jaar ook weer kosten 
verbonden.
Het kan ingeleverd worden bij  
Loonbedrijf Gebr. te Bokkel.

Zorg wel voor:
• kleine pakketjes
• Gebundeld
• Bezemschoon
• Gescheiden van ander plastic,  

zoals wikkelfolie 

Bij voorkeur brengen op deze dag i.v.m. 
containerkosten
Landbouwfolie kan ingeleverd worden 
voor een tarief van € 9,75 per 100 kg.
Wikkelfolie kan ingeleverd worden voor 
een tarief van€ 15,00 per 100kg.
Voor inlichtingen: Loonbedrijf te Bokkel 
0543-565204

ZET ZATERDAG 17 APRIL  
IN UW AGENDA

Bloemenmengsel op ‘t Zichtvree

Tas van de Haart
Vanaf 2020 verwelkomen we nieuwe inwoners van de Haart met de ‘Tas van de Haart’. Het 
initiatief van deze tas is in samenwerking met Ons Genoegen.

In deze tas zit informatie over de verenigingen, 
school en welke activiteiten er worden  
georganiseerd op de Haart. De tas bevat ook 
kennismakingsproducten en/of (kortings)bon-
nen van bedrijven van de Haart.
 

Vorig jaar hebben we 10 tassen uitgereikt en 
dit jaar al weer 5. De tassen worden vol en-
thousiasme ontvangen en erg gewaardeerd. 
 
Heeft u zelf een idee over wat er nog in de tas 
kan worden bijgevoegd, of heeft u een naam/
adres van nieuwkomers die voor deze tas in 
aanmerking komen, geeft u dit dan door via 
hj.langeler@kpnmail.nl of 0622296651.

Familie Betlem, Boomkampweg 3,
ontving ‘De tas van de Haart uit handen 
van Roy Schutte.

Ook bij de familie Mekelenkamp, 
Boomkampweg 2, werd een ‘Tas van  
de Haart’ bezorgd door Roy Schutte.



Twee Uuthuuskes op ’t Haartse Bos
Momenteel wordt er hard gewerkt om in mei 2021 de twee Uuthuuskes te plaatsen op  
’t  Haartse Bos. Uuthuuskes zijn kleine huurwoningen voor jongeren. 

De planning is dat de Uuthuuskes begin mei 
worden geplaatst en op 20 mei de  
sleutel wordt overhandigd aan de  
eerste huurders.  
De Haart is daarmee als eerste aan de beurt. 
In juni volgen Lintelo, De Heurne en IJzerlo.

De houten Uuthuuskes worden in een assem-
blagehal in elkaar gezet en in één dag op 
locatie geplaatst. De woning zijn all-electric  
en worden uitgerust met zonnepanelen. 
Het verwarmen gebeurt met infrarood 
panelen en de woning is gasloos. 

Gemeente Aalten is initiatiefnemer van de 
Uuthuuskes.  
De verhuur wordt aangestuurd vanuit  
de speciaal opgerichte Achterhoekse  
Wooncoöperatie (AWC). 

De Achterhoekse Wooncoöperatie heeft als 
doel om in de Achterhoek meer van deze 
verhuur situaties te creëren. 

Binnen de Achterhoekse Wooncoöperatie is 
gemeente Aalten de eerste gemeente waar 
daadwerkelijk woningen worden geplaatst.  
Dat maakt het concept best uniek.  

Binnen de Achterhoekse Wooncoöperatie 
heeft elke buurtschap een eigen afdeling.  
Het Haartsbelang is voor de Wooncoöperatie 
het aanspreekpunt voor afdeling Haart. 
Daarmee heeft het Haarts Belang een 
blijvende rol bij het werven van 
huurders. 

Wij wensen de huurders van de Uuthuuskes 
veel woonplezier op ’t Haartse Bos.
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Vijf  ’tiny houses’ op ‘t haartse bos
In april 2020 presenteerde makelaardij Lensink-Gussinklo het plan voor de vijf  
‘tiny houses’ op het Haartse Bos. De belangstelling was enorm groot en de woningen  
waren ook in korte tijd verkocht. 

Bij de doelgroep waarvoor deze ‘tiny houses’ 
interessant zouden kunnen zijn werd gedacht 
aan starters, senioren en alleenstaanden.  

Ze hebben een woonoppervlakte van circa  
55 vierkante meter, staan op een kavel van 
ongeveer 260 vierkante meter.

De ‘tiny houses’ worden prefab gebouwd in de 
werkplaats van chaletbouwer Wanders in Ulft. 

De verwachting is dat ook deze ‘tiny house’ 
omstreeks eind mei zullen worden opgeleverd.



Afsluiting van de onbewaakte 
spoorwegovergang Kleuverspad
In de nieuwsbrief van vorig jaar melden we 
al dat de onbewaakte spoorwegovergang in 
het Kleuverspad al een flink aantal jaren de 
aandacht van Haarts Belang heeft. ProRail, 
de landelijke-, provinciale- en gemeentelijke 
politiek zijn het er over eens dat deze en 
andere onbewaakte spoorwegovergangen 
beveiligd of afgesloten moeten worden.  

Op 28 januari 2020 heeft de raad besloten 
om de spoorwegovergang bij het Kleuvers-
pad onder voorbehoud aan de openbaarheid 
te onttrekken. Doordat er bezwaar is inge-

diend tegen de maatregel was de gemeente 
genoodzaakt om een uitgebreidere bestem-
mingsplanprocedure te doorlopen. Het af-
sluiten/opheffen van de onbewaakte overweg 
duurt hierdoor langer.
ProRail heeft aanvullende eisen gesteld aan 
de ligging en uitvoering van de parallelweg. 
Inmiddels heeft ProRail akkoord gegeven op 
de ligging van de parallelweg. 
De bestemmingsplanprocedure wordt daarom 
nu weer opgepakt en op korte termijn is er 
een overleg met provincie Gelderland over de 
compensatie van het te verwijderen stuk bos. 

Als de provincie Gelderland hiermee in  
kan stemmen, dan wordt het concept  
bestemmingsplan op korte termijn in  
procedure gebracht. 

De werkvoorbereiding voor de uitvoering is in-
middels afgerond. Wanneer het bestemmings-
plan definitief is en de gronden definitief 
zijn aangekocht, dan kan de daadwerkelijke 
uitvoering beginnen. 

Wel moet nog rekening gehouden worden 
met de Wet Natuurbescherming. Er is mo-
menteel een onderzoek bezig waarbij geke-
ken wordt naar de impact op de aanwezige 
vleermuizen. Dit onderzoek moet afgerond 
zijn voordat met de uitvoering kan worden 
begonnen. Het kan namelijk zijn dat vanuit 
deze wet aanvullende maatregelen genomen 
moeten worden. Dit onderzoek wordt in juli 
afgerond.

Het doel is om het gehele werk eind dit jaar 
uitgevoerd te hebben zodat de spoorweg- 
overgang ook daadwerkelijk kan worden af-
gesloten. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk 
van de wettelijke te doorlopen procedures. 
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76 jaar geleden,  
30 maart 1945 werd  
de Haart bevrijd.
Vorig jaar werd ter gelegenheid van 75 vrijheid, ‘Haart viert vrijheid’ 
uitgegeven. Deze special uitgave is verspreid onder de inwoners 
van de Haart en bij de leden van de verenigingen van de Haart. 

Na het verspreiden van deze gedrukte uitgave zijn er nog een aantal 
‘ervaringsverhalen’ ingestuurd en zijn een aantal verhalen bijgewerkt 
en aangevuld door Hans de Vries.

Deze bijgewerkt digitale versie van ‘Haart Viert Vrijheid’ 
is te lezen op www.haart-info.nl
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