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Opening AH Berghuis

Hengelo - Elke eerste dins-

dag van de maand staan
enkele vacatures van het
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) in het
Hengelo’s Weekblad.
Mondharmonicaspeler
Voor een op te richten mondharmonica
muziekgroep
voor mensen met COPD en
andere longaandoeningen
is SWOH op zoek naar een
ervaren mondharmonicaspeler, die één keer per week
een uurtje muzikale leiding
kan geven aan deze groep.
Commercieel talent?
Hou je van verkopen en heb
je affiniteit met mensen
met een beperking? De cadeauwinkel van een kunstwerkplaats is op zoek naar
een verkoopcoördinator, die
meehelpt de winkel te ontwikkelen en andere vrijwilligers kan aansturen tijdens
de openingstijden van de
winkel.
Gezondheid
De Nierstichting Hengelo
zoekt een enthousiast nieuw
lid voor hun organisatiecomité om samen de collecte
van september 2014 vorm te
geven.
Voor nadere informatie:
www.vrijwilligerswerkhengelo.nl of kom langs aan de
Drienerstraat 43 (ma., di. en
do. van 9-14 uur, wo. van
9-16 uur), tel. 259 48 41 of
info@vrijwilligerswerkhengelo.nl

Er is de laatste dagen nog hard geklust om alles op tijd af te krijgen. Marcel en Angelina Berghuis
foto: Harry Broeze
nodigen iedereen uit om langs te komen in hun gloednieuwe Albert Heijn.

Na twee weken
verbouwen, opent Albert
Heijn morgen zijn 851ste
filiaal in de Hengelose
wijk Slangenbeek. Het
ondernemersechtpaar
Marcel (42) en Angelina
(37) Berghuis is maar wat
trots op zijn vernieuwde
supermarkt, inclusief Gall
& Gall en heeft daarom
tal van leuke activiteiten
georganiseerd om dit
heugelijke feit samen
met klanten en buren te
vieren.

Hengelo - Angelina: “Zater-

dag 8 maart verstoppen we
blauwe winkelmandjes in de
buurt, die inwisselbaar zijn
voor een boodschappenpakket van 25 euro. Een week later hetzelfde concept, maar
dan met gouden mandjes
die je een gratis boodschappenpakket voor jezelf én vijf
vrienden oplevert.” Ook een
unieke spaaractie voor een
Luigi Bormioli servies staat
op het programma.
Marcel Berghuis zit zijn hele
leven al in de supermarktbranche. “Op mijn dertiende
begon ik in ons dorp als inpakker bij de lokale C1000.
Volgend jaar zou ik precies
dertig jaar werkzaam zijn bij

dit concern, ware het niet
dat we dit jaar dus onder de
paraplu van AH doorgaan.”
Berghuis is en blijft echter
eigenaar van zijn winkel, alleen het AH-concept wordt
overgenomen. Waarom deze
franchiseconstructie en niet
gewoon Supermarkt Berghuis? “Bij een eigen winkel
moet je echt alles zelf bedenken en regelen. Nu hoef ik
me niet druk te maken over
winkelprijzen, promoties of
werkprocessen en kan ik me
volledig richten op wat echt
belangrijk is: mijn klanten
en mijn personeel.”
Woensdag 5 maart om 11.00
uur opent de gloednieuwe
Albert Heijn.

Borne KORT NIEUWS
Twentse Bands Battle
Twentse bands opgelet!
You’ve got talent? Schrijf
je dan in voor de Twentse
Bands Battle; dé battle
voor beginnende bands.
Uit alle inschrijvingen
worden er tien bands uitgekozen door de vakjury.
Iedere band brengt tijdens
de voorrondes een eigen
nummer of covernummer
ten gehore. Deze voorrondes vinden plaats in
Kulturhus Borne tijdens
het Beste van Borne op
zondag 13 april. De vier
winnaars gaan door naar
de finale, die plaatsvindt
tijdens de Melbuul’ndagen
2014 op zondag 31 augustus. Ook in de spotlights
staan met jouw band?
Aanmelden kan op www.
melbuulndagen.nl.
Ouder & Kind Beurs
Kulturhus Borne houdt
in samenwerking met
kindercoach Frauke
Wesseling op zaterdag 29
maart een Ouder & Kind
Beurs. Deze beurs vindt
plaats van 11.00 tot 14.00
uur en is bedoeld voor
iedereen die op zoek is
naar informatie omtrent
de ontwikkeling en het
opvoeden van het kind,
over educatie, naar informatie over leuke hobby’s,
kindercursussen, kinderopvang, kinderspeelgoed,
kinderkleding en noem
maar op. Organisaties en
bedrijven kunnen voor 25
euro deelnemen. Aanmelden als standhouder kan

tot en met 24 maart via
Marjo Bouwhuis: marjo.
bouwhuis@kulturhusborne.nl
Na pannenkoeken eten met
korting slapen
‘t Pannekoekhuis Borne
werkt mee aan de speciale
actie van de Vereniging
van Erkende Pannenkoekenrestaurants. Tot en met
31 maart ontvangen gasten
per twee personen een
voucher voor een overnachting bij een Fletcher
hotel. Met deze kortingsbon kunnen gasten een
hotelkamer boeken voor €
24,95 euro. De kamer kost
normaal 79,95 euro. Een
korting van maar liefst 70
procent. Via een film op
www.pannenkoekenrestaurants.nl en op de sites
van de aangesloten restaurants wordt een prijsvraag
gehouden. Hierbij zijn
mooie prijzen te winnen.
De hoofdprijs bestaat uit
een weekend weg in een
hotel naar keuze.
Ruilmarkt voor vrouwleu
Zaterdag 8 maart is het
weer tijd voor de maandelijkse Ruilmarkt bij
Kulturhus Borne. Die staat
deze keer in het teken van
accessoires voor vrouwleu. Denk hierbij aan
hoedjes, sjaals, riemen,
clutches, haarbanden,
knipjes, ringen, oorbellen,
vestjes, poncho’s, jasjes,
zonnebrillen, tasjes, enz.
Ruilen kan tussen 11.00 en
12.00 uur.

Rijksoverheid

Ontwerp luchthavenbesluit en Milieueffectrapport voor luchthaven Twente
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat het ontwerp luchthavenbesluit en het Milieueffectrapport (MER) voor de luchthaven Twente ter inzage liggen en
nodigt eenieder uit zijn/haar mening te geven.
Achtergrond
Op 29 november 2013 heeft Area Development Twente (ADT), mede namens de Exploitatiemaatschappij Vliegve
gveld Twente B.V. (exploitatiemaatschappij), een aanvraag gedaan voor een
luchthavenbesluit voor luchthaven Twente. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is
als bevoegd gezag voornemens om een luchthavenbesluit op grond van artikel 8.70, zesde lid
van de Wet luchtv
tvaart vast te stellen. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven
door het luchtverkeer
tverkeer vast in de vorm van grenswaarden en regels. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit de aanduiding van het luchthavengebied en de aanduiding van gebieden rondom de luchthaven met ruimtelijke beperkingen in verband met (1) de geluidsbelasting,
(2) de externe veiligheid van het luchtverkeer
tverkeer en (3) de vliegvei
gveiligheid.
Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente
Met het luchthavenbesluit krijgen ADT en de exploitatiemaatschappij de ruimte om de luchthaven te ontwikkelen voor groot commercieel verkeer, General Aviation (kleine luchtv
tvaart,
zoals zakenvluchten, lesvluchten en recreatief verkeer van onder meer particulieren en vliegclubs) en zweefv
fvliegactiviteiten. De luchthaven zal gebruik maken van een verharde start- en
landingsbaan van 2.406 meter voor het starten en landen van het gemotoriseerde luchtverkeer
tverkeer
en van een zweefv
fvliegstrip voor zweefv
fvliegbewegingen. De luchthaven zal zeven dagen in
de week geopend zijn van 06.00 uur tot 23.00 uur. In bijzondere omstandigheden kan ook
na 23.00 uur nog van de luchthaven gebruik worden gemaakt, bijvoorbeeld door hulpdiensten.
Parallel aan het luchthavenbesluit brengen de gemeenten Enschede en Dinkelland een
ontwerp bestemmingsplan in procedure, waarmee hun ambities rond de luchthaven ruimtelijk worden geborgd.
Milieueffectrapport luchthaven Twente
ADT heeft een MER opgesteld dat deel uitmaakt van de aanvraag voor het luchthavenbesluit.
In het MER zijn de volgende milieueffecten beschreven: geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Daarnaast bevat het MER de effecten op natuur, gezondheid en wegverkeer
gverkeer en
wordt aandacht besteed aan landschap, cultuurhistorie, archeologie, bodem, water en ruimtegebruik.
U mag uw mening geven
U mag uw mening geven over het ontwerp luchthavenbesluit en het MER door het geven van
een zienswijze. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpbesluit
en het MER.

We stellen het op prijs als u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. U kunt bijvoorbeeld
ingaan op de volgende punten:
- Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp luchthavenbesluit en het MER?
- Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Hoe kunt u reageren?
Wij ontv
ntvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijzeformulier op
www.centrumpp.nl. U kunt ons ook schrijven: Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Wilt u uw zienswijze
mondeling geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 070 456 89 99.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u vanaf 7 maart tot en met 17 april 2014,
gedurende zes weken uw zienswijze geven. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze
op het ontwerp luchthavenbesluit hebben ingediend, kunnen later tegen het luchthavenbesluit in beroep gaan bij de Raad van State.
Waar vindt u meer informatie?
Uitgebreide informatie over het ontwerp luchthavenbesluit en het MER is beschikbaar op
www.centrumpp.nl onder het kopje ‘Actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u onder andere
alle documenten van het ontwerp luchthavenbesluit en het MER, inclusief de wettelijke
kaders (Wet luchtv
tvaart en Algemene wet bestuursrecht). Daarnaast vindt u er informatie over
wat er met uw zienswijze gebeurt.
Inzien
Het ontwerp luchthavenbesluit en het MER kunt u inzien van 7 maart tot en met 17 april 2014
op een aantal locaties: het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, het provinciehuis van de provincie Overijssel in Zwolle en het stadskantoor van de gemeente Enschede
in Enschede.
Meer informatie?
Heeft u na het bezoeken van de website www.centrumpp.nl nog vragen over het ontwerp
luchthavenbesluit? Dan kunt u bellen met het secretariaat van de directie Luchtv
tvaart van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 64 80. Voor vragen over
de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 89 99.

