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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Deze week:     Gemeente doet weer mee aan vergelijkend onderzoek    -     Proefreis en inloopspreekuur     -     Mantelzorgpunt

Haaksbergse Kennedymars
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Afgelopen vrijdagavond begon rond de klok van tienen de 33ste Kennedymars 
Haaksbergen. Burgemeester Welten sprak de wandelaars toe, waarna hij en 
spreekstalmeester Patrick ten Voorde toekeken hoe Kennedymars-voorzitter 
Dirk Haan met een ferme druk op de knop het startsein gaf. Deze eervolle 
starthandeling kwam Haan toe, omdat hij dit jaar voor de veertigste keer de 
Nijmeegse vierdaagse uitliep en inmiddels ruim 40.000 kilometer op zijn wan-
delteller heeft staan.

In totaal ruim duizend wandelaars gin-
gen vrijdagavond en zaterdag overdag 

van start op de verschillende wandelaf-
standen. Voor de échte die hards waren 

er de 80 kilometer en de wandelmara-
thon (42 kilometer). Burgemeester Rob 
Welten, nét verhuisd naar Haaksbergen, 
koos voor de halve wandelmarathon. 
Net als sportwethouder Antoon Peppel-
man liep hij vrijdagavond de 21 kilome-
ter. Even daarvoor had wethouder Lou-
is Koopman al de Mini Kennedymars 
(10 kilometer) gelopen. Het wandelweer 
kreeg een heel ruime voldoende.

Onder de indruk
De bestuurders waren onder de indruk 

van de sfeer en de organisatie. “Het 
is werkelijk een hele belevenis om ’s 
avonds met al die wandelaars een paar 
uur in en om Haaksbergen te wandelen”, 
vertelde Rob Welten. “Je merkt aan alles 
hoe ervaren de organisatie is.” Peppel-
man onderstreepte de woorden van de 
burgemeester. “Door de geweldige sfeer 
merk je bijna niet dat het best een eind 
is. Alles was heel goed geregeld. Dank-
zij al die vrijwilligers staat de organisatie 
als een huis. Daar mogen we heel trots 
op zijn!”

Burgemeester Welten is verhuisd naar Haaksbergen
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Vanaf het moment dat Rob Welten aantrad als burgemeester van de gemeente 
Haaksbergen sprak hij het voornemen uit zich zo snel mogelijk in het dorp te 
vestigen. In de afgelopen maanden ging hij dan ook naarstig op zoek naar een 
geschikte woning. En met succes. Donderdagochtend schreef Welten zich of-
ficieel in als inwoner van de gemeente Haaksbergen.

Burgemeester Welten kocht onlangs 
een woning in het centrum van Haaks-
bergen en verhuisde eerder deze week. 
“Het voelt goed om hier nu ook echt te 
wonen”, legt Welten uit. “Ik ben ook blij 
dat het best snel gegaan is. Het is voor 

mij ontzettend belangrijk om te leven 
in de gemeenschap waar ik als burge-
meester mag werken. Zichtbaar, bena-
derbaar en bereikbaar. Dat wil ik zijn 
voor de Haaksbergenaren.”

Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke 
week bijeen voor besluitvor-
ming over uiteenlopende on-
derwerpen. Hieronder de pun-
ten waarover het college vorige 
week besloten heeft:

•	 	Ontwerpbestemmingsplan	
Haaksbergen Dorp, partiële 
herziening Albert Cuyplaan

•	 	Sociaal	jaarverslag	2018	
zwembad De Wilder

•	 	Vaststellen	subsidie	2018	Op-
tisport Haaksbergen B.V.

•	 	Voorbereiding	en	terugkoppe-
ling verbonden partijen

•	 	Strategisch	Beleidsplan	Twen-
ce 2020-2023

•	 	Twente	Milieu	Strategie	
2020-2023

•	 	Vervolg	onderzoek	Rijnconsult:	
informatie naar aanleiding van 
vragen raadsleden

Alle collegebesluiten zijn na te 
lezen op www.haaksbergen.nl.

Maak minimaal een werkdag van 
tevoren een afspraak:
•	 op	www.haaksbergen.nl
•	 via	(053)	573	45	67
•	 	of	bij	de	receptie	van	het	

gemeentehuis

De gemeente Haaksbergen 
werkt op afspraak

De officiële inschrijving als nieuwe in-
woner van Haaksbergen deed Rob Wel-
ten donderdagochtend. Met een sierlij-
ke haal van zijn rechterhand zwierde 
de burgemeester zijn handtekening 
onder het inschrijfformulier. Een hand, 
een bos bloemen en de hartelijke ge-
lukwensen van medewerker Burgerza-
ken Astrid Hilderink waren vervolgens 
zijn deel. En nu? “Ik loop zo even naar 
huis. De bloemen op de vaas zetten”, 
lacht Welten.
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Waarstaatjegemeente.nl

Gemeente doet weer mee 
aan vergelijkend onderzoek
Haaksbergen doet weer mee aan het landelijke onderzoek waarstaatjege-
meente.nl. Volgende week krijgen 2.000 willekeurig gekozen inwoners van 
onze gemeente een brief met een vragenlijst van de gemeente. Met de onder-
zoeksresultaten wordt duidelijk hoe inwoners van Haaksbergen over hun eigen 
gemeente en over de dienstverlening denken, maar ook hoe Haaksbergen het 
doet vergeleken met andere gemeenten. De resultaten worden gebruikt voor 
het opstellen van het beleid.

Hoe denken de inwoners van Haaks-
bergen over hun eigen woonomgeving? 
Wat vinden ze eigenlijk van het gemeen-
tebestuur? Hoe kijken ze naar de regels 
die we met elkaar hebben afgesproken 
in Haaksbergen? En hoe ervaren ze de 
dienstverlening aan de balies, op inter-
net en aan de telefoon? Het Haaksberg-
se gemeentebestuur vindt het belangrijk 
wat de inwoners vinden. Hoe meer in-
woners de vragenlijst invullen, hoe dui-
delijker wordt hoe de gemeente Haaks-
bergen er voorstaat en wat er in de toe-
komst beter kan.

Burgemeester Rob Welten ziet het on-
derzoek als een belangrijk instrument 
voor het gemeentebestuur. “Het twee-
jaarlijkse onderzoek van waarstaatjege-
meente.nl geeft een goed en objectief 
beeld van de onderwerpen die in de ge-
meente extra aandacht nodig hebben. Ik 
vind dat we goed moeten luisteren naar 
onze inwoners. Het is dus beslist niet de 
bedoeling dat we de uitkomsten naast 
ons	neerleggen.	Sterker	nog,	we	omar-
men de uitkomsten en gebruiken die bij 
het opstellen van ons beleid.”

Waar staat je 
gemeente	2017
De gemeente Haaksbergen doet elke twee jaar mee aan het onderzoek 
Waar staat je gemeente. Het levert de gemeente waardevolle en bruik-
bare informatie op. Hieronder een paar voorbeelden.

Uit de peiling in 2017 bleek dat inwo-
ners ontevreden waren over kapotte 
lantaarnpalen die niet of  te laat gere-
pareerd werden. Inmiddels is de ge-
meente afgestapt van vaste onder-
houdsmomenten. Het onderhoud en 
de reparatie zijn uitbesteed aan de 
firma Dynniq Nederland in Hengelo. 
Meldingen worden aan Dynniq door-
gegeven en opgelost.

Uit de peiling bleek ook dat het aan-
tal inwoners dat bereid is om vrijwilli-
gerswerk te doen terugloopt. En vrij-
willigers willen zich tegenwoordig lie-
ver niet voor onbepaalde tijd binden. 
Deze uitkomsten zijn aan Wijkracht 
voorgelegd en zij adviseert organi-
saties om vrijwilligers voor projecten 

te vragen. De lokale omroep heeft de 
opdracht gekregen om het vrijwilli-
gerswerk, met name bij de wijkraden 
en belangengemeenschappen, in 
beeld te brengen.

Ook	over	het	werken	op	afspraak	zijn	
opmerkingen	gemaakt:	uit	de	peiling	
bleek dat een meerderheid graag een 
vrij inloopmoment wil houden. De ge-
meente was van plan om volledig op 
afspraak te gaan werken, maar op 
de woensdagochtend blijft het dus 
zo dat er geen afspraak voor de pu-
blieksbalie gemaakt hoeft te worden. 
Om	eventuele	onduidelijkheden	weg	
te nemen is over het werken op af-
spraak een aantal keer extra uitleg 
gegeven in GemeenteNieuws.

Proefreis en inloopspreekuur

Senioren oefenen met openbaar vervoer
Op woensdag 9 oktober kunnen Haaksbergse senioren oefenen met reizen per 
bus of trein. OV-ambassadeurs geven in Haaksbergen uitleg en helpen seni-
oren op weg. Liever eerst in theorie weten hoe het werkt? Dat kan ook en wel 
tijdens	een	inloopspreekuur	van	OV-ambassadeurs	op	donderdag	17	oktober	
in het Kulturhus Haaksbergen.

OV-ambassadeurs	 zijn	 vrijwilligers	 én	
ervaren reizigers. Met plezier leggen zij 
uit	 hoe	 het	 allemaal	 werkt.	 Tijdens	 de	
proefreis op 9 oktober vertellen ze over 
het	 in-	 en	 uitchecken	met	 de	OV-chip-
kaart, opwaarderen van het reissaldo 
of gebruik maken korting. Vervolgens 
kunnen de senioren de proef op de som 
nemen en het openbaar vervoer uitpro-
beren. De senioren reizen op eigen kos-
ten en dienen zich vooraf even aan te 
melden. Ze krijgen vervolgens te horen 
waar in Haaksbergen ze zich moeten 
melden en hoelaat. Aanmelden kan via  
www.ervaarhetov.nl/proefreis of door 
te	bellen	met	de	OV-ambassadeurs	via	
(038) 454 01 30. Hier kan men ook naar 
toe bellen voor vragen. 

Spreekuur
Tijdens	het	spreekuur	op	17	oktober	be-
antwoorden	 de	 OV-ambassadeurs	 al-
lerlei vragen over reizen met de bus of 
trein. Ze hebben duidelijk informatiema-
teriaal en geven uitleg over zaken als de 
OV-chipkaart,	 tarieven	 en	 abonnemen-
ten, het plannen van een reis en in- en 
uitchecken bij verschillende vervoer-
ders. Belangstellenden kunnen koste-
loos binnenlopen. Het spreekuur is van 
10.00 tot 11.30 uur bij het Kulturhus aan 
de	Sterrenbosstraat.	

Meer informatie
De	 provincies	 Overijssel,	 Flevoland	 en	
Gelderland vinden het belangrijk dat se-
nioren zo lang mogelijk zelfstandig kun-
nen reizen. Daarom maken zij het mo-

gelijk	dat	OV-ambassadeurs	gedurende	
het gehele jaar activiteiten organiseren 
in diverse gemeenten. Naast proefrei-

zen organiseren zij ook informatiebijeen-
komsten en inloopspreekuren.

Fietsverkoop

De Noaberpoort helpt Haaksbergenaren maatschappelijk actief te blijven. 
Iedereen met vragen over welzijn, zorg, werk en inkomen kan er vrijblij-
vend binnenlopen of een afspraak maken. 

Noaberpoort

Wilt u advies of ondersteuning bij 
opvoeding, mantelzorg, vrijwilli-
gerswerk, echtscheiding, werkloos-
heid, schulden of eenzaamheid? In 
de Noaberpoort werken medewer-
kers van meerdere organisaties on-
der één dak samen. Professionals die 
u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Wandelen, dansen, muziek en eten

Week van de Ontmoeting
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In de eerste week van oktober is in Haaksbergen de Week van de Ontmoeting. 
Verschillende organisaties en vrijwilligers organiseren leuke activiteiten 
waar mensen nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contac-
ten kunnen versterken. 

dinsdag 8 oktober zijn er verschillende 
activiteiten:
•	 	Een	goed	gesprek,	een	potje	kaarten	

en	een	lekker	kopje	koffie	of	thee.	Op	
dinsdag 1 en 8 oktober is het moge-
lijk om aan te sluiten bij de ontmoe-
tingsochtend voor senioren. Van 
10.00	tot	11.30	uur	in	Theater	De	Kap-
pen. De groep komt graag in contact 
met Haaksbergse ouderen die het 
leuk vinden om aan te sluiten bij deze 
gezellige ochtend. 

•	 	Op	woensdag	2	oktober	staan	de	or-

ganisaties gezamenlijk, van 9.00 uur 
tot 12.30 uur, op de weekmarkt. Hier 
vragen ze aandacht voor het bestaan 
van eenzaamheid en vertellen ze over 
het tegengaan van eenzaamheid. De-
zelfde dag is er vanaf 17.00 uur een 
gezamenlijke	maaltijd	 bij	 ZIENS	aan	
de Adriaen Brouwerstraat 10. De 
maaltijd wordt bereid door deelne-
mers	van	ZIENS	en	de	jongeren	van	
Skillz.

 Lees verder op pagina 3
Op	initiatief	van	de	Noaberpoort	hebben	
diverse organisaties de handen ineen-

geslagen en een programma samenge-
steld. Van dinsdag 1 oktober tot en met 

Op	zaterdag	28	september	vindt	de	gebruikelijke	openbare	fietsverkoop	plaats	bij	
de	voormalige	gemeentewerf	(Twente	Milieu)	aan	de	Elektrostraat	3	op	bedrijven-
terrein	Stepelo.	Geïnteresseerden	kunnen	tussen	9.00	en	10.00	uur	alvast	een	kijk-
je komen nemen of er iets leuks bij staat. De verkoop begint om 10.00 uur.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op	zaterdag	28	september	kunt	u	oud	papier	brengen	
bij	de	St.	Bonifaciusschool	in	de	Hoeve	en	bij	de	par-
keerplaats van VV Buurse en tussen 10.00 en 12.00 
uur bij de Paus Joannesschool aan de Benninkstraat 
12. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar ba-
sisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie 
kunt u bellen met de afdeling Buurtonderhoud van 
Twente	Milieu,	via	telefoonnummer	088	-	053	02	75.

OUD PAPIER OPHALEN
Op	zaterdag	28	september	halen	de	Scouting	Han	Jor-
daan Groep en Bon Boys oud papier op in de inza-
melgebieden 4 en 5. Het papier graag in dozen of ge-
bundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

TWEEDEHANDS GOEDEREN
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u 
elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 
12.00 uur brengen naar VV Hoeve Vooruit bij gemeen-
schapshuis	’t	Meuken	aan	de	Beckummerweg.	Oud	ij-

zer kunt u elke dag brengen naar de container die daar 
staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 
35 75 537. 

Op	donderdag	3	oktober	halen	vrijwilligers	van	de	Her-
vormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan 
huis op. Voor informatie kunt u bellen naar (053) 572 
43 79.

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 in-
formatie 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	ziens-
wijzen kunt u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksber-
gen. 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 ver-
melden, dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk 
om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te die-
nen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt 
de werking van de vergunning niet geschorst. Daar-
voor 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. Daar-
voor dient naast het indienen van een beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zo-
wel 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 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•	  Eibergsestraat 92, Z/19/013808, het wind- en wa-

terdicht maken, aspect bouw, ingediend 18 septem-
ber 2019

•	 	Jhr. von Heijdenstraat 22, Z/19/013807, het plaat-
sen van een reclamebord, aspect reclame, inge-
diend 18 september 2019

•	 	Kolenbranderweg 99, Z/19/013848, het bouwen 
van een machineberging, aspect bouw, ingediend 
23 september 2019

•	  Veldkers 13, Z/19/013786, het plaatsen van een 
tuinhuisje, aspect bouw, ingediend 16 september 
2019

•	  Wittepalenweg 31, Z/19/013825, het kappen van 
één beuk, ingediend 19 september 2019

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•	 	Heetpasweg 10, Z/19/011839, een omgevingsver-

gunning beperkte milieutoets voor een rundvee-
houderij. Deze vergunning is bekendgemaakt op 23 
september 2019
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•	 	Ook	wordt	 er	weer	 gewandeld	 in	 en	
om Haaksbergen. De wandeling be-
gint donderdag 3 oktober om 14.30 
uur	bij	Het	Saalmerink.	Na	de	wande-
ling staat er voor de deelnemers een 
kleine versnapering klaar. 

•	 	Dit	 jaar	 zijn	 er	 ook	 een	 aantal	 nieu-
we	activiteiten.	Speciaal	voor	volwas-

senen die alleen óf niet veel sociale 
contacten hebben, wordt op zondag 
6 oktober een dansmiddag georga-
niseerd. Van 15.00 tot 17.00 uur bij 
Dansschool Dwars. De volgende 
dag, op maandag 7 oktober, is er een 
gezellige middag met optredens van 
countryzanger	 Ben	 Steneker	 en	 ac-

cordeonist André Dwars. De middag 
begint om 14.30 uur in Grand Café 
Centraal en is speciaal voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers.

Volledige programma
Het volledige programma van de 
Week	 van	 de	 Ontmoeting	 staat	 op	

www.noaberpoort.nl/weekvandeont-
moeting. Iedereen is voor alle activitei-
ten van harte uitgenodigd. Neem voor 
meer	 informatie	 contact	 op	 met	 Ton	
Harmsen, via telefoonnummer (053) 573 
45 89 of stuur een mail naar t.harmsen@
noaberpoort.nl. 

Mantelzorgpunt krijgt andere invulling

Themamiddag voor 
Haaksbergse ouderen

Loes Haaksbergen organiseert

Lezing over 
(mis)communicatie

De afgelopen jaren konden Haaksbergse mantelzorgers elkaar iedere eerste 
dinsdag van de maand ontmoeten bij het Mantelzorgpunt in de Noaberpoort. 
Vanwege teruglopende belangstelling krijgt het Mantelzorgpunt een andere in-
vulling. De al geplande bijeenkomst op dinsdag 1 oktober gaat niet door.

“Bij het Mantelzorgpunt konden mantel-
zorgers met elkaar in gesprek en werd 

er informatie gegeven over verschillende 
onderwerpen”, vertelt mantelzorgconsu-

lent Gerda van der Velde. “Maar de laat-
ste maanden was er fl ink minder belang-
stelling. We hebben daarom gekeken 
naar een alternatief. We willen mantelzor-
gers namelijk wél blijven informeren over 
verschillende onderwerpen.” 

Van der Velde en haar team van de No-
aberpoort vonden de oplossing in het or-

ganiseren van zogeheten thema-avon-
den. “De komende tijd gaan we met el-
kaar bekijken hoe we invulling kunnen 
geven aan deze avonden”, aldus de man-
telzorgconsulent. “Zodra we meer kun-
nen vertellen over het programma van de 
thema-avonden, berichten we daarover 
in GemeenteNieuws en uiteraard ook op 
de website van de Noaberpoort.”

Als we ouder worden willen we zo lang mogelijk mobiel en zelfredzaam blij-
ven. Maar wanneer mensen op leeftijd raken krijgen ze soms voetklachten. 
Zeker diabetici hebben hier vaak last van. Voetklachten kunnen de mobiliteit 
lelijk in de weg staan. Daarom organiseren de Noaberpoort en de Katholieke 
Bond van Ouderen op woensdag 2 oktober een themamiddag over voeten en 
suikerziekte. Een podotherapeut en diëtiste geven tips.

Wanneer het lopen moeilijker gaat  kan 
een podotherapeut een rol spelen in het 
verbeteren en behouden van de mobili-
teit. Daarnaast is gezond eten belang-
rijk, want ook de juiste voeding kan hel-
pen om voetproblemen te voorkomen of 
verminderen.	 Tijdens	 de	 themamiddag		
vertellen podotherapeut Brian van der 
Kuil en diëtiste Jeanette Wes meer over 

hun werk en wat zij voor ouderen kun-
nen betekenen. Alle Haaksbergse oude-
ren zijn op woensdag 2 oktober van har-
te	welkom	in	Café	De	Oude	Molen	aan	
de	Fazantstraat.	 Vanaf	 13.30	 uur	 is	 de	
zaal open en het programma start om 
14.00 uur. De middag eindigt rond 16.30 
uur. De toegang is gratis.

In de Week van de Opvoeding komt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont 
naar Haaksbergen. Pont is onder meer bekend als schrijver van het boek 
‘Mensenkinderen’. Op dinsdag 8 oktober van 19.30 tot 21.00 uur houdt hij in 
Theater	De	Kappen	een	lezing	met	als	titel	‘(mis)communicatie’.	

De lezing is gratis toegankelijk en is 
bedoeld voor ouders, opvoeders én 
professionals. Interesse? Kom dan 
dinsdagavond	8	oktober	naar	Theater	
De Kappen en ontdek hoe je miscom-
municatie in de opvoeding kunt voorko-
men. Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar haaksbergen@loes.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.loes.nl/
agenda. 

Openbare Bekendmakingen
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•	 	De Schutte 8, Z/19/013479, het uitbreiden van de 
woning, aspect bouw. Deze vergunning is bekend-
gemaakt op 25 september 2019

Tegen	bovengenoemde	besluiten	kunnen	belangheb-
benden binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•	 	De	 dag	 van	 het	 huren	 (woningbouwvereniging),	

Z/19/013781, op de parkeerplaats bij de Bouwmees-
ter. Deze vergunning is bekendgemaakt op 23 sep-
tember 2019

Tegen	bovengenoemd	besluit	kunnen	belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

ALBERT CUYPLAAN ONGENUMMERD
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in zijn vergadering van 17 september 2019 besloten 
het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’ 
ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft be-
trekking op het perceel kadastraal bekend gemeente 
Haaksbergen, sectie K, nummer 4306 en een gedeel-
te van het perceel met nummer 6503, gelegen aan de 
Albert Cuyplaan in Haaksbergen. Het plan omvat de 

realisatie van een vrijstaande woning op deze perce-
len. Het identificatienummer van het bestemmings-
plan	 is	NL.IMRO.0158.BP1177-0001.	De	 geluidbelas-
ting ten gevolge van de nabij gelegen bedrijventerrein 
‘Industrie-West’ is voor de nieuwe woning hoger dan 
de voorkeursgrenswaarde. In verband hiermee zijn 
burgemeester en wethouders van Haaksbergen op 
grond van de Wet geluidhinder, in relatie tot het be-
stemmingsplan, voornemens te besluiten tot vaststel-
ling van hogere waarden zoals bedoeld in deze wet.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’ 
inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 27 
september 2019 tot en met 7 november 2019 voor een 
periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Het plan met de bijbe-
horende stukken is tevens in digitale vorm te raadple-
gen via onze website www.haaksbergen.nl > Bestem-
mingsplannen inzien > Haaksbergen dorp - woonge-
bieden	>	Ontwerp.	Hier	vindt	u	tevens	een	rechtstreek-
se link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorzie-
ning).	Tijdens	de	terinzagetermijn	kan	eenieder	reage-
ren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeente-
raad,	Postbus	102,	7480	AC	Haaksbergen.	Tevens	be-
staat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar	Sandra	Scheggetman,	via	telefoonnummer	
(053)	573	45	67.	Tevens	ligt	met	ingang	van	deze	ter-
mijn het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. De 
termijn voor het indienen van zienswijzen met betrek-
king tot het ontwerpbesluit hogere waarden is gelijk 
aan de termijn van het onderhavige bestemmingsplan.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud 
van	 GemeenteNieuws?	 Stuur	 dan	 een	 mail	 naar	 
gemeentenieuws@haaksbergen.nl of bel met (053) 
573 45 67.

Bezorging
Heeft u klachten over de bezorging van Gemeente-
Nieuws? Bel dan met Boskers Verspreidingen via  
telefoonnummer 06 - 3008 0431.

Meer informatie
Wilt u meer weten over contactgegevens, ope-
ningstijden of waar u terecht kunt met opmerkingen 
over de openbare ruimte? Kijk dan op onze website  
www.haaksbergen.nl.

Social media
De gemeente Haaksbergen is ook te vinden op  
social	media.	Kijk	eens	op	de	Facebook-pagina	van	de	 
gemeente	 Haaksbergen	 of	 volg	 ons	 op	 Twitter	 en	 
Instagram via @gemhaaksbergen.

Colofon


