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Deze week:     De Commissie bezwaarschriften     -     Haaksbergen zonder afval   -     Onderzoek naar koopgedrag in Haaksbergen

Nette Toilette: een stukje gastvrijheid

Tonny Hunink van Eetcafé Dwars vindt het openstellen van hun wc’s voor mensen met hoge nood niet meer dan vanzelfsprekend.
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Steeds meer Haaksbergse onderne-
mers haken aan bij Nette Toilette. Een 
initiatief van Haaksbergen Promotie, 
de HOV en de gemeente. Ook bij 
Eetcafé Dwars in Sint Isidorushoeve 
hebben ze de speciale oranje sticker 
naast de entree geplakt. Eigenaren 
Jeanette Dwars en Tonny Hunink vin-
den het héél gewoon dat ze hun toi-
letvoorziening openstellen voor men-
sen met hoge nood. “Het is een stukje 
gastvrijheid.”

In GemeenteNieuws lazen Tonny en 
Jeanette hoe Boy te Koppele, eigenaar 
van De Kornuiten, het spits afbeet met 
Nette Toilette. Al snel besloot het stel 
om met hun Eetcafé Dwars dit goede 
voorbeeld te volgen. “Eigenlijk zou de 
hele horeca hier aan mee moeten doen. 
Want een toiletvoorziening voor gasten 
hebben ze allemaal al. En de meeste ho-
recazaken zijn zes of zeven dagen in de 
week geopend. Juist in deze tijden van 
individualisme is het goed om te laten 
zien dat je elkaar wilt voorthelpen”, vindt 
Tonny Hunink.  

Kleine moeite
Het uitstellen van toiletbezoek kan soms 
ondoenlijk zijn. Met name voor mensen 
met darm- of blaasklachten. Het Hoeve-
se horecastel is in naaste kring bekend 
met dit probleem. “Ook in de zaak ko-

men we het geregeld tegen. Met Nette 
Toilette kun je het deze mensen makke-
lijker maken. Voor ons een kleine moeite 
en door gasten zeer gewaardeerd. Som-
mige mensen leggen vijftig cent op de 
bar. Of ze bestellen een kop koffie. Maar 
dat is helemaal niet nodig.” 

Aanmelden 
Dat Haaksbergen hiermee een openba-
re toiletvoorziening heeft is fijn voor zo-
wel bezoekers als voor de eigen inwo-
ners. Inmiddels doen er zeven horeca-
ondernemers en organisaties in Haaks-
bergen mee. Ondernemers en organi-

saties, niet alleen in het centrum, maar 
ook in Buurse, Sint Isidorushoeve én 
het buitengebied, zijn van harte welkom 
zich aan te sluiten bij Nette Toilette. Zij 
kunnen zich melden bij Haaksbergen 
Natuurlijk: info@haaksbergennatuurlijk.
nl of (053) 572 28 11.

Inspirerende avond over duurzaamheid op 17 oktober
Geïnteresseerde inwoners en ondernemers zijn van harte welkom bij een 
avond over duurzaamheid op donderdag 17 oktober. Organisator ‘Ster in sa-
men duurzaam’ belooft een avondvullend programma met enthousiaste spre-
kers en de lancering van twee initiatieven: een energiecoöperatie voor inwo-
ners en ondernemers en een website met instrumenten voor ondernemers die 
willen verduurzamen. 

Deze avond gaat de Energiecoöpe-
ratie officieel van start. Dat is een 

groep bestaande uit inwoners en on-
dernemers die projecten realiseren 

Ondernemers in financiële problemen staan er niet alleen voor

met één doel: lokaal energie opwek-
ken en besparen. Ook wordt de site  
www.sterinsamenduurzaam.nl gelan-
ceerd, waarop bijvoorbeeld te zien is 
wat de voordelen van verduurzaming 
zijn voor een onderneming. Er zijn diver-
se sprekers en er is het nodige vermaak. 
Meer informatie over het programma 
is te vinden op www.haaksbergen.nl/ 
greun-veur-mekaar. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Kulturhus Haaksbergen. Het 

programma start om 19.30 uur en vanaf 
19.00 uur kan iedereen vrij inlopen. Aan-
melden vooraf is wenselijk. Dat kan via  
www.sterinsamenduurzaam.nl.

Ondernemers die in de financiële problemen zijn geraakt, bijvoorbeeld door 
wanbetalers, schade of een onverwacht hoge belastingaanslag, staan er niet al-
leen voor. De overheid heeft hiervoor de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen), die ROZ voor onder meer de gemeente Haaksbergen uitvoert. 
“Veel ondernemers kennen deze regeling nog niet en dat is jammer”, zegt Ben 
Overbeek, ondernemersadviseur bij ROZ. “We hebben goede contacten met de 
gemeente, banken en accountants in Haaksbergen en werken samen aan het 
vroegtijdig bereiken van deze ondernemers.”

Ben Overbeek legt de regeling uit. “Het 
Bbz kent twee mogelijkheden voor on-
dernemers. Een inkomensaanvulling én 
het bedrijfskrediet. De inkomensaanvul-
ling is er voor ondernemers die (tijdelijk) 
niet voldoende inkomsten uit het bedrijf 

halen om de noodzakelijke kosten te 
kunnen betalen. Bijvoorbeeld door ziek-
te of het wegvallen van een grote klant. 
Het Bbz-krediet kan uitkomst bieden voor 
ondernemers met betalingsproblemen of 
zonder middelen voor noodzakelijke in-

vesteringen. Bijvoorbeeld als een nieuwe 
machine of vervoersmiddel nodig is voor 
het voortbestaan van het bedrijf.”

Hulp nodig?
Kent u een ondernemer die hulp nodig 
heeft of bent u die ondernemer in finan-
ciële problemen? Neem dan contact op 
met ROZ. Dat kan via telefoonnummer 
(074) 241 51 00. ROZ biedt naast finan-
ciële ondersteuning via het Bbz ook ad-
vies, coaching, trainingen en schuld-
hulpverlening en stimuleert sociaal on-
dernemerschap. De dienstverlening 
is veelal kosteloos, omdat zij dit in op-
dracht van de gemeente Haaksbergen 
verzorgen. Kijk voor meer informatie op  
www.rozgroep.nl.
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Jaarverslagen

De Commissie bezwaarschriften
De gemeente gaat over allerlei on-
derwerpen die belangrijk zijn voor in-
woners en ondernemers. Over onder 
meer de openbare ruimte, over zorg, 
werk en welzijn, over cultuur en on-
derwijs, over toerisme en recreatie en 
nog veel meer. Over al die onderwer-
pen neemt de gemeente besluiten. 
Dat doet de burgemeester, het col-

lege van B&W of de gemeenteraad. 
Dan kan het bijvoorbeeld gaan over 
omgevingsvergunningen en horeca-
vergunningen, maar ook over aanvra-
gen van huishoudelijke hulp, het ver-
lenen van subsidies of het toekennen 
van planschade bij bouwprojecten.

Als inwoners het niet eens zijn met 

die besluiten, dan kunnen ze dat aan-
geven. Belanghebbenden kunnen, 
zoals dat heet, bezwaar maken bij de 
burgemeester, het college of de raad. 
Zij vragen advies aan de onafhanke-
lijke Commissie bezwaarschriften. 
Voordat iemand uiteindelijk bij een 
hoorzitting van de commissie komt, 
worden er vaak al zogeheten preme-

diatoren ingezet. Dat zijn mensen die 
met de bezwaarmakers om tafel gaan 
om te bekijken of het ook anders kan 
worden opgelost. Soms blijkt dat een 
beetje extra uitleg over een besluit al 
voldoende is om te voorkomen dat de 
bezwaarschriftencommissie écht aan 
de slag moet.

Voorzitter bezwaarschriftencommissie Menno Arnoldus

“Als je elkaar wilt begrijpen, dan moet je goed luisteren”
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De afgelopen jaren was Menno Arnoldus senior projectmanager bij de ge-
meente Deventer. Sinds kort is hij met pensioen, maar zelden was zijn agenda 
zo vol als nu. Klachtenbehandelaar bij de gemeente Deventer, voorzitter van 
bezwaarschriftencommissies in diverse gemeenten en eind 2018 begon hij 
als voorzitter van de onafhankelijke Haaksbergse bezwaarschriftencommis-
sie. Een korte kennismaking met meester in de rechten Menno Arnoldus.

Het kan raar lopen in een mensenle-
ven. Menno Arnoldus werkte meer dan 
25 jaar in de psychiatrie, maar beland-
de uiteindelijk in de juridische hoek. “Ik 
werkte al jaren als hoofd van een grote 
psychiatrische afdeling toen ik besloot in 
mijn eigen tijd rechten te gaan studeren”, 
legt Arnoldus uit. “Werken mét en vóór 
mensen vind ik geweldig. Ik geloof in 
het goede van de mens, omdat ik denk 
dat mensen deugen. In een tijd waarin 
de maatschappij verhardt, zie je dat er 
ook meer mensen belanden in de hoek 
waar de klappen vallen. Opkomen voor 
die groep, dat is wat me drijft.”

Ego thuis laten
Na zijn rechtenstudie kwam Arnoldus bij 
de gemeente Deventer terecht als jurist. 
Steeds meer ging hij zich toeleggen op 
en bezighouden met grote bouwprojec-
ten. “Het ging vaak om inbreidingsloca-
ties”, vertelt Arnoldus. “Daar gaat het om 
nieuwbouw op een plek waar eerst iets 
anders stond. Dan is het belangrijk om 
rekening te houden met álle betrokke-
nen. Ik ging met mijn collega’s gewoon 

langs bij de mensen. Om te kijken hoe 
het zat. Als je elkaar wilt begrijpen, dan 
moet je goed luisteren. Empathisch ver-
mogen is belangrijk. Wie zich wil ver-
plaatsen in iemand anders, moet zijn ei-
gen ego thuis durven laten.”

Belangrijk werk
Zijn juridische achtergrond, zijn recht-
vaardigheidsgevoel en zijn liefde voor 
werken met en voor mensen zorgden 
ervoor dat Menno Arnoldus later in zijn 
loopbaan bij allerlei andere gemeenten 
terechtkwam. Naast zijn gewone werk 
nam hij onder meer zitting in diverse be-
zwaarschriftencommissies. “Dat is be-
langrijk werk”, oordeelt Arnoldus. “Want 
een bezwaarschriftencommissie toetst 
de kwaliteit van de besluitvorming. Het 
horen van de bezwaarmakers is een 
fundamenteel onderdeel in onze lokale 
democratie.”

Geen grote verschillen
Hij is nu ruim tien maanden voorzit-
ter van de commissie bezwaarschriften 
in Haaksbergen. Arnoldus vindt dat er 

in Haaksbergen goed geluisterd wordt 
naar de adviezen van de commissie. 
“Ik zie geen heel grote verschillen met 
Arnhem, Doetinchem en Losser, waar 
ik ook in de bezwaarschriftencommissie 
zit. Soms werken de ambtenaren op een 
andere manier of zijn er andere inzich-
ten. Maar in elke gemeente gaat het om 
dezelfde dingen, zoals maatschappelij-
ke ondersteuning, bijstand, milieupro-
blematiek of geluidsoverlast.”

Ook in het plat
Ook de bezwaarmakers zelf zijn in de 

ogen van Arnoldus overal even divers. 
“Van geleerde types die het heel zelf-
verzekerd wel even komen vertellen tot 
bonkige werklui die zichtbaar opzien te-
gen de zitting bij de commissie. Ten on-
rechte trouwens, want niemand hoeft 
zich daar zorgen over te maken. We 
doen ons best om iedereen op zijn ge-
mak te stellen. Wij nemen alle bezwaar-
makers even serieus. En als iemand het 
liever in het plat wil doen, dan is dat ook 
geen enkel probleem.”

Eind juni 2019 bracht de Commissie bezwaarschriften het jaarverslag 2018 uit. Uit 
dit jaarverslag bleek dat er in 2018 meer bezwaarschriften waren dan in de jaren 
daarvoor.

Burgemeester Welten over de bezwaarschriftencommissie

“Onafhankelijke toetsing 
is ontzettend belangrijk”

Het aantal ingediende bezwaarschriften

2014 2015 2016 2017 2018

Aantal bezwaarschriften 47 90 94 76 104

Aantal zaken 34 89 91 74 87

De onderwerpen waarover de bezwaarschriften onder meer gaan:

Het aantal ingediende bezwaarschriften naar onderwerp

2014 2015 2016 2017 2018

Wet werk en bijstand (tot 1 januari 
2015)

11 35

Participatiewet 67 54 50

Wet maatschappelijke ondersteuning 
(tot 1 januari 2015)

5 1

Wmo 2015 28 5 2 13

Wabo - slopen 7

Wabo - bouwen/gebruik 6 5 4 4

Wabo - kappen/vellen 7 2 18

Wabo - handhaven 4 1 4 8

Wet ruimtelijke ordening - planschade 2 1 3

Wet openbaarheid van bestuur 2 5 1

Drank- en horecawet 1

Algemene plaatselijke verordening 8 1 4

Subsidie 2 5 4 1
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De bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke commissie. “Dat bete-
kent dat bezwaarmakers er zeker van kunnen zijn dat de commissie er onbe-
vooroordeeld naar kijkt”, aldus burgemeester Rob Welten. “Inwoners mogen 
erop rekenen dat het gemeentebestuur zo goed mogelijk rekening houdt met 
zoveel mogelijk belangen. Maar uiteindelijk moet er een besluit worden geno-
men. Onafhankelijke toetsing is dan ontzettend belangrijk.”

Wie het vroeger niet eens was met wat 
ze in het gemeentehuis deden, ging bij 
de burgemeester of de wethouder op 
bezoek. “Natuurlijk kan dat nog steeds”, 
vertelt burgemeester Welten. “Maar we 
kennen ook de bezwaarschriftencom-
missie (sinds 1992, red.). Die is niet in 
dienst van de gemeente en ook niet be-
trokken bij de besluitvorming. Wie het 
niet eens is met een besluit van mij als 
burgemeester, van het college van B&W 
of van de gemeenteraad, mag van de 
Commissie bezwaarschriften een onaf-
hankelijk oordeel verwachten. In 2018 
werd 91,7 procent van de bezwaren op 
tijd behandeld, in 2017 was dat nog 82,5 
procent. Dat gaat dus steeds beter.”

Uit de cijfers van de twee meest recen-
te jaarverslagen blijkt dat de besluitvor-
ming van de gemeente ruimte biedt voor 
verbetering. Zo kregen bezwaarmakers 
in 2018 vaker gelijk dan in 2017. In 2017 
was 79,3 procent van de bezwaren on-
gegrond, in 2018 was dat percentage 
66,7 procent. “De commissie stelt vooral 
dat de motivering van de besluiten beter 
moet”, aldus burgemeester Welten. “De 

gemeente Haaksbergen is een lerende 
organisatie. Dat betekent dat we voort-
durend moeten willen leren van wat er 
beter kan. Hier gaan we dus ook aan 
werken.”
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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

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:

•  Vacature contractmanager  
sociaal domein

•  Bebouwingsmogelijkheden 
Geukerdijk 98

•  Uitgangspunten en proces  
Regiovisie Aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
Twente 2019 – 2022

•  Volmacht raamovereenkomsten 
Wmo 2015 en Jeugdwet

•  Garantstelling voor aanleg  
waterveld en ledverlichting 
HHC Haackey

•  Regionale inkoop van energie
•  Kulturhus, stand van zaken en 

richtinggevende uitspraak

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

Onderzoek naar koopgedrag in Haaksbergen
Deze maand start een groot onderzoek naar koopstromen in Oost-Nederland. 
Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen 
halen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over 
de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en 
de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeen-
ten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. 
Het onderzoek wordt ook in Haaksbergen uitgevoerd.

De detailhandel is de afgelopen jaren 
veranderd. Waar het online winkelen een 
sterke groei heeft doorgemaakt, is op 
straat vaker leegstand zichtbaar en ver-
anderen winkels in bijvoorbeeld horeca 
of woningen. Gemeenten en provincies 
zetten zich samen met winkeliers in voor 
aantrekkelijke binnensteden, dorpscen-
tra en een compleet winkelaanbod. Om 

dit zo goed mogelijk te doen is periodiek 
onderzoek naar koopgedrag van groot 
belang. 

Actieplan Centrum
Het onderzoek wordt door onderzoeks-
bureau I&O Research uitgevoerd voor 
meer dan 60 gemeenten in Oost-Neder-
land. Ook de gemeente Haaksbergen 

heeft zich hiervoor aangemeld. “Met 
een belangrijke reden”, vertelt wethou-
der Louis Koopman. “Diverse partijen 
zijn bezig met verbeteringen in het cen-
trum aan de hand van het zogeheten 
Actieplan Centrum. Daarin staan aller-
lei acties om het centrum te verlevendi-
gen. Van meer groen tot subsidies voor 
mooiere gevels. Uiteraard moeten we 
ook weten wat de consument verwacht. 
Waarvoor bezoeken zij graag ons win-
kelhart? De informatie uit dit onderzoek 
hebben we nodig om in te spelen op de 
behoeften van bezoekers en een aan-
trekkelijk centrum te creëren”, vertelt 
wethouder Koopman. 

Deelnemers gezocht
In oktober worden inwoners uit Haaks-
bergen uitgenodigd voor deelname aan 
het onderzoek. Zij ontvangen namens 
de provincie Overijssel een schriftelijke 
uitnodiging in de brievenbus. De huis-
houdens zijn willekeurig geselecteerd. 
Deelnemen kan door online een vra-
genlijst in te vullen. Inwoners die geen 
brief krijgen, maar wel graag willen mee-
doen kunnen de vragenlijst invullen via  
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Onder alle deelnemers van het onder-
zoek worden 50 cadeaubonnen van 25 
euro verloot. 

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaar-
borgd in overeenstemming met de nieu-
we privacywetgeving (AVG). Antwoor-
den van deelnemers zijn niet gekoppeld 
aan hun woonadres en worden uitslui-
tend gebruikt voor het Koopstromen-
onderzoek Oost-Nederland 2019. Voor 
meer informatie over het onderzoek is er 
de website www.kso2019.nl. Mailen kan 
naar helpdesk@ioresearch.nl.
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Burgemeester Rob Welten over waarstaatjegemeente.nl

“We willen écht weten wat inwoners van ons vinden”

Waarstaatjegemeente

Formulier voor eind volgende 
week terugsturen

Bij zijn aantreden in april van dit jaar, was burgemeester Rob Welten er al 
duidelijk over: hij wil graag van Haaksbergenaren horen wat er beter moet. 
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en heeft Welten al veel inwoners 
persoonlijk gesproken. Ook wil hij met onderzoek onder grote groepen inwo-
ners duidelijker in beeld krijgen wat de Haaksbergenaar vindt. “We willen 
écht weten wat inwoners van onze dienstverlening vinden. Wat gaat goed en 
wat kan beter?”, aldus burgemeester Welten.

De afgelopen jaren deed Haaksbergen 
regelmatig mee met het vergelijkingson-
derzoek waarstaatjegemeente.nl. Bur-
gemeester Welten vindt dat onderzoek 
een goed en objectief middel om de me-
ning van inwoners te peilen. “Maar ik 
vind óók dat we meer met de uitkomsten 
moeten doen”, stelt Welten. “Zo gaven 
inwoners in de vorige peiling aan weinig 
vertrouwen in het bestuur te hebben. Dat 
moeten we ons aantrekken. Want waar 
ligt dat aan? Als je daar inzicht in krijgt, 
dan kun je eraan gaan werken.”

Beter leren kennen
Rob Welten heeft Haaksbergen de afge-
lopen maanden wat beter leren kennen. 
“Het was best een intensieve periode”, 
geeft Welten toe. “Ik heb gemerkt dat 
Haaksbergenaren over het algemeen bij-
zonder betrokken zijn. Bij hun familie, hun 
buurt of hun club. Hier is noaberschap 

nog heel normaal en hebben veel inwo-
ners een duidelijke mening. Door mee 
te doen aan waarstaatjegemeente.nl  
krijgen we beter in beeld wat inwoners 
vinden. Het onderzoek helpt mij ook om 
de gemeente nog beter te leren kennen.”

Luisteren en handelen
De uitkomsten van het onderzoek wil de 
gemeente graag gebruiken om het be-
leid te verbeteren. “De meeste kennis 
zit búiten de muren van het gemeente-
huis”, legt Welten uit. “Daar moet je ge-
bruik van maken. Of de uitkomsten nou 
positief of negatief zijn, je krijgt met dit 
onderzoek een waardevol inzicht in wat 
inwoners vinden. We gaan de onder-
zoeksresultaten publiceren en we la-
ten vervolgens zien wat we ermee gaan 
doen. Luisteren is één ding, maar dan 
moet je er ook naar handelen. En dat 
gaan we doen!”

Oproep
Sinds Welten zelf ook in Haaksbergen 
woont, merkt hij dat inwoners hem soms 
op straat aanspreken over allerlei onder-
werpen. “Dat vind ik mooi. Ik loop vaak 
naar het gemeentehuis en ben graag 
zichtbaar, benaderbaar en bereikbaar.” 

De kersverse inwoner van Haaksbergen 
hoopt dat inwoners óók de tijd nemen 
om aan het onderzoek mee te doen. “Ie-
dereen die een vragenlijst toegestuurd 
heeft gekregen roep ik van harte op om 
die in te vullen”, besluit burgemeester 
Welten.

Onlangs kregen 2.000 inwoners een vragenlijst om hun mening te ge-
ven over allerlei gemeentelijke aspecten. De vragenlijst maakt deel 
uit van het onderzoek waarstaatjegemeente.nl. De inwoners kunnen 
die vragenlijst nog tot en met vrijdag 18 oktober invullen en terugstu-
ren. Ook kunnen de vragen online beantwoord worden.

Waarstaatjegemeente.nl is een onderzoek naar de dienstverlening en een 
aantal andere gemeentelijke onderwerpen. Doordat het onderzoek tegelij-
kertijd óók in andere gemeenten in ons land wordt gehouden, kunnen de 
prestaties van de gemeente Haaksbergen worden vergeleken met die van 
de andere gemeenten.

Leerlingen Assink op bezoek bij ouderen

Knutselen, bingo en een dikke 9
Vorig jaar vond de Beursvloer Haaksbergen plaats. Een evenement waarbij 
zakelijke initiatieven en maatschappelijke doelen met elkaar in verbinding 
werden gebracht. Mantelzorgconsulent Gerda van der Velde en docent Frank 
Kuipers van Het Assink lyceum troffen elkaar. Het idee ontstond een project te 
starten om jongeren in contact te brengen met eenzame ouderen. Inmiddels is 
het project van start gegaan.

Gerda  sprak na dat evenement met di-
verse leerlingen, die zelf met ideeën 
kwamen als spelletjes spelen, op be-
zoek gaan of wandelen. Afgesproken 
werd dat leerlingen die dat wilden na de 
zomervakantie van 2019 konden helpen 
bij een aantal Noaberpoort-projecten, 
maar ook zelf iets konden bedenken. 

“Het is best lastig om de lesroosters van 
de leerlingen en de tijd van de ouderen 
met elkaar te combineren, maar het is 
gelukt”, vertelt de mantelzorgconsulent.
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Wandelen en kletsen in 
de stromende regen
In de Haaksbergse Week van de Ontmoeting was vorige week het thema “Kom 
erbij!”. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd waar inwoners 
nieuwe sociale contacten op konden doen en bestaande contacten konden 
versterken. Op donderdag 3 oktober stond de zogeheten Kom erbij-wandeling 
op het programma, georganiseerd door Buurtsportcoach Haaksbergen, Livio 
Saalmerink en Albert Heijn Kamphuis.

Ongeveer twintig deelnemers trotseer-
den het frisse herfstweer, waaronder 
wethouder Antoon Peppelman. Na de 
woorden van buurtsportcoach Nienke 
Schuppers, die de deelnemers aanmoe-
digde vooral ook met elkaar in gesprek 
te gaan tijdens het wandelen, vertrok de 
groep wandelaars al kletsend vanaf de 
parkeerplaats bij Het Saalmerink voor 

een rondje in de buurt. De wolkbreuk die 
vervolgens over Haaksbergen trok deer-
de de wandelaars geenszins.

Win-winsituatie
Bij terugkomst was wethouder Antoon 
Peppelman weliswaar flink natgeregend, 
maar ook enthousiast over de wande-
ling. “Sociale contacten zijn belangrijk 

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basis-
school 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 12 oktober halen de Bonifatiusschool en 
Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. 
Graag het papier in dozen of gebundeld aanbieden. 
Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats.

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) 
•  Bouwstraat ong., Z/19/013968, het bouwen van 

een kantoor en bedrijfshal, aspect bouw en inrit/uit-
weg, ingediend op 1 oktober 2019

•  Buurserbeek, Sectie N, Nummer 375, Z/19/013976, 
het herinrichten van Buurserbeek landgoed, Het 
Lankheet, aspect werk of werkzaamheden uitvoe-
ren, ingediend 1 oktober 2019

•  Haarweg 45, Z/19/013993, het kappen van een eik, 
aspect kappen, ingediend 3 oktober 2019

•  Hanebulterweg 8, Z/19/014033, het verbouwen 
van een schuur, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijk ordening, ingediend 3 oktober 
2019

Raadskader

Agenda’s raadscommissies
Binnenkort vergaderen de raadscommissies weer. De raadscommissies ko-
men maandelijks bij elkaar, bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad 
voor en overleggen met burgemeester en wethouders. De vergaderingen zijn 
openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom.

Inwoners die het woord willen voe-
ren kunnen dit tenminste een kwartier 
voor de vergadering laten weten aan de 
voorzitter van de commissie of vooraf 
een mail sturen naar griffier mr. Gerrit 
Raaben via g.raaben@haaksbergen.nl.

Commissie Samenleving & Bestuur
De vergadering van de Commissie Sa-
menleving & Bestuur vindt plaats op 

dinsdag 15 oktober en begint om 19.30 
uur. Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
•  Stand van zaken Kulturhus
•  Voorstel tot het kenbaar maken van 

wensen en bedenkingen over het 
concept Strategisch beleidsplan 
Twence 2020-2023

•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
wensen en bedenkingen over het 

concept Twente Milieu Strategie 
2020-2023

Commissie Ruimte
De vergadering van de Commissie 
Ruimte vindt plaats op woensdag 16 
oktober en begint om 20.30 uur. Op de 
agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
•  Behandeling startvoorstel steden-

bouwkundige visie gebied omgeving 
‘t Kempke en OLV van Lourdeskerk

•  Voorstel om geen medewerking te 
verlenen aan het verzoek voor de re-
alisatie van een bouwkavel naast de 
bestaande woning aan de Geukerdijk 
98

•  Behandeling brief van 11 juni 2019 
van Stichting de Groene Waaier aan 
B&W over noordtak Betuwespoorlijn

•  Behandeling brief van 20 juni 2019 
van B&W over vertrekdocument Om-
gevingswet, fase 1

•  Behandeling brief van 13 mei 2019 
van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat aan B&W over overdracht 
oude N18

•  Behandeling brief van 28 mei 2019 
van de rekenkamercommissie 
Haaksbergen over een onderzoek 
naar het ‘lekken’ van geheime stuk-
ken Marktplan

•  Behandeling brief van 9 juli 2019 van 
B&W over stand van zaken Marktplan

Openbare Bekendmakingen

Knutselen
De eerste jongeren hebben zich in-
tussen gemeld bij de ouderen. “Vorige 
week dinsdag zijn twee leuke meiden 
van Het Assink op bezoek geweest bij 
een oudere mevrouw”, aldus Gerda van 
der Velde. “Die mevrouw is nu wat een-
zaam, maar vindt contact heel prettig, 

houdt van gezelligheid en kletsen. Die 
twee meiden denken erover om later in 
de zorg te gaan werken. Ze gaan met 
mevrouw knutselen, naar het dorp of zo 
maar naar de kinderboerderij. Hartstik-
ke leuk!”

Een dikke 9
Afgelopen vrijdag was het bingo in Ge-
zondheidscentrum De Bouwmeester. 
Letterlijk dan, want er stond een heus 
potje van het gelijknamige oudhollandse 
cijferspel op het programma. Een drie-
tal enthousiaste jongedames van Het 
Assink had zich uitstekend voorbereid 

en draaide een haast professionele bin-
go. De 32 bewoners die meededen ver-
maakten zich uitstekend en de sfeer was 
opperbest. Een van de bewoners deelde 
pardoes een rapportcijfer uit. “Jullie krij-
gen van ons een dikke 9!”

voor ons allemaal. Wie in een sociaal 
isolement raakt, kan zich heel eenzaam 
voelen. Terwijl dat helemaal niet nodig 
is. Initiatieven als deze wandeling hel-
pen tegen die eenzaamheid. Bewegen 

is gezond en als je dan ook nog eens 
nieuwe leuke mensen ontmoet zoals 
vandaag, dan is dat echt een win-winsi-
tuatie”, aldus de wethouder.
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•  Lansinkstraat 2, Z/19/014034, het plaatsen van 
een dakopbouw, aspect bouw, ingediend 5 oktober 
2019

•  Leeuwebek 5, Z/19/014038, het uitbreiden van een 
woning, aspect bouw, ingediend 7 oktober 2019

•  Schoolkaterdijk 76, Z/19/013979, het plaatsen van 
een tijdelijke huisvesting, aspect bouw, ingediend 1 
oktober 2019

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

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
Watermolenweg 5, Z/19/013354, het revitaliseren van 
een aanbouw bij de manege, aspect bouw, ingediend 
31 juli 2019

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 8 november 
2019. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
•  Brammeloweg 14, Z/19/013398, het bouwen van 

een woning, aspect bouw en handelen in strijd met 
ruimtelijke ordening regels

•  Eibergsestraat 92, Z/19/013808, voor het wind en 
waterdicht maken van een voormalig café, aspect 
bouw en handelen in strijd met ruimtelijke ordening 
regels

•  Merelstraat 107, Z/19/013475, voor het bouwen van 
een schuur, aspect bouw

•  Porikweg 4a, Z/19/013323, voor het herbouwen 
van een schuur, aspect bouw en handelen in strijd 
met ruimtelijke ordening regels

•  Porikweg 6, Z/19/013062, voor het bouwen van een 
opslagloods, aspect bouw en handelen in strijd met 
ruimtelijke ordening regels

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 9 oktober 
2019. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Heetpasweg 10, Z/19/013988, voor een agrarisch 

bedrijf
•  Textielstraat 29, Z/19/013984, voor een 

metaalbewerkingsbedrijf

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en/of be-
roep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Eerste Marathon op Natuurijs, Z/19/014050, inge-

diend 7 oktober 2019
•  Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker, 5 maart 

2020 t/m 11 juni 2020, Z/19/013955, locatie: par-
keerterrein sporthal de Els (24/7), ingediend op 
30 september 2019

•  Levende Kerststal in de Kooi, 22 december 2019, 

Z/19/013957, locatie: Schapendrift 11, ingediend 1 
oktober 2019

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

BESTEMMINGSPLANNEN

EIBERGSESTRAAT 207
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, parti-
ele herziening Eibergsestraat 207’ in de vergadering 
van 25 september 2019 gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het erf van 
Eibergsestraat 7 en het omvat het renoveren van een 
deel van de boerderij tot woning waardoor een extra 
woning ontstaat op het erf. Om dit mogelijk te maken 
wordt de gehele boerderij in ere hersteld. Eveneens 
wordt er een oud bijgebouw gesloopt en hiervoor in de 
plaats komt een passend bijgebouw dat ondergeschikt 
is aan de oude boerderij. De huidige stallen op het erf 
worden gesloopt of gerenoveerd waarbij alle asbest 
van de daken wordt verwijderd. Het gehele erf wordt 
landschappelijk ingepast. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1164-0002.

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 
207’ zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan aangebracht. Deze wijzigingen zijn het 
gevolg van ambtshalve aanpassingen en zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn 
opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende nota 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, Partiële Herziening Eibergsestraat 207’.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vast-
stellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 11 oktober tot en met 21 november 2019 
voor een periode van zes weken voor iedereen ter in-
zage 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 > 
Bestemmingsplannen > Eibergsestraat 207 >Vastge-
steld. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar 
ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het ge-
wijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kunnen 
belanghebbenden gedurende bovengenoemde terin-
zagetermijn schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend 
worden ingediend door een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestem-

mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt 
heeft.

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest om een zienswijze tegen het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten 
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat 
in elk geval naam en adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gron-
den van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan 
treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het 
bestemmingsplan niet. Een belanghebbende die be-
roep heeft ingesteld en die van mening is dat het be-
stemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een ver-
zoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gege-
vens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet 
u aangeven welk spoedeisend belang er is om het be-
stemmingsplan niet in werking te laten treden. Indien 
gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestem-
mingsplan in werking op het moment dat op het ver-
zoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel 
het indienen van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

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


