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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Deze week:    Nieuwe tijdelijke bestemming oude schoolgebouwen   -     Netwerkcafé Haaksbergen    -     Mantelzorgwaardering

Voorzitter Han Noordink:

“Onze vrijheid koesteren en luisteren naar de verhalen”

Comitévoorzitter Han Noordink voor het gemeentehuis, met op de gevel de gemeentewa-
pens van Haaksbergen en partnergemeente Ahaus. Op de muur van het bordes is “De moe-
der van het verzet” te zien, opgericht ter nagedachtenis aan alle burgers die tijdens de be-
zettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
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Volgend jaar is het op de kop af driekwart eeuw geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog is afgelopen. In Hotel De Wereld in Wageningen tekende de 
Duitse hoofdcommandant in Nederland op 5 mei 1945 de zogeheten capi-
tulatieakte, in het bijzijn van Prins Bernhard. Het was het ultieme sluitstuk 
van meer dan vijf jaar oorlog en onderdrukking. Ruim een maand eerder was 
Haaksbergen bevrijd, na een dramatisch bombardement eind maart.

Het vieren van 75 jaar vrijheid gaat in 
het voorjaar van 2020 in Haaksbergen 
zeker niet ongemerkt voorbij. Een heus 
herdenkingscomité werd eerder al op-
gericht om de feestelijkheden in goede 
banen te leiden. Comitévoorzitter is Han 
Noordink (van 1959). De oud-wethouder 
heeft wel iets met dit stuk van de Haaks-
bergse geschiedenis. “Als kind van na 
de oorlog groeide ik op met de verhalen 
uit mijn familie”, vertelt Noordink. “Met 
wat er hier in Haaksbergen is gebeurd. 
Vooral in die werkelijk dramatische week 
voorafgaand aan de bevrijding.”

Rouw en blijdschap
Op zaterdag 24 maart 1945 vergissen 
de geallieerden zich en laten honder-
den fragmentatiebommen vallen aan de 
verkeerde kant van de grens. De omge-
ving van de Buurserstraat wordt buiten-
gewoon zwaar getroffen. Liefst 57 inwo-
ners vinden de dood. Han Noordink kent 
de verhalen. “Ook het ouderlijk huis van 
mijn vader werd gebombardeerd. Mijn 
oma was zelfs thuis toen het zo vreselijk 
mis ging. Wonder boven wonder vielen 
er in mijn familie geen slachtoffers. Toen 
het dorp een week later werd bevrijd 
vochten diepe rouw en extreme blijd-
schap om voorrang. Dat moet enorm 
wrang geweest zijn.”

Niet vanzelfsprekend
Noordink vindt het belangrijk dat we ons 
nu realiseren dat vrijheid niet zo vanzelf-
sprekend is. “Het is toch geweldig dat 
we hier al zo’n lange periode in vrede en 
vrijheid mogen leven? Kijk om je heen, 
naar andere plekken op de wereld. Het is 
echt bijzonder dat we al zo lang in goede 
verbondenheid met onze buren kunnen 
samen leven. Dat mogen we koesteren. 
Het had namelijk ook heel anders kun-
nen zijn. Eens per jaar mogen we ons 
dat best realiseren. Het verenigde Euro-
pa bracht ons vrede, veiligheid en voor-
spoed. Er zijn steeds minder ooggetui-
gen die er toen bij waren. Daarom moe-
ten we nú luisteren naar die verhalen.”

Verzoening
Het comité koos bewust voor het thema 
vrijheid en verzoening. “Vanwege onze 

unieke relatie met onze oosterburen 
hebben we hier voor gekozen”, legt het 
voormalige PvdA-raadslid uit. “Verzoe-
ning is een gevoelig onderwerp in rela-
tie tot herdenken, maar in Haaksbergen 
doen we dat al bijna twintig jaar. En onze 
buren uit Ahaus gaan daar al even lang 
heel respectvol mee om. Het Assink ly-
ceum en de Anne Frank Realschule le-
veren bijvoorbeeld al jarenlang een bij-
zondere bijdrage aan de dodenherden-
king op 4 mei. De festiviteiten volgend 
jaar gaan vooral over vrijheid en verzoe-
ning. Daar willen we jongeren zoveel 
mogelijk bij betrekken.”

Inwoners dachten mee
Het comité wilde niet alleen zelf be-
denken wat er in het voorjaar van 2020 
moest gebeuren. Met twee inspiratie-
avonden kregen inwoners volop de ge-
legenheid om het comité van goede 
ideeën te voorzien. “Dat was ongeloof-
lijk waardevol”, aldus Noordink. “Enkele 
tientallen inwoners, ook best veel jonge 
mensen, dachten graag met ons mee 
en kwamen met goede voorstellen. Ook 
schriftelijk kregen we nog van alles bin-
nen. Je kunt wel merken dat het leeft in 
de Haaksbergse samenleving. Natuurlijk 
kunnen we niet alles honoreren, maar 
we willen iedereen graag bedanken die 
met ons heeft meegedacht.”

Gedenkwaardig herdenkingsjubileum
En zo ligt er inmiddels een goed gevuld 
programma. In concept althans. “Nou, er 
staat al best veel vast hoor”, benadrukt 
Han Noordink. “We leggen de accen-
ten van de festiviteiten allereerst rond 
de datum van het bombardement en de 
bevrijding (respectievelijk 24 maart en 1 
april, red.). Daarna vindt er in april van 
alles plaats. Van een bevrijdingsconcert 
tot diverse tentoonstellingen en van een 
Anne Frank-project op scholen tot Ra-
dio Oranje. Later dit jaar vertellen we er 
graag meer over, want we moeten nog 
een hoop organiseren om het hele pro-
gramma rond te krijgen. Het wordt so-
wieso een gedenkwaardig herdenkings-
jubileum. Daar mag Haaksbergen zeker 
van zijn.”

Contact
Wilt u meer weten over het comité, over 
75 jaar vrijheid en verzoening of hoe u 
mee kunt helpen? Neem dan contact op 
met Angélique Karnebeck via (053) 573 
45 07 of a.karnebeck@haaksbergen.nl.

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 ge-
publiceerd en zijn na te lezen op 
haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Bijdragen welkom
Uiteraard komt er altijd geld bij kij-
ken, weet ook Han Noordink. “Dank-
zij bijdragen van de provincie Over-
ijssel, de gemeenten Haaksbergen 
en Ahaus, maar ook van het VFonds, 
kunnen we al een hoop doen. Maar 
we kunnen best extra steun gebrui-
ken, want we zijn er nog niet. We ho-
pen nog op wat bijdragen uit de ge-
meenschap. De komende maanden 
hopen we bovendien nog om tafel 
te kunnen met het Haaksbergse be-
drijfsleven. Er moeten toch bedrij-
ven zijn die actief willen meewerken 
met een geweldige jubileumherden-
king? Met een financiële bijdrage, 
met handjes of met materiaal. Alles 
is welkom.”

Het comité
Comité “75 jaar Vrijheid & Verzoe-
ning” bestaat, naast voorzitter Han 
Noordink, uit de volgende leden: Pe-
ter Eijkholt (Historische Kring), Eléon 
de Haas (cultuurmakelaar), Tim 
Kamphuis (HOV), Leon Klaczynski 
(o.m. Anne Frankproject), Linda Klop-
penburg (docent Assink Lyceum), 
Boy te Koppele (HOV), Gerben Le-
ferink (veteraan), Femke Middelhuis 
(cultuur coördinator basisscholen), 
Susan Swidde (Haaksbergen Na-
tuurlijk), Martin Vis (Haaksbergse 
Harmonie, Eric Ooink (Stichting Oor-
logsgraven) en Angélique Karnebeck 
(gemeente Haaksbergen).

Verbetering Hazemolenweg
Een deel van de Hazemolenweg in Haaksbergen gaat vanaf maandag 11 no-
vember op de schop. Het gaat om het deel tussen de Goorsestraat en huis-
nummer 8a. De werkzaamheden duren volgens de planning tot en met 20 de-
cember. Gedurende die tijd moeten weggebruikers omrijden. Bewoners zijn 
geïnformeerd.

Wat gaat er gebeuren? Het wegdek en 
het trottoir gaan eruit. Vervolgens komt 
er een extra regenwaterriool om regen-

water van ander vuil water te scheiden. 
Met de aanleg van dit riool voorkomt de 
gemeente dure aanpassingen in de toe-

komst, want het oude riool kan het water 
op sommige plekken niet meer goed af-
voeren na een hevige bui. Als de onder-
grondse werkzaamheden afgerond zijn, 
dan worden weg en trottoir zoveel moge-
lijk met bestaande materialen hersteld. 
De stoep tussen de Goorsestraat en de 
Mulderstraat wordt daarbij verbreed. De 
werkzaamheden maken deel uit van het 
geplande groot onderhoud aan diverse 
wegen in Haaksbergen.
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WAT MAG BIJ VERPAKKINGEN 
TIJDENS HET KLUSSEN?

Wat goed is om te weten over verpakkingen
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic, 
blik en drankenkartons.

 Bij verpakkingen mag veel, maar niet alles. Het is goed om te weten dat 
 het alleen om eenmalige verpakkingen gaat en dat deze leeg moeten zijn. 
 Zo maken we samen de recycling mogelijk van deze belangrijke grondstoff en. 
 Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/verpakkingen

Nieuwe tijdelijke bestemming 
oude schoolgebouwen
De schoolgebouwen van de voormalige basisscholen De Weert en Theo 
Scholte gaan voorlopig nog niet tegen de vlakte. Ze zijn in beeld voor de op-
vang van leerlingen van Het Assink lyceum. Gedurende de nieuwbouw moet 
een deel van de leerlingen ergens anders les krijgen. Zover is het echter al-
lemaal nog lang niet. Tót die tijd wil de gemeente de panden van De Weert en 
Theo Scholte tijdelijk laten bewonen om ze in goede staat te houden.

Na de zomervakantie van 2019 werd de 
nieuwe basisschool de Kameleon ge- 
opend. De Weert en Theo Scholte wor-
den sindsdien niet meer bevolkt door 
onze jongste jeugd. Om de gebouwen 
in goede staat te houden is het be-
langrijk dat ze worden gebruikt en dat 
er toezicht is. De gemeente laat beide 

oude scholen daarom tijdelijk bewo-
nen via een daarin gespecialiseerd be-
drijf. Om dat mogelijk te maken heeft de 
gemeente een omgevingsvergunning 
aangevraagd. Over de juridische stap-
pen wordt in GemeenteNieuws gepubli-
ceerd. Omwonenden hebben een brief 
gehad over de plannen.

Afspraken over geluid rond 
bedrijventerreinen in te zien
Hoeveel geluid bedrijven mogen maken aan de rand van een bedrijventer-
rein is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘geluidszonering’. De regels 
die daarin staan zorgen ervoor dat bedrijven niet onbeperkt geluid mogen 
produceren. Dat is prettig voor mensen die in de buurt van zo’n bedrijven-
terrein wonen. Aan de andere kant geeft het bedrijven duidelijkheid over 
wat er wél mag. 

Voor starters en zzp’ers

Netwerkcafé Haaksbergen

Bestemmingsplannen moeten af en 
toe langs de meetlat gelegd worden. 
Voldoen ze nog wel? Dat is nu ook ge-
beurd met het bestemmingsplan voor 
geluidzones. Het bestemmingsplan 
is geactualiseerd. Veel verandert er 
niet met het nieuwe bestemmingsplan 
voor geluid rond bedrijventerreinen. 
Bedrijven mogen dezelfde hoeveel-
heid geluid produceren. Inwoners en 

bedrijven mogen daar nu wél wat van 
vinden. Vanaf vrijdag 1 november ligt 
het bestemmingsplan voor geluidszo-
nering daarom vier weken ter inzage 
bij de receptie van de gemeente. In-
spraak is mogelijk. Inwoners die vra-
gen hebben over het plan kunnen 
contact opnemen met beleidsmede-
werker Harald Heukels via (053) 573 
45 67.

Wil je kennis opdoen over hoe je klanten bereikt of over de zichtbaarheid van 
jouw bedrijf op internet? En wil je kennismaken met andere ondernemers? 
Kom dan naar het netwerkcafé op dinsdag 19 november. Het netwerkcafé is 
de plek waar starters en zzp’ers elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen delen 
en kennis opdoen.

Je netwerk uitbreiden is erg belangrijk 
als (startende) ondernemer. Als men-
sen jouw bedrijf kennen en weten wat 
je doet, dan kan dat jou nieuwe klan-
ten of interessante leads opleveren. 
Het netwerkcafé wordt gehouden bij de 
jonge ondernemers Mart Koppelman 
en Anto te Lintelo van LCS Haaksber-
gen aan de Greune 6 in Haaksbergen. 
Deze avond delen zij hun onderneming-
servaringen. Ook is er een korte kennis-
making met ROZ en het online platform  
StarteninTwente.nl. Naast netwerken 

kun je tijdens powersessies ook kennis 
opdoen over marketing of online zicht-
baarheid. De avond wordt afgesloten 
met een ondernemersmarkt.

Het netwerkcafé op dinsdag 19 no-
vember begint om 19.00 uur (in-
loop vanaf 18.45 uur) en duurt 
tot ongeveer 21.30 uur. Aanmel-
den kan tot vrijdag 15 november via  
www.rozgroep.nl/haaksbergen. Deel-
name is gratis.

Antoon Peppelman bezoekt pleeggezin

Een warm en veilig thuis voor pleegkinderen
Onlangs zat wethouder Antoon Peppelman aan de (mega)keukentafel van de 
Haaksbergse pleegouders Joke en Reuben. Naast hun vier eigen kinderen 
biedt het stel een warm en veilig thuis aan twee pleegkinderen. Openhartig 
vertelt moeder Joke over het reilen en zeilen in hun gezin. “Ja, het kost nogal 
energie. Maar je krijgt er heel veel voor terug!”

De Noaberpoort helpt Haaksbergenaren maatschap-
pelijk actief te blijven. Iedereen met vragen over wel-
zijn, zorg, werk en inkomen kan er vrijblijvend binnen-
lopen of een afspraak maken. 

Noaberpoort
Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantel-
zorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schul-
den of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken mede-
werkers van meerdere organisaties onder één dak sa-
men. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Zo’n drie jaar geleden meldden Joke 
en Reuben zich aan als pleeggezin. Ze 
hebben zowel plekken voor langdurige 
pleegzorg als voor crisisopvang. “Waar-
om? Wat een moeilijke vraag!”, zegt 
Joke terwijl ze nadenkt. “Nou gewoon, 
we hebben veel ruimte, we hebben ge-
noeg liefde en we willen heel graag een 

thuis bieden aan een kind. Mensen zeg-
gen wel eens ‘wat bijzonder dat jullie dit 
doen’. Maar voor ons voelt dit niet als 
speciaal.” Tot hun keuze kwamen ze na 
goed overleg met hun eigen kroost (vari-
erend in leeftijd van 9 tot 15 jaar). “Onze 
kinderen hadden één voorwaarde: al-
leen pleegkinderen die niet ouder zijn 
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Wethouder Antoon Peppelman (links) met naast hem pleegmoeder Joke en pleegzorgbegeleider Ans Wieland.

dan onze jongste. Zij vinden het hartstik-
ke leuk. Onze oudste dochter gaat vol-
gend jaar zelfs de opleiding kinderop-
vang doen.” 

Aanstekelijk lachje
"Kinderen die uit huis worden geplaatst 
hebben doorgaans een rugzakje", vertelt 
Ans Wieland. Zij is pleegzorgbegeleider 
bij Jarabee en ondersteunt ook het gezin 
van Joke en Reuben. “Ouders kunnen 
in hun leven met zaken te maken krij-
gen waardoor onmacht optreedt en het 
ze niet lukt hun kind op te voeden. Vaak 
is sprake van psychische problematiek, 
alcohol- of drugsverslaving of een be-
perking. In het pleeggezin staat juist het 
kind centraal.” Joke knikt: “Kijken naar 
de behoefte van het kind, dat doen wij 
zeker.” Ze heeft de nog geen half jaar 
oude baby op haar schoot ondertussen 
zijn fles gegeven. “Hij komt uit een crisis-
situatie en woont sinds kort bij ons.” Met 
zijn buikje vol houdt het ventje zijn omge-
ving scherp in de gaten. Al die vreemde 
gezichten… Maar al gauw breekt er een 
aanstekelijk lachje door. 

Waardering 
“Geweldig dat er mensen zijn die dit 
doen. Dat verdient alle waardering”, 
vindt Antoon Peppelman. “Ik ben heel 
blij dat je ons een inkijkje hebt willen ge-
ven in jullie pleeggezin. Bij de gemeente 

Mantelzorgwaardering ‘Kracht van Herinneringen’ gaat niet door
Binnenkort zou een serie van zes bijeenkomsten plaatsvinden voor mensen met 
dementie en hun mantelzorger. Onder de noemer ‘De Kracht van Herinneringen’ 
zou vanaf woensdag 6 november het ophalen van positieve herinneringen centraal 
staan. Vanwege te weinig aanmeldingen gaan de bijeenkomsten echter niet door. 
De komende tijd wordt gekeken of en wanneer de serie bijeenkomsten volgend jaar 
eventueel toch kan doorgaan.

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familie-
leden of vrienden. Dit kan verzorging zijn, maar ook hulp bij dagelijkse 
activiteiten. Belangrijk werk waardoor hulpbehoevende inwoners nog 
volop mee kunnen doen. Mantelzorgers zijn dan ook van onschatbare 
waarde in onze samenleving. Dat vindt ook de gemeente Haaksbergen. 
Daarom is er onder meer de zogeheten mantelzorgwaardering.

Als blijk van waardering voor het 
geweldige werk dat mantelzorgers 
doen, organiseert de gemeente de 
afgelopen jaren op de Dag van de 
Mantelzorg een leuke dag voor alle 
Haaksbergse mantelzorgers. Behal-
ve een leuke dag, wil de gemeente 
ook een extra blijk van waardering 
geven: de Mantelzorgwaardering. 
Elke Haaksbergse mantelzorger 
die bij de gemeente geregistreerd 
staat als zodanig, heeft een brief 
gekregen.

Albert Heijn en Bakker Bart
Die brief kan van 11 tot en met 29 
november ingeleverd worden bij de  
Noaberpoort, die is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 
tot 12.30 uur. In ruil daarvoor ont-
vangt de mantelzorger een waarde-
bon. In voorgaande jaren was dat 
standaard een sterpuntenpas. Dit 
jaar kan ook worden gekozen voor 
een bon van Albert Heijn of van Bak-
ker Bart. Het gaat in alle gevallen om 
een waarde van 25 euro. De sterpun-
tenpas kan met de waardebon opge-
laden worden bij het Haaksbergse fi-
liaal van Intertoys.

Themamiddag voor Haaksbergse ouderen

A-j plat kunt proaten 
mu-j ‘t nich loaten!
Op woensdag 13 november organise-
ren de Noaberpoort en de Katholieke 
Bond voor Ouderen een themamiddag 
over het Nedersaksisch. Ons prachti-
ge Twentse dialect valt daar ook onder. 
Joop Weber, veurzitter van de Kreenk 
Vuur De Twentse Sproak, komt daar 
deze middag meer over vertellen. Hij 
vertelt onder meer over de Twentse taal, 
de oorsprong en het cultureel erfgoed. 
Ook leest Weber diverse Twentse verha-

len voor, zowel in het Twents als in het 
Nederlands. 

Alle Haaksbergse ouderen zijn op 
woensdag 13 november van harte wel-
kom in Café De Oude Molen aan de Fa-
zantstraat. 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 en de koffie is gratis. Kom 
der eamn achterhen kieken a’j der bunt.

schrijven we beleid, ook voor de pleeg-
zorg. Ik kijk graag even in de praktijk of 
het beleid aansluit bij de dagelijkse wer-
kelijkheid. Doen we de goede dingen of 

moeten we sommige zaken misschien 
aanpassen?”

Meer informatie over pleegouder-
schap is te vinden op www.jarabee.nl/
pleegouders.

Agenda’s raadscommissies
Raadskader

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 voeren 
kunnen dit tenminste een kwartier voor 
de vergadering laten weten aan de voor-
zitter van de commissie of vooraf een 
mail sturen naar griffier Gerrit Raaben 
via g.raaben@haaksbergen.nl.

Commissie Samenleving & Bestuur
De vergadering van de Commissie Sa-
menleving & Bestuur vindt plaats op 
dinsdag 12 november en begint om 
19.30 uur. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
•  Voorstel tot het nemen van een be-

slissing op het bezwaarschrift tegen 
het vaststellen van de jaarrekening 
2018

•  Behandeling brief van 30 september 
2019 van B&W over termijnen evene-
mentenvergunningen in 2018 en 2019

•  Behandeling brief van 11 oktober 
2019 van B&W over standpunt colle-
ge over ontwikkelingen Regio Twente 
- versterking regionale samenwerking

•  Behandeling brief van 15 oktober 
2019 van B&W over Special Olympics 
Nationale Spelen 10-12 juni 2022: 
‘Een Twentse uitdaging’

Commissie Ruimte
De vergadering van de Commissie 
Ruimte vindt plaats op woensdag 13 no-
vember en begint om 19.30 uur. Op de 
agenda staan onder meer de volgende 

onderwerpen:
•  Voorstel tot het vaststellen van het 

bestemmingsplan ‘Haaksbergen 
Dorp, partiële herziening Brink 1’

•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘Haaksbergen 
Dorp, partiële herziening Veldmater-
straat 182’

•  Behandeling startvoorstel transfor-
matie van praktijkruimte naar twee 
appartementen Schubertstraat 4

•  Behandeling brief van 8 oktober 2019 
van B&W over stand van zaken ver-

zoek woonbestemming recreatiewo-
ning Meijersgaardenweg 5

•  Behandeling brief van 24 september 
2019 over klankbordgroep bestem-
mingsplan Industrie West

•  Behandeling brief van 15 oktober 
2019 van Aannemersfederatie Neder-
land, MKB Infra, Neprom, NOA, NVB, 
de Vereniging van Waterbouwers en 
Bouwend Nederland over voortva-
rend oppakken vergunningverlening 
bouw- en infrastructuurprojecten

Hoorzitting
Op maandag 11 november vindt vanaf 
19.30 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis een hoorzitting plaats van 
de commissie Ruimte. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt gelegenheid gebo-
den voor het mondeling toelichten van 
een zienswijze ten aanzien van het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Haaksber-
gen Dorp, partiële herziening Brink 1’.
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Openbare Bekendmakingen

AFVAL

INZAMELING GFT-AFVAL
Vanaf vrijdag 1 november wordt groente-, fruit- en tuin-
afval weer eens per twee weken opgehaald in plaats 
van iedere week. Kunt u echter nu uw bladafval niet 
kwijt? U kunt momenteel bladafval gratis naar Lange-
zaal brengen aan de Industriestraat. Dat kan tot en met 
15 december. Rond die tijd is het meeste blad weer 
gevallen.

OUD PAPIER BRENGEN
Vrijdag 6 en zaterdag 7 november as kunt u oud pa-
pier wegbrengen naar locatie HSC’21 of dagelijks naar 
Basisschool Honesch, Hasseltweg 10. Voor informa-
tie kunt u bellen met de afdeling Buurtonderhoud van 
Twente Milieu, via telefoonnummer 088 - 053 02 75.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 7 november 2019 halen de Bonifatius-
school en Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 
1 en 7. Graag het papier in dozen of gebundeld aan-
bieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
neerzetten 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) 
•  Spinnerstraat 15, Z/19/014345, het plaatsen van 

een tijdelijke tent, aspect bouw, ingediend 30 okto-
ber 2019

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
•  Wittepalenweg 31, Z/19/013825, het kappen van 

één beuk, aspect kap (ingediend op 19 september 
2019) De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 22 de-
cember 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) RE-
GULIERE PROCEDURE 
•  Molenstraat 81, Z/19/013752, het tijdelijk plaatsen 

van een stacaravan in de achtertuin (tijdelijke omge-
vingsvergunning), aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunning is bekendgemaakt op 6 november 
2019. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  48e Batavierenrace (2 mei 2020), Z/19/014323, in-

gediend 29 oktober 2019
•  Vitaliteitsbeurs (8 maart 2020), Z/19/014320, Bouw-

meester 2, ingediend 28 oktober 2019
•  Watermolenloop (19 januari 2020), Z/19/014357, in-

gediend 30 oktober 2019

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Silvesterparty (31 december 2019), Z/19/011241, 

Broekheurnerweg/Haaksbergerweg, bekendge-
maakt 1 november 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.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Verkoop van Turkse etenswaar (januari 2020 t/m 

december 2020), Z/19/014144, dinsdags parkeer-
plaats De Trefkoel en donderdags t/m zaterdags 
parkeerplaats Textielstraat 2 A

Deze vergunning is bekendgemaakt op 29 oktober 
2019. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

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


