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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Volgende week verschijnt dit GemeenteNieuws in een nieuw jasje...

Burgemeester Rob Welten

Vertrouwen dat het goedkomt, optreden waar het moet!

Fo
to

: A
lexan

d
er Fian

ke

Aangescherpte maatregelen
Om de verspreiding van het coronavirus nog nadrukkelijker het hoofd te kun-
nen bieden, kondigde het kabinet maandagavond een flink pakket aange-
scherpte maatregelen af. De maatregelen zijn er vooral op gericht mensen 
afstand tot elkaar te laten houden. Zo worden alle bijeenkomsten tot 1 juni 
verboden, worden winkels en OV verplicht maatregelen te nemen en kunnen 
burgemeesters nadrukkelijker handhavend optreden tegen groepsvorming.

Tot nu toe riep burgemeester Rob Welten vooral op om het gezonde verstand 
te gebruiken. Ook na de aangescherpte maatregelen van het kabinet blijft 
Welten dat onverminderd doen. Maar naast het vertrouwen dat inwoners de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid serieus nemen, aarzelt de eerste burger 
van Haaksbergen niet om zijn handhavende bevoegdheden in te zetten. Als 
het moet uiteraard.

Rob Welten keek maandagavond ook 
naar de persconferentie op de televi-
sie. “De verscherpte maatregelen van 
het kabinet komen natuurlijk niet hele-
maal als een verrassing”, stelt de bur-
gemeester. “Toch wil ik de inwoners van 
Haaksbergen een compliment geven. 
Het vertrouwen dat ik heb uitgesproken 
dat de Haaksbergse samenleving haar 
verantwoordelijkheid zou nemen is niet 

beschaamd. Haaksbergen begrijpt wat 
er nodig is.”

Gehoor aan oproep
Volgens Welten ging het in Haaksber-
gen ook afgelopen week al behoorlijk 
goed. “Natuurlijk zijn er altijd uitzonde-
ringen. Maar ík heb gezien dat Haaks-
bergen in groten getale gehoor gaf aan 
de oproep om niet massaal bij elkaar te 

komen en juist afstand te houden. Ik blijf 
een dringend beroep doen aan onze in-
woners om die verantwoordelijkheid ook 
de komende tijd te nemen en de landelij-
ke maatregelen te volgen.”

Ook jongeren 
verantwoordelijkheid nemen
Welten ziet dat ouders hun kinderen dui-
delijk maken hoe het moet. “Daarnaast 
hoop ik ook écht dat jongeren hún ver-
antwoordelijkheid nemen. Ze voelen 
zich zelf misschien sterk en gezond, 
maar ook zij moeten zich eraan hou-
den. Als je het niet voor jezelf doet, doe 
het dan voor de kwetsbaren in onze sa-
menleving”, aldus Welten. “Je wilt toch 
niet op je geweten hebben dat jij verant-
woordelijk bent voor het ziek worden van 
jouw opa of die van een ander?”

Niet aarzelen
Is de burgemeester niet bang dat hij een 
roepende in de woestijn is? “Helemaal 
niet”, schudt Welten zijn hoofd. “Ik her-
haal dat ik zie dat er al heel veel goed 
gaat. Maar voor dié situaties waarin het 
nodig is, voor dié situaties waarin men-
sen toch over de schreef gaan, zal ik niet 
aarzelen om handhavend op te treden.”

Wilt u precies weten hoe het pakket aan 
aangescherpte maatregelen eruit ziet? 
Kijk dan op www.haaksbergen.nl/co-
ronavirus. Daar kunt u ook terecht voor 
de meest actuele stand van zaken.

Meer informatie
De afgelopen periode heeft de gemeente Haaksbergen diverse berichten gepu-
bliceerd rondom het coronavirus. Die berichten kunt u gebundeld bekijken in het 
overzicht daarvan op www.haaksbergen.nl/coronavirus. Wilt u meer weten? Lees 
de laatste informatie op de website van het RIVM of de GGD. Heeft u daarna toch 
vragen? Bel dan het landelijke informatienummer 0800 - 1351 of neem contact op 
met het team Infectieziekten GGD Twente. Ook ondernemers en werkgevers kun-
nen op de gemeentelijke website informatie vinden over onder meer organisaties 
waar ze terecht kunnen voor hulp.

Leerlingenvervoer
Eerder al besloot het kabinet dat scholen en kinderdagverblijven moesten sluiten, 
in elk geval tot en met maandag 6 april. Maakt uw kind gebruik van leerlingenver-
voer? Meldt u zich dan bij uw vervoerder van leerlingenvervoer. Kijk op www.haaks-
bergen.nl/coronavirus voor het meest actuele nieuws. Heeft u nog vragen? Neem 
dan contact op met Francis Scheggetman of Gerard Bos van de gemeente Haaks-
bergen, telefoonnummer (053) 573 45 67. E-mail gemeente@haaksbergen.nl t.a.v. 
Francis Scheggetman en Gerard Bos.

College wil woonbehoefte in kaart brengen
Aan welke woningen heeft Haaksbergen de komende jaren behoefte? Hoe 
willen jongeren,  senioren, gezinnen, alleenstaanden of gehandicapten wo-
nen? Zijn er voldoende huizen van hun gading bij? Of moet er meer en anders 
gebouwd worden? Op onder meer deze vragen moet een antwoord gegeven 
worden in een nieuwe woonvisie. Het oude woonbeleid is tien jaar oud. In de 
tussentijd is er veel gebeurd. Reden om het bestaande beleid te herzien.

Ontwikkelingen in de samenleving heb-
ben ook hun impact op de manier waar-
op mensen willen wonen. Ook Haaks-
bergen heeft te maken met vergrijzing 
en ontgroening, maar voor een even-
wichtige bevolkingsopbouw is het be-
langrijk om jongeren te behouden. Ver-
der blijven mensen langer zelfstan-
dig thuis wonen, is duurzaamheid een 
steeds belangrijker thema geworden en 
hebben gemeenten de taak om voldoen-
de beschermde woonvormen te hebben 
voor mensen met een beperking. Dit is 
slechts een greep uit de trends en regels 
waar een gemeente rekening mee moet 
houden voor nieuw woonbeleid.

Inwoners en deskundigen vragen
De gemeente wil dus graag inzicht krij-
gen in de woonbehoefte van Haaksber-
genaren. Daarvoor is onderzoek nodig. 
Naar onder meer cijfers en voorspellin-

gen, maar ook  door inwoners te vra-
gen wat ze willen en deskundigen zoals 
makelaars, woningcorporaties en zorg-
aanbieders te raadplegen. Het colle-
ge legt de gemeenteraad nu eerst een 
aantal uitgangspunten en een plan van 
aanpak voor onderzoek, voor. Speciale 
aandacht in het onderzoek gaat naar de 
woonwensen van jongeren, omdat jon-
geren belangrijk zijn voor de leefbaar-
heid van Haaksbergen.

Herstelplan
Financiële middelen voor het onderzoek 
zijn er nog niet. Of er geld beschikbaar 
komt wordt duidelijk als de raad een be-
sluit heeft genomen over het financieel 
herstelplan. Vooruitlopend daarop wil 
het college al wel zo veel mogelijk in 
beeld hebben wat de visie van de raad is 
en welke randvoorwaarden er zijn.

Publieksbalies gesloten op vrijdag 27 maart
Het systeem waarmee Burgerzaken persoonsgegevens actueel houdt, wordt 
de komende weken vervangen. Om dit verantwoord te kunnen doen moet de 
publieksbalie dicht op vrijdag 27 maart. U kunt dan geen aangiftes doen en 
geen reisdocumenten of rijbewijzen aanvragen of ophalen. Kijk voor de overige 
openingstijden of het maken van een afspraak op www.haaksbergen.nl.



donderdag 26 maart  2020  pagina 2

GemeenteNieuws

AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 28 maart 2020 haalt de Bonifatiusschool 
oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. Graag het 
papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

HOU DE WEBSITE IN DE GATEN!
Tijdens het ter perse gaan van dit GemeenteNieuws 
was nog niet duidelijk wat de aangescherpte maatre-
gelen rond de bestrijding van het coronavirus precies 
zouden betekenen voor de inzameling van oud pa-
pier en tweedehands goederen. Hou www.haaksber-
gen.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele 
informatie!

ALGEMEEN

NADERE REGELS MEENEEMBARE 
VOORZIENINGEN
Op 25 februari 2020 hebben burgmeester en wethou-
ders van Haaksbergen de Nadere regels meeneem-
bare voorzieningen vastgesteld. Deze nadere regels 
geven aan op welke wijze het college invulling geeft 
aan het verstrekken van meeneembare voorzieningen. 
Dit zijn hulpmiddelen die mensen met een arbeidsbe-
perking - voor wie het college van Haaksbergen in het 
kader van de Participatiewet re-integratieverantwoor-
delijkheid draagt - in staat stellen om aan het werk te 
gaan of werk te behouden. Deze nadere regels worden 
bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad van 26 
maart 2020 en treden in werking op 1 april 2020. Deze 
nadere regels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast 
zijn deze nadere regels opgenomen in het verordenin-
gen-/regelingenregister dat op verzoek kan worden in-
gezien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

NADERE REGELS NUGGERS
Op 25 februari 2020 hebben burgemeester en wethou-
ders van Haaksbergen de Nadere regels nuggers vast-
gesteld. Deze nadere regels geven aan hoe het college 
ondersteuning naar werk verleent aan niet-uitkerings-
gerechtigden. Deze nadere regels worden bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 26 maart 2020 
en treden in werking op 1 april 2020. Deze nadere re-
gels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden op www.
haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze 
nadere regels opgenomen in het verordeningen-/rege-
lingenregister dat op verzoek kan worden ingezien bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis.

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)  
•  Albert Cuyplaan ong. nabij nr. 50, Z/20/015750, het 

bouwen van een vrijstaande woning, aspect bouw, 
ingediend 17 maart 2020

•  Bouwstraat, kadastraal bekend onder sectie P, 
nummer 156, Z/20/015777, het bouwen van een be-
drijfsverzamelgebouw, aspect bouw en inrit/uitweg, 
ingediend 19 maart 2020

•  Cornelis Trooststraat 84, Z/20/015732, het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorkant van de wo-
ning, aspect bouw, ingediend 16 maart 2020

•  Eibergsestraat 207, Z/20/015774, het verbouwen 
van een woonboerderij tot dubbele woning, aspect 
bouw, ingediend 18 maart 2020

•  Enschedesestraat 190, Z/20/015781, het verbou-
wen van een schuur en woning, aspect bouw en 
monument, ingediend 19 maart 2020

•  Groothuizenweg 62a, Z/20/015734, het kappen 
van één eik, aspect kap ingediend, 16 maart 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Beckummerweg 11, Z/20/015718, het kappen van 

drie eiken, aspect kap
•  Benteloseweg 25, Z/20/015659, het kappen van 

één linde en twee eiken, aspect kap
•  Buurserstraat 56, Z/20/015254, het plaatsen van 

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

•  Eibergsestraat 93, Z/20/015649, het kappen van 
één beuk, aspect kap

•  Oude Enschedeseweg 50, Z/20/015548, het bou-
wen van een kapschuur, aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Veldmaterstraat 45, Z/20/015352, het verbouwen/
uitbreiden van een horecapand (wijziging op ver-
leende vergunning), aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 25 maart 
2020. 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.

WET GELUIDHINDER
Voor het bestemmingsplan is een hogere grenswaarde 
vastgesteld wegverkeerslawaai van wege het realise-
ren van maximaal 42 woningen op het perceel Goorse-
straat 72a. Met ingang van 26 maart 2020 kan binnen 
zes weken beroep/verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingesteld. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe 
onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE 
AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING
•  Muziek-discoavond (19 juli 2020), Z/20/015797, 

Scholtenhagenweg 32, ingediend 23 maart 2020
•  Volksfeesten Buurse (21 t/m 23 augustus), 

Z/20/015748, Broekheurnerweg 19, ingediend 17 
maart 2020

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

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. 

Nieuwe uitgave over bombardement 24 maart 1945
Op dinsdag 24 maart was het precies 75 jaar geleden dat Haaksbergen in diepe rouw werd gedompeld. Vanwege een 
vergissingsbombardement vonden 57 mensen de dood en raakten ruim 200 mensen gewond. Velen waren van de 
ene op de andere dag dakloos. De 318 bommen zorgden ervoor dat vooral de Klaashuisstraat, Brink, Buurserstraat, 
Wethouder Bevertstraat, Enschedesestraat en Veldkampstraat zwaar werden getroffen.

In 1995 is over dit bombardement een 
boekje verschenen. De Historische 
Kring heeft dat boekje nu opnieuw uitge-
geven en aangevuld met nieuw opgete-

kende verhalen op basis van interviews 
met nog levende ooggetuigen en nabe-
staanden. Het vernieuwde boek is voor 
slechts 6 euro verkrijgbaar bij Boek & 

Buro aan de Spoorstraat en bij Haaks-
bergen Natuurlijk in het MBS-gebouw 
aan de Stationsstraat.

Noaberpoort

Thuisbelmaatje voor Haaksbergse ouderen
Door het coronavirus zitten veel ouderen in Haaksbergen noodgedwongen thuis. Hierdoor hebben ze veel minder so-
ciale contacten dan normaal. Enerzijds omdat familie, buren en mantelzorgers niet op bezoek kunnen komen, maar 
ook doordat activiteiten niet doorgaan vanwege het virus. Veel ouderen missen het gezelschap en het maken van een 
praatje.

Ouderenwerkers van de Noaberpoort 
Ton Harmsen en Gerda van der Vel-
de bedachten daarom Thuisbelmaatje. 
Thuisbelmaatjes zijn vrijwilligers die de 

komende weken ouderen bellen, zodat 
ze even met iemand kunnen praten en 
zich zo minder eenzaam voelen. “He-
laas kunnen we vanwege het corona-

virus niet bij de ouderen langsgaan, 
maar bellen kan nog wel”, vertellen Ton 
en Gerda. “We komen daarom graag in 
contact met Haaksbergse ouderen die 

het fijn vinden om een praatje te maken. 
Wij koppelen ze dan aan een vrijwilliger 
en die zal vervolgens bellen.”

Aanmelden:
•  Ton Harmsen - telefoonnummer 06 - 

8354 6186
•  Gerda van der Velde - telefoonnum-

mer 06 - 1317 3322

Openbare Bekendmakingen

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.

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.

Contact


