
 donderdag 12 maart 2020 pagina 1

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Van hyper-creatief tot terminale serieusheid

AdoptIDee Haaksbergen kickt-off

Donderdag 26 maart over Buurserzand - Horsterveen

Informatiebijeenkomst 
Natura 2000

Banenmarkt 8 april 
gaat niet door

 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. 

Fietsenveiling 
Op zaterdag 28 maart vindt een fietsen-
veiling plaats. Plaats van handeling is 
het gebouw van Twente Milieu (voorma-
lige gemeentewerf) aan de Elektrostraat 
3a op bedrijventerrein Stepelo. De vei-
ling begint om 10.00 uur. Geïnteresseer-
den kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur al-
vast een kijkje komen nemen.

Zo rond ons 44e levensjaar begeven we ons in een staat van terminale se-
rieusheid. Creativiteit is op dat moment ver te zoeken, terwijl juist dát zo 
belangrijk is voor ondernemers die willen vernieuwen. De oplossing? Jonge 
kinderen aan het werk zetten met de vraagstukken waar ondernemers voor 
staan. Want kinderen hebben die creativiteit wel. Dit vertelt Carine Giesbers 
van PNO Consultants, initiatiefnemer van AdoptIDee. Na het mega-succes in 
Groningen gaat AdoptIDee ook van start in Haaksbergen. Carine: “Ik ben heel 
blij dat nu ook Haaksbergse basisschoolleerlingen en bedrijven met elkaar 
aan de slag gaan!”

Dinsdag 3 maart was de kick-off in het 
gemeentehuis. Daarbij waren vertegen-
woordigers van negen plaatselijke be-
drijven en de basisscholen Paus Joan-
nes, De Kameleon en de St. Bonifatius-
school aanwezig. Kinderen waren er nog 
niet. Dat gebeurt binnenkort, wanneer 
de ondernemers naar de scholen gaan. 
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 
8 mogen dan aangeven voor welk pro-
bleem ze een oplossing willen beden-
ken. Ze krijgen daar wel wat begeleiding 
bij, maar vooral krijgen ze de vrije hand. 

Hoe dit proces in zijn werk gaat leggen 
de kinderen vast in vlogs. Daarop zal te 
zien zijn hoe ze er in de klas aan werken 
en hoe ze op bedrijfsbezoek gaan. Op 
21 april is de grote feestelijke einddag. 
De finale, waarbij de kinderen hun op-
lossingen presenteren. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Fantaseren en dromen
De gemeente Haaksbergen draagt 
AdoptIDee een warm hart toe. Antoon 
Peppelman, wethouder Onderwijs en 

Jeugd, in zijn openingswoord: “Kinderen 
kunnen nog heerlijk fantaseren en dro-
men. Ze zien geen belemmeringen. Dat 
is nodig om iets nieuws te ontwikkelen. 
Tegelijkertijd moeten kinderen al vroeg 

een beroepskeuze maken. Ook daarom 
is het goed ze te laten kennismaken met 
wat er te koop is. Ik wens de kinderen en 
de ondernemers heel veel succes met 
dit mooie initiatief!”
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In het Natura 2000-gebied Buurserzand - Horsterveen (onderdeel van het 
Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen) worden maatregelen 
getroffen om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken. De provincie 
Overijssel wil inwoners graag informeren tijdens een inloopbijeenkomst op 
donderdag 26 maart. 

Tijdens deze inloopbijeenkomst krijgen 
bezoekers informatie over de maatrege-
len die worden uitgevoerd om de Natu-
ra 2000-doelen te realiseren en wat dit 
voor hen betekent. Ook is er alle gele-
genheid om vragen te stellen over de 
opgave, de procedure of het indienen 

van een zienswijze. De bijeenkomst 
vindt plaats op 26 maart tussen 18.30 en 
21.00 uur in het Kulturhus aan de Blan-
kenburgerstraat. Meer weten over Na-
tura 2000-gebied Buurserzand - Hor-
sterveen? Kijk op www.overijssel.nl/
buurserzandhaaksbergerveen.

In een eerdere editie van GemeenteNieuws werd aangekondigd dat op woens-
dag 8 april de ‘Banenmarkt Samen Doen!’ zou worden georganiseerd in het 
Haaksbergse gemeentehuis. De banenmarkt gaat echter om financiële en or-
ganisatorische redenen niet door. Later dit jaar wordt gekeken of een nieuwe 
datum kan worden gevonden.

Werkplein Twente-adviseur Esther Nij-
land heeft er begrip voor dat de banen-
markt nu niet kan plaatsvinden. “Vanwe-
ge het financieel toezicht zit de gemeen-
te Haaksbergen momenteel in zwaar 
weer. Dan is het lastig om hiervoor bud-
get te krijgen. Ook organisatorisch wa-

ren er nu nog te veel knelpunten om de 
banenmarkt door te laten gaan. Al met 
al vonden we het verstandig het nu niet 
door te laten gaan. De vorige banen-
markt was een groot succes. We bekij-
ken dan ook op welke manier we later dit 
jaar nog een editie kunnen organiseren.”

Volop belangstelling 
voor Vitaliteitsbeurs

Noaberpoort

Afgelopen zondag was de zesde editie van de Vitaliteitsbeurs, die maar 
liefst 1250 bezoekers trok! Er was dan ook een veelzijdig programma, dat 
dan ook bij veel bezoekers in de smaak viel. De mannen van de Clippers 
Crew Singers zorgden voor een muzikaal welkom op de vroege zondag-
ochtend. De opening van de beurs werd vervolgens verricht door wethou-
der Sport Antoon Peppelman. Hij stimuleerde bezoekers om vooral actief 
te blijven en iets te gaan óf te blijven doen wat je leuk vindt. 

Meteen vanaf de opening was het een 
drukte van belang. De bezoekers lie-
ten zich informeren bij de tientallen 
standjes over activiteiten, hulpmid-
delen en zorg. Ook konden ze mee-
doen met demonstraties of zich lekker 
laten verwennen met een massage. 
Ze maakten kennis met plaatselijke 
zorgprofessionals en konden erva-
ren dat Haaksbergen heel wat clubs 

en vrijwilligersorganisaties telt die het 
leven aangenamer maken. De be-
zoekers sloten een gezellige zondag 
af met de woorden ‘tot volgend jaar’! 
Een mooi compliment voor de organi-
satie, die in handen is van Buurtsport-
coach Haaksbergen. Het evenement 
vindt jaarlijks plaats om gezond leven 
te stimuleren.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 14 maart kunt u tussen 10.00 en 12.00 
uur oud papier brengen bij Paus Joannesschool aan 
de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier weg-
brengen naar basisschool Honesch, Hasseltweg 10.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 14 maart halen Scouting Han Jordaan 
Groep en Bon Boys oud papier op in de inzamelge-
bieden 4 en 5. Het papier graag in dozen of gebun-
deld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

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) 
•   Benteloseweg 25, Z/20/0015659, het kappen van 

twee eiken en één linde, aspect kappen, ingediend 
6 maart 2020

•   Broekheurnerweg 46, Z/20/015663, het kappen 
van twee eiken, aspect monument en kap, inge-
diend 9 maart 2020

•   Eibergsestraat 93, Z/20/015649, het kappen van 
één beuk, aspect kap, ingediend 5 maart 2020

•   Meijersgaardenweg 12, Z/20/015640, het bouwen 
van een schuur, aspect bouw, ingediend 4 maart 
2020

•   Veldmaterstraat 182, Z/20/015660, het bouwen 
van tien appartementen en twee woningen Bargink-
shoeve, aspect bouw, ingediend 9 maart 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
•   Benteloseweg 23 en 25, Z/19/014990, het aanpas-

sen van een dubbele bedrijfswoning naar enkele be-
drijfswoning, aspect bouw, ingediend 23 december 
2019

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 20 april 2020. 
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) 
REGULIERE PROCEDURE  
•   Hanninkweg 19a, Z/20/015591, het kappen van 

drie eiken, aspect kappen 
•   Veddersweg 11, Z/20/015372, het plaatsen van een 

carport met zonnepanelen, aspect bouw en hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 11 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•   Kortenaerstraat ong., Z/20/015674, het vervan-

gen/verplaatsen district station gas
•   Rekkenseweg 2, Z/20/015673, het aanpassen en 

actualisatie van de onveilige schietzones

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•   Bouwvak borrel (17 juli 2020), Z/20/015625, de 

Greune 14a, ingediend 3 maart 2020
•   De Veldmaat Bruist (25-28 juni 2020), Z/20/015626, 

Geukerdijk, ingediend 3 maart 2020
•   Feestavond in Bianca’s eetcafé (26 april 2020), 

Z/20/015655, ingediend 5 maart 2020
•   Jubileumfeest (5 juni 2020), Z/20/015636, Tolstraat 

26, ingediend 4 maart 2020
•   Run Bike Run (22 november 2020), Z/20/015669, in-

gediend 9 maart 2020

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•   Paasvuur St. Isidorushoeve (12 april 2020), 

Z/20/015015, Goorsestraat 138, bekendgemaakt 9 
maart 2020

•   Stormvogels goes Caribbean (3-5 juli 2020), 
Z/19/014748, Kolenbranderweg 15, bekendge-
maakt 9 maart 2020

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.

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.

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


