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GemeenteNieuws

Noodverordening
De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Arjen Gerritsen, heeft  
vorige week de aangescherpte noodverordening onder tekend. Met deze noodver-
ordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen met betrek-
king tot samenkomsten, evenementen en contactberoepen die op 23 maart door 
het kabinet zijn afgekondigd. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de 
verspreiding van het coronavirus te beperken.

geleefd. Ook kunnen boetes worden afge-
geven aan groepen van meer dan 2 perso-
nen, die de regel om anderhalve meter af-
stand te houden niet naleven.

Ingr ijpende maatregelen
In Twente is een aantal maatregelen extra 
aangescherpt. Zo sluiten alle campings en 
vakantieparken en zijn er duidelijke maat-
regelen voor markten afgesproken. Arjen 
Gerritsen: “ Ik begrijp dat het ingrijpende 
maatregelen zijn voor zowel inwoners als 
ondernemers, maar deze maatregelen zijn 
echt nodig om de coronacrisis het hoofd te 

bieden. Gelukkig zien we dat vrijwel ieder-
een inmiddels doordrongen is van het feit 
dat er stevige maatregelen moeten wor-
den genomen om de verspreiding van het 
coronavirus te remmen. Deze noodveror-
dening helpt ons om te handhaven.“
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De huidige aangepaste noodverorde-
ning vervangt de noodverordening van 18 
maart. In de huidige verordening zijn spe-
cifieke maatregelen opgenomen met be-
trekking tot samenkomsten en bijeenkom-

sten. De essentie is dat de Voorzitter Vei-
ligheidsregio bevoegd is om bijvoorbeeld 
winkels of markten te sluiten, wanneer de 
regel om minimaal anderhalve meter af-
stand te nemen van elkaar niet wordt na-

Alleen nog op afspraak
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de publieksbalie van de ge-
meente Haaksbergen de komende tijd alleen nog op afspraak te bezoeken. Kan uw 
vraag of afspraak wachten? Stel deze dan uit . Het is ook mogelijk om verschillende 
zaken digitaal te regelen.

We willen de contactmomenten tussen 
onze inwoners en medewerkers zoveel 
mogelijk beperken om de mogelijke ver-
spreiding van het coronavirus te voor-
komen. Bij onze publieksingang wordt u 
daarom in eerste instantie via de intercom 
te woord gestaan, voordat u naar aanlei-
ding van uw afspraak verder wordt gehol-
pen aan onze publieksbalies.

Kom bij een afspraak alleen naar het ge-
meentehuis als u niet kucht, hoest en/of 
verkouden bent of koorts hebt. U kunt ook 
niet naar het gemeentehuis komen als uw 
gezinsleden of huisgenoten koorts heb-
ben. Heeft  u vragen die niet kunnen wach-
ten? Bel dan (053) 573 45 67. We helpen u 
graag.

Meer informatie
De afgelopen periode heeft  de gemeente Haaksbergen diverse berichten gepubli-
ceerd rondom het coronavirus. Die berichten kunt u gebundeld bekijken in het over-
zicht daarvan op�������	���������������������. Wilt u meer weten? Lees de laat-
ste 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 kunnen op de 
gemeentelijke website informatie vinden over onder meer organisaties waar ze te-
recht kunnen voor hulp. Uiteraard kunt u ook bellen met de gemeente Haaksbergen 
via (053) 573 45 67.

Gemeentelijke belastingen

Ondernemers kr ijgen 
uitstel van betaling
Ondernemers in Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, 
Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand krijgen uitstel van betaling van gemeen-
telijke belastingen tot 1 oktober 2020. Via www.gbtwente.nl kunnen zij dit uitstel 
aanvragen. Ze kunnen uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld onroeren-
de zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting. 

Gemeenten volgen hiermee het rijksbe-
leid om de economische schade als ge-
volg van de coronacrisis waar mogelijk te 
beperken. Daarnaast verstuurt GBTwente 
in opdracht van de gemeenten tot 15 april 
geen nieuwe aanslagen, aanmaningen en 
dwangbevelen. Ook worden invordering-
strajecten tot die datum opgeschort. Uit-
stel van betaling wordt voor alle gemeen-
telijke belastingen verleend die nog niet 
zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven 
die ingeschreven staan bij de Kamer van 
Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken 

en stichtingen of (sport-)verenigingen kun-
nen uitstel aanvragen. Met deze maatregel 
willen gemeenten voorkomen dat onder-
nemers die het moeilijk hebben door de 
coronacrisis nog verder in de problemen 
komen. 

Bent u ondernemer en heeft  of verwacht 
u betalingsproblemen om uw aanslag ge-
meentelijke belastingen tijdig te betalen? 
Dat kan via www.gbtwente.nl. Daar vindt u 
ook antwoord op veelgestelde vragen.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen
Elke gemeente in Nederland moet beschikken over een lokale Rekenkamer (com-
missie). De Rekenkamercommissie heeft  als taak onderzoek te doen naar de doel-
treff endheid (eff ectiviteit van het beleid van de gemeente), doelmatigheid (zijn de 
werkzaamheden eff iciënt uitgevoerd) en rechtmatigheid (is volgens de wetgeving 
en gemeentelijke regels gehandeld).

De Rekenkamercommissie is een commis-
sie van de gemeenteraad en de leden wor-
den ook door de gemeenteraad benoemd, 
maar de commissie is onafhankelijk in haar 
handelen en bepaalt zelf welke (beleids)
onderwerpen van de gemeente ze wil on-
derzoeken. De Rekenkamercommissie van 
Haaksbergen bestaat momenteel uit drie 
onafhankelijke leden, te weten Ellen Oden-

thal (voorzitter), Michel Ligtenbarg en Ar-
nold Titsing. Daarnaast kan de commissie 
een beroep doen op Johan Bos en Edo van 
Bree als adviseurs.

Nieuwste lid
Arnold Titsing is het nieuwste lid van de 
commissie. Hij is door de raad benoemd 
op 29 januari 2020. Arnold woont in Nijver-

dal, is 51 jaar, getrouwd en heeft  drie kin-
deren. In het dagelijkse leven is hij hoofd 
van het team Financiën en control van de 
gemeente Hellendoorn. Ook is hij plaats-
vervangend griff ier bij de gemeente Hel-
lendoorn. Naast het werk is hij actief bij 
voetbalvereniging DES in Nijverdal op het 
gebied van financiën en heeft  hij bardien-
sten. Arnold wil zich graag inzetten voor de 
Rekenkamercommissie van de gemeente 
Haaksbergen.
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Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of een-
zaamheid? In de Noaberpoort werken 

medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 
die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Waterover last
Bij hevige regen staat er nogal eens 
water in de straten in de omgeving 
van de Blankenburg, Benninkstraat 
en Peddemors. Het riool is niet vol-
doende in staat om veel regenwater 
te verwerken. Daardoor komen de 
putdeksels omhoog en stroomt er 
rioolwater de straten in. Dat is niet 
wenselijk. De gemeente heeft het be-
drijf Roelofs gevraagd deze proble-
men te verhelpen. Roelofs gaat on-
der meer extra kolken plaatsen die 
het overtollige regenwater moeten 
afvoeren naar een regenwaterriool 
in de buurt. Dat gebeurt de komende 
weken. Doorgaand verkeer zal wor-
den omgeleid. Aanwonenden hebben 
een brief ontvangen.

Onder de indruk
“De rekenkamercommissie voert onder-
zoeken uit om één van de taken van de ge-
meenteraad, namelijk de controle op het 
gevoerde bestuur, beter mogelijk te ma-
ken. Ik zie dit als een belangrijke taak in 
het kader van het dualisme. De samenle-
ving mag verwachten dat de middelen van 
de (lokale) overheid, zeker in deze tijd met 

oplopende tekorten bij de zorgtaken van 
de gemeenten, efficiënt worden gebruikt 
en dat wordt onderzocht of de beoogde ef-
fectiviteit bereikt wordt. Daarnaast was ik 
onder de indruk van de rapporten van de 
commissie. Die hebben een hoge kwaliteit. 
Dat is bij andere gemeentes wel eens an-
ders”, aldus Arnold.

Meer info
Het cv van Arnold en van de andere leden 
van de Rekenkamercommissie staan op 
de website van de Rekenkamercommis-
sie. Tevens staan daar de jaarverslagen 
en de rapporten van de diverse onder-
zoeken die door de Rekenkamercommis-
sie zijn gemaakt: www.haaksbergen.nl/
Rekenkamer.

Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. Voorstel voor betere afvalscheiding

Nieuw afvalbeleid:  ver vuiler  betaalt
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Als het aan het college van B&W ligt, dan 
zet de gemeente een aantal belangrij-
ke vervolgstappen voor betere afval-
scheiding. De meest in het oogspringen-
de is de invoering van diftar. Dat is een 
systeem waarbij goede afvalscheiding 
scheelt in de por temonnee en waarbij 
de vervuiler betaalt . “ Door de introduc-
tie van de oranje verpakkingencontai-
ner zijn we in Haaksbergen al veel be-
ter gaan scheiden”, ver telt wethouder 
Louis Koopman. “Maar we voldoen nog 
niet aan de landelijke doelstellingen 
voor restafval. Daarom stellen wij nu 
vervolgmaatregelen voor.”

Het voornemen is om diftar vanaf 1 janua-
ri 2021 in te voeren. Daarmee is Haaksber-
gen één van de laatste gemeenten in Twen-
te die overstapt op gedifferentieerde tarie-
ven voor afval. Bij diftar betaalt iedereen 
een vast tarief, daarnaast betaal je voor 
het aantal keren dat je restafval aanbiedt. 
Koopman: “De hoeveelheid restafval moet 
binnen tien jaar minder zijn dan 50 kilo 
per inwoner per jaar. Begin dit jaar zaten 
we nog op 134 kilo. Uit ervaringen overal 
in Nederland blijkt dat mensen beter afval 
gaan scheiden op het moment dat het ze 
geld kost als ze dat niét doen.”  

Stimulans
Het college wil dat de verschillende afval-
stromen (zoals gft, verpakkingen, papier, 
glas en restafval) zo goed mogelijk ge-
scheiden worden. Het streven is om zo min 
mogelijk restafval over te houden. Dit type 

afval moet namelijk verbrand worden en 
dat kost geld. Afval uit bijvoorbeeld de ver-
pakkingencontainer levert juist geld op. 
Dat is omdat het hergebruikt kan worden 
en dat is ook nog eens beter voor het mi-
lieu. Diftar is een financiële stimulans om 
beter afval te scheiden. 

Ondergrondse verzamelcontainers
Naast diftar wil het college de bovengrond-
se verzamelcontainers bij supermarkten 
en bij appartementencomplexen onder-
gronds plaatsen. Die ondergrondse con-
tainers zijn straks te bedienen met de Mi-
lieupas van Twente Milieu die ieder huis-
houden krijgt. Iedere keer dat iemand res-
tafval in deze container gooit wordt dit in 
rekening gebracht. De ondergrondse con-

tainers kunnen ook gebruikt worden om 
daar luiers en incontinentiemateriaal in te 
gooien.

Twee voordelen
Volgens wethouder Koopman heeft het 
nieuwe afvalbeleid twee belangrijke voor-
delen: het kost minder én het is duurza-
mer. “De kosten voor afvalinzameling en 
verwerking worden betaald door de in-
woners van Haaksbergen”, licht Koopman 
toe. “Met de maatregelen die we nu voor-
stellen gaan de kosten voor de inwoners 
omlaag. En als we afval goed scheiden, 
kunnen we veel hergebruiken. Dat is weer 
goed voor het milieu”. De gemeenteraad 
beslist later over de voorstellen die het col-
lege nu doet.

Online 
commissie-
vergader ing
Woensdag 8 apr il v indt er  een ge-
combineerde vergader ing plaats 
van de commissies Samenlev ing &  
Bestuur  en Ruimte.  De agendacom-
missie wil de komende t ijd vanwe-
ge de coronacr isis zo min mogelijk  
f ysieke raadsbijeenkomsten.  Daar-
om is voor  de commissievergade-
r ing van 8 apr il gekozen voor  digi-
taal vergaderen en op afstand.

Op 8 april wordt aan de hand van 
de laatste ontwikkelingen bezien op 
welke wijze de raadsvergadering van 
21 april vorm wordt gegeven. Indien 
u gebruik wilt maken van het spreek-
recht graag uiterlijk maandag 6 april 
contact opnemen met de griff ier Ger-
rit Raaben (e-mail g.raaben@haaks-
bergen.nl of telefoonnummer (053) 
573 45 67)). Hij zal dan samen met u 
bezien op welke manier hieraan in-
vulling kan worden gegeven.

Op 8 april staan onder meer de vol-
gende onderwerpen op de agenda: 
•  Bestemmingsplan “Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening 
Hassinkbrinkweg 24”
•  Bestemmingsplan “Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening 
Enschedesestraat 215 en Hazenweg 
ongenummerd”
•  Vervolgkoers afvalbeleid en 
afvalinzameling
•  Uitgangspuntennotitie Woonvisie 
2020-2030
•  Principeverzoek zoutwinningspro-
ject Nouryon
•  Stand van zaken Kulturhus
•  Voortgang Coöperatie De Kappen
•  Vooruitblik concept-RES Twente
•  Besluitvorming Marktplan
•  Samenwerkings- en prestatieaf-
spraken 2020 met Domijn en Huur-
dersvereniging Haaksbergen

De Formulierenbrigade 

Ondersteuning telefonisch of  per  mail

Luisterend oor  voor  mantelzorgers
In deze tijd wordt er een groot beroep gedaan op mantelzorgers. Scholen zijn dicht 
en ook houden dagvoorzieningen de deuren gesloten. Veel mensen die begelei-
ding nodig hebben, zijn hierdoor verplicht thuis. Hierdoor komt alle zorg nu op de 
schouders van de mantelzorgers. Mantelzorgconsulent Gerda van der Velde wil 
Haaksbergse mantelzorgers graag ondersteunen waar mogelijk .

“We kunnen nu niet op huisbezoek, maar 
telefonisch kan ik wel een luisterend oor 
bieden of advies geven om deze periode zo 

goed mogelijk met elkaar door te komen.”  
Dat geldt ook voor mantelzorgers die zich 
meestal goed kunnen redden en normaal 

geen contact zouden zoeken met de No-
aberpoort. “ Ik kan me voorstellen dat er 
mantelzorgers zijn die juist nu hun verhaal 
kwijt willen of vragen hebben. Ook zij kun-
nen mij bellen”, aldus de mantelzorgcon-
sulent. Gerda van der Velde is van maan-
dag tot en met donderdag tussen 9.00 en 
12.30 uur te bereiken via telefoonnummer 
06 - 1317 3322. 

De Formulierenbrigade van de Noaber-
poort gaat in aangepaste vorm inwoners 
helpen met het invullen van lastige for-
mulieren. Vanwege het coronavirus wordt 
de ondersteuning vanaf deze week tele-

fonisch of per mail aangeboden. Om ie-
dereen zo goed mogelijk te kunnen hel-
pen, werken de vrijwilligers op afspraak. 
Een afspraak maken kan via Peter Wijn-
tje, coördinator van De Formulierenbriga-

de. Hij is te bereiken via (053) 573 45 89, 
mobiel via 06 - 8266 6420 of per mail via  
p.wijntje@noaberpoort.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.noaberpoort.nl/
formulierenbrigade.
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AFVAL

OUD PAPIER 
Vanwege de coronacrisis verloopt het op-
halen en brengen van oud papier niet hele-
maal zoals we dat in Haaksbergen gewend 
zijn. U kunt de komende tijd nog steeds 
met uw oud papier terecht bij Langezaal. 
Scholen en verenigingen mogen, als ze 
zich aan de verscherpte regels houden, 
hun wekelijkse ophaalactie van oud pa-
pier voortzetten. 
•  Op zaterdag 4 april kunt u tussen 9.00 en 
12.00 uur oud papier brengen naar basis-
school Pius X aan de W.H. Jordaansingel 
20
•  Basisschool De Holthuizen haalt op zater-
dag 4 april géén oud papier op in wijk 3

De gemeente vraagt alle scholen en ver-
enigingen die de komende periode oud 
papier zouden inzamelen en daar nu voor-
lopig van afzien zich te melden bij de ge-
meente. Inwoners die hun oud papier al 
buiten hadden neergezet worden vrien-
delijk verzocht dat weer binnen te zetten, 
naar Langezaal te brengen of weer buiten 
te zetten zodra er weer oud papier wordt 
opgehaald.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 

contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden in-
gediend 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 onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 

tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-
le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep te-
gen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Broekheurnerweg 46 , Z/20/015829, het 
kappen van één Amerikaanse eik, aspect 
kap en monument, ingediend 24 maart 
2020
•  Klaashuishof  2 , Z/20/015830, het plaat-
sen van een carport, aspect bouw, inge-
diend 24 maart 2020
•  Tex tielstraat 12 , Z/20/015827, het plaat-
sen van een overkapping, aspect bouw, 
ingediend 24 maart 2020
•  Veldmaterstraat 156 , Z/20/015861, het 
realiseren van een nokverhoging op be-
staande woning, aspect bouw, ingediend 
27 maart 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Eibergsestraat 270, Z/19/015019, het 
legaliseren van een paardenmanege en 
quarantainestal, aspect bouw en hande-
len in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning, ingediend 31 december 2019

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 12 
mei 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden 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 
•  De Greune 30, Z/20/015547, het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte, aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 1 
april 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

Heeft u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar  
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact

 Openbare Bekendmakingen


