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“ Vergeet	de	ouderen	en	alleenstaanden	niet	met	Pasen!”

Foto:	Alexander	Fianke

Het is bijna Pasen. Traditiegetrouw is dat juist een moment waarop we elkaar in 
Nederland massaal opzoeken. Dat we met elkaar om tafel gaan, familiebanden aan-
halen en zorgen voor gezelligheid. Maar dit jaar is alles anders. Dit jaar gooit corona 
roet in het eten. Dat is al erg lastig voor een gezin met kinderen, maar voor ouderen 
en alleenstaanden zijn de komende feestdagen ex tra uitdagend.

Sommige ouderen maakten zich de afge-
lopen weken best zorgen. Over hun eigen 
gezondheid of die van hun naasten. Ieder-
een begrijpt de strikte coronamaatregelen 
inmiddels wel, maar ze zorgen er óók voor 
dat ouderen minder bezoek krijgen dan 
voorheen. Dat familie, kinderen en klein-
kinderen niet langs kunnen komen. Dat 
mensen niet naar de kerk kunnen of niet 
naar de soos. Ik begrijp heel goed dat dit 
enorm vervelend is. Want als je al alleen of 
soms zelfs eenzaam bent, dan zijn het nu 
extra zware tijden.

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel 
mooie spontane initiatieven er in Haaks-
bergen ontstaan, in een tijd waarin veel 
behoeft e is aan verbroedering en gemeen-
schapszin. Daarover kan ik niet lovend ge-
noeg zijn. Ik hoop óók dat we de komen-
de dagen extra aandacht hebben voor die 
mensen die dat zo hard nodig hebben. 
Kent u een oudere of iemand die vaak al-
leen is? Stuur die persoon dan eens een 
kaartje met Pasen of pleeg een belletje. 
Want een troostende arm of een knuff el zit 
er nog even niet in, maar een kaartje of een 

andere blijk van belangstelling zorgt vaak 
al voor een mooie glimlach.

Met elkaar doen we er alles aan om de co-
ronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te 
kunnen bieden. We houden ons aan de af-
gesproken maatregelen, houden ander-
halve meter afstand en blijven zoveel mo-
gelijk thuis. De dag waarop Haaksbergen 
weer is zoals het was, komt met de dag 
dichterbij. Tot die tijd hoop ik dat we de 
saamhorigheid, die nu volop te zien is in 
onze mooie dorpen Haaksbergen, Buurse 
en De Hoeve, kunnen blijven opbrengen. 
En dat er ook in de toekomst een hoop van 
blijft  hangen. Ik wens u hoe dan ook een fij-
ne Pasen.
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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 gemeentehuis 
als u niet kucht, hoest en/of verkouden 
bent of koorts hebt. U kunt ook niet naar 
het gemeentehuis komen als uw gezinsle-
den of huisgenoten koorts hebben. Heeft  u 
vragen die niet kunnen wachten? Bel dan 
(053) 573 45 67. We helpen u graag.

24	uurs	noodopvang	voor 	k inderen
Kinderen van ouders met zogeheten cruciale beroepen kunnen ook in deze bijzon-
dere coronatijd terecht op school, bij de kinderopvang of bij hun gastouder. Dit 
stelt ouders in staat om hun beroep te blijven uitoefenen. Ouders regelen dit recht-
streeks met scholen of  de kinderopvang. In opdracht van de rijksoverheid helpen 
gemeenten de scholen en opvangorganisaties hierbij.

Voor kinderen tot en met 12 jaar die buiten 
kantoortijden opgevangen moeten wor-
den heeft  de gemeente nu ook 24-uurs op-
vang georganiseerd in Haaksbergen. Ook 
hebben de gemeente en scholen aandacht 
voor kinderen voor wie het lastig is om 
veel thuis te zijn. Dat kunnen kinderen zijn 

die thuis onvoldoende begeleiding krijgen 
of voor wie thuis geen veilige basis is. Om 
deze kinderen te helpen moet heel goed 
gekeken worden wat nodig is. Het kan zijn 
dat het deze kinderen helpt om naar school 
of opvang te gaan. Lees het volledige arti-
kel op www.haaksbergen.nl/coronavirus.

Gemeentehuis	
gesloten	rond	Pasen
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de publieksbalie van de gemeente 
Haaksbergen alleen nog op afspraak te bezoeken. Rond de paasdagen is het gemeen-
tehuis gesloten. Op Goede Vrijdag (vrijdag 10 april) en op tweede paasdag (maandag 13 
april) is het daarom niet mogelijk om een afspraak te maken. Kijk voor meer informatie 
op www.haaksbergen.nl/alleen-op-afspraak. De gemeente Haaksbergen wenst u fijne 
paasdagen!

Samen	sterk 	
tegen	corona!
In deze rare coronatijd is het goed om eens extra om te kijken naar je buur. Om je oude 
oma een lief berichtje te sturen. Iemand te laten weten dat hij goed werkt doet. We FaceTi-
men en WhatsApp-bellen ons de laatste weken suf. Maar een ouderwets kaartje in de bus 
is ook nog altijd heel erg leuk! Daarom de komende weken op deze plek een kaartje. Knip 
het uit en gooi het in de bus bij iemand die jij nu graag wat aandacht geeft . #samensterk
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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 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. 

Vragen	over 	
corona?
We begrijpen goed dat het coronavi-
rus en de getroffen maatregelen tot 
veel vragen leiden. Maar wáár kunt 
u nou het best terecht met wélke 
vragen? Op www.haaksbergen.nl/
vragenovercorona hebben we voor 
u een handig overzichtje gemaakt. 
Heeft u daarna toch nog vragen? Bel 
dan het landelijke informatienum-
mer 0800 - 1351. Uiteraard kunt u 
ook bellen met de gemeente Haaks-
bergen via (053) 573 45 67.

Afvalinzameling	
rond	Pasen	en	
Koningsdag
 
Op tweede paasdag en Koningsdag 
haalt Twente Milieu geen afval op. 
In plaats daarvan komt Twente Mi-
lieu op een zaterdag de containers 
legen. Let op dat u de container die 
dag voor 7.30 uur aan de straat zet. 
Zo weet u zeker dat uw container 
geleegd wordt. De klantenservice 
van Twente Milieu is deze zaterda-
gen tussen 9.00 en 15.00 uur bereik-
baar via telefoonnummer 0900 - 852 
01 11 of via het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact. Het 
afvalbrengpunt is beide feestdagen 
gesloten. In plaats van maandag 13 
april wordt uw container geleegd op 
zaterdag 11 april. En in plaats van 
maandag 27 april vindt de lediging 
plaats op zaterdag 25 april.

AFVAL

OUD	PAPIER	OPHALEN
Op zaterdag 11 april 2020 haalt de Scouting 
Han Jordaan Groep oud papier op in  inza-
melgebied 4. Het papier graag in dozen of 
gebundeld aanbieden. U kunt ze dan neer-
zetten bij de containerverzamelplaatsen.

OUD	PAPIER	BRENGEN
U kunt bij de Paus Johannes school infor-
meren of u zaterdag 11 april oud papier 
kunt brengen tussen 10.00 en 12.00 uur 
aan de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u 
oud papier wegbrengen naar Langezaal tij-
dens openingsuren.

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 ver-
zoek om voorlopige voorziening (in twee-
voud) te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter. Zowel 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 uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE	AANVRAGEN	
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)		
•  Hofweg	3 , Z/20/015941, het plaatsen van 
een tijdelijke woonunit, aspect bouw, in-

gediend 1 april 2020
•  Noodsingel	hoek	Hengelosestraat	Sec-
t ie	 O	 Nummer	 1892 , Z/20/015903, het 
bouwen van tien woningen, aspect bouw, 
ingediend 2 april 2020
• 	Oude	 Enschedeseweg	 69, Z/20/015926, 
het bouwen van een machineberging ter 
vervanging van bestaande schuur, aspect 
bouw, ingediend 3 april 2020
•  Spinnerstraat	 15, Z/20/015925, het 
plaatsen van een tijdelijke tent, aspect 
bouw, ingediend 3 april 2020

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

KENNISGEVING	VERLENGEN	
BESLISTERMIJN
•  Kroonpr ins	19, Z/20/015482, het kappen 
van één berk, aspect kap, (ingediend op 
17 februari 2020)

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 25 
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			
•  Broekheurnerweg	46 , Z/20/015829, het 
kappen van één Amerikaanse eik, aspect 
kap 

Deze vergunning is bekendgemaakt op 8 
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.

VORMVRIJE	MER	BEOORDELING
•  Kor tenroelefsweg	10, Z/20/015882

Het beoordelingsbesluit en de daarbij be-
horende stukken liggen vanaf 9 april 2020 
gedurende 6 wekenter inzage in het ge-
meentehuis. Uit de door de aanvrager in-
gediende aanmeldingsnotitie is gebleken 
dat er geen sprake is van belangrijke na-
delige gevolgen voor het milieu die de in-
diening van een milieueffectrapport nood-
zakelijk maken. Tegen dit besluit is op dit 
moment geen bezwaar of beroep moge-
lijk. Dit beoordelingsbesluit maakt deel uit 
van het nog te nemen besluit op de aan-
vraag omgevingsvergunning. Tijdens deze 
vergunningprocedure kunnen zienswij-
zen worden ingediend en beroep worden 
ingesteld.

INGEDIENDE	AANVRAGEN	
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Kolderhoeveparty (21-22 november 
2020), Z/20/015931, Olthuisweg	24, inge-
diend 6 april 2020

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE	
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  D.W. van Raaij, Z/20/015451, verkoop van 
oliebollen nabij het voormalig ABN-AMRO 

gebouw ter hoogte van de Jumbo van 1 
november 2020 tot en met 31 december 
2020

Deze vergunning is bekendgemaakt op 7 
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.

BESTEMMINGSPLANNEN

EIBERGSESTRAAT	92-94
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het college in zijn vergadering van 
dinsdag 31 maart 2020 heeft besloten het 
ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen 
Dorp, partiële herziening Eibergsestraat 
92-94’ ter inzage te leggen. Het plan om-
vat het uitbreiden van het bestaande pand 
aan de Eibergsestraat 92 en het transfor-
meren van het voormalige café tot 6 woon-
appartementen, waarvan 4 op de begane 
grond en 2 op de verdieping. Ten behoeve 
van de appartementen worden er aan de 
voorzijde van het perceel Eibergsestraat 
94 twee parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Daarnaast wordt er aan de achterzijde, in 
aansluiting van het bijgebouw bij de wo-
ning, bergingsruimte gerealiseerd ten be-
hoeve van de appartementen. Het identifi-
catienummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.0158.BP1182-0001. De geluidsbe-
lasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
van de Eibergsestraat is voor de appar-
tementen hoger dan de voorkeursgrens-
waarde. In verband hiermee zijn burge-
meester en wethouders van Haaksbergen 
op grond van de Wet geluidhinder, in rela-
tie tot het bestemmingsplan, voornemens 
te besluiten tot vaststelling van hogere 
waarden zoals bedoeld in deze wet. 

Ter 	inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaks-
bergen Dorp, partiële herziening Eiberg-
sestraat 92-94’ inclusief bijbehorende bij-
lagen ligt met ingang van 10 april 2020 tot 
en met 21 mei 2020 voor een periode van 
zes weken voor iedereen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Het plan 
met de bijbehorende stukken is tevens in 
digitale vorm te raadplegen via onze web-
site www.haaksbergen.nl → Bestemmings-
plannen → Haaksbergen Dorp – Woonge-
bieden → Ontwerp → ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening Eibergsestraat 92-94’. 
Hier vindt u tevens een link naar ruimtelij-
keplannen.nl (landelijke voorziening).

Tevens ligt met ingang van deze termijn 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
ter inzage. De termijn voor het indienen 
van zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde is ge-
lijk aan de termijn van het onderhavige be-
stemmingsplan. Tijdens de terinzageter-
mijn kan eenieder reageren. Uw zienswij-
ze kunt u indienen bij de gemeenteraad, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens 
bestaat de mogelijkheid voor een monde-
linge zienswijze. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de behandelend ambtenaar 
Thorben Scholten, via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.


