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GemeenteNieuws

Openbaar  vervoer  
in coronatijd

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week bijeen voor besluitvorming over uiteenlopen-
de onderwerpen. De besluiten uit deze vergadering worden elke woensdagmiddag 
gepubliceerd en zijn na te lezen op haaksbergen.raadsinformatie.nl. 
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B
eeld: Sternet

Haaksbergse lintjes

Niet opgespeld,  wel opgebeld!
Normaal gesproken zou burgemeester Welten, op de vrijdag voorafgaand aan 
Koningsdag, lintjes mogen opspelden bij inwoners die dat verdiend hebben. Vanwege 
de coronamaatregelen lukte dat nu nog niet. Maar de landelijke lintjesregen ging be-
slist niet aan Haaksbergen voorbij. Burgemeester Welten mocht vrijdag drie inwo-
ners telefonisch verblijden met de klinkende woorden: “Het heeft  Zijne Majesteit de 
Koning behaagd”. Wél gebeld dus, maar nog niét opgespeld. Dat gebeurt later dit 
jaar.

Burgemeester Welten videobelde vrijdag 
met mevrouw Jo Hag-Koebrugge, met me-
vrouw Jo Riet-Ten Elshof en met meneer 
Wim Scholl. Hij vertelde het drietal via
 FaceTime dat ze werden benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente 
liet een feestelijke bos bloemen bezorgen 
bij de gedecoreerden, maar voorlopig blijft  
het daarbij. De daadwerkelijke versierse-
len die bij de koninklijke onderscheiding 
horen, worden op een later moment opge-
speld, waarbij de gedecoreerden uiteraard 
feestelijk in het zonnetje worden gezet.

De gedecoreerden in het kor t
Mevrouw Hag-Koebrugge (1945) is al ruim 
een halve eeuw vrijwilligster. Bij onder 

meer de Agrarische Boerinnenbond, de 
katholieke plattelandsouderen, de Heilige 
Geest Parochie en Het Uitvaartmeldpunt. 
Mevrouw Riet-Ten Elshof (1956) is vrijwil-
ligster sinds 1981. Onder meer bij de pro-
testantse gemeente Haaksbergen-Buurse, 
muziekvereniging Crescendo, het paas-
vuur in Buurse en als collectant voor aller-
lei goede doelen. Meneer Wim Scholl (1941) 
is sinds 1982 betrokken bij de Hervormde 
gemeente Haaksbergen, als lid van de ker-
kenraad, de beheercommissie en bestuurs-
lid. Ook was hij jarenlang actief bij de Histo-
rische Kring Eibergen en de Rotary.

Filmpjes
Tijdens de drie videobelsessies tussen bur-

gemeester Welten en de drie decorandi, 
was RTV Sternet van de partij om filmop-
namen te maken. De resultaten zijn inmid-
dels online prima te bekijken. Bijvoorbeeld 

via de Facebook-pagina van de lokale om-
roep, maar ook op die van de gemeente 
Haaksbergen.

Meer tijd voor  betalen belasting 
Inwoners van Haaksbergen die hun gemeentelijke belastingen nog niet betaald 
hebben, krijgen langer de tijd om te betalen. Dat heeft  het college dinsdag 21 april 
besloten. Hiermee steunt de gemeente inwoners en ondernemers die het moeilijk 
hebben door de coronacrisis. GBTwente voer t de maatregel uit. 

Het gaat om openstaande aanslagen voor 
gemeentelijke belastingen met dagteke-
ning 28 februari 2020. Die zouden voor 30 
april betaald moeten worden, tenzij inwo-
ners een automatische incasso hebben af-
gesloten. Degenen die géén automatische 
incasso hebben, krijgen nu eerst een be-
talingsherinnering in plaats van een aan-
maning. Inwoners krijgen daarmee twee 
maanden langer de tijd om eventueel 
kwijtschelding aan te vragen of een pas-
sende betaalafspraak te maken. Hierdoor 

kunnen ze aanmaningskosten voorkomen. 
Inwoners om wie het gaat, krijgen hierover 
persoonlijk bericht. Eind juni wordt het ge-
wone invorderingstraject weer opgestart. 

Ondernemers 
Eerder al werd bekend dat ondernemers 
voor gemeentelijke belastingen uitstel van 
betaling kunnen aanvragen tot 1 oktober 
2020. Ze kunnen een verzoek tot uitstel in-
dienen via de website van GBTwente.

Afvalinzameling rond 
Bevr ijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats 
daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 2 mei de containers legen. Let op dat 
u de container die dag voor 7.30 uur ’s ochtends aan de straat zet. Zo weet u ze-
ker dat uw container geleegd wordt. De klantenservice van Twente Milieu is deze 
zaterdagen tussen 9.00 en 15.00 uur bereikbaar. Dit kan telefonisch via 0900 - 
8520111. Maar u kunt ook het contactformulier gebruiken op www.twentemilieu.
nl/contact. Het afvalbrengpunt is op Bevrijdingsdag gesloten.

Terwijl Nederland zoveel mogelijk thuisblijft , is het niet zo raar dat het openbaar ver-
voer anders is geregeld dan normaal gesproken het geval is. Zo rijdt ook in Haaksbergen 
de buurtbus van en naar Buurse voorlopig niet. Voor actuele informatie kunt u terecht 
op buurtbus-buursehaaksbergen.nl/blog. Ook de reguliere bussen rijden niet volgens de 
normale dienstregeling. Omdat die dienstregeling bovendien elke dag kan veranderen, is 
het verstandig op www.twents.nl te kijken voordat u uw reis plant. 

Gemeentehuis gesloten 
op Bevr ijdingsdag

Vanwege vervuiling

Verzamelcontainer  voor  
verpakkingen in De Hoeve weg
Binnenkort wordt de bovengrondse verzamelcontainer voor verpakkingen in Sint 
Isidorushoeve verwijderd. De reden hiervoor is de vervuiling van de container. Er 
wordt veel afval ingegooid dat er niet in thuis hoort. Inwoners van De Hoeve kunnen 
voortaan gebruikmaken van de eigen verpakkingencontainer aan huis. Ook is het 
mogelijk om verpakkingen weg te gooien in ondergrondse verpakkingencontainers 
bij supermarkten in Haaksbergen.

Vanwege de maatregelen rondom het co-
ronavirus is de publieksbalie van de ge-
meente Haaksbergen alleen nog op af-
spraak te bezoeken. Op Bevrijdingsdag 
(dinsdag 5 mei) is het gemeentehuis geslo-
ten en is het niet mogelijk om een afspraak 
te maken. Kijk voor meer informatie op 
www.haaksbergen.nl/alleen-op-afspraak 
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   Openbare Bekendmakingen
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. Scholen en verenigingen mogen, als 
ze zich aan de verscherpte regels houden, 
hun wekelijkse ophaalactie van oud papier 
voortzetten. Op www.haaksbergen.nl/ 
coronavirus houden wij u op de hoogte van 
wijzigingen rondom het ophalen en bren-
gen van oud papier.

Op zaterdag 2 mei haalt basisschool Holt- 
huizen oud papier op in wijk 3. Graag 
het papier in dozen of gebundeld aan-
bieden. Het oud papier kunt u ’s mor-
gens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

EERSTE WIJZIGING VAN DE 
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 
Op 21 april 2020 heeft de gemeenteraad 

van Haaksbergen de Eerste wijziging van 
de Verordening maatschappelijke onder-
steuning vastgesteld. Deze verordening 
betreft een toevoeging van een aantal al-
gemene voorzieningen, het opnemen van 
een bijdrage voor een aantal algemene 
voorzieningen, een wijziging van de bij-
drage voor maatwerkvoorzieningen en het 
opnemen van weigeringsgronden voor de 
verstrekking van een pgb. De Eerste wijzi-
ging van de Verordening maatschappelij-
ke ondersteuning wordt bekendgemaakt 
in het digitale Gemeenteblad van 30 april 
2020 en treedt in werking op 1 mei 2020. 
Deze verordening is vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.
nl/verordeningen. Daarnaast is deze veror-
dening opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

EERSTE WIJZIGING VAN DE 
BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 
Op 21 april 2020 hebben burgemeester 
en wethouders van Haaksbergen de Eer-
ste wijziging van de Beleidsregels maat-
schappelijke ondersteuning vastgesteld. 
Deze beleidsregels bevatten toevoegin-
gen van een aantal algemene voorzienin-
gen, het wijzigen van artikel 5 van de Be-
leidsregels maatschappelijke ondersteu-
ning en het toevoegen van de Beleidsre-
gels inzake de toepassing van de landelijke 
toegankelijkheid van de maatschappelij-
ke opvang. De Eerste wijziging van de Be-
leidsregels maatschappelijke ondersteu-
ning wordt bekendgemaakt in het digitale 
Gemeenteblad van 30 april 2020 en treedt 
in werking op 1 mei 2020. De Eerste wijzi-

ging van de Beleidsregels maatschappe-
lijke ondersteuning is vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.
nl/verordeningen. Daarnaast is deze wij-
ziging opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

MANDAATBESLUITEN MANAGERS,  
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Op 21 april 2020 hebben de burgemeester 
en het college van burgemeester en wet-
houders de Mandaatbesluiten managers, 
personeel en organisatie vastgesteld. 
Deze besluiten bevatten de gemandateer-
de bevoegdheden aan managers en op het 
gebied van personeel en organisatie. De 
Mandaatbesluiten managers, personeel en 
organisatie worden bekendgemaakt in het 
digitale Gemeenteblad van 30 april 2020 
en treden in werking op 1 mei 2020. De 
Mandaatbesluiten managers, personeel 
en organisatie zijn vanaf de inwerkingtre-
ding te vinden op www.haaksbergen.nl/
verordeningen. Daarnaast zijn deze man-
daatbesluiten opgenomen in het verorde-
ningen-/regelingenregister 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 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 

Door bijdragen provincie en Rijkswaterstaat

College wil oude N18 aanpassen en snelheid ver lagen
De gemeenteraad sprak zich in december duidelijk uit. Binnen de bebouwde kom 
moet de maximale snelheid op de oude N18 omlaag zónder de gemeentelijke begro-
ting te belasten. Na veel onderhandelingen leggen Rijkswaterstaat en de provincie 
Overijssel nu samen circa 3,5 miljoen euro op tafel om de weg aan te passen en op te 
knappen. Daarmee is er budget voor meerdere wegaanpassingen. Wethouder Jan-
Herman Scholten is er blij mee: “ Hiermee kunnen we maatregelen treffen om ver-
keersgebruikers te dwingen de snelheid te temperen. Deze weg is simpelweg niet 
meer voor snel en doorgaand verkeer bedoeld.”

Een gemeente heeft altijd rekening te hou-
den met meerdere belangen. Bij het aan-
passen van de oude N18 is dat niet anders. 
Omwonenden, weggebruikers, onderne-
mers, natuurorganisaties. Allemaal vinden 
ze er iets van. De gemeenteraad heeft de 
belangen echter gewogen en bij meerder-
heid besloten dat de snelheid op de weg 
omlaag moet. Volgens wethouder Schol-
ten zijn het verbeteren van de verkeers-
veiligheid en leefbaarheid de belangrijkste 
doelstellingen van de aanpassingen aan de 
straat. Maar wél binnen de financiële mo-
gelijkheden, haast hij zich te zeggen. Want 
niet alles kan. Het geld dat nu beschikbaar 
komt van provincie en rijksoverheid is ove-
rigens puur en alleen bedoeld voor het 
aanpassen van de weg. Het mag niet voor 
andere doeleinden gebruikt worden.

Zekerheid
“We zijn erg verheugd dat Rijkswaterstaat 
en de provincie het geld ervoor op de 
plank hebben gelegd. Dit is een positieve 
uitkomst na heel wat gesprekken”, vertelt 
wethouder Scholten. Want dat het geld 
beschikbaar zou komen was allerminst ze-
ker. De provincie heeft als voorwaarde bij 
dit soort zaken dat ook de gemeente mee-
betaalt. Iets wat de gemeenteraad juist 
niet wilde. De provincie gaat er echter nu 
mee akkoord dat de bijdrage van Rijkswa-

terstaat mag worden aangemerkt als ge-
meentelijk geld. Scholten vervolgt: “Het is 
goed dat er nu zekerheid is over de finan-
ciële bijdrage. Want pas als je weet wat je 
krijgt, kun je plannen concreet maken.”

Uitkr istalliseren
Hoewel lang nog niet alles is uitgekris-
talliseerd, is in grote lijnen inmiddels be-
kend wat er met de weg gaat gebeuren. 
De maximumsnelheid gaat naar 50 kilome-
ter per uur binnen de bebouwde kom en 
60 op het deel tussen de gemeentegrens 
van Enschede en de bebouwde kom van 
Haaksbergen. Het asfalt moet vervangen 
worden, want dat is aan een niet zichtba-
re slijtage onderhevig. Een deel van het 
geld gaat wat het college betreft naar het 
verbeteren van de verkeersveiligheid van 
twee kruisingen: die van de Wiedenbroek-
singel en de Morsinkhofweg. Voor aanpas-
sing van het kruispunt met de Scholten-
hagenweg is nog niet voldoende geld be-
schikbaar. Verder is een breed scala aan 
wegaanpassingen denkbaar. Het meest 
waarschijnlijk zijn visuele wegversmallin-
gen, plateaus, middengeleiders (bij kruis-
punten) en verbeterde verlichting.

Mening
De gemeente heeft bij het ontwikkelen van 
deze eerste plannen de wensen en zorgen 

betrokken, die inwoners, wijkraden en on-
dernemers in een eerder stadium - tijdens 
onder meer een informatiebijeenkomst 
- voor het voetlicht hebben gebracht. De 
komende tijd kunnen deze partijen en de 
vervoersmaatschappij opnieuw hun me-
ning geven over specifieke aanpassingen 
aan de weg. Zo mogelijk houdt de gemeen-
te daar rekening mee, natuurlijk binnen de 
financiële ruimte.

Minder  weggebruikers
Het is de bedoeling de werkzaamheden ge-
faseerd uit te voeren. Begonnen wordt bij 
de gemeentegrens Enschede-Haaksber-

gen. Al met al zal het werk zo’n twee jaar 
duren. Als de weg eenmaal aangepast is, 
dan verwacht de gemeente een verdere af-
name van het verkeer. Waar er begin 2017 
per dag nog 15.000 weggebruikers waren, 
was dat een jaar later (met de komst van 
de nieuwe N18) al gehalveerd. Dat aantal 
gaat nog flink verder omlaag - naar 3000 
tot 4000 weggebruikers - als de snelheid is 
aangepast. “Daar is het ons precies om te 
doen”, zegt Scholten. “Minder weggebrui-
kers, meer verkeersveiligheid en een bete-
re leefbaarheid. Door gaand verkeer moet 
vooral van de nieuwe N18 gebruik maken.”
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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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Alber t  Cuyplaan 50c, Z/20/015750, het 
bouwen van een vrijstaande woning, as-
pect bouw

•  Eibergsestraat 270, Z/19/015019, het 
legaliseren van een paardenmanege en 
quarantainestal, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Hofweg 3, Z/20/015941, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 29 april 2020. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VORMVRIJE MER-BEOORDELING
•  Diepenheimseweg 27, Z/20/016064

Het beoordelingsbesluit en de daarbij be-
horende stukken liggen vanaf 30 april 2020 
gedurende zes weken ter 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.

VERLEENDE ONTHEFFING 
•  Ter  hoogte van de Boterbloem 15 
(parkeerplaats), het plaatsen van een 
afvalcontainer van 6 m3 voor groenafval 
van 1 tot en met 4 mei 2020, bekendge-
maakt 24 april 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

HASSINKBORGH
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft in zijn vergadering van 21 april 
2020 besloten de volgende stukken voor 
iedereen ter inzage te leggen:
•  Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaks-
bergen Dorp, partiële herziening deel-
plan 1 Hassinkborgh’

•  De ontwerp omgevingsvergunning voor 
het realiseren van 10 woningen 

•  Het ontwerp besluit hogere 
grenswaarden

•  De vormvrije MER-beoordelingsnotitie

Voor dit initiatief heeft de gemeenteraad 
op 29 januari 2020 besloten tot het toe-
passen van de coördinatieregeling (artikel 
3.30 Wro).

Inhoud van het plan 
Voor deelplan 1 aan de Hassinkborgh is 
een initiatief ingediend voor de bouw van 
10 levensloopbestendige woningen op de 
voormalige kantorenlocatie aan de Has-
sinkborgh. Het perceel ligt al jaren braak. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
deze locatie uitsluitend te bestemmen als 
kantoren. Er bleek onvoldoende markt-
vraag om de braakliggende kavel te ont-
wikkelen, waardoor besloten is om wo-

ningbouw mogelijk te maken op het per-
ceel. Het bouwen van de woningen past 
niet binnen de gemengde bestemming van 
het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, 
Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, 
Buurserstraat, De Pas en Hassinkbrink’. 
Om dit initiatief mogelijk te maken is voor 
deelplan 1 Hassinkborgh een ontwerpbe-
stemmingsplan opgesteld. Verder is in het 
kader van de coördinatieregeling op 2 april 
2020 een omgevingsvergunning ingediend 
voor het bouwen van de tien geschakelde 
woningen op het perceel Hassinkborgh, 
aspect bouw en handelen in strijd met 
regels RO (geregistreerd onder nummer 
Z/20/015903). 

Hogere grenswaarde 
wegverkeerslawaai
Uit het geluidsonderzoek dat in het kader 
van de bestemmingsplanprocedure is uit-
gevoerd blijkt dat voor één woning aan 
de zijde van de Noordsingel en voor vijf 
woningen aan de zijde van de Hengelose-
straat de wettelijke voorkeursgrenswaar-
de van 48 dB wordt overschreden vanwe-
ge wegverkeerslawaai afkomstig van de 
Noordsingel en de Hengelosestraat. Er 
moet derhalve een ontheffing voorkeurs-
grenswaarde verleend worden voor een 
hogere waarde.

Besluit  vormvr ije MER-beoordeling
Op basis van de Wet milieubeheer en het 
Besluit milieueffectrapportage moet het 
college bepalen of voor de beoogde ont-
wikkeling een milieueffectrapportage 
vereist is. Omdat de ontwikkeling van de 
woonwijk met maximaal 10 woningen on-
der de drempelwaarde bijlage D van het 
Besluit milieueffectrapportage 1994 (Be-
sluit MER) valt is een vormvrije MER-beoor-
deling voldoende. Naar aanleiding van de 
vormvrije MER-beoordelingsnotitie heeft 
het college dan ook besloten dat er geen 
milieueffectrapport hoeft te worden op-
gesteld, omdat er geen belangrijke nadeli-
ge gevolgen voor het milieu te verwachten 
zijn.

Procedure
Het ontwerp bestemmingsplan, de ont-
werp omgevingsvergunning, het ontwerp 
besluit hogere grenswaarden en de vorm-
vrije MER-beoordelingsnotitie met de 
daarbij behorende stukken liggen met in-
gang van 1 mei tot en met 11 juni 2020 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het ontwerp bestemmingsplan 
met de bijbehorende stukken is tevens in 
digitale vorm te raadplegen via onze web-
site www.haaksbergen.nl → Bestemmings-
plannen inzien → Haaksbergen dorp - 
woongebieden → Ontwerp. Hier vindt u te-
vens een rechtstreekse link naar ruimtelij-
keplannen.nl (landelijke voorziening). Het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u vinden 
via het plan-identificatienummer NL.IM-
RO.0158.BP1181-0001.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen naar keuze schriftelijk 
of mondeling zijn zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan, het ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde en de ontwerp 
omgevingsvergunning naar voren bren-
gen. Schriftelijke zienswijzen over het ont-
werpbestemmingsplan moeten worden 
gericht aan de gemeenteraad van Haaks-
bergen, Postbus 102, 7480 AC Haaksber-
gen. Schriftelijke zienswijzen over de ont-
werp omgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit hogere grenswaarde dienen 
gericht te worden aan het college van 
burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een tele-
fonische afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, Sandra Scheggetman, 
telefoonnummer (053) 573 45 67.

ENSCHEDESESTRAAT 215 &  HAZENWEG 
ONGENUMMERD
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Enschedesestraat 215 
& Hazenweg ongenummerd‘ in de verga-
dering van 21 april 2020 ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het slopen van de woning, 
het verwijderen van alle verhardingen en 
het landschappelijk inpassen van de loca-
tie aan de Enschedesestraat 215. Ter plaat-
se van de Hazenweg ongenummerd wordt 
een nieuwe woning van maximaal 750 m3 
met bijgebouw van maximaal 150 m2 gere-
aliseerd. Eveneens wordt de locatie aan de 
Hazenweg ongenummerd landschappe-
lijk ingepast. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1166-0002.

Ter  inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 1 mei 2020 
tot en met 11 juni 2020 voor een perio-
de van zes weken voor iedereen ter inza-
ge bij de receptie van het gemeentehuis. 
Het plan met de bijbehorende stukken is 
tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website www.haaksbergen.nl → Be-
stemmingsplannen → Buitengebied → Vast-
gesteld → Buitengebied Haaksbergen, par-
tiële herziening Enschedesestraat 215 & 
Hazenweg ongenummerd. Hier vindt u te-
vens een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan 
kunnen belanghebbenden gedurende bo-
vengenoemde terinzagetermijn van zes 
weken schriftelijk beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende die 
tijdig een zienswijze tegen het ontwerp be-
stemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep 
worden ingediend door een belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken. Een 
beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat in elk geval de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht, een kopie van het besluit en de 
gronden van het beroep (waarom gaat u in 
beroep).

Voor lopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na afloop van de beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat een be-
stemmingsplan niet in werking zou moe-
ten treden, kan binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift . Daarnaast moet u aange-
ven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te la-
ten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopi-
ge voorziening is verzocht, treedt een be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griff ierechten 
verschuldigd.

EIBERGSESTRAAT 213
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Eibergsestraat 213’ in 

de vergadering van 21 april 2020 ongewij-
zigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het wijzigen van het ge-
bruik van de huidige paardenfokkerij door 
de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch be-
drijf ’ te wijzigen naar ‘Sport-Manege’. 
Daarnaast worden er duurzaamheids-
maatregelen getroffen en wordt de locatie 
aan de Eibergsestraat 213 landschappe-
lijk ingepast. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1175-0002.

Ter  inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 1 mei tot 
en met 11 juni 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 → Buitengebied → Vastgesteld → 
Buitengebied Haaksbergen, partiële her-
ziening Eibergsestraat 213. Hier vindt u te-
vens een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan 
kunnen belanghebbenden gedurende bo-
vengenoemde terinzagetermijn van zes 
weken schriftelijk beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende die 
tijdig een zienswijze tegen het ontwerp be-
stemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep 
worden ingediend door een belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken. Een 
beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat in elk geval de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht, een kopie van het besluit en de 
gronden van het beroep (waarom gaat u in 
beroep).

Voor lopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na afloop van de beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat een be-
stemmingsplan niet in werking zou moe-
ten treden, kan binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift . Daarnaast moet u aange-
ven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te la-
ten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopi-
ge voorziening is verzocht, treedt een be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griff ierechten 
verschuldigd.

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


