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GemeenteNieuws

Kranslegging anders dan anders
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Vanwege de coronacrisis verloopt bijna alles anders dan anders. Ook alles rond 4 en 
5 mei liep anders dan voorgaande jaren. Waar normaal gesproken een hele herden-
kingsceremonie wordt georganiseerd, door allerlei afgevaardigden kransen wor-
den gelegd en we juist samen komen om te vieren én om te herdenken, daar pasten 
nu soberheid en afstand.

En dus legde burgemeester Rob Welten in 
zijn eentje bloemen bij de verschillende 
oorlogsmonumenten in de gemeente en 
was ook de ceremonie bij het gemeente-
huis conform de coronamaatregelen: met 
gepaste afstand van elkaar en zonder pu-
bliek. Zelfs de toespraak van burgemees-
ter Welten bij de Anne Frank-boom, het 
blazen van de taptoe vanaf het bordes en 
het fraaie vioolspel van leerlingen van Het 
Assink in de kerk waren dit jaar zonder 
publiek.

Toch was er wél publiek dit jaar. Maar 
thuis, op afstand. Want dankzij de gewel-

dige hulp van de mensen van lokale om-
roep RTV Sternet konden inwoners aan de 
hand van videobeelden tóch alles meema-
ken. De videobeelden zijn inmiddels terug 
te kijken via de Facebook-pagina van RTV 
Sternet en van de gemeente Haaksbergen. 
Beelden van een herdenking die anders 
was dan anders en die we niet snel zullen 
vergeten. Laten we hopen dat het volgend 
jaar weer anders kan!
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“ Fijn dat de jeugd weer  kan spor ten!”

Werk  aan de weg
Op maandag 11 en dinsdag 12 mei vinden er in Haaksbergen op meerdere plek-
ken werkzaamheden aan de weg plaats, met mogelijk een extra dag uitloop. 
Meerdere straten met open asfalt worden geseald. Er komt een dun laagje over 
de weg, zodat de levensduur van het wegdek met twee tot drie jaar wordt ver-
lengd. Hiervoor wordt een straat of deel van een weg zo’n twee uur afgesloten. 
Verkeer wordt omgeleid. Als de wegwerkers klaar zijn kan de straat onmiddel-
lijk weer bereden worden. De werkzaamheden gaan alleen door als er geen re-
gen voorspeld is op de dag zelf en de dagen daarna. Direct aanwonenden krij-
gen bericht thuis en langs de straat wordt een vooraankondiging geplaatst.

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. 

Na een wekenlange periode waarin er vanwege str ik te coronamaatregelen nau-
welijks nog gespor t kon worden in Nederland, mogen kinderen en jongeren bin-
nenkor t weer buiten spor ten. Onder duidelijke voorwaarden, dat wel.  Maar het 
begin is er weer,  constateer t ook spor twethouder Antoon Peppelman tevreden. 
Hij hoopt dat spor tverenigingen hun activ iteiten zoveel mogelijk voor álle k inde-
ren toegankelijk laten zijn.

Als het gaat om buiten sporten, dan zijn 
de maatregelen voor kinderen tot en met 
12 jaar en jongeren tot en met 18 door de 
landelijke overheid flink versoepeld. Hoe-
wel de maatregelen voor volwassenen 
ongewijzigd blijven, is sportwethouder 
Peppelman blij voor de jeugd. “De afgelo-
pen weken hebben kinderen en jongeren 
vooral thuisgezeten. Daar word je natuur-
lijk niet blij van. Het is dan ook f ijn dat de 
jeugd weer kan sporten. Wél met inacht-
neming van de nodige maatregelen, maar 
het begin is er weer.”

De versoepeling
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 
april meer ruimte voor georganiseerde 
buitensport en -spel (geen off iciële wed-
strijden). Kinderen tot en met 12 jaar 

anderhalve meter tussen zitten. Binnen-
sportactiviteiten zijn nog niet toegestaan. 
Sportkoepel NOC*NSF heeft  een landelijk 
protocol verantwoord sporten opgesteld 
met duidelijke richtlijnen voor sportver-
enigingen. Aanvullend daarop is door 
de Veiligheidsregio Twente een Twents 
sportprotocol vastgesteld. De verenigin-
gen worden nog nader geïnformeerd over 
deze aanvulling.

Proefdraaien
Wethouder Peppelman ziet dat veel 
Haaksbergse sportverenigingen al druk 
bezig zijn om de komende weken een ge-
organiseerd buitensportaanbod aan te 
bieden aan hun jeugdleden. “Dat is mooi 
om te zien”, aldus de Peppelman. “Goed 
dat dat geleidelijk gebeurt, zodat ieder-
een rustig kan wennen aan het sportpro-
tocol. Het doet me ook deugd dat veel van 
die verenigingen aan het nadenken zijn 
om ook voor niet-leden wat te betekenen. 
Ik zie het liefst dat sport zoveel mogelijk 
voor álle kinderen toegankelijk is.”

Buur t spor tcoaches
Organisaties die óók buitenactiviteiten 
willen organiseren kunnen zich melden 
bij de gemeente, met een plan van aanpak 
waarin duidelijk staat hoe de handhaving 
van de regels georganiseerd wordt. Bin-
nensportverenigingen die iets buiten wil-
len doen, kunnen afspraken maken met 
beheerders van bestaande buitensport-

accommodaties. “We zijn bovendien in 
gesprek met de Buurtsportcoaches om 
te kijken hoe je sport buiten de vereni-
gingen kunt organiseren voor kinderen”, 
zegt Peppelman.

De natuur  in!
De wethouder realiseert zich dat het voor 
volwassen inwoners een hard gelag is dat 
zij nog niet als vanouds kunnen sporten 
in teamverband. “Dat begrijp ik. Dat is 
ook ontzettend vervelend. Dat geldt óók 
voor alle binnensporten. Maar als we 
ons met elkaar houden aan de landelijke 
richtlijnen, dan gaan we stap voor stap de 
goede kant op en zal er steeds iets meer 
mogelijk worden. Tot die tijd kun je na-
tuurlijk wel in je eigen omgeving sporten. 
Een rondje hardlopen of mountainbiken 
op gepaste afstand van elkaar kan nog 
steeds!“

Meer  informatie
Wilt u meer informatie over wat de ver-
schillende sportverenigingen in Haaks-
bergen kunnen bieden? Kijk dan op de 
website van die individuele sportver-
eniging. Voor meer informatie over het 
sportprotocol van NOC*NSF verwij-
zen we u naar nocnsf.nl/sportprotocol. 
Heeft  u vragen aan de gemeente? Bel 
dan met beleidsmedewerker Sport Niels 
Hartlief via (053) 573 45 67 of mail naar 
nj.hartlief@haaksbergen.nl.

kunnen onder begeleiding samen buiten 
sporten. Van 13 tot en met 18 jaar mag 
dat óók, maar moet er steeds minstens 
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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. Scholen en verenigingen mogen, als 
ze zich aan de verscherpte regels houden, 
hun wekelijkse ophaalactie van oud papier 
voortzetten. Op www.haaksbergen.nl/co-
ronavirus houden wij u op de hoogte van 
wijzigingen rondom het ophalen en bren-
gen van oud papier.

Op zaterdag 9 mei halen Scouting Han Jor-
daan Groep en Bon Boys oud papier op in 
de inzamelgebieden 4 en 5. Het oud papier 
kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten 
bij de containerverzamelplaats.

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 inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 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 Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er 
op dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Alsteedseweg 73, Z/20/016126, voor het 
aanpassen van de brandveiligheid, as-
pect bouw, ingediend 28 april 2020

•  Buurserzand, kadastraal bekend onder 
sectie P, nummer 692, Z/20/016116, het 
verleggen van een fietspad, aspect werk 
of werkzaamheden uitvoeren, ingediend 
28 april 2020

•  De Els 45, Z/20/016108, het uitbreiden 
van de woning, aspect bouw, ingediend 
28 april 2020

•  Klaproos 68, Z/20/016096, het realiseren 
van een tuinhuisje/overkapping, aspect 
bouw, ingediend 23 april 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Beckummerweg 10, Z/20/015696, het 
kappen van één eik, aspect kappen, in-
gediend op 10 maart 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 18 
juni 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Bouwstraat 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 
25f, 25g, Z/20/015777, het bouwen van 
een bedrijfsverzamelgebouw, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Munsterdijk  13, Z/20/015549, het bou-
wen van een machineberging (aan be-
staande berging), aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Tex tielstraat 12, Z/20/015827, het plaat-
sen van een overkapping (t.b.v. opslag en 
winkelwagens), aspect bouw

•  Weertseriet 12, Z/20/015726, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 6 mei 2020. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

EXPLOITATIEVERGUNNING 
•  Subway Haaksbergen V.O.F., 
Z/20/015409, bekendgemaakt 30 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Rutbeek Triathlon (20 september 2020), 
Z/20/016151, ingediend 30 april 2020

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Nacht van de Nacht (24 oktober 2020), 
Z/20/015040, Buurserzand, bekendge-
maakt 30 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
SCHUBERTSTRAAT 4
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 28 
april 2020 heeft besloten het ontwerp be-
stemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, parti-
ele herziening Schubertstraat 4’ ter inzage 
te leggen. Het plan omvat het transforme-
ren van een voormalige praktijkruimte tot 
2 appartementen. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1184-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksber-
gen Dorp, partiële herziening Schubert-
straat 4’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt 
met ingang van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 
2020 voor een periode van zes weken voor 
iedereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het plan met de bijbehoren-
de stukken is tevens in digitale vorm te raad-
plegen via onze website www.haaksbergen.
nl → Bestemmingsplannen → Haaksbergen 
dorp - woongebieden → Ontwerp → Haaks-
bergen Dorp, partiële herziening Schubert-
straat 4. Hier vindt u tevens een link naar 
ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorzie-
ning). Tijdens de terinzagetermijn kan een-
ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indie-
nen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. Tevens bestaat de moge-
lijkheid voor een mondelinge zienswijze. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar Thorben Schol-
ten, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Agenda’s raadscommissies

Telefonisch spreekuur schuldhulpverlening
Het team schuldhulpverlening van de 
Noaberpoort is ook tijdens de coronacri-
sis bereikbaar voor informatie en advies. 
Inwoners die bijvoorbeeld hun schulden 
in kaart willen brengen, meer informatie 

willen over budgetcoaching of een beta-
lingsregeling willen treffen voor een be-
talingsachterstand, kunnen gebruikma-
ken van het telefonisch spreekuur. Het 
telefonisch spreekuur is op werkdagen 

van 10.00 tot 12.00 uur. Via onderstaande 
contactgegevens is het team bereikbaar:
•  Clemens ter Braak (gemeente Haaks-
bergen), via telefoonnummer 06 - 2850 
6146 (maandag t/m woensdag)

•  Peter Wijntje (Wijkracht), via telefoon-
nummer 06 - 8266 6420 (donderdag en 
vrijdag)

•  Per mail: schuldhulpverlening@haaks-
bergen.nl

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer. De agendacommissie wil de 
komende tijd vanwege de coronacrisis zo min mogelijk fysieke raadsbijeenkom-
sten. Daarom is voor de commissievergaderingen van 12 en 13 mei gekozen voor 
digitaal vergaderen en op afstand. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn 
live te volgen via de website van de gemeente.

Indien u gebruik wilt maken van het spreek-
recht graag uiterlijk maandag 11 mei con-
tact opnemen met de griffier Gerrit Raaben 
(e-mail g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67). Hij zal dan 
samen met u bezien op welke manier hier-
aan invulling kan worden gegeven.

Commissie Samenlev ing &  Bestuur
Op dinsdag 12 mei staan onder meer de 

volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Voorstel tot het vaststellen van het be-
leidsplan integrale schuldhulpverlening 
2020-2023

•  Voorstel tot het vaststellen van de stra-
tegie voor het meerjarig programma 
“Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling”

•  Voorstel tot het beschikbaar stellen van 
extra middelen voor personeel

•  Behandeling motie raad van de gemeen-

te Enschede over ‘stop de begrotings-
erosie als gevolg van de decentralisaties’

Commissie Ruimte
Op woensdag 13 mei staan onder meer de 
volgende onderwerpen op de agenda:
•  Voorstel om geen zienswijze in te die-
nen ten aanzien van ontwerp Pro-
vinciaal Inpassingsplan (PIP) en MER 
Buurserzand-Horsterveen

•  Voorstel tot het wijzigen van de begro-
ting ten behoeve van de aanpassing van 
de ‘oude’ N18 bij de behandeling van de 
1e bestuursrapportage 

•  Voorstel tot het vaststellen van het be-
stemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening Groenrijck’ en het 
beeldkwaliteitsplan ‘Groenrijck’

•  Behandeling startvoorstel ontwikkeling 
erf aan de Knoefweg 16 met toepassing 
van het rood-voor-roodbeleid

•  Behandeling startvoorstel ontwikkeling 
erf aan de Broekheurnerweg 86 met toe-
passing van het rood-voor-roodbeleid

•  Terugkoppeling wensen en bedenkin-
gen fracties bij concept RES-Twente

•  Behandeling email Marketing Oost en 
Gastvrij Overijssel over brief aan Staats-
secretaris van Economische Zaken en 
Klimaat over noodpakket i.v.m. CO-
VID-19 en brief BVW over de gevolgen 
coronacrisis voor gebruik van recreatie-
verblijven en bewoning daarvan 

•  Behandeling motie raad gemeente 
Drechterland over financiële bijdrage 
van Rijk voor Omgevingswet

   Openbare Bekendmakingen


