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GemeenteNieuws

Jij kunt ons helpen 
zodat wij ons werk ook nu
goed en veilig kunnen doen!

Bedankt voor jouw hulp
namens de vuilnisman!

Bewaar grof afval thuis
als dat nog even kan. Breng het anders naar het 
afvalbrengpunt of laat het ophalen aan huis. 

Houd de omgeving rondom de 
verzamelcontainer schoon en netjes 
Wij kunnen op dit moment goed gebruikt worden 
voor andere werkzaamheden.

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. 

“ Geweldig wat onze spor tverenigingen doen!”
De afgelopen weken werd er in ons land zoveel mogelijk thuis gewerkt, thuis ge-
leerd en thuis gespor t. Maar stap voor stap versoepelt de regering de coronamaat-
regelen. Sinds kor t mogen de spor tparken weer open. Haaksbergse spor tverenigin-
gen hebben zeker niet stilgezeten en vonden manieren om kinderen en jongeren, 
met inachtneming van de maatregelen, weer te laten spor ten.

“ Ik geef het je te doen”, zegt wethouder 
Antoon Peppelman. “Met een flink pakket 
aan maatregelen tóch een mooi sportaan-
bod kunnen leveren. Toch is dát wat veel 
Haaksbergse sportverenigingen de afge-
lopen week hebben gerealiseerd. Dankzij 
uitgekiende plannen van aanpak maken 
de verschillende Haaksbergse sportver-
enigingen het voor kinderen en jongeren 
weer mogelijk om te trainen. Dat heeft  
een hoop werk en doorzettingsvermogen 
gekost en daar heb ik veel bewondering 
voor.”

Nog even geduld
De wethouder realiseert zich dat het goede 
nieuws nog niet voor alle inwoners geldt. 
“ Volwassenen die een contactsport beoe-
fenen moeten echt nog even geduld heb-
ben”, weet Peppelman. “Maar stap voor 
stap wordt het voor ons allemaal steeds 
weer ietsje normaler. Op anderhalve me-
ter afstand van elkaar is met ingang van 12 
mei een hoop mogelijk, ook voor volwas-
senen.”  Op de gemeentelijke website is te 
vinden hoe de maatregelen rondom spor-
ten in elkaar zitten.

Financiële steun spor tclubs
Het kabinet stelt 110 miljoen euro beschikbaar als steun voor sportverenigingen die 
door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Sportminister Martin 
van Rijn schiet de clubs te hulp, zodat ze de jeugd goed kunnen opvangen in de weer 
geopende sportaccommodaties. Het leeuwendeel van het geld, 90 miljoen euro, is 
bedoeld om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. De reste-
rende 20 miljoen euro is bestemd voor sportverenigingen met een eigen accommo-
datie. Zodra er meer over bekend is, neemt de gemeente contact op met de Haaks-
bergse sportverenigingen.

Complimenten
Inmiddels wordt er door kinderen en jon-
geren dus weer volop gesport op verschil-
lende sportlocaties in Haaksbergen, Buur-
se en Sint Isidorushoeve. Antoon Pep-
pelman constateert dat de verschillende 
Haaksbergse sportverenigingen goed om-

gaan met de omstandigheden. “Mijn com-
plimenten voor deze clubs. Ze hebben het 
allemaal goed georganiseerd. Dankzij de 
vele vrijwilligers kunnen onze jongere in-
woners weer lekker bewegen. Het is ge-
weldig wat onze sportverenigingen doen!”

Dinsdag 19 en woensdag 20 mei

Inspraakavonden over  
f inancieel herstelplan
Het college van burgemeester en wethouders organiseer t komende week in-
spraakavonden over het f inancieel herstelplan om de gemeente weer f inancieel ge-
zond te maken. Dat herstelplan heeft  consequenties voor Haaksbergen. Het college 
biedt daarom inwoners (op dinsdag 19 mei) en maatschappelijke organisaties en 
ondernemers (woensdag 20 mei) de gelegenheid te reageren op het plan. 

Op 17 juni neemt de gemeenteraad een 
besluit. Daaraan voorafgaand is er een re-
guliere commissievergadering op 9 juni. 
Haaksbergenaren hebben ook nu al de 
mogelijkheid om te reageren. Dit gaat in 
eerste aanleg over het lopende jaar 2020 
en geeft  een eerste doorkijk naar de jaren 
2021 - 2023 waarover in het najaar besluit-
vorming plaatsvindt en waarbij dan we-
derom de gelegenheid is om in te spreken. 

Pitch
Haaksbergenaren kunnen komende week 
reageren op de aangepaste Begroting 
2020. Daarbij wordt uiteraard rekening ge-
houden met de regels die gelden in ver-
band met corona. Men kan zijn verhaal 
houden in de raadzaal in het gemeente-
huis. Iedere spreker krijgt de mogelijkheid 
om in maximaal 10 minuten een pitch te 
geven met informatie die voor de gemeen-
teraad relevant is om tot goede besluitvor-
ming te komen. Vervolgens is er 5 minuten 
wisseltijd. Daarna komt een nieuwe spre-
ker aan het woord. 

Online
De gemeenteraad en het college van B&W 

luisteren van afstand online mee. Spre-
kers krijgen van het college naderhand 
een schrift elijke reactie. De inspraakavond 
is live te volgen via haaksbergen.raadsin-
formatie.nl/live. Aanmelden voor de pitch 
kan via mail bij Ruud Molenkamp, r.molen-
kamp@haaksbergen.nl. 
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AFVAL

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. 
Op www.haaksbergen.nl/coronavirus 
houden wij u op de hoogte van wijzigingen 

rondom het ophalen en brengen van oud 
papier.

Op zaterdag 16 mei halen basisschool De 
Kameleon en basisschool Dr. Ariëns oud 
papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. 
Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 
uur in dozen of gebundeld 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 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-

Wethouder Peppelman over de was- en strijkservice

“ Deze voorziening werk t al uitstekend in andere gemeenten”

Foto: Alexander Fianke

Foto: Alexander Fianke

Ruim 250 Haaksbergenaren krijgen van de gemeente hulp bij het doen van de was 
en het str ijkgoed. De gemeente blijft  die hulp ook geven, maar gaat het vanaf 1 juli 
op een andere manier organiseren. Niet meer door de huishoudelijke hulp bij men-
sen thuis, maar buiten de deur door een centrale was- en strijkservice. Uiteindelijk 
kan elke inwoner tegen betaling gebruikmaken van deze service.

Wethouder Antoon Peppelman realiseert 
zich dat er best wat kritische geluiden zijn 
over de nieuwe was- en strijkservice. Maar 
volgens de wethouder ging de gemeente 
niet over één nacht ijs. “We hebben er goed 
over nagedacht en hebben tal van opties 
bekeken. Dit is een bewezen methode die 
al uitstekend werkt in allerlei Nederland-
se gemeenten. In de meeste gevallen naar 
volle tevredenheid van de gebruikers. Je 
ziet ook dat in die gemeenten steeds meer 
inwoners de service gaan gebruiken. Dat is 
niet voor niets.”

Centraal in Haaksbergen
Tot nu toe deed in Haaksbergen de huis-
houdelijke hulp de was bij de mensen 
thuis. Door het wassen en strijken centraal 
te gaan regelen, wordt het een stuk effici-
enter en ook goedkoper. Na drie werkda-
gen krijgen inwoners de was weer schoon 
en gestreken terug. Peppelman: “Wij pak-
ken dus niemand iets af en blijven in-
woners die dat nodig hebben júist hulp 
bieden bij het wassen en strijken. Maar 

dat gaan we centraal laten doen, hier in 
Haaksbergen. Het wassen en strijken ge-
beurt net als thuis, dus niet in grote indus-
triële wasmachines.”

Niet duurder
Voor inwoners die ondersteuning bij het 
wassen en strijken nodig hebben kost de 
service dit jaar nog niets. Volgend jaar is 
dat € 4,50 per waszak van 8 kilo. “ Inwoners 
hebben nu óók kosten als het bij ze thuis 
gebeurt”, legt Peppelman uit. “Wasmid-
del, energie, water en afschrijving van de 
apparatuur. Het Nibud heeft berekend dat 
het voor mensen niet duurder wordt. Die 
€ 4,50 ben je ook ongeveer kwijt als je het 
thuis doet.”  Andere inwoners mogen ook 
gebruikmaken van de service, maar dan 
zijn de kosten € 17,50 per waszak van 8 kilo.

Wie gaat het doen?
De gemeente heeft een contract geslo-
ten met Hoi2. Deze organisatie heeft goe-
de ervaringen met de uitvoering van een 
was- en strijkservice in andere Twentse 

Vuile was
“Sommige inwoners hebben flink vuile 
was om bijvoorbeeld medische redenen”, 
weet ook de wethouder. “Die inwoners 
willen natuurlijk niet dat jan en alleman 
dat te zien krijgen. Maar dat gebeurt ook 
beslist niet! De medewerkers van de was- 
en strijkservice kunnen alle soorten was 
verwerken en zijn wel wat gewend. Ano-
nimiteit is gegarandeerd. De chauffeur 
ziet alleen de waszak en de mensen die 
wassen weten niet bij welk adres de was 
hoort. Mensen hoeven zich niet te scha-
men of bang te zijn dat hun privacy wordt 
geschonden.”

Maatwerk
De nieuwe was- en strijkservice is volgens 
B&W voor de meeste inwoners die hulp 
nodig hebben een prima oplossing. “Toch 
blijft het altijd maatwerk”, besluit Pep-
pelman. “Het kán zijn dat dit niet werkt 
voor een bepaalde inwoner, omdat er om 
medische redenen heel vaak gewassen 
moet worden. Dan blijft voor die inwoner 
de huishoudelijke hulp dit gewoon thuis 
doen. Voor wie de eigen bijdrage een pro-
bleem is, vinden we beslist een oplossing. 
Deze nieuwe service mag nóóit tot gevolg 
hebben dat er iemand in de knel komt.”

College wil vacatures invullen en taken blijven uitvoeren

gemeenten. “Deze kennis en ervaring gaan 
we ook gebruiken in Haaksbergen. De was- 
en strijkservice zal worden uitgevoerd in 
Haaksbergen. Door het opzetten van deze 
service ontstaan er nieuwe banen. Die wil-
len we laten invullen door inwoners die 
nu zijn aangewezen op een bijstandsuit-
kering. Wat dat betreft snijdt het mes aan 
twee kanten”, zegt de wethouder.

De gemeente Haaksbergen staat onder preventief toezicht en is bezig met een f inan-
cieel herstelplan. Onder tussen kent de gemeente een uitgaven- en vacaturestop. 
Maar niet óveral kan een streep door. De gemeente heeft  nu eenmaal bepaalde ta-
ken die gewoon uitgevoerd moeten worden. Bij de uitvoering van meerdere taken 
wringt het inmiddels. Diverse cruciale functies in de ambtelijke organisatie worden 
niet ingevuld. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad daarom om 500.000 
euro beschikbaar te stellen om een aantal vacatures in te vullen.

De gemeente Haaksbergen heeft al enige 
tijd op meerdere plekken in de organisa-
tie vacatures bewust niet ingevuld. Inmid-
dels acht het college het niet meer verant-
woord om een aantal werkplekken niet 
te bezetten. “Als het niet echt nodig was, 
zouden we dit niet doen”, vertelt burge-
meester Rob Welten, binnen het college 
verantwoordelijk voor personeelszaken. 
“Voor het team Financiën hebben we bij-
voorbeeld externe krachten in moeten hu-
ren. Dat team heeft immers een zware klus 
voor de kiezen met het weer financieel ge-
zond maken van de gemeente. Ook kampt 

het team met langdurige ziekte en verloop. 
De inhuur hebben we bekostigd door vaca-
tures op andere afdelingen niet in te vul-
len, maar inmiddels is de grens bereikt.”

Blijven doen wat we moeten doen
Het college benadrukt dat met het geld 
geenszins een formatieuitbreiding plaats-
vindt. Het is puur bedoeld om op korte ter-
mijn vacatures in te vullen, zodat essenti-
ele taken uitgevoerd blijven worden. Een 
eerste vergelijking met andere gemeenten 
naar aantal inwoners wijst erop dat Haaks-
bergen minder geld uitgeeft aan perso-

neel. Terwijl hetzelfde werk verzet moet 
worden en Haaksbergen veelal kiest voor 
sobere uitvoering van taken. 

Besluit vorming
Het voorstel van het college is besproken 
met de provincie, die naar verwachting 
een verklaring van ‘waarschijnlijk geen 
bezwaar’ afgeeft, na bestudering van de 
Haaksbergse situatie. Gedeputeerde Sta-
ten moet formeel nog wel een besluit ne-
men. Voor die tijd moet ook de Haaksberg-
se gemeenteraad akkoord gaan. De raad 
vergadert hier eind mei over. “We zijn niet 
over één nacht ijs gegaan”, vertelt Rob Wel-
ten. “Dit heeft mij en mijn collega’s in het 
college van B&W echt wel wat hoofdbre-
kens gekost. Maar we zijn met elkaar tot 
de conclusie gekomen dat we niet anders 
kunnen om te blijven doen wat we moeten 
doen: de Haaksbergse samenleving goed 
bedienen.”

   Openbare Bekendmakingen
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den ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Beatr ix straat 4, Z/20/016210, het bou-
wen van een erker, aspect bouw, inge-
diend 11 mei 2020

•  Hassinkbr inkweg 23, Z/20/016209, het 
bouwen van een varkensschuur ter ver-
vanging van bestaande varkensschuur, 
aspect bouw, ingediend 11 mei 2020

•  Lansinkstraat 23, Z/20/01687, het 
renoveren van het bestaande dak, as-
pect bouw, ingediend 7 mei 2020

•  Reigerstraat 9, Z/20/016206, het bou-
wen van een erker, aspect bouw, inge-
diend 10 mei 2020

•  Spinnerstraat 15, Z/20/016200, het 
uitbouwen van een bedrijfshal, aspect 
bouw, ingediend 7 mei 2020

•  Spoorstraat 38 , Z/20/016201, het rea-
liseren van een terras, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 8 mei 2020

•  Spoorstraat 31c, Z/20/016164, het ver-
bouwen van een kantoor-etage tot ap-
partementen, aspect bouw, ingediend 1 
mei 2020

•  Vaanholt , kavel 1 t/m 4, Z/20/016204, 
het bouwen van een vier-on-
der-een-kapwoning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 10 mei 2020

•  Vaanholt , kavel 11, Z/20/016205, het 
bouwen van een vrijstaande woning, 
aspect bouw, ingediend 10 mei 2020

•  Zendvelderweg 19, Z/20/016170, het 
bouwen van een woonhuis, aspect 
bouw, ingediend 4 mei 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Buurserstraat hoek Kalkovenweg,  
Z/20/015576 , het ophogen van perce-
len, aspect werk of werkzaamheden uit-
voeren, ingediend 26 februari 2020

•  Spoorstraat , kadastraal bekend onder 
sectie K, nummer 5612, Z/20/015514, 
het realiseren van 11 appartementen, 
aspect bouw, ingediend 20 februari 
2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 18 
juni 2020. Tegen bovengenoemde beslui-

ten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Hav ikstraat 1, Z/20/015990, het bou-
wen van een berging met carport en da-
kopbouw, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 14 mei 2020 kunnen bin-
nen twee weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Spoorstraat 38c,  38d,  38e,  38f,  38g,  
38h,  38j,  38k ,  38m,  38n en 38p,  
Z/20/015514,  het realiseren van 11 ap-
partementen, aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Pluimveetentoonstelling 2020 (6 t/m 8 
november 2020), Z/20/015181, sporthal 
de Bouwmeester, bekendgemaakt 4 
mei 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

HASSINKBRINKWEG 24
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 Hassinkbrinkweg 24’ in 
de vergadering van 21 april 2020 gewijzigd 
heeft vastgesteld.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het gebied Hassinkbrinkweg 24 en het 
omvat een landschappelijk ingepaste, ver-
vangende rood-voor-roodwoning. Hier-
voor wordt 1.780 m2 aan landschapsont-
sierende bebouwing gesloopt. Het identi-
ficatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1161-0002.

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Hassinkbrinkweg 24’ zijn wijzi-
gingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan aangebracht. Deze wij-
zigingen zijn het gevolg van ambtshalve 
aanpassingen en zienswijzen op het ont-
werpbestemmingsplan. De wijzigingen 
zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit 
behorende nota zienswijzen Hassink-
brinkweg 24.

Ter  inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 15 
mei 2020 tot en met 25 juni 2020 voor een 
periode van zes weken voor iedereen ter 
inzage bij de receptie van het gemeente-
huis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadple-
gen via onze website www.haaksbergen.nl  
→ Bestemmingsplannen → Buitengebied → 
Vastgesteld → Bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Haaksbergen, partiële herziening 
Hassinkbrinkweg 24’. Hier vindt u tevens 
een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het gewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan kunnen belanghebbenden 
gedurende bovengenoemde terinzage- 
termijn 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:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar gemaakt heeft.

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze te-
gen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken.

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en bevat in elk geval de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht, een kopie van 
het besluit en de gronden van het beroep 
(waarom gaat u in beroep).

Voor lopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestem-
mingsplan treedt na afloop van de beroeps- 
termijn in werking. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het bestem-
mingsplan niet. Een belanghebbende die 
beroep heeft ingesteld en die van mening 
is dat het bestemmingsplan niet in wer-
king zou moeten treden, kan binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift . Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend be-
lang er is om het bestemmingsplan niet in 
werking te laten treden. Indien gedurende 
de termijn beroep is ingesteld en om een 
voorlopige voorziening is verzocht, treedt 
het bestemmingsplan in werking op het 
moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indie-
nen van een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn griff ierech-
ten 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


