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Haaksbergen breidt boa-team uit  naar  zes
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De gemeente Haaksbergen heeft  twee 
buitengewoon opsporingsambtena-
ren (boaʼs) in dienst. Zij worden inge-
zet voor het handhaven van de open-
bare orde en veiligheid in Haaksbergen. 
Vanwege de coronacrisis star tte de 
gemeente eerder al een pilot met een 
teamuitbreiding met twee professionele 
boaʼs van de Omgevingsdienst Twente. 
Daar komen nu twee vrijwillige boaʼs 
bij van de Stichting Verkeersregelaars 
Haaksbergen.

Esther Ardon is gemeentelijk coördinator 
handhaving. Ze vertelt over de uitbreiding. 
“We waren op zoek naar uitbreiding van 
het team, maar dat is niet zo eenvoudig. 
Toen kregen we een mooi aanbod van de 
Stichting Verkeersregelaars Haaksbergen 
om van hun diensten gebruik te maken, ter 
ondersteuning van onze eigen boa-capaci-
teit. Ze hebben een team van 24 mensen, 
bestaande uit beroepsverkeersregelaars 
en evenementenregelaars. Allemaal prima 
krachten die gewend zijn om alert te zijn 
en inwoners aan te spreken.”

Zes zien meer  dan twee
Volgens Ardon gaat het in Haaksbergen al 
heel goed met het naleven van de corona-
maatregelen. “Maar onze twee boa’s kun-

nen niet overal tegelijk zijn. Dankzij deze 
vier extra boa’s kunnen we de komende 
tijd drie koppels op pad sturen en kunnen 
we de leefbaarheid van onze gemeente en 
de veiligheid van onze inwoners nog beter 
waarborgen. De vrijwillige boa’s mogen 
geen bekeuringen uitschrijven, maar daar 
gaat het ook niet om. Het gaat om signale-
ren en aanspreken. Zes mensen zien meer 

dan twee. We zijn hier heel blij mee”, aldus 
Ardon.

Veel waarder ing
Ook burgemeester Rob Welten is enthousi-
ast over de uitbreiding van het boa-team. 
“We waren al erg blij met de eerdere uit-
breiding met de twee boa’s van de Omge-
vingsdienst Twente”, legt Welten uit. “Dat 

zorgde er al voor dat we nog beter zicht-
baar waren in Haaksbergen. De inzet van 
de twee vrijwillige boa’s vergroot dat al-
leen nog maar. Mooi dat deze mensen zich 
zo willen inzetten voor de Haaksbergse 
samenleving. Ik heb daar veel waardering 
voor en ik spreek de wens uit dat deze sa-
menwerking ook na deze bijzondere perio-
de blijft  bestaan.”

Ambtelijke toets f inancieel 
herstelplan gunstig
De provincie Overijssel heeft  het f inancieel herstelplan van de gemeente 
Haaksbergen beoordeeld. Het plan doorstaat de eerste ambtelijke toets. In 
overleg met de provincie heeft  de gemeente nog wat wijzigingen doorge-
voerd, maar het perspectief voor de komende jaren ziet er grotendeels het-
zelfde uit . Ook is het herstelplan nu wat transparanter, doordat beleidsmatige 
keuzes die de raad nog moet maken zichtbaarder geworden zijn.

In 2020 en 2021 moeten flinke tekorten 
weggewerkt worden, vanaf 2022 zijn 
de resultaten weer positief. Ook wordt 
er de komende jaren gewerkt aan ver-
sterking van de reserves. Besparingen 
en inkomstenverhogingen zijn nodig 
om financieel weer gezond te worden. 
Alle voorgenomen maatregelen staan 
in het herstelplan, waarover de raads-

commissie op 9 juni vergadert en de 
gemeenteraad op 17 juni een besluit 
neemt. Vervolgens moet het college 
van Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie ook akkoord gaan. De gunstige 
beoordeling van provincieambtenaren 
stemt echter positief. Het financieel 
herstelplan is te vinden op www.haaks-
bergen.nl/financieel-herstelplan.

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uiteen-
lopende onderwerpen. De besluiten uit 

deze vergadering worden elke woens-
dagmiddag gepubliceerd en zijn na te le-
zen op haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Over  groente-,  
fruit- en tuinafval
Sinds de maand mei wordt het groente-, 
fruit- en tuinafval (gft ) binnen de bebouw-
de kom weer wekelijks opgehaald. Daar 
waren vragen over, daarom brengen we 
u dit graag weer even in herinnering. Tot 
en met oktober worden de gft -containers 
wekelijks geledigd, daarna weer eens in 
de twee weken. In het buitengebied gel-
den andere afspraken. Gft -afval wordt bui-

ten de bebouwde kom eens per twee we-
ken (in de even weken) opgehaald. Bewo-
ners in het buitengebied hebben rond huis 
meer ruimte en daardoor meer gelegen-
heid om een composthoop te maken. Ook 
wijzen wij u erop dat grof tuinafval als tak-
ken naar het afvalbrengpunt van Lange-
zaal aan de Industriestraat gebracht kun-
nen worden.
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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. Scholen en verenigingen mogen, als 
ze zich aan de verscherpte regels houden, 
hun wekelijkse ophaalactie van oud papier 
voortzetten. Mocht het oud papier niet 
worden opgehaald, dan worden inwoners 
die hun oud papier al buiten hadden neer-
gezet vriendelijk verzocht dat weer bin-
nen te zetten, naar Langezaal te brengen 
of weer buiten te zetten zodra er weer oud 
papier wordt opgehaald. Op www.haaks-
bergen.nl/coronavirus houden wij u op de 
hoogte van wijzigingen rondom het opha-
len en brengen van oud papier.

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 30 mei kunt u oud papier 
brengen naar basisschool Pius X aan de 
W.H. Jordaansingel 20, VV Buurse of St. 
Bonifaciusschool (Hoeve). Dagelijks kunt u 
oud papier wegbrengen naar Basisschool 
Honesch, Hasseltweg 10.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 30 mei haalt basisschool Hol-
thuizen oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic 
tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld aanbieden. 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 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) 
•  Buurserstraat 168 , Z/20/016331, het 
bouwen van een schuur ter vervanging 
van bestaande schuren, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 25 mei 2020

•  Kroonpr ins 30, Z/20/016317, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw, 
ingediend 20 mei 2020

•  Nijverheidsstraat/Alber t Cuyplaan,  
kadastraal bekend onder  sectie H,  
nummer 4923 en 3317, Z/20/016316, 
het plaatsen van zonnepanelen, aspect 
bouw, ingediend 20 mei 2020

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  De Akker  26 , Z/20/016026, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw

•  Eibergsestraat 207 en 207a, 
Z/20/015774, het verbouwen van een 
woonboerderij tot dubbele woning, as-
pect bouw, deze vergunning is bekend-
gemaakt op 20 mei 2020

•  Hoek Buurserstraat/Kalkovenweg,  
Z/20/015576 , het ophogen van perce-
len, aspect werk of werkzaamheden 
uitvoeren

•  Hut tenweg 8 en 8a, Z/20/016027, het 
uitbreiden van de woning met bijge-
bouw, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Veldmaterstraat 182 , 182a, 182b, 182c, 

182d, 182e, 182f, 182g, 182h, 182j, 184 
en Geukerdijk 72, Z/20/015660, het bou-
wen van 10 appartementen en 2 wonin-
gen Barginkshoeve, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 27 mei 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Bouwstraat 11 , Z/20/016325, voor 
mechanische eindafwerking metalen 
(metaalbedrijf )

•  Eibergsestraat 270, Z/20/01635, voor 
een paarden manage en quarantaine 
stal

•  Oude Enschedeseweg 73 , Z/20/016324, 
de melding heeft betrekking op het rea-
liseren van een machineberging en op-
slagruimte voor hooi en stro. Dit ter ver-
vanging of uitbreiding van een bestaan-
de machineberging.

•  Rekkenseweg 2 , Z/20/016333, voor een 
kleiduivenschietbaan

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar 
en/of beroep open.

 BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
•  Rekkenseweg 2 , Z/20/015695, om de 
onveilige zones van de kleiduivenschiet-
baan op bovengenoemde locatie te la-
ten voldoen aan de wettelijke kaders

Het besluit is bekendgemaakt door mid-
del van toezending op 20 mei 2020. Het 
besluit ligt vanaf 20 mei 2020 ter inzage in 
het gemeentehuis. Tegen bovengenoemd 
besluit kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

Cliëntervar ingsonderzoeken Wmo en Jeugd
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen inwoners onder meer 
huishoudelijke hulp en dagbesteding geregeld krijgen en de Jeugdwet voorziet in 
jeugdhulp. Om de dienstverlening te verbeteren wil de gemeente weten wat aan-
vragers vinden van de manier waarop ze zijn geholpen. Wat gaat er goed en wat kan 
er nog beter? De gemeente doet dat met een zogeheten cliëntervaringsonderzoek.

Met een steekproef zijn ongeveer 1.450 in-
woners geselecteerd die een beroep doen 
op de Wmo of Jeugdwet. Zij ontvangen 
eind mei een uitnodiging met een vragen-
lijst, die schriftelijk óf digitaal kan worden 
ingevuld. Deelname is geheel vrijwillig en 

anoniem en heeft dus geen invloed op 
de ondersteuning die inwoners ontvan-
gen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau 
voert het onderzoek uit en de gemeente 
publiceert de uitkomsten na de zomer.

   Openbare Bekendmakingen


