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GemeenteNieuws
Burgemeester Welten brengt lintjes langs

Foto: Bet t y Mor sink hof

Vanwege de coronamaatregelen verliep de jaarlijkse lintjesregen in Haaksbergen
dit jaar anders dan anders. Begin april mocht burgemeester Rob Welten weliswaar
drie inwoners telefonisch verblijden met de klinkende woorden: “ Het heeft Zijne
Majesteit de Koning behaagd”. Maar het daadwerkelijk opspelden van de koninklijke onderscheidingen liet vanwege corona nog even op zich wachten. Tot vorige
week.

gedecoreerden het woord. Voor elk had
de burgemeester vanaf de stoep een persoonlijke toespraak paraat. Hij vertelde
ook dat het drietal in elk geval met elkaar
gemeen heeft dat ze zich met hart en ziel
inzetten voor onze samenleving, ook buiten coronatijd.

Burgemeester Welten bracht de lintjes
hoogstpersoonlijk langs bij de dames Jo
Hag-Koebrugge, Jo te Riet-Ten Elshof en

Welten gaf aan hoe het normaliter gaat als
de lintjesregen boven Haaksbergen hangt.
“Normaal gesproken wordt u, onder valse

bij meneer Wim Scholl. Niet te dichtbij uiteraard, maar op minimaal anderhalve
meter afstand, nam Welten bij alle drie

voorwendselen, naar het gemeentehuis
gelokt. Maar dit jaar, op de dag van de lintjesregen, heb ik u via een videocall mogen
mededelen dat u een benoemd bent tot
lid in de Orde van Oranje-Nassau.” In april
kreeg het drietal al een mooi boeket oranje bloemen, nu gaf burgemeester Welten
de gebeurtenissen nog een extra feestelijk tintje met een fles oranjebitter en een
heerlijke slagroomtaart. De lintjes werden
vervolgens opgespeld door een familielid.



Domijn Haak sbergen vanaf nu in gemeentehuis
Sinds maandag 6 april is het kantoor van woningcorporatie Domijn al te vinden in
het gemeentehuis. Vanwege de coronacrisis liep de daadwerkelijke verhuizing wat
ver traging op. De medewerkers hebben nu ook daadwerkelijk hun intrek genomen
in het gemeentehuis. Naast Domijn en uiteraard de gemeente Haaksbergen, zijn ook
de Noaberpoor t, GGD Twente en de politie in het pand aan de Blankenburgerstraat
te vinden.
zijn we er voor onze inwoners”, aldus de
burgemeester.
Telef oonnummer
Door de coronamaatregelen kunnen inwoners alleen op afspraak bij Domijn terecht. Voor vragen kan men ook bellen
met de medewerkers van Domijn via 0900
- 335 0 335. Zodra dat ook weer kan met
een bezoek aan het gemeentehuis, dan
maakt de woningcorporatie dat uiteraard
zo snel mogelijk bekend.
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Burgemeester Rob Welten en Wilma van
Ingen (directeur-bestuurder van Domijn)
waren woensdag bij de eerste echte werkdag van de Domijn-medewerkers op hun
nieuwe plek. Welten heette de nieuwe
collega’s van harte welkom - uiteraard
met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - en vertelde onder meer dat Domijn
een mooie aanvulling is op de partijen die
al binnen de Noaberpoort samenwerken.
“Daardoor kunnen we onze gezamenlijke dienstverlening versterken. Samen

   

AutoMaatje Haak sbergen gaat weer rijden
Door de coronacrisis heeft AutoMaatje Haaksbergen de afgelopen maanden stilgelegen, maar vanaf woensdag 15 juli gaan de vrijwilligers weer rijden. Dat betekent
dat inwoners vanaf maandag 13 juli weer kunnen bellen om een rit te reser veren
naar bijvoorbeeld de huisar ts, f ysiotherapeut of bezoek aan familieleden.
“Het is ontzettend fijn dat we weer kunnen starten”, vertelt Ton Harmsen, coördinator AutoMaatje Haaksbergen. “Maar we
vinden het ook belangrijk dat het veilig is.
Daarom hebben we samen met de vrijwilligers een aantal afspraken gemaakt volgens de richtlijnen van het RIVM.” Zo dragen de chauﬀ eur én de deelnemer tijdens
de rit een mondkapje en wordt de auto na

de rit door de chauﬀ eur gelucht en gereinigd. Ook wordt er vooraf altijd een gezondheidscheck gedaan.
Rit reser veren
Bij AutoMaatje helpen inwoners met een
eigen auto andere inwoners om zo lang
mogelijk mobiel te blijven én te blijven
deelnemen aan het sociale en maatschap-

pelijke leven. Wie een rit wil reserveren, belt uiterlijk twee
werkdagen van tevoren met de Noaberpoort via (053)
573 45 96. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 11.30
uur. Kijk voor meer informatie op www.noaberpoort.nl/
automaatje.

Nieuwe openingstijden Noaberpoor t

Sinds woensdag 1 juli heeft de Noaberpoort iets andere openingstijden. De nieuwe openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de Noaberpoort tijdens de
openingstijden alleen telefonisch bereikbaar via (053) 573 45 89 of per mail via
info@noaberpoort.nl. Kijk voor meer informatie op www.noaberpoort.nl.
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Openbare Bekendmakingen
AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Tijdens openingsuren kunt u oud papier
wegbrengen naar Langezaal.
OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 11 juli halen basisschool De
Kameleon en de Dr. Ariënsschool 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.

TWEEDEHANDS GOEDEREN
De Hervormde Gemeente zamelt tweedehands goederen in voor de rommelmarkt.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
(053) 572 43 79.

VERGUNNINGEN EN
MELDINGEN
ALGEMEEN
Inzien/af spr aak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen of meldingen inzien? Neem dan
contact met ons op. Dit kan telefonisch via
(053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website onder het
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.
Ziensw ijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt
u indienen bij het college van burgemees-

ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.
Bezw aren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij correspondentie 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 indienen 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 ingediend 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 ontheffing 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 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 uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking.
INGEDIENDE A ANVR AGEN
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
•	Buur ser str aat 75, Z/20/016731, het
renoveren van het dak, aspect bouw, ingediend 3 juli 2020
•	Kemer ij 19, Z/20/016735, het bouwen
van een vrijstaande woning, aspect
bouw en inrit/uitweg, ingediend 3 juli
2020
•	Laar veldsw eg 6, Z/20/016684, het verbouwen van de woning, aspect bouw,
ingediend 30 juni 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
•	Alsteedsew eg 20, Z/20/015950, het
plaatsen van zonnepanelen in een
veldopstelling, aspect bouw
•	Beckummer w eg
28
en
28b,
Z/20/015946, het revitaliseren van een
kinderopvang, aspect handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
•	Hof w eg 3, Z/20/016339, het bouwen
van een woning, aspect bouw
•	Molenstr aat 24a, Z/20/016566, het verfraaien van de gevel, aspect bouw
•	Vaanholt 10, 12, 14 en 16, Z/20/016204,
het bouwen van een vier-onder-een-kapwoning, aspect bouw en
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
•	Vaanholt 30, Z/20/016205, het bouwen
van een vrijstaande woning, aspect
bouw
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt
op 8 juli 2020. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk
voor de mogelijkheden hiertoe onder de
kop Algemeen.
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
•	Rietmolenw eg ong. nabij nr. 47 en 60,
Z/20/016730, het vervangen van een
district-station voor gas
Tegen deze melding staat geen bezwaar
en/of beroep open.
WET GELUIDHINDER
BESCHIKKING HOGERE GRENSWA ARDE;
WEGVERKEERSLAWA AI
Voor het bestemmingsplan, Haaksbergen Dorp, partiële herziening deelplan 1
Hassinkborgh, is een hogere grenswaarde vastgesteld van wege het realiseren
van 10 levensloopbestendige woningen,
Z/20/016669.

Met ingang van 9 juli 2020 kan binnen zes
weken beroep/verzoek om voorlopige
voorziening worden ingesteld. Kijk voor
de mogelijkheden hiertoe onder de kop
Algemeen.
INGEDIENDE A ANVR AGEN
EVENEMENTENVERGUNNING
•	Blankenburgerstraat Spektakel (26 september 2020), Z/20/016740, Blankenburger str aat, ingediend 4 juli 2020
Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk
voor de mogelijkheden hiertoe onder de
kop Algemeen.

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

Contact
Heeft u vragen over GemeenteNieuws?
Neem dan contact op met de gemeente Haaksbergen. Dat kan via
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar
communicatie@haaksbergen.nl.

