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GemeenteNieuws

Versterken bedrijfsvoeringstaken

Haaksbergen en Hengelo praten verder  over  samenwerking
De gemeenten Haaksbergen en Hengelo gaan de komende maanden nader onder-
zoeken wat het oplever t en kost als de gemeente Hengelo taken op het gebied van 
bedrijfsvoering van de gemeente Haaksbergen op zich neemt. Afgelopen maanden 
zijn de gemeenten Haaksbergen, Enschede en Hengelo - in overleg met de provincie 
- met elkaar om tafel gegaan. Conclusie daarvan is dat beide buurgemeenten goede 
par tners voor Haaksbergen kunnen zijn, maar dat de gemeente Hengelo op onder-
delen net wat beter past. Daarom star t nu een verdiepend onderzoek, dat eind van 
het jaar moet zijn afgerond. 

Het college van B&W van de gemeente 
Haaksbergen kreeg vorig jaar de opdracht 
van de gemeenteraad om de mogelijkhe-
den te onderzoeken van het uitbesteden 
van bedrijfsvoeringstaken aan de gemeen-
ten Enschede of Hengelo. De gedachte 
daarachter was dat dit bij zou kunnen dra-
gen aan de toekomstbestendigheid van de 
gemeente Haaksbergen en het verminde-
ren van de kwetsbaarheid van de uitvoe-
ring van bepaalde taken. Het onderzoek 
wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste 
fase sluit af met een keuze voor Ensche-
de of Hengelo. Dat moment is met de keu-
ze voor Hengelo nu dus daar. In fase twee 
vindt nader onderzoek plaats. Daardoor 
zal de gemeente Haaksbergen in staat zijn 
definitief te besluiten of de bedrijfsvoering 

wordt uitbesteed. Ook wordt in fase twee 
duidelijker wat nodig is om de bedrijfsvoe-
ring in eigen huis te versterken als deze in 
Haaksbergen blijft . 

Maatgevende cr iter ia
Hengelo lijkt voor Haaksbergen een beter 
passende partner te zijn. Daarvoor is geke-
ken naar enkele maatgevende criteria. Ver-
trouwen is een belangrijke succesfactor bij 
samenwerkingen en daarom één van de 
criteria. Dat vertrouwen is bij alle partijen 
ruim aanwezig. Enschede en Hengelo zijn 
alle twee in staat om de bedrijfsvoering in 
Haaksbergen te versterken. Op grond van 
het criterium vertrouwen is geen voorkeur 
voor één van beide gemeenten aan te wij-
zen. Een ander criterium is de ICT. De uit-

besteding aan Hengelo is eenvoudiger, 
omdat de infrastructuur en processen 
meer op elkaar aansluiten. Daarnaast is 
in beeld gebracht welke voorwaarden En-
schede en Hengelo stellen als zij de be-
drijfsvoeringstaken van Haaksbergen op 
zich nemen. Ook in dit geval is uitbeste-
den aan Hengelo eenvoudiger en zijn de 
gevolgen overzichtelijker. Dat heeft  onder 
meer te maken met de overige samen-
werkingen die Haaksbergen momenteel 
al heeft  met Enschede en Hengelo. 

Verminder ing kwetsbaarheid
Bedrijfsvoeringstaken die de gemeen-
te Hengelo mogelijk op zich gaat nemen 
zijn bijvoorbeeld personeelszaken, ar-
chief, f inanciën, juridische zaken, com-
municatie, automatisering, callcenter en 
webcoördinatie. Deze taken worden nu 
vaak door kleine en daardoor kwetsba-
re teams uitgevoerd. Door samen te wer-
ken in een groter verband vermindert de 
kwetsbaarheid. De gemeente Haaksber-
gen onderzoekt of het mogelijk is om in 
de toekomst als het ware de benodigde 
kennis van de gemeente Hengelo in te 
huren. De Haaksbergse gemeenteraad 
besloot begin 2017 dat Haaksbergen toe-
komstbestendig en zelfstandig moet blij-

ven. Daarvoor was het dan wel verstan-
dig, zo stond in een onderzoeksrapport, 
om samenwerking met andere gemeen-
ten te zoeken. Als vervolg daarop werd 
een verkennend onderzoek met Ensche-
de en Hengelo gestart naar uitbesteding 
van bedrijfsvoeringstaken.

“ Taken voor  de buitenwereld 
goed uit voeren”  
Burgemeester Rob Welten van Haaksber-
gen ziet de principekeuze om met Henge-
lo samen te gaan werken als een mooie 
stap vooruit. “Om onze taken voor de in-
woners van Haaksbergen goed uit te kun-
nen voeren, moeten we het binnen beter 
op orde hebben. We hebben een sterke 
en minder kwetsbare organisatie nodig, 
waar medewerkers de mogelijkheid heb-
ben zich te blijven ontwikkelen. Een sa-
menwerking met Hengelo biedt wat dat 
betreft  kansen”, aldus Welten. Ook wet-
houder Claudio Bruggink van de gemeen-
te Hengelo kijkt met vertrouwen naar het 
vervolgproces. “We zien het als een uit-
daging om dit traject met onze buurge-
meente op te pakken. Daarom starten we 
met elkaar een verdiepend onderzoek, 
dat eind van het jaar klaar moet zijn om 
de duidelijkheid te krijgen die we zoeken.”

Voorstel aanpassing eerste deel oude N18 besproken
Eind juni spraken Haaksbergse ambtena-
ren opnieuw met aanwonenden, aanlig-
gende bedrijven, Natuurmonumenten 
en de wijkraad Veldmaat over een voor-
stel voor aanpassingen aan de oude 
N18. Specif iek ging het om het deel tus-
sen de gemeentegrens met Enschede en 
het Grintenbosch in Haaksbergen. Dat is 
het deel van de weg dat als eerste wordt 
aangepakt. De mensen kregen een toe-
lichting op het ontwerp dat werd ge-
toond en konden daarop reageren.

het voorstel dat nu werd voorgelegd aan 
de betrokkenen. Hoomoedt: “Ook nu was 
er weer alle gelegenheid om ideeën uit te 
wisselen. Zo kwamen we met omwonen-
den bijvoorbeeld tot de conclusie dat een 

fietsoversteek toch wat anders moet. Door 
de inrichting van de weg te bespreken met 
elkaar, komen we uiteindelijk tot een beter 
ontwerp.”

Uitleg en begr ip
Hoomoedt benadrukt dat niet alles kan. 
“Omwonenden zouden het liefst willen 
dat er veel verkeersremmende maatrege-
len genomen worden. Ik heb uitgelegd dat 
we niet overal drempels of plateaus kun-
nen neerleggen. Het moet immers geen 
hindernisbaan worden voor ambulances 
en bussen. Ook moet de weg bruikbaar 
blijven voor het geval de nieuwe N18 on-
verhoopt dicht zit door bijvoorbeeld een 
ongeval. Ik heb dat uitgelegd en daarvoor 
was ook wel begrip.”  

60 km
Na de zomervakantie volgt een aanbeste-
ding om een aannemer te selecteren. Het 
is de verwachting dat de werkzaamheden 
eind van het jaar of begin volgend jaar 
starten, afhankelijk ook van het weer. De 
werkzaamheden duren ongeveer een half 
jaar. Het wegdeel gaat dan van een maxi-
mumsnelheid van deels 80 en 70 naar 60 
kilometer per uur. Behalve borden, ko-
men er een aantal plateaus en wordt de 
rijbaan door belijning visueel smaller. De 
weg wordt aangepast met dank aan fi-
nanciële bijdragen van de provincie en 
Rijkswaterstaat.

 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. 

In totaal 28 personen maakten gebruik van 
de uitnodiging die de gemeente had ver-
stuurd. In een zaal van Loonbedrijf Breu-
kers, één van de omliggende bedrijven, 
luisterde men over en weer naar elkaars 
uitleg en toelichting. De bijeenkomst was 
een vervolg op een eerder overleg, waarbij 
bewoners wensen konden aangeven. Waar 
het kon heeft  de ambtelijk projectleider, 
Peter Hoomoedt, die wensen verwerkt in 

Goedkeuring Begroting 2020 van provincie
De provincie Overijssel stemt in met het Financieel herstelplan van de gemeente 
Haaksbergen en daarmee met de aangepaste Begroting 2020. Dat heeft  het pro-
vinciebestuur de gemeente vorige week schrift elijk laten weten. De gemeente 
Haaksbergen staat zoals bij velen bekend onder preventief toezicht van de ge-
meente en moest in een herstelplan beschrijven welke maatregelen getroff en 
worden om de gemeentelijke f inanciën weer op orde te brengen. 

Het herstelplan werd op 17 juni door 
de gemeenteraad vastgesteld, inclusief 
een bijbehorende begrotingswijziging. 
Daarna moest de provincie er nog een 

besluit over nemen. Dat is nu dus ge-
beurd. De provincie is van oordeel dat 
het herstelplan, mits de inkomsten en 
uitgaven worden gerealiseerd zoals in 

het plan voorzien, leiden tot financieel 
herstel en voldoende weerstandsver-
mogen om risico’s op te vangen. De ge-
meente blijft  onder toezicht van de pro-
vincie. Dat betekent dat voor uitgaven 
die niet in de begroting staan toestem-
ming nodig is van de provincie. De pro-
vincie heeft  waardering voor de aanpak 
van de gemeente, maar benadrukt ook 
dat er nog veel werk verzet moet worden 
om het beoogde herstel daadwerkelijk 
te realiseren.
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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-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Lupine 27, Z/20/016754, het plaatsen 
van een overkapping, aspect bouw, in-
gediend 6 juli 2020

•  Spinnerstraat 15, Z/20/016800, het uit-
breiden van de wikkelhal, aspect bouw, 
ingediend 10 juli 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
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:
•  Kroonpr ins 30, Z/20/016741 (voorover-
legplan), het bouwen van een woning, 
aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 16 juli 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  
•  Bouwstraat 18 , Z/20/016366, het plaat-
sen van een tijdelijke opslaghal (tijdelij-

ke omgevingsvergunning), aspect bouw
•  Eppenzolder  27a te Haaksbergen 
(Kadastraal Sectie O Nummer 1836), 
Z/20/016519, het kappen van één zome-
reik, aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 15 juli 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.

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
•  Veldmaterstraat 182 , Z/20/016488, 
grondwater afkomstig van ontwate-
ringswerkzaamheden op het schoon- 
en vuilwaterriool te lozen (bekendge-
maakt d.d. 6 juli 2020)

Het besluit ligt vanaf 6 juli 2020 ter inza-
ge in het gemeentehuis. Tegen bovenge-
noemde besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indie-
nen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe 
onder de kop Algemeen.

VORMVRIJE MER BEOORDELING
•  Brummelhuizerbr ink  16 , Z/20/011901
Het beoordelingsbesluit en de daarbij be-
horende stukken liggen vanaf 16 juli 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 nade-
lige gevolgen voor het milieu die de indie-
ning van een milieueffectrapport noodza-
kelijk maken. 

Tegen dit besluit is op dit moment geen 
bezwaar of beroep mogelijk. Dit beoorde-
lingsbesluit maakt deel uit van het nog te 
nemen besluit op de aanvraag omgevings-
vergunning. Tijdens deze vergunningpro-
cedure kunnen zienswijzen worden inge-

diend en beroep worden ingesteld.

VERLEENDE DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING
•  Blankenburgerstraat 21 , Pizza Shoar-
ma Eilat, Z/20/015408

•  Molenstraat 18 , Chinees Indisch Res-
taurant Peking, Z/19/013494

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

VIOLIER 26/DUIZENDBLAD 48
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening Violier 26/Duizendblad 
48’ in de vergadering van 8 juli 2020 heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het splitsen van het per-
ceel Duizendblad 48 in de oorspronkelijke 
percelen Duizendblad 48 en Violier 26. Ter 
plaatse van het perceel Violier 26 wordt de 
bestemming gewijzigd in ‘Wonen - Woon-
huizen’ waardoor het mogelijk wordt om 
een vrijstaande woning te realiseren. Het 
perceel Violier 26 krijgt dezelfde bouwmo-
gelijkheden als de aansluitende percelen. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1180-0002.

Ter  inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 17 
juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 

Jan-Herman Scholten feliciteert 100-jarige

Sefa te Lintelo-Horck 
v ier t  haar  eeuwfeest

Foto: B
etty M

orsinkhof

Foto: B
etty M

orsinkhof

Het is een mijlpaal voor Sefa te Lintelo-Horck: op zaterdag 11 juli werd ze 100 jaar. 
Reden voor locoburgemeester Jan-Herman Scholten om haar op te zoeken in Het 
Saalmerink, waar ze sinds 2004 woont. Vanwege de coronaregels was de verjaar-
dagsvisite enigszins beperkt. Omringd door onder andere haar kinderen Jo, Ben-
nie, Harrie en Fons en haar vijf kleinkinderen genoot ze van haar eeuwfeest. En van 
een heerlijk gebakje. Sefa Horck groeide op aan de Kielweg in Buurse. Sinds haar 
huwelijk met Gerhard te Lintelo (De Volmer) in 1948 woont ze in Haaksbergen. Haar 
kinderen omschrijven hun moeder als een sterke, hardwerkende vrouw met een op-
timistisch karakter. Een betrokken en altijd belangstellende oma. En zorgzaam voor 
met name de zieke medemens. Het geheim van haar respectabele leeftijd? “Altijd 
bezig blijven, dat is het beste”, aldus de jarige. 

Rob Welten bezoekt diamanten bruidspaar

Bloemen en gelukwensen 
voor  Henk en Riky  Eijsink

Donderdag 9 juli was het op de kop af zestig jaar geleden dat Henk Eijsink (84) en Riky 
Hofmeijer (84) door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt werden verbonden. 
Tien dagen later beloofden ze elkaar eeuwig trouw in de St. Isidoruskerk. Uit hun huwe-
lijk werden Ellen en Guido geboren. En later werd de familie uitgebreid met vier kleinkin-
deren. Burgemeester Rob Welten bezocht het diamanten echtpaar thuis. Hij bracht hen 
de gelukwensen over van het gemeentebestuur en zette hen in de bloemetjes. Aan gezel-
ligheid en gespreksstof geen gebrek. Het levenslustige stel vertelde honderduit over de 
Haaksbergse Revue, zangkoor De Flierefluiters, The Evergreens. De bruidegom onthulde 
dat hij 34 jaar lang de hoofdrol vertolkte bij de intocht van Sinterklaas. Gezelligheid en 
vrolijkheid lopen als een rode draad door hun gezamenlijke leven. Nog altijd staan ze 
midden in de samenleving. “Actief blijven en onder de mensen, dat heel belangrijk!”

   Openbare Bekendmakingen
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ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadple-
gen via onze website www.haaksbergen.
nl → Bestemmingsplannen inzien → Haaks-
bergen dorp - woongebieden → Vastge-
steld. Hier vindt u tevens een rechtstreek-
se link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het gewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan kunnen belanghebben-
den gedurende bovengenoemde terinzag-
etermijn 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 ontwerpbe-
stemmingsplan 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 beroep-
stermijn 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 voorlopi-
ge voorziening is beslist. Voor zowel het in-
dienen van een beroepschrift als een ver-
zoek om voorlopige voorziening zijn grif-
fierechten verschuldigd.

DEELPLAN 1 HASSINKBORGH
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad 
het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, 
partiële herziening deelplan 1 Hassin-
kborgh’ in de vergadering van 8 juli 2020 
ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is 
op 15 juli 2020 een omgevingsvergunning 
verleend (zaaknummer Z/20/015903) voor 
de bouw van 10 woningen op de voorma-
lige kantorenlocatie aan de Hassinkborgh.

Coördinatieregeling 
Artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelij-
ke ordening maken het mogelijk dat diver-
se procedures gezamenlijk worden door-
lopen. Dat wil zeggen dat de voorberei-
ding en bekendmaking van verschillende 
besluiten tegelijk worden behandeld. De 
aanvrager heeft verzocht om naast het ver-
zoek om herziening van het bestemmings-
plan ook de omgevingsvergunning voor de 
realisatie van de 10 woningen gecoördi-
neerd te behandelen.

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 ‘Haaksber-
gen-Dorp, Eibergsestraat West, Eiberg-
sestraat Oost, Buurserstraat, De Pas en 
Hassinkbrink’. Het voorliggende bestem-
mingsplan geeft invulling aan het wijzigen 
van de huidige bestemming ten behoeve 
van de voorgestelde ontwikkeling.

Ter  inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 
verleende omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 
17 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 
voor een periode van zes weken voor ie-
dereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis. Het bestemmingsplan 
met de bijbehorende stukken is tevens 
in digitale vorm te raadplegen via onze 
website www.haaksbergen.nl → Bestem-
mingsplannen inzien → Haaksbergen dorp 
- woongebieden → Vastgesteld. Hier vindt 
u tevens een rechtstreekse link naar ruim-
telijkeplannen.nl. Het identificatienum-
mer van het bestemmingsplan is NL.IM-
RO.0158.BP1181-0002.

Beroep
Ingevolge artikel 8.3 van de Wet ruimte-
lijke ordening worden het bestemmings-
plan en de omgevingsvergunning voor de 
mogelijkheid van beroep als één besluit 
gezien. Tegen het gecoördineerde besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 
en verlening van de omgevingsvergunning 
kan gedurende de beroepstermijn (van 
17 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020) 

door belanghebbenden schriftelijk beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 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 
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken.

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 beroep-
stermijn 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 voorlopi-
ge voorziening is beslist. Voor zowel het in-
dienen van een beroepschrift als een ver-
zoek om voorlopige voorziening zijn grif-
fierechten verschuldigd.


