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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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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. 
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Emmie en Egber t Leppink 60 jaar  getrouwd
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Het stel bewoont een appartement mid-
den in het dorp. Dichtbij de winkels en de 
gezelligheid. Dat de bruidegom heel wat 
vrijwilligerswerk heeft  verzet voor de sa-
menleving was Welten niet ontgaan. On-
der het genot van koff ie met gebak ging 
het gesprek dan ook over volleybal, kunst 
en cultuur. Tegelijkertijd werd benadrukt 
dat Egbert dit allemaal heeft  kunnen doen 
dankzij de steun van zijn Emmie. Zij zorg-
de voor hun dochters Linda en Henrike en 
dat thuis alles op rolletjes liep. Het bruids-
paar is trotse opa en oma van Marije en 
Ruben. Het gemis van Henrike die in 2016 
overleed, werpt een schaduw over hun 
zestigste trouwdag. Daarom geen feest. 
Wel een uitje met het eigen gezin naar een 
escaperoom, gevolgd door een gezellig 
etentje.

Bestr ijding bonte knaagkever  
Oostendorper  Watermolen
Er huizen bonte knaagkevers in de Oostendorper Watermolen. Dat is gebleken tijdens 
een inspectie door de Monumentenwacht. Deze kever tast het houtwerk aan. Als we niets 
doen, dan stort het rijksmonument uiteindelijk in. Daarom pakken we het ongedierte 
aan. Vanaf maandag 24 augustus worden de beide molens als het ware luchtdicht ver-
pakt in een soort tent. Daarna wordt er een voor de kever dodelijk gas in de tent gespo-
ten. De behandeling duurt een paar dagen. De omgeving rondom de molens wordt afge-
zet, omdat het gas ook schadelijk is voor mensen en andere dieren.
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Beleidskader  Zon ligt  ter  inzage
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Tijdens de inspraakperiode kunnen inwo-
ners en belanghebbenden reageren. Dat 
kunnen ze doen door een inspraakreac-
tie in te dienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. Digitaal kan ook, via ge-
meente@haaksbergen.nl onder vermel-
ding van kenmerk Z/19/012466. Het ont-
werp Beleidskader Zon ligt bij de publieks-
balie in het gemeentehuis, maar kan ook 
digitaal bekeken worden op www.haaks-
bergen.nl.

Aanmelden informatieavond
De informatie in een ontwerp beleidskader 
is niet altijd voor iedereen even gemak-
kelijk te begrijpen. Daarom vindt er, nog 
voordat de inzagetermijn afloopt, op don-
derdag 27 augustus een informatieavond 
plaats. Het Beleidskader Zon wordt dan 
toegelicht en bezoekers krijgen de gele-
genheid vragen te stellen. Informatie over 
deze avond en hoe u zich kunt aanmelden 
vindt u op www.haaksbergen.nl.
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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

Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  J. A.  Middelhuisstraat 17, Z/20/016982, 
het bouwen van een berging/bijkeuken, 
aspect bouw, ingediend 11 augustus 
2020

•  Oude Enschedeseweg,  kadastraal be-
kend onder  sect ie D,  nummer 2457, 
Z/20/016978, het plaatsen van een 
kapschuur ter vervanging van twee be-
staande schuren, aspect bouw, inge-
diend 10 augustus 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Oude Rietmolenweg 23, Z/20/016374, 

het bouwen van een bedrijfswoning 
met inwoning ter vervanging van be-
staande bedrijfswoning, aspect bouw, 
ingediend 29 mei 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 2 
oktober 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 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Braamweg 3h Z, Z/20/016916, het kap-
pen van één eik, aspect kappen

•  Eibergsestraat 112 , Z/20/016894, het 
uitbreiden van de woning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

•  Oude Rietmolenweg 25, Z/20/016373, 
het bouwen van een bedrijfswoning ter 
vervanging van bestaande bedrijfswo-

ning, aspect bouw
•  Spoorstraat 55b, Z/20/016966, het ver-
vangen van bestaande reclame-uitin-
gen, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 19 augustus 2020. Tegen bovenge-
noemde besluiten kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indie-
nen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe 
onder de kop Algemeen.

ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Aaft inksweg 8 , Z/20/016247, het ver-
bouwen van een boerderij, aspect bouw 
en monument (rijksmonument)

•  Enschedesestraat 190, Z/20/015781, 
het verbouwen van een schuur en 
woning, aspect bouw en monument 
(rijksmonument)

•  Klaashuisstraat 62-70, Z/20/015723, 
voor een agrarisch bedrijf, as-

pect milieu, (zaaknummer advies: 
HZ_WABO-2019-3079)

Met ingang van 20 augustus 2020 kunnen 
binnen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen. 


