
 donderdag 27 augustus 2020 pagina 1

GemeenteNieuws

�����������������������������������

Jan en Jo Berenbroek v ieren diamanten huwelijk
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orsinkhof

Op 18 augustus 1960 zeiden Jan 
Berenbroek en Jo Bornebroek ʻjaʼ tegen 
elkaar. Om ze op hun trouwdag persoon-
lijk te feliciteren toog burgemeester 
Rob Welten richting Witte Veen. Naar de 
boerderij die met liefst twee feestelijke 
erebogen was gemarkeerd. Tientallen 
jaren hebben ze in deze omgeving ge-
boerd. “ Eerst met mijn ouders, later met 
ons tweeën. Jo was op en top boerin”, 
liet de trotse 86-jarige bruidegom we-
ten. “ Nu niet meer, hoorʼ, onthulde de 
bruid, eveneens 86 lentes jong. “Aan de 
huishouding heb ik meer dan genoeg.”

Op Weltens vraag hoe ze elkaar leerden 
kennen vertelden Usselose Jo en Ensche-
dese Jan openhartig dat op een toneel-
avond bij café Assink de vonk oversprong. 
“Door de week kon je elkaar niet spreken. 
Er was geen telefoon, geen auto. Andere 
tijden.”  Samen kregen ze een dochter, Ali-
ce, en een zoon, Herald. Hij heeft  hun jong-
vee-opfokbedrijf voortgezet. Verder is de 
familie uitgebreid met drie kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. “Jullie zien er 
zo gelukkig uit. Ik hoop op nog veel goede 
jaren samen!”, besloot Welten zijn bezoek. 
“Dat moeten we even met Petrus overleg-
gen”, grapte Jan.

Nationale sirenetest Duitsland
Op donderdag 10 september om 11.00 uur worden in heel Duitsland de sirenes getest. 
Het is goed mogelijk dat bewoners van het grensgebied dit ook horen. Als u op die dag 
de sirene hoort, dan hoeft  u dus niets te doen. Het betreft  een test bij onze oosterbu-
ren. Kent u mensen die deze informatie mogelijk niet gelezen hebben? Wilt u hen dan 
informeren?

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

Doe mee met de praktijktest van de CoronaMelder-app
Het coronavirus is er nog steeds, ook in Overijssel. Om de kans op verspreiding te be-
perken, is vorige week de praktijktest van CoronaMelder gestart. Als Overijsselaar 
kunt u meedoen aan de praktijktest. Ga naar de appstore op uw telefoon, download 
de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.

Inwoners en bezoekers van Overijssel kun-
nen eenvoudig meedoen aan de praktijk-
test van CoronaMelder. Dit doet u zo:

•  Download de app. Als u een Android-te-
lefoon hebt, vindt u de app in Google 
Play Store. Mensen met een iPhone kun-
nen de app in de App Store downloaden.

•  Installeer de app. Op de schermen staat 
hoe dit moet. Belangrijk is dat u toestem-
ming geeft  voor het veilig uitwisselen van 
unieke anonieme nummers en het stu-
ren van een melding als u besmettings-
gevaar hebt gelopen.

•  Ook is het belangrijk dat u bluetooth aan-
zet én aan laat staan. Alleen dan kan de 
app meten of u bij andere appgebruikers 
in de buurt bent.

•  Bent u minstens 15 minuten dicht bij ie-
mand geweest die later corona blijkt te 
hebben? En heeft  deze persoon de Coro-
naMelder app? Dan krijgt u als deze per-

soon zijn codes met de GGD deelt een 
melding met het advies thuis te blijven 
en u 7 dagen na het contact te laten tes-
ten op corona. Ook als u geen klachten 
hebt.

•  Krijgt u geen melding? Dan hoeft  u niets 
te doen. Als CoronaMelder landelijk inge-
voerd wordt, kunt u deze app blijven ge-
bruiken. U kunt de app gewoon op uw te-
lefoon laten staan.

Als u het installeren van de app lastig vindt, 
vraag dan een familielid of bekende dit te 
doen. Dit duurt hooguit enkele minuten. Of 
neem contact op met de helpdesk via 0800 
1280. Daar kunt u ook terecht met techni-
sche vragen over de app.

Waarom meedoen?
Alleen als nieuwe besmettingen met het co-
ronavirus snel worden ontdekt, kunnen we 
elkaar beschermen. De app helpt hierbij. 

Tijdens de praktijktest wordt gekeken hoe 
CoronaMelder werkt in aanvulling op het 
reguliere bron- en contactonderzoek van 

de GGD. Ook wordt onderzocht of het werk-
proces van de GGDʼen goed aansluit bij de 
app. Meer weten? Kijk op coronamelder.nl.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 29 augustus kunt u oud papier 
brengen naar VV Buurse, St. Bonifacius-
school in de Hoeve en naar de Paus Joan-
nesschool (tussen 10.00 en 12.00 uur) aan 
de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 29 augustus halen Scouting 
Han Jordaan Groep en Bon Boys oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het 
papier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen. 

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)  
•  Beckummerweg 37, Z/20/017045, het 
bouwen van een tuinhuis en schuur, as-
pect bouw, ingediend 20 augustus 2020

•  Beekweg 6f  Z, Z/20/017032, het kappen 
van 26 dennen, aspect kap, ingediend 
op 19 augustus 2020.

•  Goorsestraat 11 , Z/20/017053, het ver-
bouwen van woningen tot praktijkruim-
te, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 21 augustus 2020

•  Kalter  1 , Z/20/017035, het verbouwen/
uitbreiden van de slagerij, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening, ingediend 20 augustus 
2020

•  Parallelweg,  Sectie K Nummer 7394, 
het bouwen van een kantoor en appar-
tementen, aspect bouw, ingediend 21 
augustus 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Kemer ij 19, Z/20/016735, het bouwen 
van een vrijstaande woning, aspect 
bouw en inrit/uitweg, ingediend 3 juli 
2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 9 
oktober 2020. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 

voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

 VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Bouwstraat 18 , Z/20/017018, Advies nr. 
ODT Z2020-ODT-007510, voor een mili-
eu-neutrale wijziging, aspect milieu, 

Deze vergunning is bekendgemaakt op 10 
augustus 2020

•  Hav ikstraat 1 , Z/20/016858, het bou-
wen van een carport en berging met da-
kopbouw, aspect bouw

•  Onlandsweg 8 en 8a (Onlandsweg 10a), 
Z/20/016601, een agrarisch bedrijfsge-
bouw verbouwen tot boerderij (recrea-
tie) appartementen, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 26 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Molenstraat ong.  nabij nr.  26 , 
Z/20/017015, het vervangen van een 
gasdistributiestation

•  Oude Enschedeseweg 69, Z/20/017024, 
voor een agrarisch bedrijf

•  Reute ong.  nabij nr.  26a, Z/20/17020, het 
vervangen van een gasdistributiestation

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

   Openbare Bekendmakingen


