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GemeenteNieuws

Burgemeester Welten over coronabesmettingen in Haaksbergen

“ Deze dagkoersen zijn reden tot waakzaamheid”

Burgemeester Rob Welten is duidelijk: “We kun-
nen de verspreiding van het coronavirus alleen 
stoppen als we ons aan de regels houden.”

Foto: Alexander Fianke

De meest recente besmettingscijfers voor Haaksbergen zijn niet gunstig, weet ook 
burgemeester Rob Welten. “ We staan in de regio even bovenaan als het gaat om 
de dagkoersen, maar daar moeten we niet van in de war raken. We kijken naar de 
trends op de langere termijn”, aldus de burgemeester, die inwoners vooral oproept 
de corona-richtlijnen van het RIVM te volgen.

Op het coronadashboard van de rijks-
overheid zijn de relevante coronacijfers 
per gemeente te vinden. Welten werd eer-
der door de GGD Twente op de hoogte ge-
bracht van coronabesmettingen op basis-
school Los Hoes, waarbij enkele leerlin-
gen en leerkrachten positief zijn getest. 
Ook bij voetbalclub vv Haaksbergen zijn 
enkele besmettingen vastgesteld. “De be-
smettingen van afgelopen week zorgen 
nu even voor een kleine piek in Haaksber-
gen”, legt Welten uit. “Dat is vooral heel 
naar voor de mensen die ziek zijn gewor-
den. Die wens ik uiteraard van harte be-

terschap. Het is nu van belang er met el-
kaar voor te zorgen dat het bij die kleine 
piek blijft .”

Gerust stellend
De burgemeester prijst de school, de 
voetbalvereniging en de GGD voor het 
adequate optreden. “Het is even schrik-
ken geweest voor de betrokkenen op de 
school en bij de voetbalclub”, constateert 
Welten. “En ook daar omheen is onge-
rustheid ontstaan. Dat begrijp ik goed. 
Voor mij is het echter geruststellend dat 
de GGD Twente er zo kort op zit en dat de 

Herinnering dinsdag 6 oktober

Ondernemersavond over  waardering en verbeter ing centrum

 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. 

Ontwikkeling naar duurzaam bedrijventerrein

Input voor  schetsontwerp Stepelerveld

school en de voetbalclub zich in hun be-
sluiten en vervolgstappen voortdurend 
laten leiden door de GGD en het RIVM. Zij 
zijn deskundigen en weten wat goed is 
om te doen en wat juist niet.”

Aan de regels houden
Het betrokken schoolbestuur en het be-
stuur van de voetbalvereniging hebben 
in overleg met de GGD passende maatre-
gelen genomen. Burgemeester Welten is 
daar blij mee en wijst ook op de verant-
woordelijkheid van individuele inwoners. 
“De cijfers liegen niet”, zegt Welten. “We 
kunnen de verspreiding van het corona-
virus alleen stoppen als we ons aan de 
regels houden. Dus anderhalve meter af-
stand, handen wassen, je laten testen als 
je ziekteverschijnselen hebt en thuisblij-
ven als je je niet lekker voelt. Alleen sa-
men krijgen we corona onder controle.”

Op dinsdagavond 6 oktober organiseren de gemeente en de HOV (Haaksbergse 
Ondernemers Vereniging) een bijeenkomst, waarbij winkeliers en horecaonder-
nemers zich kunnen laten bijpraten over een koopstromenonderzoek en het 
Actieplan Centrum.

Onderzoeker Hendrik Nijenhuis van I&O 
Research vertelt over de belangrijkste 

uitkomsten van het koopstromenonder-
zoek. Ook maakt hij een vergelijking met 

enkele andere gemeenten. Bert Broek-
huis, projectleider van het Actieplan 
Centrum, praat ondernemers bij over de 
stand van zaken van het Actieplan en de 
vervolgstappen. Ook legt hij de relatie 
met het uitgevoerde onderzoek. De bij-
eenkomst op dinsdag 6 oktober begint 
om 19.00 uur en vindt plaats in Theater 

De Kappen. In verband met het corona-
virus is vooraf aanmelden verplicht. Dat 
kan via dj.dejager@haaksbergen.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.haaks-
bergen.nl.

De ontwikkeling van Stepelerveld tot duurzaam bedrijventerrein is na de zomerpe-
riode voor tvarend van star t gegaan. Door onderhandelingen rondom de kavelver-
koop aan Uzin Utz heeft  de inrichting van het gebied even wat ver traging opgelo-
pen. Nu de gemeente Haaksbergen de grond verkocht heeft  aan deze vloerenspecia-
list, kan de daadwerkelijke inrichting van Stepelerveld verder vorm krijgen. Daar toe 
zijn de belangrijkste stakeholders uit het gebied bijeengekomen om input te geven 
op het schetsontwerp.

Nog altijd is het uitgangspunt om een 
BREEAM-classif icering van vier sterren te 
verkrijgen. Dat betekent dat van alle par-
tijen een maximale inzet nodig is om deze 
duurzaamheidsgraad te verkrijgen. “Een 
mooie uitdaging”, vindt projectleider Rob 
Lammerink van Stegehuis Infra. Hij bege-
leidt samen met zijn collega’s en experts 
dit proces. “Het getuigt van lef om op 
dit niveau te werken aan duurzaamheid. 
Met partijen als Uzin Utz en Nouryon, 
wijkraad Veldmaat en de Bedrijvenver-
eniging Stepelo hebben we de juiste men-
sen aan tafel om samen met de gemeen-
te Haaksbergen en begeleidende experts 
de juiste stappen voorwaarts te zetten.”  
Ook wethouder Louis Koopman is blij dat 
er nog meer stappen richting duurzaam-
heid worden gezet. “We realiseren ons dat 
de duurzaamheidsambitie voor Stepeler-
veld hoog ligt. Toch willen we er alles aan 
doen om met alle stakeholders in het ge-
bied een hoge duurzaamheidscertif ice-
ring te behalen.”

Ontwerpsessie
Eind augustus hebben alle betrokkenen 
deelgenomen aan de ontwerpsessie.  Het 
schetsontwerp werd besproken, even-
als de landschappelijke inpassing van 
het bedrijventerrein. Daar was ruim aan-
dacht voor thema’s als biodiversiteit, slim 
gebruik van materialen en een veilige en 

gezonde omgeving. De resultaten uit de 
interactieve ontwerpsessie worden mee-
genomen en waar mogelijk geïntegreerd 
in het definitieve ontwerp. Nu het ont-
werp duidelijkere vormen aanneemt, kan 
het bouwteam ook voortvarend van start 
met de BREEAM-certif icering voor het 
hele gebied. Ten aanzien van de bouw-
plannen is nu het streven om het gebied 
in het voorjaar van 2021 bouwrijp te ma-
ken. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
en nieuw te vestigen bedrijven kan een 
BREEAM-certif icering in de loop van 2021 
aangevraagd worden.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 26 september kunt u oud pa-
pier brengen naar VV Buurse, St. Bonifati-
usschool en naar de Paus Joannesschool 
(tussen 10.00 en 12.00 uur) aan de Ben-
ninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 26 september halen Scou-
ting Han Jordaan Groep en de Bon Boys 
oud papier op in de inzamelgebieden 4 en 
5. Het papier graag in dozen of gebundeld 
aanbieden. 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.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of een-
zaamheid? In de Noaberpoort werken 

medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 
die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

30 september tot en met 8 oktober

Week van de Ontmoeting

Op donderdag 1 oktober staat er een gezellige wandeling voor volwassenen met hun hond op het 
programma.
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Openingstijden Noaberpoor t
Sinds juli heeft de Noaberpoort iets andere openingstijden. De 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. U kunt niet zonder afspraak naar 
binnen lopen. Heeft u een afspraak met iemand van de Noaberpoort? Kom dan alleen als 
u geen klachten heeft. Meer informatie is te vinden op www.noaberpoort.nl of kijk eens 
op www.informatiewijzerhaaksbergen.nl.

Vanaf woensdag 30 september is 
in Haaksbergen de Week van de 
Ontmoeting. Verschillende organisaties 
en vrijwilligers organiseren leuke activi-
teiten waar mensen nieuwe sociale con-
tacten op kunnen doen en bestaande 
contacten kunnen versterken.

Themamiddag voor  Haaksbergse ouderen
In de Week van de Ontmoeting organiseren de Noaberpoort en de Katholieke Bond 
voor ouderen een themamiddag over het thema eenzaamheid. Tijdens de thema-
middag gaan bezoekers met elkaar in gesprek over onder meer de oorzaken van 
eenzaamheid. Daarnaast is er ook muziek van het harmonica duo uit Beltrum.

Haaksbergse ouderen zijn op woensdag 7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur van har-
te welkom op de nieuwe locatie: het Schuttershoes op het Scholtenhagen. De toe-
gang is 3 euro. Hiervoor krijgt iedereen een kopje koffie of thee en een drankje. 
Vanwege het coronavirus kunnen er maximaal 50 personen in de zaal en is vooraf 
aanmelden verplicht. Aanmelden kan op dinsdag 29 september van 10.00 tot 12.00 
uur via (053) 572 30 85 of (053) 572 14 85.

Op initiatief van de Noaberpoort hebben 
diverse organisaties de handen ineenge-
slagen en een programma samengesteld. 
Van woensdag 30 september tot en met 
donderdag 8 oktober zijn er verschillende 
activiteiten:

•  Woensdagochtend 30 september heb-
ben de deelnemende organisaties een 
gezamenlijke marktkraam op de week-
markt. Bij de marktkraam kunnen inwo-
ners onder meer terecht voor informa-
tie over de verschillende activiteiten tij-
dens de Week van de Ontmoeting.

•  Buurtsportcoach Haaksbergen organi-
seert dit jaar verschillende activiteiten. 
Op donderdag 1 oktober staat er een 
gezellige wandeling van twee kilometer 
voor volwassenen met hun hond op het 
programma. De volgende dag op vrij-
dag 2 oktober is de Kom Erbij-wande-
ling vanaf Grand Café Centraal. Naast 
de wandelingen organiseren de buurt-
sportcoaches ook een gezellige fiets-
tocht op zondag 4 oktober en een scoot-
mobieltocht op donderdag 8 oktober. 
Meer informatie over de activiteiten van 
de buurtsportcoaches is ook te vinden 
op de Facebook-pagina van Buurtsport-
coach Haaksbergen.

•  Op woensdag 7 oktober is er van 14.00 
tot 16.00 uur een themamiddag voor ou-
deren in het Schuttershoes met als the-
ma eenzaamheid.

•  Tot slot staat op donderdag 24 septem-
ber en op donderdag 1 oktober de Ra-
bo-bus bij Het Assink lyceum. In de bus 
staan de camera’s van RTV Sternet klaar 
waar leerlingen een videoboodschap op 
kunnen nemen voor iemand die wel een 
opkikkertje kan gebruiken. 

Vooraf  aanmelden
Het volledige programma van de 
Week van de Ontmoeting staat op  

De raad vergader t

Op woensdag 30 september verga-
der t de gemeenteraad vanaf 19.30 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. We houden ons aan de re-
gels van het RIVM en houden mini-
maal 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Publiek kan er helaas nog niet f y-
siek bij zijn. Wel kunt u de vergade-
ring live volgen via de website van 
de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht over niet geagendeer-
de onderwerpen, dan graag uiterlijk 
maandag 29 september contact op-
nemen met de griff ier Gerrit Raaben 
(e-mail g.raaben@haaksbergen.nl of 
telefoonnummer (053) 573 45 67). Hij 
zal dan samen met u bezien op welke 
manier hieraan invulling kan worden 
gegeven.

Hamerstukken
•  Vaststellen Protocol toekenning 
onderscheiding vrijwilligerswerk

•  Indienen van een zienswijze ten 
aanzien van begrotingswijzigingen 
Veilig Thuis Twente en Organisa-
tie voor Zorg en Jeugdhulp Twente 
van Regio Twente

•  Kenbaar maken van wensen en 
bedenkingen ten aanzien van het 
voornemen van het college om een 
bedrijfskavel op Stepelerveld te 
verkopen aan Uzin Utz Nederland 
B.V.

•  Vaststellen van het bestemmings-
plan ‘Partiële herziening Scholten-
hagenweg 34 en Maatweg ong.’

Bespreekstukken
•  Behandeling rapport “Morgen 
wordt het beter toch of niet?”  
over het Kulturhus Haaksbergen 
van de rekenkamercommissie 
Haaksbergen

•  Kenbaar maken van wensen en 
bedenkingen ten aanzien van het 
voornemen van het college om het 
pand aan de Blankenburgerstraat 
40 met omliggende grond en in-
ventaris (terug) te kopen van de 
Stichting Kulturhus Haaksbergen

•  Afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen ten behoeve 
van het uitbreiden van de bestaan-
de afvalsorteerhal gelegen aan de 
Industriestraat 3 te Haaksbergen

•  Nemen van diverse besluiten in het 
kader van Eerste Bestuursrappor-
tage 2020

   Openbare Bekendmakingen

www.noaberpoort.nl/weekvandeontmoe-
ting. Hier staat ook meer informatie hoe u 
zich kunt aanmelden voor de activiteiten. 

Aanmelden is in verband met het corona-
virus namelijk verplicht. 
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INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Beckummerweg 43, Z/20/017259, het 
kappen van vier eiken, aspect kap, inge-
diend op 16 september 2020.

•  Goudenregen,  kadastraal be-
kend onder  sectie C,  nummer 3756 , 
Z/20/017289, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 18 september 2020

•  Kolenbranderweg 12, Z/20/017290, 
het plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw, ingediend 20 september 2020

•  Molenstraat 38 , Z/20/017283, het bou-
wen van een tuinberging, aspect bouw, 
ingediend 17 september 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUN-
NING(EN) REGULIERE PROCEDURE   
•  Eppenzolder  41, Z/20/016860, het bou-
wen van een woning met bijgebouw, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

•  Eppenzolder  43, Z/20/016859, het bou-

wen van een woning met bijgebouw 
(buitenrijbak vervallen), aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 23 september 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Haaksbergse Engelse Mijlenloop (21 
maart 2021), Z/20/017245, ingediend 15 
september 2020

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  J.G.B. Weernink, Z/20/017215, Haaks-
bergen dorp/de markt, verkoop van 
aardappelen, groenten en fruit op de 
zaterdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur, 

bekendgemaakt 17 september 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

TIJDELIJKE ONTHEFFING 
SLUITINGSTIJDEN
•  Cafetaria de Els, Z/20/016956, Bartok-
straat 27, geldt voor de duur van één 
jaar, bekendgemaakt 16 september 
2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

VRIJSTELLING 
EXPLOITATIEVERGUNNING 
•  Café de Elmos, Z/20/017036, bekendge-
maakt 16 september 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-

schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

COLLECTIEVERGUNNING (huis aan huis) 
•  Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, 
Z/20/017178, periode van 30 augustus 
tot en met 4 september 2021

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

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


