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In verband met corona

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober om 
19.00 uur bij Restaurant Het Hagen aan de 
Scholtenhagenweg in Haaksbergen. Wan-
neer iemand onverhoopt geen uitnodiging 
hee� ontvangen, kan hij zich melden bij 
c.watson@haaksbergen.nl onder vermelding 
van naam, contactgegevens en bedrijf of 
organisatie.

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.
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Coronamaatregelen in Haaksbergen
SourceSans Pro Semibold 12,5 pnt

Maandagavond maakte premier Mark Rutte landelijk nieuwe maatregelen bekend om 

de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Afgelopen vrijdag gebeurde iets 

soortgelijks in de raadzaal van Haaksbergen. Onno van Veldhuizen (VRT), Samantha 

Dinsbach (GGD) en burgemeester Rob Welten gaven tijdens een persbijeenkomst een 

toelichting op de maatregelen die in Haaksbergen specifiek worden genomen. Het 

signaal van Welten was duidelijk: om erger te voorkomen en de kwetsbaren in onze 

samenleving te beschermen, moeten we ingrijpen. Wat Welten betre� betekent dit dat 

iedereen opgeroepen wordt om actief zijn bijdrage hieraan te leveren.

De cijfers van het aantal positief geteste 
inwoners op corona in Haaksbergen lopen de 
laatste tijd flink op. De maatregelen die nu in 
Haaksbergen, samen met de ondernemers en 
instellingen, worden genomen, zijn het gevolg 
van overleg tussen GGD Twente, Veiligheids-
regio Twente en de gemeente Haaksbergen. 
De gemeente kiest voor een maatregelen-
pakket met vier onderdelen. Allereerst is er 
uiteraard de focus op de twee clusterbesmet-
tingen in Haaksbergen. Vervolgens is de 
gemeente, met vertegenwoordigers uit de 
samenleving, bezig met een communi-
catieoffensief met als doel bewustwording en 
gedragsbeïnvloeding bij onze inwoners.

Cijfers liegen niet

“Het gaat erom dat inwoners en bezoekers 

zich houden aan de richtlijnen van het RIVM”, 
aldus Welten. “Dat klinkt simpel, maar dat is in 
Haaksbergen misschien wel nóg belangrijker 
dan op veel andere plekken in het land. De 
cijfers liegen namelijk niet. De ontwikkelingen 
zijn zorgelijk. Je ziet het in het hele land, maar 
dus ook in sterke mate in Haaksbergen. We 
moeten ons beter aan de regels gaan houden. 
Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan 
voor een ander. Als we de kwetsbaren in onze 
samenleving willen beschermen, dan kunnen 
we het ons niet veroorloven de andere kant op 
te kijken. Dan moeten we nu in actie komen 
om erger te voorkomen.”

Gesprekken met de samenleving

Ook het derde onderdeel van het maat-
regelenpakket in Haaksbergen gaat over 

bewustwording en gedragsbeïnvloeding, legt 
Welten uit. “We hebben gesprekken gevoerd 
met alle relevante samenlevingspartners. 
Denk aan vertegenwoordigers uit de horeca, 
detailhandel, sport, zorg, onderwijs en de 
geloofsgemeenschappen. We willen samen 
dezelfde boodschap uitstralen. Dat iedereen 
zich moet gaan houden aan de richtlijnen van 
het RIVM. We hebben met elkaar gesproken 
wat we vanuit onze eigen rollen en verant-
woordelijkheden kunnen doen om dat te 
bewerkstelligen. Op deze manier denken we 
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Burgemeester Rob Welten: "We moeten met 
elkaar nu in actie komen om erger te voor-
komen."

Op dinsdagavond 6 oktober organiseren de 
gemeente en de HOV (Haaksbergse Onder-
nemers Vereniging) een bijeenkomst, waar-
bij winkeliers en horecaondernemers zich 
kunnen laten bijpraten over het koopstro-
menonderzoek en het Actieplan Centrum. 

Ondernemersavond over centrum aangepast

Wat mag er wel en wat niet op een terras van een horecagelegenheid, sportvereniging 

of bij een recreatiebedrijf?  De regels hiervoor houdt de gemeente opnieuw tegen het 

licht. Beoogd resultaat is een actueel terrassenbeleid, waarin afspraken juridisch 

goed geregeld zijn. Op maandagavond 5 oktober organiseert de gemeente - rekening 

houdend met de huidige omstandigheden en de nieuwe coronamaatregelen - een 

bijeenkomst voor horeca- en recreatieondernemers en sportverenigingen met een 

terras.

Bijeenkomst over terrassenbeleid op maandag 5 oktober

Tijdens de bijeenkomst informeren ver-
tegenwoordigers van de gemeente de aan-
wezigen over de gemeentelijke plannen 
rondom terrassen. De gemeente faciliteert 
terrashouders graag. Bovendien maakt het 
plan het onder bepaalde voorwaarden mo-
gelijk om terrassen in te richten op plekken 
in het dorp waar dat voorheen niet kon. 
Wethouder Economische zaken, Louis 
Koop man, daarover: “Terrassen dragen bij 
aan de lokale economie en zorgen voor 
sfeer en gezelligheid. Wij helpen dan ook 
graag de eigenaren van terrassen. Alleen 
willen we óók de afspraken rondom de 
terrassen helder vastgelegd hebben.” 

Omwonenden
Veel bestaande terrassen zijn in Haaks-
bergen via vergunningen geregeld, terwijl 

het beter is om dat in een bestemmingsplan 
vast te laten leggen. Jan-Herman Scholten, 
wethouder Ruimte: “Dat moest een keer 
gebeuren. Deze gelegenheid hebben we 
aangegrepen om ook nog eens een keer 
goed te kijken naar alle regels die er zijn voor 
terrassen. Regels bijvoorbeeld over ver-
sterkte muziek, openingstijden of ruimte 
voor passanten. De regels zijn ook be-
langrijk voor omwonenden, waar we 
rekening mee te houden hebben”.

Beleid onder normale omstandigheden
De terraseigenaren krijgen op 5 oktober te 
horen wat de gemeente van plan is. 
Daarnaast is er uiteraard mogelijkheid om 
vragen te stellen of suggesties aan te 
dragen. Overigens is de avond niet bedoeld 
om te spreken over de tijdelijke noodmaat-

regelen die voor terrassen zijn genomen in 
verband met corona. Tijdens de infoavond 
komt aan de orde wat het nieuwe beleid 
gaat worden onder normale omstandig-
heden.

Maatregelen in verband met corona
De gemeente houdt de ontwikkelingen 
rond het coronavirus nauwgezet in de 
gaten. Vooralsnog gaat de bijeenkomst 
gewoon door, uiteraard met inachtneming 
van de maatregelen van het RIVM. Er zijn 
inmiddels uitnodigingen verstuurd en 
mensen kunnen zich aanmelden voor de 
bijeenkomst. In verband met het corona-

virus is het aantal personen dat aanwezig 
kan zijn beperkt tot 25 personen. Als zich 
meer mensen aanmelden volgt een extra 
fysieke of online bijeenkomst.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober 
om 19.00 uur bij Restaurant Het Hagen aan 
de Scholtenhagenweg in Haaksbergen. 
Wanneer iemand onverhoopt geen 
uitnodiging hee� ontvangen, kan hij zich 
melden bij c.watson@haaksbergen.nl 
onder vermelding van naam, contactge-
gevens en bedrijf of organisatie.

In verband met de ontwikkelingen rond het 
coronavirus en de nieuwe maatregelen is 
het aantal gasten dat aanwezig kan zijn 
beperkt tot 25. Als u zich voor de bijeen-
komst in Theater De Kappen hee� aan-
gemeld, dan ontvangt u hierover nog be-

richt. Hee� u nog vragen? Dan kunt u mailen 
met dj.dejager@haaksbergen.nl.

Aantal besmettingen terugdringen

De gemeente zet de komende tijd, waar dat 
kan, meer boa’s in, voor meer toezicht en 
intensievere handhaving. Dat is het vierde 
onderdeel van het maatregelenpakket. 
Burgemeester Welten constateert dat de 
maatregelen die in de samenleving zijn 
genomen deels al zijn ingehaald door de 
noodzakelijke maar pijnlijke maatregelen 
die nu vanuit het rijk over ons heen komen. 
“Toch is het goed dat we samen optrekken”, 
aldus Welten. “Het doel is om de inzet van 
onze gezamenlijke energie nog effectiever 
te maken, om uiteindelijk het aantal 
besmettingen terug te dringen. Alleen door 
breed gedragen oplossingen kunnen we 

corona in Haaksbergen een halt toeroepen. 
Alleen samen krijgen we corona onder 
controle. Ook in Haaksbergen.”
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OUD PAPIER BRENGEN

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober kunt u 

terecht bij HSC'21 en dagelijks tijdens 

openingsuren naar Langezaal en Basisschool 

Honesch, Hasseltweg 10.

OUD PAPIER OPHALEN

Volgens schema wordt het oud papier door 

scholen en verenigingen opgehaald. Mocht 

het oud papier niet opgehaald worden, wilt u 

dan zorgen dat deze niet aan straat blij� staan 

en netjes weer verwijderd wordt.

Op zaterdag 3 oktober halen school 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 container-

verzamelplaats. 

<Tekening plattegrond Haaksbergen 

bijvoegen>

VERGUNNINGEN EN 

MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak 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 ver-

wijzen wij u naar onze website onder het kopje 

"Bouw- of milieudossiers inzien".

Zienswijzen indienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, 

dan kunt u dat mondeling of schri�elijk doen. 

Schri�elijke zienswijzen kunt u indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders. 

Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor 

mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 

maken via bovenstaand telefoonnummer.

Bezwaren indienen

Een bezwaarschri� moet schri�elijk gericht 

worden aan het college van burgemeester en 

wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-

bergen. U wordt verzocht bij correspondentie 

het beschikkingsnummer te vermelden, dat 

achter het adres staat. Het is niet mogelijk om 

een bezwaarschri� per e-mail of per fax in te 

dienen. Door het indienen van een bezwaar-

schri� wordt de werking van de vergunning 

niet geschorst. Daarvoor dient naast het 

indienen van een bezwaarschri� een verzoek 

om voorlopige voorziening (in tweevoud) te 

worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter 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 beroepschri� een verzoek 

om voorlopige voorziening (in tweevoud) te 

worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter. Zowel een beroepschri� 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 AANVRAGEN 

OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  

• Ten Vaarwerkstraat 34, Z/20/017305, het 

verbouwen van de woning, aspect bouw, 

ingediend 21 september 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 

Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de

kop  Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

REGULIERE PROCEDURE

•  B eckummerweg 43, Z/20/016901, het 

bouwen van een woonhuis en bijgebouw, 

aspect bouw

•  H azenweg 7, Z/20/016850, het verbouwen 

van een woonhuis, aspect bouw en handel-

en in strijd met regels ruimtelijke ordening

•  K emerij 19, Z/20/016735, het bouwen van 

een vrijstaande woning, aspect bouw, deze 

vergunning is bekendgemaakt op 23 

september 2020

•  S pinnerstraat 15, Z/20/016800, het 

uitbreiden van de wikkelhal, aspect bouw, 

ingediend 10 juli 2020

•  S pinnerstraat 15, Z/20/016810, het 

bouwen van een 2e CDCC-lijn (kettinglijn), 

fase 1, aspect bouw, ingediend 13 juli 2020.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt  op

30 september 2020. Tegen bovengenoemde

besluit(en) kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na bekendmaking van 

hetbesluit een bezwaarschri� indienen. 

Kijk voor demogelijkheden hiertoe onder de 

kop Algemeen.  

                        .

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

UITGEBREIDE PROCEDURE   

•  Alsteedseweg 73, Z/20/016319, het 

aanbrengen van brandpreventie voorzie-

ningen en brandcompartimentering, aspect 

bouw en brandveilig gebruik

Met ingang van 1 oktober 2020 kan binnen zes

weken beroep/verzoek om voorlopige voor

ziening worden ingesteld. Kijk voor de moge-

lijk heden hiertoe onder de kop Algemeen.

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren vanaf 65 

jaar. In de afgelopen jaren is het verkeer flink veranderd. Nieuwe typen voertuigen 

maken gebruik van de weg, zoals e-bikes. Verkeerssituaties zijn ingewikkelder 

geworden door bijvoorbeeld nieuwe belijning of de aanleg van turborotondes.

In twee bijeenkomsten van twee uur praat 
een gecertificeerd voorlichter van VVN u bij 
over de nieuwste ontwikkelingen. Zo kunt u 
veilig aan het verkeer blijven deelnemen en 
langer mobiel blijven. Er is alle ruimte om 
vragen te stellen en eigen ervaringen in te 
brengen. Deelnemers worden bij beide 
bijeenkomsten verwacht.            .

• 1e bijeenkomst: donderdag 5 november 
van 14.00 tot 16.00 uur

• 2e bijeenkomst: donderdag 19 november 
van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Kulturhus, Blankenburgerstraat 
40-42, 7481 EB Haaksbergen

De cursus hee� een informatief karakter en 
er is geen examen. Deelname is gratis. 
Neem gerust uw buurman of buurvrouw, 
een familielid of kennis mee. De VVN hee� 
maatregelen getroffen om de cursus 
coronaproof te geven. In verband met het 
coronavirus kunt u op dit moment geen 
individuele praktijkrit maken. De praktijk-
ritten worden vanaf januari 2021 weer 
georganiseerd. U kunt zich op de bijeen-
komst hier wel alvast voor opgeven.

Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling en 
beperkte capaciteit adviseert VVN u om u 
direct aan te melden via www.vvn.nl/ 

opfriscursussen of door een e-mail te sturen 
naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN 
Opfriscursus Haaksbergen. Vermeld in de e-

mail uw naam, adresgegevens, geboorte-
jaar en telefoonnummer. Bel voor meer 
informatie naar (0575) 51 01 44.

De gemeente Haaksbergen

werkt op afspraak

Maak minimaal een werkdag van 

tevoren een afspraak:

• op www.haaksbergen.nl

• via (053) 573 45 67

     ADVISEURS 
 VOOR BESPARINGEN

Er is dure stroom en goedkope stroom
Waarom zou u teveel betalen?

Prijzen voor stroom en gas verschillen enorm bij energieleveranciers.
Zijn uw tarieven variabel, dan betaald u de hoofdprijs of ze worden voor een aantal jaren vastgezet in een energiecontract. 
Velen betalen nu 0,30 tot soms wel 0,38 cent per kuub gas. De huidige gasprijs is nu gemiddeld 0,19 cent. Bij een 
gasverbruik (gem. woning) van 2250 kuub bespaart u al snel 325,- per jaar! Overstappen van energieleverancier is 
meestal heel interessant, wij kunnen het volledig voor u regelen zonder gedoe, helder en transparant!

Wij kunnen de besparing vrijblijvend uitrekenen en als u wilt een overstap voor u regelen.

Spoorstraat 55 Haaksbergen  Tel 085-0161516 
Geopend ma-do. 9.00-15.00 uur

www.hetontzorgloket.nl
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