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GemeenteNieuws

Ik hou 1,5 meter afstand.

www.haaksbergensamensterk.nl

Arie van Linstee
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Over  het belang van je aan de coronaregels houden
In heel het land geven de coronacijfers aanleiding tot ex tra waakzaamheid. Dat 
geldt zeker ook voor Haaksbergen, waar de afgelopen periode relatief veel corona-
besmettingen vielen te constateren. Reden genoeg voor burgemeester Rob Welten 
om onlangs een breed communicatieoff ensief aan te kondigen. In Haaksbergen be-
gint daarom deze week de campagne “ Daar doe ík het voor!”  om inwoners te wijzen 
op het belang van je houden aan de coronaregels.

Acht posters met Haaksbergenaren kleu-
ren de komende weken het straatbeeld van 
Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoe-
ve. De bewustwordingscampagne is een 
samenwerking tussen de Stichting Haaks-
bergen Promotie (SHP) en de gemeente 
Haaksbergen. André Kooij van de SHP legt 
uit. “We wilden het dicht bij de mensen 
brengen, dus was het logisch om mensen 
te gebruiken ‘van hier’. Van mensen die we 
kennen, zoals de bakker, een lerares en de 
buurvrouw. Op de acht posters vertellen zij 
waarom zij zich aan de regels houden.”

Herkenbaar
Het was niet lastig om mensen te vinden 
die wilden meedoen, legt Kooij uit. “Nee 
helemaal niet. Mooi om te zien dat de 

meesten meteen ja zeiden. De bakker uit 
de Veldmaat vertelt bijvoorbeeld dat hij an-
derhalve meter afstand bewaart om brood 
te kunnen blijven bakken. De lerares van 
Het Assink doet dat, omdat ze in de klas les 
wil blijven geven. En een meisje legt uit dat 
ze vaak haar handen wast om zo lang mo-
gelijk met haar vriendjes te kunnen blijven 
spelen. Allemaal mooie voorbeelden die 
volgens ons heel herkenbaar zijn voor de 
inwoners van Haaksbergen.”

Er moest iets gebeuren
Burgemeester Rob Welten is blij met de 
campagne. “Het gaat om bewustwording 
en gedragsbeïnvloeding”, aldus Welten. “Er 
moest echt iets gebeuren in Haaksbergen. 
In de samenleving zijn er al veel goede ini-

tiatieven bij verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties. Inwoners en onder-
nemers kunnen ook met deze lokale cam-
pagne meedoen. Gewoon, door de posters 
op te hangen. Daarmee geef je aan dat je je 
ook aan de coronaregels houdt. Zodat we 
kunnen blijven doen wat we nu ook graag 
doen. Of zodat we die dingen hopelijk gauw 
weer kunnen doen.”

Goed voorbeeld
Welten vindt het mooi dat de campag-
ne echt lokaal gericht is. “Natuurlijk zijn 
er meerdere campagnes, maar ik geloof 
óók in een lokale aanpak, met mensen uit 
Haaksbergen”, aldus de burgemeester. 
“Mensen van hier die zich gewoon aan de 
regels houden om te kunnen blijven bak-
ken, bedienen, lesgeven, voetballen of chil-
len. We hebben een gezamenlijk doel om 
het aantal besmettingen terug te dringen. 
Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan 
leveren. Dus doe mee met deze Haaksberg-
se campagne en sluit je aan! Ik heb alvast 
een poster voor het raam van mijn werkka-
mer gehangen. Goed voorbeeld doet goed 
volgen!”

Kijk op www.haaksbergensamensterk.nl 
voor meer informatie over deze lokale 
campagne.

Verbeteren f inanciën en organisatie blijven speerpunten 

Volgens wethouder Louis Koopman is er weer ruimte voor nieuwe plannen als de gemeentelijke fi-
nancïen en organisatie op orde gebracht zijn.
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 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. 

Het verbeteren van de f inanciële situa-
tie en het versterken van de organisa-
tie blijven de twee belangrijke speer-
punten van de gemeente Haaksbergen 
als het aan het college van B&W ligt. 
Burgemeester en wethouders doen 
daar toe voorstellen in de Begroting 
2021, waarover de raad in november 
een besluit neemt. “ Voor nieuw beleid 
of nieuwe plannen is geen ruimte. Dat 
komt wel weer, als we de f inanciën en 
organisatie op orde gebracht hebben”, 
ver telt Louis Koopman, wethouder 
Financiën.

Zoals het er nu uit ziet zijn de inkomsten 
en uitgaven eind 2021 met elkaar in even-
wicht. Daarnaast is in de Begroting 2021 
een miljoen euro uitgetrokken om de Al-
gemene Reserve, de gemeentelijke spaar-
pot, aan te vullen. Dat is de eerste aanzet 
naar het op een gezond niveau brengen 
van de reserves. Wethouder Koopman: 
“Een hoogstnodige maatregel om ook in 
de toekomst weer te kunnen investeren in 
Haaksbergen.”  De Algemene Reserve moet 
toe naar minimaal 3 miljoen euro. Dat is 
volledig in lijn met het advies van de pro-
vincie. De toezichthouder zegt namelijk 
dat Haaksbergen de reserves moet laten 
groeien om voldoende weerstand op te 
bouwen om tegenvallers op te vangen.

Versterken organisatie
Het tweede speerpunt van het college is 
het versterken van de organisatie. De pro-
vincie heeft  aangegeven dat de gemeente 
te weinig geld heeft  uitgetrokken voor de 
organisatie om haar werk goed te kunnen 
doen. In 2020 heeft  de gemeenteraad be-
sloten eenmalig te investeren in personeel 
om vacatures in te vullen. In de Begro-
ting 2021 heeft  de gemeente structureel 
300.000 euro per jaar opgenomen.

Belast ingen
Verder gaat volgend jaar de onroerende-
zaakbelasting omhoog. Volgens wethou-
der Koopman een onvermijdbare ingreep. 
“Haaksbergen heeft  een heleboel voorzie-
ningen die betaald moeten worden. We 
ontkomen hier niet aan, als we tegelijker-
tijd ook nog de opdracht hebben de finan-
ciën en organisatie weer op orde te bren-
gen”, aldus Koopman. Het college stelt een 
stijging voor van de ozb van 13 procent ten 
opzichte van 2020 voor woningen en van 
22 procent voor niet-woningen. Voor een 
gemiddelde eigen woning ter waarde van 
264.000 euro komt dit neer op 45 euro per 
jaar. Deze verhoging was overigens al deel 
van het herstelplan, waarover eerder al be-
sloten is.

Gesprek over voorzieningen
Het hoge voorzieningenniveau in Haaksber-
gen is aanleiding om het gesprek hierover 
aan te gaan met de gemeenteraad en inwo-
ners, meent het college. Te meer omdat er 
nog altijd de wens leeft  voor nieuwe huis-
vesting voor Het Assink lyceum. Zo lang de 
gemeente zelf nog niet financieel gezond is 
kan er niet geïnvesteerd worden in nieuw-
bouw. Een uitzondering hierop is de nieuw-
bouw van de fusieschool De Holthuizen/
Dr. Ariëns waar in 2021 de voorbereidingen 
voor worden getroff en. Het hoge voorzie-
ningenniveau kost de gemeente veel geld. 
Geld dat nu niet aan nieuwe huisvesting 
voor Het Assink lyceum besteed kan wor-
den. Volgens het college is dan de vraag le-
gitiem of alle voorzieningen gesubsidieerd 

moeten blijven worden door de gemeente. 
Bij de behandeling van het financieel her-
stelplan, eerder dit jaar, zijn plannen gepre-
senteerd om de subsidiesystematiek aan te 
passen. Vooralsnog wordt deze voor 2021 
niet gewijzigd, omdat de gemeente hier 
eerst samen met alle betrokkenen zorgvul-
dig naar wil kijken. Daar is inmiddels al een 
begin mee gemaakt.

Ondersteuning en zorg voor inwoners
Ongeveer de helft  van alle gemeentelijke 
uitgaven gaat naar inwoners die een beroep 
doen op ondersteuning en zorg. Van het Rijk 
krijgt de gemeente daarvoor steevast te 
weinig financiële middelen. Mede daardoor 
blijft  het een uitdaging om grip te houden 
op de uitgaven. Tegelijkertijd is er ook een 
wettelijke zorgplicht. De gemeente moet in-
woners de hulp geven die nodig is. Dat kan 
kostbare individuele zorg zijn, maar soms 
is ook een voordeliger voorziening toerei-
kend. De gemeente gaat daarover gesprek-
ken voeren met huisartsen en jeugdartsen, 
die patiënten doorverwijzen naar zorgver-
leners. Ook start de gemeente met nieu-
we vormen van dagbesteding. Daarnaast 
neemt de gemeente de werkprocessen on-
der de loep en wordt gekeken waar deze be-
ter en eff iciënter ingericht kunnen worden.

Woensdag 4 november vergadert de ge-
meenteraad over de Begroting 2021
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Gebruik  mondkapjes in 
het gemeentehuis
Vorige week kwam het Kabinet met het dringende advies om mondkapjes te gebrui-
ken in publieke binnenruimtes. Ook in de publieke ruimtes van het Haaksbergse ge-
meentehuis geldt nu het advies een mondkapje te dragen. Aff iches in het gemeen-
tehuis wijzen de bezoekers daarop. Doet u mee? Voor uw en andermans veiligheid!

Wanneer u in het gemeentehuis loopt of 
staat verzoeken we u vriendelijk maar drin-
gend een mondkapje te dragen. Heeft u er-
gens plaatsgenomen (op anderhalve me-
ter afstand natuurlijk), dan kan het mond-
kapje af. Wij vragen u om zelf een mond-

kapje mee te nemen. Het gebruik van een 
mondkapje is aanvullend op de al bekende 
maatregelen. Alvast dank voor uw mede-
werking! Kijk voor aanvullende informatie 
naar de advertentie hiernaast.

Een make-over  voor  Molenstraat 24

Invulling vacatures 
Par ticipatieraad

Afscheid van Jeff rey  Rouwenhorst

De Par ticipatieraad geeft  het college van B&W advies en houdt de vinger aan de 
pols bij het ontwikkelen of evalueren van beleid voor welzijn, zorg, werk en inko-
men. Afgelopen voorjaar kon u in GemeenteNieuws lezen dat de Par ticipatieraad 
twee nieuwe leden zocht. Inmiddels is de gewenste versterking gevonden.

Met ingang van 1 oktober zijn Bert Exter-
kate, Jacintha Geeraths-Prein en Lisette 
Put benoemd tot lid van de Participatie-
raad Haaksbergen. Omdat één zittend 
lid heeft aangegeven per 1 oktober af te 
willen treden, was er plek voor drie nieu-

we leden. De Participatieraad bestaat 
hierdoor weer uit het maximum van ne-
gen leden. Meer informatie over de Parti-
cipatieraad is te vinden op www.partici-
patieraadhaaksbergen.nl.

Molenstraat 24 kr ijgt binnenkor t een nieuwe gevel.  Mede dankzij het gevelfonds 
van de gemeente kr ijgt dit pand een nieuw en fr is uiter lijk .  Renate Waanders,  een 
van de eigenaren van het pand, is erg blij dat de verbouwing gaat plaatsvinden, 
want de gevel is toe aan een opknapbeur t . 

Om de verbouwing te f inancieren, heb-
ben ze aanspraak gemaakt op het gevel- 
fonds van de gemeente. Dit is een onder-
deel van het actieplan centrum. In dit 
plan staan 22 actiepunten en projecten 
om het centrum aantrekkelijker te maken. 
Een van die actiepunten is het opknappen 
van gevels. Moderne en goed onderhou-
den gevels dragen namelijk bij aan een 
uitnodigend centrum. De gemeente heeft 

hiervoor een potje geld om ondernemers 
hierbij f inancieel te ondersteunen.

De plannen 
Toen Renate Waanders in 2019 het pand 
overkocht van haar vader Henk ter Avest, 
zag zij al dat de gevel toe was aan een op-
knapbeurt. Via een brochure van de ge-
meente Haaksbergen en een advertentie 
in de krant zijn ze aan de slag gegaan. Om 

gebruik te kunnen maken van de subsidie, 
moesten de plannen voor de nieuwe ge-
vel naar de gemeente gestuurd worden. 
Zo gezegd, zo gedaan. De eigenaren zijn 
met de Haaksbergse architect Judith Wie-
lens van Focus en het bouwbedrijf Bouw 
& Advies om de tafel gaan zitten om alles 
op papier te zetten. De gemeente was ook 
betrokken bij het uitwerken van de plan-
nen. Toen de plannen helemaal naar wens 
waren, werd de aanvraag voor de subsidie 
ingediend.

Make-over
Nu de plannen zijn goedgekeurd, kan de 
daadwerkelijke verbouwing beginnen. 

De gevel zal een volledige make-over krij-
gen. De luifel en de witte bakken die er nu 
hangen worden eraf gehaald en vervan-
gen door mooie strakke bakken om de ge-
vel een modernere uitstraling te geven. 
De nieuwe gevel zal ook beter passen bij 
de kozijnen, die al eerder zijn vernieuwd. 
Al met al zal deze nieuwe gevel een ver-
betering zijn voor de uitstraling van de 
Molenstraat.

Kijk voor meer informatie over het gevelf-
onds op www.haaksbergen.nl. Subsidies 
kunnen nog worden aangevraagd tot het 
einde van 2020.
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Haaksbergen heeft  na ruim 6,5 jaar afscheid genomen van gemeenteraadslid 
Jeffrey Rouwenhorst. Op 10 september is hij geïnstalleerd als waarnemend wet-
houder in Wierden. Hij vervangt tijdelijk wethouder Braamhaar, die door ziekte 
thuis zit. Rouwenhorst was lid van de gemeenteraad vanaf maar t 2017 tot septem-
ber 2020 en maakte in deze periode deel uit van vier verschillende fracties: Leefbaar 
Haaksbergen, fractie Rouwenhorst Costeris, fractie DAP en fractie Groep DJW.

In zijn periode als raadslid heeft Rouwen-
horst veel verschillende taken op zich ge-
nomen. Hij nam deel aan verschillende 
raadscommissies, zoals de Commissie Sa-
menleving en Bestuur en de Commissie 
Ruimte. Ook zette hij zich in voor regio-
nale en grensoverschrijdende samenwer-
king. Hij was sinds 2014 lid van het Alge-
meen Bestuur van de EUREGIO en hij zat 
in de EUREGIORAAD. Daarnaast was hij lid 
van het Presidium van de Twenteraad. Ten 
slotte was hij de initiatiefnemer voor de 
motie ‘Versterk de regionale samenwer-
king!’. De raad nam deze motie in novem-
ber unaniem aan.

Niet verwacht
De lokale Wierdense partij ‘Nieuw Enger 
Wierden (NEW)’ heeft Rouwenhorst voor-

gedragen als wethouder. Zelf had hij niet 
verwacht te worden voorgedragen voor de 
functie. Rouwenhorst zal in Wierden onder 
andere het Sociaal Domein (Wmo/Jeugd 
en Participatiewet), Onderwijs, Volksge-
zondheid en Sport in zijn portefeuille heb-
ben. Zijn werkervaring komt dan ook goed 
van pas.

Naar Wierden
Inmiddels is hij met zijn vriendin verhuisd 
naar Wierden, maar Haaksbergen zal al-
tijd een speciaal plekje in zijn hart heb-
ben. “Want ik ben niet alleen geboren en 
getogen in Haaksbergen, ik ben Haaksber-
gen ook vooral heel dankbaar voor de vele 
kansen die ik heb mogen krijgen om mij-
zelf te kunnen ontwikkelen tot de persoon 
die ik nu ben”, aldus Rouwenhorst. “Graag 

wil ik dan ook de Haaksbergse samenle-
ving, inwoners, ondernemers, verenigin-
gen, instellingen en vele anderen hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking en 
contacten in de afgelopen jaren!”

Hoorzitt ing 
Begroting 2021 
Op woensdag 4 november 2020 
behandelt de gemeenteraad de 
Begroting 2021. Op maandagavond 
28 oktober houdt de gemeenteraad 
een openbare hoorzitting over de 
Begroting 2020. Deze bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en heeft  plaats 
in de raadzaal. De regels van het 
RIVM worden in acht genomen. 

Inwoners en vertegenwoordigers van 
Haaksbergse instellingen of organi-
saties kunnen dan hun mening geven 
over de Begroting 2021. Wie van deze 
mogelijkheid gebruik wil maken, kan 
tot woensdag 21 oktober voor 12.00 
uur contact opnemen met de raads-
griff ier, Gerrit Raaben. Hij is bereik-
baar via telefoon (053) 573 45 67 of per 
mail via g.raaben@haaksbergen.nl

De Begroting 2021 ligt voor belangstel-
lenden ter inzage in de hal van het ge-
meentehuis. Ook is de Begroting 2021 te 
raadplegen via www.haaksbergen.nl.
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 10 oktober 2020 halen de 
Bonifatiusschool en Havoc oud papier 
op in de inzamelgebieden 1 en 7. Graag 
het papier in dozen of gebundeld aan-
bieden. Het oud papier kunt u ’s mor-
gens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats. 

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/af spraak  maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten 
vergunningen of meldingen inzien? Neem 
dan contact met ons op. Dit kan telefo-
nisch via (053) 573 45 67. Voor meer infor-
matie verwijzen 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 zienswijze 
kunt u een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht 
worden aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. U wordt verzocht bij corresponden-
tie het beschikkingsnummer te vermelden, 
dat achter het adres staat. Het is niet mo-
gelijk om een bezwaarschrift per e-mail of 
per fax in te dienen. Door het indienen 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 ingediend bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Overijs-
sel, 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 Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er 
op dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Enschedesestraat 161, Z/20/017411, het 
uitbreiden van de woning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend 1 oktober 2020

•  Goorsestraat 11, Z/20/017422, het kap-
pen van twee lariksbomen, aspect kap, 
ingediend 1 oktober 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Nachtegaalstraat 88, Z/20/016843, 
het plaatsen van zonnepanelen, aspect 
bouw, ingediend 16 juli 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 15 
november 2020. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Aaft inksweg 8a, Z/20/016247, het ver-

bouwen van een boerderij, aspect bouw 
en monument

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

Met ingang van 8 oktober 2020 kan binnen 
zes weken beroep/verzoek om voorlopi-
ge voorziening worden ingesteld. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen. 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Knollenkamp 2021, Z/20/017437, Groot 
Scholtenhagen, ingediend 5 oktober 2020

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

Werkzaamheden Eibergsestraat
De Eibergsestraat gaat van maandag 12 tot en met v r ijdag 16 ok tober weer op 
de schop.  De put ten in deze straat moeten worden ver vangen.  Dat is nodig om-
dat de putdeksels een ver velend klapperend geluid maken.

In 2018 is de Eibergsestraat helemaal 
opnieuw ingericht, zodat het water beter 
afgevoerd kon worden. De straat werd 
open gemaakt om een speciaal regen-
riool aan te leggen. Bij een nieuw riool 
horen ook nieuwe putten. Maar sinds 
de renovatie maken de putdeksels een 
klapperend geluid, waar veel straatbe-
woners last van hebben. Sallandse We-
genbouw is de aannemer die destijds 
de putten heeft aangelegd. Zij gaan het 
probleem nu aanpakken. Eerder verving 
de aannemer al de putdeksels, maar dat 
bleek niet voldoende. Nu worden ook 
alle putranden helemaal vervangen. De 
overlast wordt veroorzaakt door een 
productiefout. Daarom vallen de werk-

zaamheden onder de garantie en zijn 
er geen kosten aan verbonden voor de 
gemeente.

Ver keer shinder
Geen kosten dus voor de gemeente, 
maar wél een weekje overlast voor de in-
woners en weggebruikers van de Eiberg-
sestraat en omgeving. Dat is vervelend, 
maar om de overlast van de klapperende 
putten op te kunnen lossen, is dit nu echt 
even nodig. De werkzaamheden vinden 
elke dag plaats van 7.00 uur ’s ochtends 
tot 19.00 uur ’s avonds. Tijdens de werk-
zaamheden is de weg afgesloten. Het 
doorgaand verkeer en de bussen (lijn 53, 
59 en 62) worden omgeleid.

Gecombineerde 
commissievergadering
Dinsdag 13 oktober vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de commis-
sies Samenleving & Bestuur en Ruimte. De vergadering begint om 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. We houden ons aan de regels van het RIVM en hou-
den minimaal 1,5 m afstand tot elkaar. Publiek kan er helaas fysiek niet bij zijn in de 
raadzaal. Wel kunt u de vergadering live volgen via de website van de gemeente. 

Op de agenda staan onder meer de volgen-
de onderwerpen:
•  Voorstel tot het vaststellen van de Ver-
ordening BI-zone Bedrijventerrein ’t Var-
ck-Brammelo 2021-2025 

•  Voorstel tot het vaststellen van de ont-
werpbesluiten bebouwde komgrenzen 
Wegenverkeerswet 1994 en Wegenwet 
voor de kernen Haaksbergen, Buurse en 
Sint Isidorushoeve

•  Behandeling brief van 24 september 
2020 van Pure Energie over zonnepark 
N18 Noord

•  Behandeling brief van 3 augustus 2020 
van B&W over medewerkerstevreden-
heid SWB Midden Twente

•  Behandeling brief van 24 september 
2020 van B&W over plan Brem 5

Indien u gebruik wilt maken van het spreek-
recht graag uiterlijk maandag 12 oktober 
contact opnemen met de griffier 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.

   Openbare Bekendmakingen

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


