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GemeenteNieuws

Burgemeester Rob Welten zet Buurser bruidspaar in de bloemetjes

Hendrik  en Rieks Scholten-Ter  Huurne v ieren hun 
diamanten huwelijksfeest

Foto: B
etty M

orsinkhof

Op de deel van de boerenhoeve uit 1832 werd burgemeester Rob Welten getrak-
teerd op koff ie met appeltaar t ,  versgebakken door Rieks Scholten-Ter Huurne 
(84).  Ter ere van haar diamanten huwelijk met Hendrik Scholten (85).  “ Zestig jaar 
getrouwd, dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Gefeliciteerd met deze 
geweldige prestatie!  Ik heb daar echt bewondering voor” ,  aldus Welten toen hij 
het bruidspaar thuis bezocht op hun trouwdag (6 oktober). 

Het gezegde ‘Van bruiloft  komt bruiloft ’ 
slaat helemaal op dit in Buurse geboren 
en getogen stel. Hendrik en Rieks deel-
den met Welten hoe ze bij elkaar zijn ge-
komen. Ze spraken over de zeven kinde-
ren die ze kregen en de negen kleinkinde-
ren. En natuurlijk over de boerderij, erve 
Steenbarg, waar ze samen heel wat werk 
hebben verzet. Behoeft e aan vakantie 
hadden ze eigenlijk nooit. Tot hun oudste 
zoon, opvolger in het boerenbedrijf, zijn 

toen gepensioneerde ouders aanmeld-
de voor een busreis, georganiseerd door 
oud-directeur Heerink van de ABTB. “Zo 
hebben we nog heel wat landen gezien. 
Zweden, Noorwegen, Zwitserland”, ver-
telt de bruid nog nagenietend. “Ja, super 
mooi. We zijn tien keer mee geweest. Die 
eerste keer hadden we er weinig trek in. 
Maar wat zijn we blij dat we toch zijn ge-
gaan!”, vult de bruidegom aan.

Bebouwing boven gasleiding in tuinen aan de Stieger t
In een deel van de achter tuinen van woningen aan de Stieger t zijn schuren en schut-
tingen gebouwd boven een gasleiding van Gasunie. Dat kan leiden tot gevaarlijke 
situaties omdat de leiding niet toegankelijk is bij calamiteiten, voor controle en on-
derhoud. De grond is eigendom van de gemeente. De eigenaren van de woningen 
hebben de grond van de gemeente gehuurd en bij hun tuin getrokken. De woningei-
genaren, negen stuks in totaal, zijn geïnformeerd. Binnenkort volgen gesprekken 
tussen de gemeente, Gasunie en de bewoners. 

In 2011 en 2012 hebben woningeneigena-
ren en de gemeente overeenkomsten ge-
sloten over de huur van kleine percelen 
openbaar groen. Bewoners kregen de mo-

gelijkheid deze grond aan hun achtertuin 
toe te voegen. In de huurovereenkomsten 
staat dat de grond slechts als siertuin ge-
bruikt mag worden. Er is vermeld dat re-

kening gehouden moet worden met de 
aanwezigheid van een gasleiding en dat 
gemeente en nutsbedrijven vrije toegang 
tot de grond moeten hebben. Nu is gecon-
stateerd dat bij een aantal woningen op 
deze grond schuren en schuttingen zijn 
geplaatst. 

Vr ij van bebouwing
De gasleiding voorziet heel Haaksbergen 
van gas. Het plaatsen van bebouwing bo-
ven en aan weerszijden van een gasleiding 
is niet toegestaan. Bij het plaatsen van de 
schuren en schuttingen had een lek kun-

nen ontstaan in de leiding, hetgeen ge-
vaarlijk kan zijn. Op dit moment is van 
acuut gevaar geen sprake, maar de leiding 
moet wel toegankelijk zijn voor calami-
teiten, controle en onderhoud. Veiligheid 
staat voorop, daarom is vrije toegang tot 
de gasleiding ook opgenomen in de wet. 
De grond moet daarom vrij blijven van be-
bouwing. De gemeente en Gasunie realise-
ren zich dat dit geen prettige boodschap is 
voor de bewoners. Ze voeren momenteel 
gesprekken met de woningeigenaren en 
bekijken de situatie ter plekke.

 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. 

Ondernemersavond terugkijken

Geen Haaksbergse Vr ijwilligersprijs vanwege corona
Normaal gesproken konden rond deze tijd organisaties of personen genomineerd 
worden voor de Haaksbergse Vrijwilligersprijs. Helaas heeft  het coronavirus ervoor 
gezorgd dat er dit jaar geen prijs uitgereikt kan worden. Fysiek uitreiken kan nu even 
niet en dat digitaal doen vindt het organiserend Comité Vrijwilligersprijs onwense-
lijk . Iemand midden in de gemeente in het zonnetje zetten is digitaal ondoenlijk .

En het Comité Vrijwilligersprijs had nog 
wel zulke mooie ideeën. De opzet van de 
uitreiking zou helemaal veranderen. Inge-
geven door geluiden uit de samenleving - 
en eerlijk gezegd ook een beetje door de fi-
nanciële positie van de gemeente - zou de 

uitreiking dit jaar samengaan met een an-
der groot evenement. Ook zouden de cate-
gorieën worden vereenvoudigd, waarvoor 
personen of organisaties genomineerd 
konden worden.

Nieuwe categor ieën
In de categorie ‘sport’, konden vrijwilligers 
genomineerd worden die een bijdrage le-
veren om sport mogelijk te maken. In de 
rubriek ‘kunst en cultuur’ vrijwilligers die 
dat doen voor kunst of cultuur in brede 
zin. En in de categorie ‘overig vrijwilligers-
werk’ zouden vrijwilligers vallen die niet 
in de eerste twee categorieën vallen. Het 
Comité Vrijwilligersprijs zou nog steeds al-
les organiseren en de jury, bestaande uit 
raadsleden, zou nog steeds de winnaars 
bekendmaken.

Volgend jaar  hopelijk  weer
Dit jaar dus geen Vrijwilligersprijs in Haaks-
bergen vanwege de beperkende corona-
maatregelen. Het Comité Vrijwilligersprijs 
hoopt uiteraard dat het volgend jaar wél 
weer mogelijk is om een vrijwilligersver-
kiezing te organiseren. “Vrijwilligers zijn 
nu eenmaal de kurk waarop onze samen-
leving drijft ”, aldus Theo van der Hulst van 
het comité. “Het is belangrijk om ze af en 
toe in het zonnetje te zetten en ze de eer te 
geven die ze toekomt. Hopelijk kan dit vol-
gend jaar weer.”

Op dinsdag 6 oktober was er een on-
dernemersavond over het uitgevoerde 
koopstromenonderzoek en over het 
Actieplan Centrum. Vanwege het co-
ronavirus was het maximaal aantal be-
zoekers deze avond beperkt. Maar wie 
er niet bij was kan de bijeenkomst als-
nog bijwonen. RTV Sternet heeft  deze 

avond namelijk op verzoek van de ge-
meente opgenomen. Wilt u meer weten 
over het winkelaanbod in Haaksbergen, 
ons consumentengedrag of over de ver-
beteringen die worden doorgevoerd 
om het Haaksbergse centrum te verbe-
teren? Kijk dan op www.haaksbergen.
nl/ondernemersavond-terugkijken. 

Foto: Alexander Fianke
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 17 oktober kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 17 oktober haalt basisschool 
Holthuizen oud papier op in inzamelge-
bied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen 
plastic tussen zit en het papier in dozen 
of gebundeld aanbieden. Het oud papier 
kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten 
bij de containerverzamelplaats.

ALGEMEEN
REGLEMENT DRAAGVLAKMETING 
BEDRIJVENINVESTERINGSZONES 
Op 6 oktober 2020 hebben burgemeester 
en wethouders van Haaksbergen het Re-

glement draagvlakmeting bedrijveninves-
teringszones vastgesteld. Dit reglement 
regelt de organisatie van de draagvlakme-
ting op grond van artikel 4 en 5 van de Wet 
op de bedrijveninvesteringszones Dit re-
glement wordt bekendgemaakt in het di-
gitale Gemeenteblad van 15 oktober 2020 
en treedt in werking op 16 oktober 2020. 
Dit reglement is vanaf de inwerkingtreding 
te vinden op www.haaksbergen.nl/ver-
ordeningen. Daarnaast is het regelement 
opgenomen in het verordeningen-/rege-
lingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

PROTOCOL TOEKENNING 
ONDERSCHEIDING VRIJWILLIGERSWERK
Op 30 september 2020 heeft de gemeen-
teraad van Haaksbergen het Protocol toe-
kenning onderscheiding vrijwilligerswerk 
vastgesteld. Dit protocol bevat nieuwe 
afspraken over het toekennen en uitrei-
ken van de onderscheiding voor vrijwilli-
gerswerk. Het Protocol toekenning onder-
scheiding vrijwilligerswerk treedt in wer-
king op 1 januari 2021. Dit protocol kan op 
verzoek worden ingezien bij de griff ier van 
de gemeente Haaksbergen.

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 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-
le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep te-
gen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Beckummerweg 45, Z/20/017492, het 
vervangen van een bedrijfswoning, as-
pect bouw, ingediend 10 oktober 2020

•  Gentiaan 61 , Z/20/017448, het plaatsen 
van een dakkapel, aspect bouw, inge-
diend 5 oktober 2020

•  Klaproos 36 , Z/20/017493, het reali-
seren van een dakopbouw op de gara-
ge, aspect bouw, ingediend 11 oktober 
2020

Voorkom dat u onbewust een ander besmet

De CoronaMelder-app:  vanaf  
nu voor  iedereen beschikbaar

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app ge-
bruiken. De app informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen 
dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van 
corona te stoppen. In de App Store en Google Play Store staat de CoronaMelder 
voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Meer weten? Kijk op  
www.coronamelder.nl. 

Telefonisch spreekuur  
wooncoaches DTT
Twentse huiseigenaren kunnen nog steeds terecht bij een wooncoach van Duurzaam 
Thuis Twente voor gratis en deskundig advies over het verduurzamen van hun wo-
ning. Vanwege de coronamaatregelen is het soms lastig om huisbezoeken af te leg-
gen. Voor de huiseigenaren die geen wooncoach kunnen of willen ontvangen, orga-
niseer t Duurzaam Thuis Twente (DTT) nu een telefonisch spreekuur.

DTT is een stichting die huiseigenaren 
wil helpen bij vragen over hun woning en 
hen daarbij belangeloos duurzaam advies 
geeft. In veertien Twentse gemeenten zijn 
enkele wooncoaches actief, die de woning-
bezitters met raad en daad bijstaan. Deze 
wooncoaches zijn goed opgeleide erva-
ringsdeskundigen met kennis op het ge-
bied van wonen, techniek en duurzaam-
heid. Zij komen op verzoek kosteloos op 
bezoek om te luisteren naar woningvragen 
en mee te denken in oplossingen.

Alternatieven voor  huisbezoek
Liever geen wooncoach bij u thuis? Kijk dan 

op www.duurzaamthuistwente.nl voor 
meer info over verduurzamen en subsi-
diemogelijkheden. Huiseigenaren kunnen 
een energiecheck of een quickscan doen. 
Dat laatste levert een rapport op waarmee 
u kunt zien waar energie bespaard kan 
worden en wat u kunt verduurzamen. Een 
ander alternatief is het telefonisch spreek-
uur, elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 en elke donderdagochtend van 9.00 
tot 12.00. Het telefoonnummer is 088 - 185 
01 30. Belt u buiten het telefonisch spreek-
uur, dan belt een van de wooncoaches u zo 
snel mogelijk terug.

Geen spoed,  wel brandweer  ter  
plaatse nodig? Bel 0900-0904
Heeft  u de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of 
acuut gevaarlijke situatie? Dan belt u vanaf 12 oktober 0900-0904. Het nummer 112 
blijft  hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties.

Met dit nieuwe landelijke nummer be-
schikt de brandweer voortaan over één 
ingang voor alle meldingen zonder spoed. 
Op die manier blijft 112 vrij voor alle le-
vensbedreigende situaties. 

24 uur  per  dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per 
dag bereikbaar. Na het inspreken van de 
plaatsnaam wordt de beller doorverbon-
den met de regionale meldkamer van de 
brandweer. Hiermee komt een einde aan 
het tijdperk waar elke regio een eigen te-
lefoonnummer had om de brandweer in 
geen-spoed situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar de 
brandweer niet met spoed naartoe hoeft. 
Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid 
paard dat niet meer zelf uit de sloot kan ko-
men, een boom die over de openbare weg 
ligt en voor verkeershinder zorgt of een 
waterlekkage waardoor straten blank ko-
men te staan. Het gaat dus om situaties die 
op dat moment niet gevaarlijk of levens-
bedreigend zijn. Voor zulke situaties belt u 
voortaan 0900-0904. 

Meer informatie? Kijk op brandweer.nl/
geenspoed.

   Openbare Bekendmakingen
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•  Kolenbranderweg 11 , Z/20/017486, 
maatschappelijke functies toevoegen 
aan sportpark de Greune, aspect han-
delen in strijd met regels ruimtelijke or-
dening, ingediend 9 oktober 2020 

•  Kor tenaerstraat 39, Z/20/017484, het 
bouwen van een bedrijfsruimte met wo-
ning, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 8 oktober 2020

•  Mark t 23 , Z/20/017482, het verbouwen 
van bestaande winkel en transforme-
ren naar horeca en sportruimte, aspect 
bouw, ingediend 8 oktober 2020

•  Het Meuke 3 , het plaatsen van een ko-
zijn in de voorgevel, aspect bouw, inge-
diend 9 oktober 2020

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Hasseltweg 27, Z/20/016902, het bou-
wen van een bijgebouw aan de linker-
zijde en verbouwen/uitbreiden van een 
bijgebouw aan de rechterzijde van de 
woning, aspect bouw, deze vergunning 
is bekendgemaakt op 12 oktober 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Geukerdijk  112a, Z/20/017292, melding 
aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen

•  M.A.  de Ruijterstraat 18a, Z/20/017500, 
voor het maken van kaas

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Kerstwandeling 2020 (27 december 
2020), Z/20/017495, ingediend 12 okto-
ber 2020

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Wissink, Z/20/017445, verkoop van vrije-

tijdsmode op de vrijdag en zaterdag van 
10.00 uur tot 15.00 uur in 2021, Haaks-
bergen dorp/ de Markt

Deze vergunning is bekendgemaakt op 7 
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.

BESTEMMINGSPLANNEN
KALKOVENWEG ONGENUMMERD
Op basis van de inspraakverordening lig-
gen het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Buitengebied Haaksbergen, partiële her-
ziening Kalkovenweg ongenummerd’ en 
de bijbehorende omgevingsonderzoeken 
voor iedereen ter inzage. De ontwikkeling 
betreft het realiseren van een woning van 
maximaal 750 m3 met bijgebouw van 250 
m2 aan de Kalkovenweg ongenummerd 
(kadastraal bekend als ‘Gemeente Haaks-
bergen, sectie S, nummer 919 en 920). Om 
dit mogelijk te maken wordt er 1.400 m2 
aan landschapsontsierende bebouwing 
Goorsestraat 243 gesloopt en wordt alle 
asbest gesaneerd. Tevens wordt het aan-
wezige aannemersbedrijf aan de Goor-
sestraat 243 positief bestemd. Zowel de 
slooplocatie als de bouwlocatie worden 
landschappelijk ingepast. Bij de bouw-
locatie en omliggende gronden is expli-
ciet rekening gehouden met de zichtlijnen 
richting de es. 

Ter  inzage
Met ingang van 16 oktober 2020 tot en met 
12 november 2020 ligt het voorontwerp 
bestemmingplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Kalkovenweg 
ongenummerd’ voor een periode van vier 
weken voor iedereen ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis. Het identifi-
catienummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.0158.BP1187-0001. Het plan met 
de bijbehorende stukken is tevens in digi-
tale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergun-
ningen en Plannen → Bestemmingsplan-
nen en voorbereidingsbesluiten → Buiten-
gebied → Inspraak.
Hier vindt u tevens een rechtstreekse link 
naar ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Gedurende de inspraakperiode kunnen 
ingezetenen in de gemeente Haaksber-
gen en belanghebbenden reageren. Uw in-

spraakreactie kunt u indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens 
bestaat de mogelijkheid voor een monde-
linge inspraakreactie. Hiervoor kunt u con-
tact opnemen met de behandelend amb-
tenaar, Thorben Scholten, telefoonnum-
mer (053) 573 45 67.

SCHOLTENHAGENWEG 34 EN MAATWEG 
ONG.
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Partiële herziening Scholten-
hagenweg 34 en Maatweg ong.’ in de ver-
gadering van 30 september 2020 heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op 
de gebieden aan Maatweg ong. (kadastraal 
bekend als gemeente Haaksbergen, Sectie 
C, nr. 1643), de Scholtenhagenweg 34 en 
de Spanjaardweg 16 in Haaksbergen en 
het omvat het slopen van de woning aan 
de Scholtenhagenweg 34, het bouwen van 
een vervangende woning aan de Maatweg 
ong. en het slopen van een landschaps-
ontsierende intensieve veehouderijschuur 
aan de Spanjaarweg 16 t.b.v. een groter 
bijgebouw aan de Maatweg ong. Het iden-
tificatienummer van het bestemmings-
plan is NL.IMRO.0158.BP1183-0002.

Ter  inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 16 oktober 
2020 tot en met 26 november 2020 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadple-
gen via onze website www.haaksbergen.nl  
→ Bestemmingsplannen → Buitengebied → 
Vastgesteld. Hier vindt u tevens een link 
naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het vaststellen van het bestemmings-
plan kunnen belanghebbenden geduren-
de bovengenoemde terinzagetermijn van 
6 weken schriftelijk beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende die 
tijdig een zienswijze tegen het ontwerp be-

stemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep 
worden ingediend door een belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken. Een 
beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat in elk geval de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht, een kopie van het besluit en de 
gronden van het beroep (waarom gaat u in 
beroep).

Voor lopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na afloop van de beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat een be-
stemmingsplan niet in werking zou moe-
ten treden, kan binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift . Daarnaast moet u aange-
ven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te la-
ten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopi-
ge voorziening is verzocht, treedt een be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griff ierechten 
verschuldigd.

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


