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GemeenteNieuws

Wij houden 1,5 meter afstand.1,5
meter

HAAKSBERGEN SAMEN STERK
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Wat te doen tegen eff ecten klimaatverandering 

Foto: Shutterstock

Twentse gemeenten, waaronder Haaksbergen, vragen de aandacht van hun inwo-
ners voor de eff ecten van klimaatverandering. Dat doen zij via een campagne die 
in oktober van star t is gegaan. Wat is het eff ect van de steeds warmere zomers? 
Wat merken inwoners daar thuis van? Welke eff ecten zijn wel of niet acceptabel? En 
wat kunnen bewoners zelf doen? Op het online platform www.groenblauwtwente.
nl vinden inwoners eenvoudige maatregelen waarmee zij gelijk aan de slag kunnen 
om huis en tuin hitte- en waterbestendig te maken. 

De campagne vertaalt het onderwerp kli-
maatverandering naar de eff ecten die voor 
elke inwoner herkenbaar zijn. Een geel ga-
zon, ondergelopen kelders, afgelaste fes-
tivals en klamme slapeloze nachten. Toch 
is klimaatverandering voor veel inwoners 
een ver-van-mijn-bedshow. Juist daar 
speelt deze campagne op in: “Nog geen 
last van een geel gazon? Houden zo!”  Om 
de overlast van klimaateff ecten te voorko-
men moet iedereen zijn steentje bijdragen. 
Met kleine aanpassingen kan elke inwoner 
zijn huis of tuin al hitte- en waterbestendig 
maken.

Weerman Dennis Wilt  
Dennis Wilt, weerman bij SBS6 en weer.
nl, neemt inwoners, bestuurders en on-
dernemers in een video mee in de wereld 
van klimaatverandering. Hij is zelf een ech-
te Twentenaar en vertelt over de eff ecten 
waar we in Twente mee te maken krijgen 
en waarom we onze omgeving aan moe-
ten passen aan het klimaat. De oproep? Al-
leen samen pakken we de vervelende ge-
volgen van extreem weer aan! (Bekijk de 
film op www.groenblauwtwente.nl, onder 
ʻwaarom’).

Online t ips
Op www.groenblauwtwente.nl kunnen 
inwoners eenvoudige tips vinden om zelf 
aan de slag te gaan. Het gaat om simpele 
maatregelen, zoals het afkoppelen van de 
regenpijp, het plaatsen van een regenton, 
een mini-moeras, natuurlijke zonwering 
en meer planten in de tuin. Op de website 
is ook een handige tool te vinden waarmee 
inwoners de klimaatscore van hun huis en 
tuin kunnen bepalen en delen met ande-
ren. Op die manier worden anderen geïn-
spireerd om ook aan de slag te gaan met 
de maatregelen.

Fotowedstr ijd
Voor heel Twente wordt een fotowedstrijd 
georganiseerd. Inwoners van Twente kun-
nen foto’s van extreem weer of hun hitte- 
en waterbestendige tuin delen. Maak kans 
op één van de cadeaubonnen om de tuin 
hitte- en waterbestendig in te richten. Deel-
nemen kan tot en met 7 november 2020. 
Deel de foto op Facebook of Instagram 
met de hashtag #groenblauwtwente of up-
load de foto op www.groenblauwtwente.
nl. Weerman Dennis Wilt maakt de winnaar 
bekend. Ingestuurde foto’s kunnen wor-

den geplaatst op www.groenblauwtwen-
te.nl en op de website van de gemeente.

Regionale aanpak
De campagne komt voort uit een samen-
werking met de veertien Twentse ge-
meenten, waterschap Vechtstromen en 
provincie Overijssel. Deze samenwer-
king in Twente is niet nieuw. Zo wordt er 
samen gewerkt aan de opgaven voort-
komend uit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie 2018, het ambitieplan van ge-
meenten, waterschap, provincies en het 
Rijk om Nederland klimaatbestendig 
te maken. In november 2019 brachten 
de Twentse gemeenten en waterschap 
Vechtstromen de klimaatatlas uit. (Zie 
www.haaksbergen.nl). Deze atlas brengt 
de verwachte klimaateffecten voor 2050 
op het gebied van wateroverlast, over-
stroming, droogte en hitte in kaart. Sa-

men met de andere partijen gaat de ge-
meente Haaksbergen de komende maan-
den aan de slag met de uitkomsten van 
de atlas.

Samen in gesprek
De campagne is de start van allerlei acti-
viteiten die de komende maanden op de 
agenda staan. De gemeente Haaksbergen 
wil komend jaar met inwoners, bedrijven 
en andere belanghebbenden in gesprek 
over de effecten van het klimaat. Ook op 
regionaal niveau is er van alles te doen. 
Zo vindt de komende weken Twentse Kli-
maatpraat Online plaats, een reeks onli-
ne bijeenkomsten waarin de verschillen-
de onderwerpen worden besproken met 
professionals van verschillende sectoren 
uit heel Twente. Ook het waterschap en 
de provincie nodigen hun betrokkenen 
uit om in gesprek te gaan.

Coronacoaches,  wat doen die eigenlijk?
Ook in Haaksbergen zijn de coronacij-
fers niet bepaald om vrolijk van te wor-
den. Sterker nog, de cijfers gaven on-
langs zelfs alle aanleiding de teugels 
ook in Haaksbergen f link aan te halen. 
Een deel van de door burgemeester 
Welten aangekondigde maatregelen 
ging over ex tra handhaving en toezicht. 
In eerste instantie met boaʼs van bui-
ten de gemeente. Maar nu die elders 
ook minstens net zo hard nodig zijn, zet 
Haaksbergen, naast de eigen boaʼs, ook 
zogeheten coronacoaches in. Maar wat 
doen die eigenlijk?

Zeker nu het maatregelenpakket, vanwe-
ge het zich almaar verspreidende corona-
virus, landelijk enorm is opgeschaald, is 
het belangrijker dan ooit om ons goed aan 
die coronamaatregelen te houden. Burge-
meester Rob Welten was daar onlangs in 
een videoboodschap nog maar eens heel 
duidelijk over. “Het aantal besmettingen 
loopt verder op. De trend lijkt in Haaks-
bergen heel voorzichtig bijgebogen te wor-
den. Dat is op zich goed, maar zeker geen 
reden om op de lauweren te gaan rusten. 
Hou vol, daar is alle aanleiding toe”, aldus 
een vastberaden Welten.

Aanspreken en adv iseren
Een lokale bewustwordingscampagne met 

posters door de hele gemeente wijst inwo-
ners op het belang van je houden aan de 
coronaregels. Maar ook op andere vlakken 
wordt aan bewustwording en gedragsver-
andering gewerkt. Een mooi voorbeeld 
zijn de twee coronacoaches die sinds kort 
in Haaksbergen worden ingezet. Dat zijn 
verkeersregelaars, die in het weekend on-
dernemers, horeca, sportverenigingen en 
inwoners zichtbaar en herkenbaar helpen 
om de coronamaatregelen continu onder 

de aandacht te brengen. Ze spreken men-
sen aan en adviseren. Als er moedwillig co-
ronaregels worden overtreden, dan maken 
zij hiervan melding bij de gemeente.

Vr iendelijk  en netjes
Gerrie Kok is normaal gesproken verkeers-
regelaar bij VKR Haaksbergen. Eerder dit 
jaar liep hij al mee met de Haaksbergse 
boa’s en nu is hij een van de twee corona-
coaches. Hij constateert dat het werk van 

hem en zijn compagnon goed ontvangen 
wordt. “We spreken mensen op straat of 
in winkels aan als ze zich niet houden aan 
de regels. Niet iedereen heeft  daar even-
veel begrip voor, maar de meeste mensen 
reageren echt heel vriendelijk en netjes. 
Winkeliers zijn ook blij met de adviezen die 
wij geven, bijvoorbeeld over looproutes in 
hun winkel. Wij zijn enthousiast over hoe 
het gaat en merken dat ons werk wordt ge-
waardeerd. Daar doen we het voor!”
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 29 augustus kunt u tussen 
10.00 en 12.00 uur oud papier brengen 
naar de Paus Joannesschool aan de Ben-
ninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 24 oktober halen Scouting 
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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Ammeloeweg 5, Z/20/017537, het uit-
breiden van een werktuigenberging 
en het vervangen van een bestaande 
loods, aspect bouw en sloop, ingediend 
14 oktober 2020

•  Industr iestraat 63 , Z/20/017552, het 

aanpassen van de gevel, aspect bouw, 
ingediend 16 oktober 2020

•  Richterstraat 43 , Z/20/017535, het kap-
pen van één lindeboom en één esdoorn, 
aspect kap (ingediend op 14 oktober 
2020)

•  Wennewickweg 8 , Z/20/017534, het 
bouwen van een woning met inwoning 
ter vervanging van bestaande woning, 
aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingdiend 14 
oktober 2020

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Beckummerweg 37, Z/20/017045, het 
bouwen van een tuinhuis en schuur, as-
pect bouw

•  Munsterdijk  7, Z/20/017114, het uitbrei-
den van een ligboxenstal, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 21 oktober 2020. Tegen bovengenoem-
de besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VORMVRIJE MER BEOORDELING
•  Breteler veldweg 12 , Z/20/017556
Het beoordelingsbesluit en de daarbij be-
horende stukken liggen vanaf 22 oktober 
2020 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis. Uit de door de aanvra-
ger ingediende aanmeldingsnotitie is ge-
bleken dat er geen sprake is van belang-
rijke nadelige gevolgen voor het milieu die 
de indiening van een milieueffectrapport 
noodzakelijk maken. 

Tegen dit besluit is op dit moment geen 
bezwaar of beroep mogelijk. Dit beoorde-

lingsbesluit maakt deel uit van het nog te 
nemen besluit op de aanvraag omgevings-
vergunning. Tijdens deze vergunningpro-
cedure kunnen zienswijzen worden inge-
diend en beroep worden ingesteld.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Drive in bioscoop (20 december 2020), 
Z/20/017523, Mr.  Eenhuisstraat 1a, in-
gediend 9 oktober 2020

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

De raad vergader t

   Openbare Bekendmakingen

De Formulierenbrigade 
werkt op afspraak
Vanwege het coronavirus helpt de Formulierenbrigade van de Noaberpoort 
in aangepaste vorm inwoners met het invullen van lastige formulieren. Om 
iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken de vrijwilligers op 
afspraak. 

Een afspraak maken kan via Peter Wijn-
tje, coördinator van De Formulieren-
brigade. Hij is te bereiken via telefoon-
nummer (053) 573 45 89 of per mail via  
p.wijntje@noaberpoort.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.noaberpoort.nl/
formulierenbrigade.

Op woensdag 28 oktober vergader t de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. We houden ons aan de regels van het RIVM en houden mini-
maal 1,5 meter afstand tot elkaar. Publiek kan er helaas nog niet fysiek bij zijn. Wel 
kunt u de vergadering live volgen via de website van de gemeente. 

Er staat deze avond één hamerstuk en één 
bespreekstuk op de agenda:
•  Het hamerstuk is: Vaststellen van de 
Verordening BI-zone Bedrijventerrein ’t 
Varck-Brammelo 2021-2025

•  Het bespreekstuk is: Vaststellen van de 
ontwerpbesluiten bebouwde komgren-
zen Wegenverkeerswet 1994 en Wegen-
wet voor de kernen Haaksbergen, Buur-
se en Sint Isidorushoeve

Indien u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht over niet geagendeer-
de onderwerpen graag uiterlijk maan-
dag 26 oktober contact opnemen 
met de griff ier Gerrit Raaben (e-mail  
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67). Hij zal dan samen 
met u bezien op welke manier hieraan in-
vulling kan worden gegeven

 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. 

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


