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GemeenteNieuws

Rob Welten zet diamanten paar in de bloemetjes

Geer t en Christien Boers genieten van hun zestigste trouwdag

Inhaalbezoek Rob Welten aan 60-jarig bruidspaar

Alsnog persoonlijke felicitaties voor  Medi en Hennie Menzing
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Hij is geboren in Klazienaveen, zij in Enschede. Al 32 jaar wonen Geer t (85) en 
Christien (80) Boers-Gunnink in Buurse. Aan de oever van de Buurserbeek, met 
het Witte Veen in de achter tuin.  Sinds 29 oktober 1960 gaan ze als man en vrouw 
door het leven. Burgemeester Welten bezocht het gelukkige stel op hun zestigste 
trouwdag. 

Van hun huwelijk maakten ze een knal-
feest, samen met 300 gasten. “Bij café 
restaurant Bossink in Enschede”, vertel-
de de bruid. Zij leerde de kok hoe hij ‘sla-
bonen in ’t zuur’ moest bereiden voor het 
diner. Speciaal voor de Duitse familie van 
haar moeders kant.  Het jonge stel trok in 
bij haar ouders. Tot ze een splinternieu-
we torenflat kregen in de Enschedese wijk 
het Boswinkel. Daar groeiden hun zoons 
Lorenz en Hans op. 

Aan vakantie was nooit zo’n behoeft e. 
“We hadden een zomerhuisje in Boekelo, 
bij een boer in het bos. Onze jongens kon-

den zich daar heerlijk uitleven”, meldde 
Christien. “En hier vieren we elke dag va-
kantie in ons tuinhuis”, vulde Geert aan. 
Ze houden van gezelligheid. Voor acti-
viteiten van Seniorenvereniging Buurse 
zijn ze altijd te porren. “Jammer dat alles 
nu stil ligt.”  Leuke contacten hebben ze 
ook met gasten van chaletpark ’t Mark-
slag, hun ‘buren’. Als ze gaan klootschie-
ten ‘leent’ Geert de scootmobiel van zijn 
vrouw. Christien vermaakt zich prima met 
het maken van wenskaarten. “Da’s een uit 
de hand gelopen hobby. Aan schilderen, 
wat ik ook graag doe, kom ik niet eens 
toe. We vervelen ons niets.”  
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In mei was het balkon van Medi (85) en Hennie (89) Menzing-Sloot vrolijk versierd 
met ballonnen en slingers. Het vieren van hun zestigste trouwdag kwam er helaas 
niet van vanwege de coronaregels. Afgelopen donderdag haalde Rob Welten zijn uit-
gestelde felicitatiebezoekje in. Onder het genot van koff ie en gebak werden heel 
wat herinneringen gedeeld. 

Hengelose Medi en Haaksbergse Hennie 
werkten beide bij Hazemeijer. Zij op de ad-
ministratie, hij als elektrotechnicus tussen 
de machines. Tijdens het feest bij het 75-ja-
rig bestaan van het Hengelose bedrijf in 
1957 sloeg het vonkje over. Op 6 mei 1960 
trouwden ze voor de wet, de 21ste in de 
kerk. “Die dag is voor ons dé trouwdag”, al-
dus de bruid. Na zeven jaar Hengelo, waar 

hun zoon en dochter werden geboren, ver-
huisde het jonge gezin naar Haaksbergen. 

Ze waren verwoede kampeerders, met een 
vaste staplek in Buurse. Ook trok het on-
dernemende stel vanaf begin jaren tachtig 
met hun caravan naar Hongarije, voor vier 
weken vakantie in het geboorteland van 
Medi’s moeder. “ In het begin had je een vi-

Werk aan de weg kruising 
M.A.  de Ruy terstraat
Vanaf maandag 9 november tot en met on-
geveer vrijdag 27 november kan verkeer 
geen gebruik maken van een kruising op 
de M.A. de Ruyterstraat. Verkeer wordt 
ter plekke omgeleid. Dit heeft  te maken 
met het vernieuwen van een plateau op 
de kruising M.A. de Ruyterstraat, Boeren-
bondstraat en Van Kinsbergenstraat. Het 
plateau zorgt voor het afremmen van ver-
keer. Aanwonenden worden schrift elijk ge-
informeerd. Ze kunnen hun woning gedu-
rende de werkzaamheden bereiken.

 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. 

sum nodig en moest je vooraf melden waar 
je naar toe ging. Bij de grens stonden ze je 
met geweren op te wachten.”  

De puzzelboekjes op tafel verraden hun 
bezigheden. “Verder kaarten we graag 
en spelen elke avond Rummikub met z’n 
tweetjes, om onze hersenen te trainen.”  

Hun vaste seniorenochtend in de kantine 
van Bon Boys missen ze enorm. “Elke dins-
dag. Dat was toch zó gezellig”, vertelde de 
bruidegom, die fan is van de Veldmaatse 
roodgroenen. “Ja, jammer. Maar ze bellen 
ons wel geregeld. En we kregen bloemen 
op onze trouwdag. Heel attent!”, meldde 
Medi.
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Onderzoek 
begr ijpelijke br ieven
Met betrekking tot bovengenoemde aan-
gelegenheid vragen wij uw aandacht voor 
het volgende. Of in gewonemensentaal: 
mag ik even uw aandacht? Het kan zijn 
dat u wel eens een brief van de gemeente 
heeft ontvangen en dat u na het lezen nog 
steeds geen idee had waar het over ging. 
Omdat de gemeente Haaksbergen dui-
delijke en begrijpelijke communicatie be-
langrijk vindt, willen we hier verandering 
in brengen. Hiervoor hebben we uw hulp 
nodig!

Een studente Communicatie en organisa-
tie aan de Universiteit Utrecht neemt de 
komende tijd de begrijpelijkheid van de 
Haaksbergse brieven onder de loep. Voor 
dat onderzoek zijn we op zoek naar men-
sen die een vragenlijst willen invullen over 
de brieven die de gemeente Haaksbergen 
aan inwoners stuurt. Het invullen duurt 
tussen de tien en vijftien minuten. Deelne-
men kan eenvoudig vanuit de huiskamer, 
want de vragenlijst kan namelijk online in-
gevuld worden via www.haaksbergen.nl/
brieven. Deelnemers maken kans om een 
van de twee bol.com-cadeaukaarten van 
25 euro te winnen.

Gevolg van plan om komgrenzen aan te passen

Verkeerssnelheid diverse wegen omhoog of  omlaag

Nieuw 
Haaksbergen
Haaksbergen Centraal en Groep DJW vor-
men sinds 28 oktober Nieuw Haaksbergen. 
De nieuwe partij laat weten dat tijdens 
raadsvergaderingen bleek dat er qua po-
litieke visie veel overeenkomsten waren. 
Dat zou de samenwerking tot stand ge-
bracht hebben. Bovendien waren beide 
partijen het er wel over eens dat vier lo-
kale partijen te veel is voor een plaats als 
Haaksbergen.

Nieuw Haaksbergen wil zich onder meer 
inzetten voor de belangen van de inwoners 
en ondernemers van Haaksbergen, maar 
ook voor een levendig en bruisend Haaks-
bergen en voor vernieuwing in de Haaks-
bergse politiek. Nieuw Haaksbergen heeft 
vier raadsleden: Wesley Uuldriks (fractie-
voorzitter), André Hendriks, Annette Nij-
huis en Dario Prinsen.

Susan Brouwer beëdigd als nieuw 
gemeenteraadslid

Iedereen die ooit verkeersexamen heeft  gedaan weet het. Een blauw bord met daar-
op in witte letters een plaatsnaam betekent afremmen. Je r ijdt de bebouwde kom 
in. Een deel van die borden krijgt een nieuwe plek in Haaksbergen. Soms maar een 
paar meter verderop, soms een heel eind verderop. Want op diverse Haaksbergse 
wegen wordt de maximumsnelheid aangepast. Dat is althans het plan. Inwoners 
kunnen aangeven wat ze daarvan vinden.

Het aanpassen van de komgrenzen op 
meerdere wegen en daarmee het wijzigen 
van de toegestane snelheid op wegen ge-
beurt uiteraard niet zonder reden. Daar ligt 
wetgeving aan ten grondslag. De gemeen-
te is namelijk verplicht om een actuele en 
digitale Wegenlegger te hebben. In een 
Wegenlegger staan alle openbare wegen 
in het Haaksbergse buitengebied. Daarin is 
omschreven wie de eigenaar is en dus ook 
wie verantwoordelijk is voor onderhoud. 

Wettelijke r ichtlijnen
Wat heeft dit te maken met de aanpassin-
gen van verkeerssnelheden? Welnu, in de 
Wegenlegger staan zoals gezegd de we-
gen buiten de bebouwde kom. Maar dan 
moeten de grenzen van de (on)bebouwde 
kom wel kloppen en logisch zijn. Laat dat 
nu niet meer overal het geval zijn. Niet alle 
komgrenzen voldoen aan de huidige wet-
telijke richtlijnen. Bovendien zijn de kom-
grenzen niet altijd meer logisch. Ze staan 
niet op plekken die een verkeersgebruiker 

verwacht. Lang verhaal, maar het komt er 
eenvoudigweg op neer dat de komgrenzen 
opnieuw onderzocht zijn en dat voorge-
steld wordt ze hier en daar aan te passen. 

Straten
Het aanpassen van de komgrens heeft al-
leen gevolgen voor de maximumsnelhe-
den. Het heeft geen consequenties voor 
zaken als bouwvergunningen, bestem-
mingsplannen of het aanlijnen van hon-
den. De belangrijkste veranderingen vin-
den plaats op de volgende wegen: aan de 
Goorsestraat, Hengelosestraat, Westsin-
gel, Noordsingel, Eibergsestraat, Kolen-
branderweg, op kruising Haaksbergerweg 
en Broekheurnerweg, aan de Binnenveld-
weg en de Leemdijk. 

Ter  inzage 
Het ontwerpbesluit inclusief overzichts- 
tekeningen komt vanaf vrijdag 6 novem-
ber zes weken ter inzage te liggen. Belang-
hebbenden kunnen hun zienswijzen in die 

periode naar voren brengen. Deze ziens-
wijzen kunnen aanleiding zijn voor de ge-
meenteraad om de plannen aan te passen. 
De stukken zijn in te zien via www.haaks-
bergen.nl/bekendmakingen. Online bekij-
ken van de stukken heeft de voorkeur in 
verband met het coronavirus. Mocht dat 
onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kunnen 

inwoners de stukken in het gemeentehuis 
bekijken. Daarvoor moet een afspraak ge-
maakt worden via (053) 573 45 67. Belang-
hebbenden die mondeling een zienswijze 
wensen in te dienen, kunnen hiervoor con-
tact opnemen met Peter Hoomoedt van af-
deling Ontwikkeling via hetzelfde nummer.
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Op woensdag 28 oktober is Susan Brouwer beëdigd als gemeenteraadslid van Dé 
Actieve Par tij (DAP). Zij volgt Jeff rey Rouwenhorst op, die in september is benoemd 
als tijdelijk wethouder van de gemeente Wierden. In coronatijd was de plechtigheid 
wat kleiner opgezet dan anders, maar dat maakte het moment niet minder bijzon-
der voor het kersverse raadslid.

“Dat verklaar en beloof ik”  waren haar 
woorden toen zij vorige week officieel be-
edigd werd als raadslid van de gemeen-
te Haaksbergen. “Een zeer bijzonder mo-
ment realiseer ik me”, vertelt Susan. “ Ik 
had nooit gedacht dit te gaan doen, maar 
toch mag ik mijn stem als inwoner van 
Haaksbergen laten horen namens Dé Ac-
tieve Partij en de mensen die hun voor-
keursstem aan mij gegeven hebben. En dat 
zal ik doen, naar eer en geweten.”

Moeder  Aarde
Susan Brouwer staat naar eigen zeggen 
voor transparantie, integriteit en betrouw-
baarheid. “ Ik zal beslissingen nemen in het 
belang van Haaksbergen en haar mensen 
en neem daarin mee de zorg voor Moe-
der Aarde en zelfs de kosmos. Bijdragen 
aan een mooie toekomst van Haaksber-
gen, dat zie ik als mijn taak. Misschien zelfs 
wel om de wereld een klein stukje mooier 
te maken. Maar ik realiseer me goed wat 
daarvoor nodig is en ook wat we daarvoor 
met z’n allen te doen hebben.”

Agenda’s raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer. De vergaderingen begin-
nen om 19.30 uur. De agendacommissie neemt op woensdag 4 november een be-
sluit of de vergaderingen fysiek in de raadzaal, met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen, of digitaal via Microsoft  Teams plaatsvinden. 

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk maandag 
9 november contact opnemen met grif-
fier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griff ier be-
spreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is.

Commissie Samenlev ing &  Bestuur
Op dinsdag 10 november staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda: 

•  Behandeling Quickscan coronacri-
ses van de rekenkamercommissie 
Haaksbergen

•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
een algemene zienswijze over financi-
en ten aanzien van het ontwerp be-
leidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio 
Twente (VRT)

•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
wensen en bedenkingen ten aanzien 
van de uitgangspuntennotitie over de 
activiteiten van De Kappen

Commissie Ruimte
Op woensdag 11 november staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda:
•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening 
deelgebied Wissinkbrink’

•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ‘Haaksbergen 
Dorp, partiële herziening Schubert-
straat 4’

•  Behandeling besluit van 6 oktober 
2020 van B&W over voorontwerp be-
stemmingsplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Kalkoven-
weg ongenummerd’

•  Behandeling brief van 14 oktober 
2020 van B&W over koopstromenon-
derzoek Oost Nederland 2019
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AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november kunt u 
oud papier brengen naar HSC ’21.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 7 november halen de Bonifati-
usschool en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats. 

ALGEMEEN
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van B&W heeft besloten de vol-
gende eigen gehandicaptenparkeerplaats 
toe te wijzen:
•  Rossinistraat naast huisnummer 47

De tekening die onderdeel uitmaakt van het 
besluit kunt u inzien op het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kunt u tot 17 december 
2020 een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van B&W heeft besloten de vol-
gende algemene gehandicaptenparkeer-
plaats te aan wijzen:
•  Bouwmeester 6 rechts naast de ingang 
van de sporthal

De tekening die onderdeel uitmaakt van het 
besluit kunt u inzien op het gemeentehuis. 
Tegen dit besluit kunt u tot 17 december 
2020 een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.

WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
Aanwijzing van percelen waarop de artike-
len 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing 
zijn in de gemeente Haaksbergen.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
de gemeenteraad van Haaksbergen op 28 
oktober 2020 heeft besloten op grond van 
artikel 2 en 4 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten percelen, gelegen aan de Ste-
pelerveldweg, Kolenbranderweg, Henge-
losestraat (N739) en N18, aan te wijzen als 
percelen waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht ge-
meenten van toepassing zijn. 

Aan de hiervoor aangeduide percelen wordt 
een niet-agrarische functie, namelijk de 
functie bedrijventerrein met bijbehorende 
voorzieningen, toegedacht, terwijl het hui-
dige gebruik van het perceel/het perceels-
gedeelte agrarisch is.  

Gevolgen
Het besluit van de gemeenteraad treedt in 
werking één dag na publicatie in de Staats-
courant; te weten op 6 november 2020. Het 
besluit van de gemeenteraad heeft onder 
andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht 
als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toe-
passing is verklaard. De aanbiedingsplicht 
houdt in dat de eigenaar van de aange-
wezen grond, wanneer hij zijn eigendom 
wil verkopen, dit eerst aan de gemeente 
Haaksbergen te koop moet aanbieden, al-
vorens verkoop aan een ander mogelijk is. 
De eigenaar ontvangt één dezer dagen af-
zonderlijk bij aangetekende brief bericht 

over de inhoud van het besluit en de gevol-
gen hiervan. Het voorkeursrecht geldt voor 
een termijn van ten hoogste drie jaren, ten-
zij voor die periode een opvolgende plano-
logische maatregel (een bestemmingsplan) 
is vastgesteld.

Ter  inzage
Het besluit van de gemeenteraad en bijbe-
horende stukken (namelijk de kadastrale 
kaart en een lijst met daarop de kadastra-
le aanduiding van de in de aanwijzing op-
genomen percelen, de grootte, alsmede de 
naam van de eigenaar, en overige relevante 
gegevens) zijn met ingang van 6 november 
2020 gedurende zes weken voor iedereen 
in te zien op de website van de gemeente. 
Kijk op www.haaksbergen.nl/bekendma-
kingen. In verband met het coronavirus 
vragen wij om zo veel mogelijk de stukken 
online te bekijken. Mocht u daartoe niet in 
de gelegenheid zijn dan kunt u de papie-
ren stukken ook in het gemeentehuis be-
kijken. Maak daarvoor een afspraak via het 
algemene telefoonnummer (053) 573 45 67. 
Denkt u aan uw mondkapje? Voor meer in-
formatie kunt u ook vragen naar de heer 
H.M. Heukels. 

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) kunnen belanghebbenden ge-
durende een termijn van zes weken, ingaan-
de op 6 november 2020, een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Haaksbergen, postbus 
102, 7480 AC te Haaksbergen.

Het bezwaarschrift dient te worden onder-
tekend en dient ten minste te bevatten:
a) De naam en het adres van de indiener;
b) De dagtekening;
c)  Een omschrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaar is gericht;

d) De gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, 
indien onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist, op grond van 
artikel 8:81 Awb tevens een verzoek doen 
om een voorlopige voorziening te vragen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle.

Haaksbergen, 5 november 2020
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen

BEBOUWDE KOMGRENZEN 
WEGENVERKEERSWET 1994 EN 
WEGENWET
Toepassing afdeling 3.4 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht over de ontwerp-
besluiten ‘Bebouwde komgrenzen We-
genverkeerswet 1994 en Wegenwet voor 
de kernen Haaksbergen, Buurse en Sint 
Isidorushoeve’

De raad heeft de ontwerpbesluiten ‘Be-
bouwde komgrenzen Wegenverkeerswet 
1994 en Wegenwet voor de kernen Haaks-
bergen, Buurse en Sint Isidorushoeve’ vast-
gesteld. Deze ontwerpbesluiten hebben 
betrekking op de voorgenomen herzie-
ning van de wegenlegger in dat kader is het 
noodzakelijk de komgrenzen op basis van 
de Wegenwet te actualiseren. Deze gren-
zen kunnen worden afgestemd op de kom-
grenzen op basis van de Wegenverkeerswet 
1994. Omdat de besluitvorming van deze 
komgrenzen niet actueel is, is het voorstel 
om voor beide komgrenzen een nieuw ge-
combineerd besluit te nemen. De termijn 
voor het naar voren brengen van zienswij-
zen bedraagt zes weken. 

De ontwerpbesluiten ‘Bebouwde komgren-
zen Wegenverkeerswet 1994 en Wegenwet 
voor de kernen Haaksbergen, Buurse en 
Sint Isidorushoeve’ ligt dan ook in de peri-
ode van 6 november 2020 tot en met 18 de-
cember 2020 ter inzage bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis en vindt u op onze 
website: www.haaksbergen.nl/bekendma-

kingen. Belanghebbenden kunnen binnen 
de termijn van terinzagelegging naar keu-
ze schriftelijk of mondeling hun zienswijze 
over de ontwerpbesluiten naar voren bren-
gen. Voor het bij de publieksbalie inzien van 
de ontwerpbesluiten dient een afspraak te 
worden gemaakt. Zie daarvoor onze web-
site: www.haaksbergen.nl. Belanghebben-
den die mondeling een zienswijze wensen 
in te dienen, kunnen hiervoor contact opne-
men met Peter Hoomoedt van afdeling Ont-
wikkeling, telefoonnummer (053) 573 45 67.

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 schrifte-
lijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. Voor mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via bovenstaand 
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 inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 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)  
•  Buurserstraat 143, Z/20/017649, het 
bouwen van een woonhuis, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend 27 oktober 2020

•  Brammeloweg 15, Z/20/017683, het 
kappen van een treurwilg, aspect kap, 
ingediend 29 oktober 2020

•  Eibergsestraat 70, Z/20/017650, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, 
ingediend 27 oktober 2020

•  Enschedesestraat 136, Z/20/017628, het 
kappen van één inlandse eik, ingediend 
op 26 oktober 2020

•  Meijersgaardenweg 13, Z/20/017703, 
het kappen van 6 eiken, aspect kap, inge-
diend 31 oktober 2020

•  Molenstraat 65, Z/20/017669, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw, in-
gediend 28 oktober 2020

•  Scholtenhagenweg 42-17, Z/20/017644, 
het kappen van één eik en drie berken, 
aspect kap, ingediend 27 oktober 2020

•  Spinnerstraat 15, Z/20/017654, het bou-
wen van een 2e CDCC-lijn (kettinglijn) 
deel 2, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 27 oktober 2020

•  Spoorstraat 31, Z/20/017692, het rea-
liseren van 16 appartementen i.p.v. 14 
appartementen (wijziging op verleende 
vergunning Z/20/016164), aspect bouw, 
ingediend 29 oktober 2020

•  Spoorstraat 37, Z/20/017642, het uit-
breiden van een bestaand pand, aspect 
bouw, ingediend 27 oktober 2020

•  Stegenhoekweg ong. , Z/20/017609, het 
kappen van vier inlandse eiken, aspect 
kap (ingediend op 22 oktober 2020)

•  Vaanholt ,  kavel 41, Z/20/017670, het 
bouwen van een vrijstaande woning, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening, ingediend 28 
oktober 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Goorsestraat 20-22, kadastraal be-
kend onder sectie K, nummer 7650, 
Z/20/17232, het bouwen van een woning 
met bijgebouwen, aspect bouw, hande-
len in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning en inrit/uitweg, ingediend 11 sep-
tember 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 20 
december 2020. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, van plan 
zijn vergunning te verlenen:
•  Enschedesestraat 161, Z/20/017411, het 
uitbreiden van de woning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

•  Eppenzolder 39, Z/20/17132, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Met ingang van 5 november 2020 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en monde-
ling zienswijzen worden ingebracht. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Beckummerweg 43, Z/20/017605, het 
kappen van twee eiken, aspect kap

•  ten Vaarwerkstraat 34, Z/20/017305, 
het verbouwen van de woning, aspect 
bouw 

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
4 november 2020. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Oude Enschedeseweg 69, Z/19/011110, 
het uitbreiden van een ligboxenstal, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

Met ingang van 5 november 2020 kunnen 
binnen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe en het inzien van de 
stukken onder de kop Algemeen. 

   Openbare Bekendmakingen


