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GemeenteNieuws

Woonbehoeft eonderzoek van star t
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Hoe willen Haaksbergenaren wonen? Waaraan hebben jongeren behoeft e? Wat wil-
len senioren voor wie hun gezinswoning te groot wordt? Wat is voor mensen met 
een handicap belangrijk? Welk type woningen willen bewoners van de kerkdorpen? 
Dit zijn vragen waarop antwoord moet komen door het uitvoeren van een woonbe-
hoeft eonderzoek. De gemeente Haaksbergen stelt een nieuw woonbeleid op en wil 
daarom graag van inwoners weten wat hun wensen zijn.

De	laatste	jaren	is	er	in	Haaksbergen	voor-
al	binnen	de	bebouwde	kom	gebouwd.	Er	
verrezen	nieuwe	woonbuurten	op	plekken	
waar	eerder	oude	bedrijfspanden	stonden.	
Ook	 aan	 de	 rand	 van	 de	 bebouwde	 kom	
werd	gebouwd	en	mondjesmaat	 versche-
nen	 er	 mooie	 boerderijwoningen	 in	 het	
buitengebied.	 Haaksbergen	 kreeg	 er	 al-
lerlei	soorten	woningen	bij,	variërend	van	
koop-	en	huurhuizen,	eengezinswoningen	
en	appartementen	 tot	 vrijstaande	wonin-

gen	op	ruime	kavels	en	mantelzorgwonin-
gen.	Maar	waaraan	heeft	 	Haaksbergen	de	
komende	 jaren	 vooral	 behoeft	e?	 Hoeveel	
woningen	moeten	er	komen?	Waar	en	welk	
type?	Het	onderzoek	moet	daar	duidelijk-
heid	in	verschaff	en.

Online v ragenlijst
Een	dezer	dagen	ontvangt	 een	groep	 van	
3.000	 willekeurig	 geselecteerde	 inwoners	
een	uitnodigingsbrief	van	de	gemeente	met	

het	verzoek	een	online	vragenlijst	in	te	vullen.	
Ook	mensen	die	deze	brief	niet	krijgen	kun-
nen	meedoen	aan	het	onderzoek.	Hoe	meer	
mensen	de	vragenlijst	invullen,	hoe	beter	het	
beeld	wordt	van	de	woonbehoeft	e.	De	onli-
ne	 vragenlijst	 kan	 vanaf	 donderdag	 19	 no-
vember	ingevuld	worden	en	is	te	vinden	op	
www.enquetesmaken.com/s/haaksbergen	
(let	 op	 de	 ‘s’	 er	 tussenin).	 Het	 onderzoek	
wordt	 uitgevoerd	 door	 een	 onafhankelijk	
onderzoeksbureau,	 de	 Stec	 Groep.	 De	 ant-
woorden	 worden	 vanzelfsprekend	 vertrou-
welijk	 behandeld	 en	 niet	 doorgegeven	 aan	
derden.	 Onder	 de	 deelnemers	 worden	 vijf	
cadeaubonnen	van	Theeschenkerij	Jordaan	
verloot.	 Wie	 niet	 over	 internet	 beschikt	 en	
toch	wil	meedoen	met	het	 onderzoek,	 kan	
een	 schrift	elijke	 vragenlijst	 aanvragen	door	
te	 bellen	met	 Luuk	 Lentferink	 van	 de	 Stec	
Groep	via	(026)	75	14	100.

Deskundigen
De	 uitkomsten	 van	 het	 onderzoek	 vor-
men	een	belangrijke	informatiebron	voor	
het	nog	op	te	stellen	woonbeleid.	Daarna	
wil	de	gemeente	de	uitkomsten	spiegelen	
aan	 de	 ervaringen	 van	 deskundigen	 (zo-
als	makelaars,	zorgorganisaties	en	de	wo-
ningbouwcorporatie)	 en	 aan	 een	 groep	
inwoners	 en	 wijk-	 en	 dorpsraden.	 Naar	
verwachting	 gebeurt	 dat	 begin	 volgend	
jaar.	 Natuurlijk	 betrekt	 de	 gemeente	 bij	
het	woonbeleid	ook	nieuwe	ontwikkelin-
gen	en	 regelgeving.	Denk	daarbij	 aan	de	
mogelijkheden	 op	 het	 gebied	 van	 duur-
zaamheid	 of	 levensloopbestendig	 wo-
nen.	Voor	de	zomervakantie	van	volgend	
jaar	moet	 er	 dan	 een	nieuwe	meerjarige	
woonvisie	zijn.	
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Internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen

Tijd voor  begrijpelijke taal

 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.	

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met fysiek of sek-
sueel geweld. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem. Europees 
onderzoek toont aan dat ook in ons land 45 procent van de vrouwen en meisjes met 
geweld te maken krijgt. Met de wereldwijde Orange the World-campagne wordt 
aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Ook Haaksbergen sluit hierbij 
aan en kleur t De Kappen twee weken lang oranje.

De	actie	begint	op	woensdag	25	november,	
de	Internationale	dag	tegen	geweld	tegen	
vrouwen.	De	kleur	oranje	 is	gekozen,	om-
dat	 het	 de	 dagenraad	 symboliseert.	 Het	

aanbreken	 van	 een	 hoopvolle	 toekomst	
zonder	 geweld	 tegen	 vrouwen	 en	 meis-
jes.	Sinds	2014	is	het	oranje	uitlichten	van	
landmarks	 een	onderdeel	 van	de	wereld-

wijde	campagne	Orange	the	World.	In	dat	
jaar	deden	bijvoorbeeld	Time	Square,	het	
Empire	State	Building	en	de	piramides	 in	
Cairo	mee.	 Inmiddels	worden	wereldwijd	
landmarks	 oranje	 uitgelicht	 en	 vinden	
activiteiten	 plaats	 in	 meer	 dan	 honderd	
landen.

Vanaf	 25	 november	 kleurt	 dus	 ook	 De	
Kappen	 in	 Haaksbergen	 oranje.	 Wethou-
der	 Antoon	 Peppelman	 benadrukt	 het	
belang	 van	 de	 campagne.	 “Geweld	 tegen	
vrouwen	vindt	dikwijls	plaats	in	huiselijke	

kring.	Achter	de	gordijnen,	waar	niemand	
het	ziet.	Met	deze	actie	zetten	we	het	juist	
in	de	spotlights.	Eigenlijk	moet	hier	altijd	
aandacht	voor	zijn,	niet	alleen	de	komen-
de	twee	weken.	Het	is	belangrijk	dat	vrou-
wen	 bij	 mishandeling	 of	 geweld	 aangift	e	
doen.	 Het	 moet	 uit	 de	 taboesfeer.	 Daar-
om	de	spotlights	erop	en	volop	aandacht.	
Mooi	 dat	 De	 Kappen	 deze	 actie	 namens	
Haaksbergen	ondersteunt.”

Foto: Shutterstock

Reces, divergeren of infaseren. Wellicht 
moet ook u even nadenken als u deze 
woorden tegenkomt of zelfs hulp van 
Google inschakelen om te begrijpen 
wat iemand u duidelijk wil maken. 
Toch komt dit soor t woorden nog altijd 
voor in br ieven van de overheid, soms 
helaas ook van de gemeente. Tijd om 
daar verandering in te brengen, want 
iedereen moet br ieven van de gemeen-
te kunnen begrijpen. Daarvoor hebben 
we uw hulp nodig.

Om	 een	 beeld	 te	 krijgen	 van	 hoe	 onze	
brieven	begrijpelijker	geschreven	kunnen	
worden,	heeft	 	onze	stagiaire	een	vragen-
lijst	 gemaakt.	 U	 kunt	 de	 vragenlijst	 vin-
den	 op	 www.haaksbergen.nl/brieven	 en	

het	 duurt	 ongeveer	 10-15	 minuten	 om	
deze	 in	 te	 vullen.	Zo	kunt	u	helpen	onze	
communicatie	 te	 verbeteren.	 Onder	 de	
deelnemers	 verloten	 we	 2500	 Sterpun-

ten	 of	 een	 bol.com-cadeaukaart	 van	 25	
euro.	Invullen	kan	tot	en	met	maandag	23	
november.
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De raad vergader t
Op woensdag 25 november vanaf 19.30 uur vergader t de gemeenteraad. De 
volgende stukken staan deze avond op de agenda:

Bespreekstuk
•	 	Kenbaar	maken	van	wensen	en	bedenkingen	ten	aanzien	van	de	uitgangspun-
tennotitie	over	de	activiteiten	van	De	Kappen

Hamerstukken
•	 	Vaststellen	 van	 het	 bestemmingsplan	 ‘Buitengebied	 Haaksbergen,	 partiële	
herziening	deelgebied	Wissinkbrink’

•	 	Vaststellen	van	het	bestemmingsplan	‘Haaksbergen	Dorp,	partiële	herziening	
Schubertstraat	4’

•	 	Behandeling	 Quickscan	 coronacrises	 van	 de	 rekenkamercommissie	
Haaksbergen

•	 	Kenbaar	maken	van	een	algemene	zienswijze	over	financiën	ten	aanzien	van	
het	ontwerp	beleidsplan	2021-2024	Veiligheidsregio	Twente	(VRT)

De	agendacommissie	neemt	op	18	november	een	besluit	of	de	vergadering	fysiek	
in	de	raadzaal,	zonder	publiek	en	met	inachtneming	van	de	RIVM	richtlijnen,	of	di-
gitaal	plaatsvindt.	De	vergadering	kunt	u	online	live	meekijken	en	-luisteren.	Dat	
kan	via	een	livestream	op	haaksbergen.raadsinformatie.nl.

Als	u	gebruik	wilt	maken	van	het	spreekrecht	over	niet	geagendeerde	onderwer-
pen,	dan	kunt	u	tot	uiterlijk	dinsdag	24	november	contact	opnemen	met	griff ier	
Gerrit	Raaben.	Dat	kan	via	mailadres	g.raaben@haaksbergen.nl	of	telefoonnum-
mer	(053)	573	45	67.	De	griff ier	bespreekt	samen	met	u	wat	de	verdere	gang	van	
zaken	is.

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op	 zaterdag	 21	 november	 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	21	november	halen	Scouting	
Han	Jordaan	Groep	en	Bon	Boys	oud	pa-
pier	op	in	de	inzamelgebieden	4	en	5.	Het	
papier	 graag	 in	 dozen	 of	 gebundeld	 aan-
bieden.	 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-
zen	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	
ingebracht	tegen	de	ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•	 	Eppenzolder  39,	 Z/20/017899,	 het	
plaatsen	 van	 een	 tijdelijke	 woonunit,	
aspect	 bouw,	 ingediend	 12	 november	
2020

•	  Niekerkerweg ong. ,	 Z/20/017853,	 het	
aanplanten	van	nieuw	bos,	aspect	werk	
of	 werkzaamheden	 uitvoeren,	 inge-
diend	op	10	november	2020

•	 	De Noor 111 ,	Z/20/017857,	het	 vervan-
gen	 van	 een	 sirenemast,	 aspect	 bouw,	
ingediend	10	november	2020

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
•	 	Ellenbroekweg/Stegenhoekweg ong. ,	
Z/20/017609,	 het	 kappen	 van	 vier	 in-
landse	eiken,	aspect	kap

•	 	Gentiaan 61 ,	Z/20/017448,	het	plaatsen	
van	een	dakkapel,	aspect	bouw

•	  Goorsestraat 11 ,	Z/20/017053,	het	ver-
bouwen	van	woningen	tot	praktijkruim-
te,	 aspect	 bouw	 en	 handelen	 in	 strijd	
met	regels	ruimtelijke	ordening

•	  Richterstraat 43 ,	Z/20/017723,	het	kap-
pen	 van	 een	 Noorse	 esdoorn,	 aspect	
kap

Deze	 vergunningen	 zijn	 bekendgemaakt	
op	 18	 november	 2020.	 Tegen	 bovenge-
noemde	besluiten	kunnen	belanghebben-
den	 binnen	 zes	 weken	 na	 bekendmaking	
van	 het	 besluit	 een	 bezwaarschrift	 indie-
nen.	 Kijk	 voor	 de	 mogelijkheden	 hiertoe	
onder	de	kop	Algemeen.

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
•	 	Bar tokstraat 56 ,	 Z/20/017405,	 maat-
werkvoorschriften	 geluid,	 (zaak-
nummer	 omgevingsdienst	 Twente:	
Z2020-ODT-014433)

Het	 besluit	 is	 bekendgemaakt	 door	 mid-
del	van	toezending	op	12	november	2020.	
Het	besluit	ligt	vanaf	19	november	2020	ter	
inzage.	Tegen	bovengenoemd	besluit	kun-
nen	 belanghebbenden	 binnen	 zes	weken	
na	bekendmaking	van	het	besluit	een	be-
zwaarschrift	indienen.	Kijk	voor	de	moge-
lijkheden	hiertoe	onder	de	kop	Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

BARTELERWEG 9
Burgemeester	en	wethouders	 van	Haaks-
bergen	maken	op	grond	van	artikel	3.8	van	
de	 Wet	 ruimtelijke	 ordening	 bekend	 dat	
het	 college	 in	 zijn	 vergadering	 van	 dins-
dag	 20	 oktober	 2020	 heeft	 besloten	 het	
ontwerp	bestemmingsplan	 ‘Buitengebied	
Haaksbergen,	 partiële	 herziening	 Barte-
lerweg	9’	ter	inzage	te	leggen.	

Op	29	oktober	2020	is	bekendgemaakt	dat	
het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 ‘Buiten-
gebied	 Haaksbergen,	 partiële	 herziening	
Bartelerweg	 9’	 vanaf	 30	oktober	 2020	 tot	
en	met	10	december	2020	voor	een	periode	
van	zes	weken	ter	 inzage	zou	liggen.	Van-
wege	een	technisch	probleem	was	het	niet	
mogelijk	 om	 het	 ontwerp	 bestemmings-
plan	 ‘Buitengebied	Haaksbergen,	partiële	
herziening	Bartelerweg	9’	digitaal	te	raad-
plegen.	 De	 gewijzigde	 ter	 inzage	 termijn	
van	 het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 ‘Bui-
tengebied	 Haaksbergen,	 partiële	 herzie-

ning	Bartelerweg	9’	is	verderop	in	deze	pu-
blicatie	 opgenomen.	 Het	 plan	 omvat	 het	
slopen	 van	 1.385	m²	 aan	 landschapsont-
sierende	bebouwing,	het	verplaatsen	van	
een	 bestaand	 bijgebouw	 van	 125	 m²,	 het	
bouwen	van	een	compensatiewoning	van	
750	m3	met	een	bijgebouw	van	300	m2	aan	
de	 Bartelerweg	 9.	 Tevens	 wordt	 het	 per-
ceel	 landschappelijk	 ingepast.	Het	 identi-
ficatienummer	 van	het	 bestemmingsplan	
is	NL.IMRO.0158.BP1179-0001.	

Ter  inzage
Het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 ‘Buiten-
gebied	 Haaksbergen,	 partiële	 herziening	
Bartelerweg	9’	 inclusief	bijbehorende	bij-
lagen	 ligt	 met	 ingang	 van	 20	 november	
2020	 tot	 en	 met	 31	 december	 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	
→	 Ontwerp	 →	 Bestemmingsplan	 ‘Buiten-
gebied	 Haaksbergen,	 partiële	 herziening	
Bartelerweg	 9’.	 Hier	 vindt	 u	 tevens	 een	
link	naar	ruimtelijkeplannen.nl	(landelijke	
voorziening).	 Tijdens	 de	 terinzagetermijn	
kan	eenieder	reageren.	Uw	zienswijze	kunt	
u	 indienen	bij	de	gemeenteraad,	Postbus	
102,	 7480	 AC	 Haaksbergen.	 Tevens	 be-
staat	de	mogelijkheid	voor	een	mondelin-
ge	zienswijze.	Hiervoor	kunt	u	contact	op-
nemen	 met	 de	 behandelend	 ambtenaar	
Thorben	 Scholten,	 via	 telefoonnummer	
(053)	573	45	67.

   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


