
 donderdag 26 november 2020 pagina 1

GemeenteNieuws

Beter  f inancieel resultaat door  eenmalige voordelen
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Dankzij onder meer grondverkopen, een daling van het aantal bijstandscliënten en 
een hogere Algemene Uitkering van het Rijk lukt het de gemeente om dit jaar het 
te verwachten tekor t aanzienlijk in te perken. Eerder dit jaar leek het erop dat de 
gemeente 1,2 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten zou hebben in 2020. De 
Eindejaarsrapportage over 2020 laat nu aan het eind van dit kalenderjaar een ver-
wacht tekor t van 352.000 euro zien. Dit draagt bij aan het f inancieel herstel in 2020 
van de gemeente Haaksbergen.

Beeldbepalend is dit jaar het coronavirus. 
Dat heeft  ook zijn weerslag op de financi-
ele huishouding van gemeenten. Via de 
Algemene Uitkering heeft  de gemeente 
Haaksbergen financiële middelen ontvan-
gen om het verlies aan inkomsten en extra 
uitgaven te compenseren. De gemeente 
was dit jaar bijvoorbeeld meer geld kwijt 
aan de inhuur van toezichthouders. Het 
geld dat bedoeld is om de financiële eff ec-
ten van corona te compenseren is nog niet 
volledig gebruikt. Het restant wil het col-
lege bewaren om toekomstige financiële 
tegenvallers die worden veroorzaakt door 
het virus op te vangen en niet voor andere 
doeleinden gebruiken.

Eenmalige meevallers
Een grote opsteker is dit jaar de verkoop 

van bouwgrond, met name de kavels tus-
sen kantorencomplex Hassinkborgh en 
basisschool Los Hoes. Daarnaast is het 
aantal bijstandscliënten minder dan waar 
rekening mee was gehouden. Ook heeft  de 
‘on-hold’ actie eff ect gehad: de gemeen-
te was het afgelopen jaar heel terughou-
dend met het doen van uitgaven. Tot slot 
viel ook de hoogte van de Algemene Uitke-
ring van het Rijk in positieve zin mee. Wet-
houder Louis Koopman is blij dat de cijfers 
minder rood kleuren. “Deze meevallers 
helpen ons, ondanks dat ze eenmalig zijn, 
om financieel in evenwicht te komen. We 
moeten ons de komende jaren hiervoor 
blijven inspannen.”  Woensdag 16 decem-
ber vergadert de gemeenteraad over de 
Eindejaarsrapportage.

Website shoppeninhaaksbergen.nl

“ Steun lokale ondernemers en reis niet als dat niet nodig is!”
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Sinds kor t kunnen inwoners van Haaksbergen praktisch al hun aankopen bij loka-
le ondernemers online doen via de nieuw opgezette webshop shoppeninhaaksber-
gen.nl. Dit online platform is ontwikkeld door de Stichting Haaksbergen Promotie 
(SHP), ondersteund door de Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV) en de ge-
meente Haaksbergen. Aan het woord zijn André Kooij van de SHP en burgemeester 
Rob Welten.

“Het idee voor een webshop voor lokale 
ondernemers is niet nieuw”, bekent André 
Kooij van de SHP. “Ook op andere plekken 
in het land zijn zulke platforms ontstaan 
om lokale ondernemers, zzp’ers en vereni-
gingen te steunen, juist nu. Dat idee heb-
ben we hier in Haaksbergen, dankzij steun 
van de gemeente en de provincie Over-
ijssel, uitgewerkt in de webshop shoppe-
ninhaaksbergen.nl. Zo bieden we de inwo-
ners van Haaksbergen ook online de mo-
gelijkheid om bij hun favoriete winkel onli-
ne te kunnen shoppen of bij hun lievelings-
restaurant eten te bestellen. Maar het kan 
ook gaan om zzp’ers die online hun dien-

sten aanbieden of een vereniging die graag 
iets wil verkopen. Zo steunen we onze lo-
kale economie, ook in deze lastige tijden.”

Het mes snijdt aan twee kanten
Burgemeester Rob Welten hoopt dat het 
platform ook ná de coronaperiode een plek 
krijgt. Hij vindt het een heel mooi initiatief. 
“Uiteindelijk denk ik dat dit platform in de 
toekomst een plek wordt waar ook men-
sen van buiten de gemeente Haaksbergse 
producten gaan bestellen”, denkt Welten 
hardop. “Het is bovendien helemaal ont-
wikkeld door mensen van hier. Dat is een 
groot compliment waard. Het is een moei-

Uitkomsten er var ingsonderzoeken Wmo en Jeugd
Jaarlijks laat de gemeente Haaksbergen onderzoek doen naar de tevredenheid 
van cliënten die gebruik maken van zorg. Het gaat om hulp in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Cliënten zijn tevreden over 
de ontvangen ondersteuning, zo blijkt uit de twee onderzoeken die dit jaar zijn 
uitgevoerd.

Aan 998 inwoners met een individuele 
Wmo-voorziening is dit jaar een uitnodi-
ging gestuurd om de Wmo-vragenlijst in 
te vullen. In totaal zijn 420 ingevulde vra-
genlijsten ontvangen. De invullers maken 
vooral gebruik van huishoudelijke onder-
steuning en collectief vervoer (Regiotaxi). 
Voor 84% was het duidelijk waar zij met 
hun hulpvraag moesten zijn. Bijna even-
veel inwoners vinden dat ze bij het contact 

over de hulpvraag serieus zijn genomen. 
De kwaliteit van de ondersteuning wordt 
door 84% als goed beoordeeld en 81% van 
de ondervraagden kon door de ondersteu-
ning beter doen wat hij of zij wil. Inwoners 
geven de Noaberpoort, waar ze terecht 
kunnen met een hulpvraag, als rapportcij-
fer een 7,5.

Jeugdhulp
De jeugdhulp stond centraal in het ande-
re onderzoek. Er zijn 533 jeugdhulpcliën-
ten en/of hun ouders uitgenodigd om hun 
ervaring te delen. Daarvan vulden 150 cli-
enten de vragenlijst in. Van de ondervraag-
den wist 73% waar ze terecht konden met 
een hulpvraag. Een ruime meerderheid 
van de jeugdigen en/of hun ouders voelde 
zich serieus genomen door hulpverleners. 
Ongeveer acht op de tien cliënten voelt 
zich nu beter. Jongeren en/of hun ouders 
waarderen de Noaberpoort gemiddeld 
met een 8,2.

Niet st ilzit ten
Wethouder Samenleving Antoon Peppel-

man is blij met het beeld dat de onder-
zoeken laten zien: “Als iemand ondersteu-
ning nodig heeft , dan proberen we daar-
voor een passende oplossing te vinden. 
Uit de onderzoeken komt naar voren dat 
de meeste inwoners met een hulpvraag te-
vreden terugkijken op het contact met de 
Noaberpoort. Dat stemt tot tevredenheid, 
maar we blijven niet stilzitten. Het komen-
de jaar gaan we verder aan de slag met het 
zo goed mogelijk organiseren van de hulp 
vanuit de Noaberpoort.”  

De resultaten van beide onderzoeken, in-
clusief een vergelijking met voorgaande ja-
ren, vindt u op www.haaksbergen.nl.

lijke tijd. Enerzijds moeten we geen onno-
dige kilometers maken en het juist dicht-
bij huis zoeken. Van de andere kant is het 
goed aankopen te doen in je directe omge-

ving, zodat we samen de lokale economie 
ondersteunen. Het mes snijdt zo aan twee 
kanten. Steun de lokale ondernemers en 
reis niet als dat niet nodig is!”
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Wat mag er bij verpakkingen?
Plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons mogen samen in de 
verpakkingencontainer.

Plastic verpakkingsmateriaal 

(alleen lege verpakkingen)

 Plastic tassen
 Boterkuipjes, sausbakjes, 

smeerkaas-, paté- of 
koffi  emelkkuipjes

 Knijpfl essen van sauzen, 
zoals ketchup en mayonaise

 Flacons van was- en 
schoonmaakmiddelen

 Tubes van 
verzorgingsproducten

 Flesjes van braadolie, 
keukenazijn, frisdrank, 
water en zuivel

 Chipsverpakkingen
 Doordrukstrips (van pillen of 

kauwgom)

Drankenkartons

 Frisdrankpakken
 Wijnpakken
 Zuivelverpakkingen, 

zoals pakken voor melk, 
yoghurt en vla

Blik

 Conservenblikken
 Honden- en 

kattenvoerblikjes
 Blikjes van frisdranken 

en bier
 Soep-, vlees- en 

groenteblikken
 Limonadesiroopblikken 

en -fl essen
 Waxinelichtcupjes

En dit hoort niet bij verpakkingen:
 Verpakkingen met inhoud
 Verpakkingen van chemisch afval - bijvoorbeeld: 

make-upverpakkingen, kitkokers en verfblikken
 Piepschuim - bijvoorbeeld: fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes 

en verpakkingsvulmateriaal
 Andere plastic producten en 

gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld: tuinstoelen, videobanden, 
tandenborstels, speelgoed, landbouwplastic en spuiten

Vervuilde containers niet geleegd

Controle van oranje 
verpakkingencontainers

 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. 

Vanaf eind november tot half december worden alle afvalcontainers voor verpak-
kingsmateriaal gecontroleerd door Twente Milieu. Dit is de tweede inspectie in een 
paar weken van de afvalbakken. Bij de eerste controle werden de containers waarin 
materialen werden aangetroffen die er niet in thuis horen voorzien van een kaar tje 
met uitleg. Dit keer blijft  de container vol aan de straat staan als de vuilnisman ver-
vuiling aantreft .

Bij de eerste controle troffen vuilnisman-
nen regelmatig chemisch afval, tuinstoe-
len, bouwpuin, frituurolie of restafval aan 
in de oranje verpakkingencontainer. Toen 
zijn de containers nog wel geleegd. Dit 
keer gebeurt dat niet meer. De eigenaar 
moet dan het vervuilde materiaal eruit 
halen en het afval in de goede container 
stoppen of naar het Afvalbrengpunt aan 
de Industriestraat brengen.

Meer informatie
Deze controleactie is bedoeld om het afval 
beter te scheiden. We helpen u graag een 
handje door beter te vertellen wat er wel 
en niet in de verpakkingscontainer mag. 
Wellicht heeft u daarover afgelopen weken 
al online of offline berichten gezien. Zie 
voor meer informatie over afval scheiden 
ook www.twentemilieu.nl of www.haaks-
bergen.nl/afval.

Mestverwaardingsinstallatie 
Zenderen kr ijgt  groen licht 
Twence heeft  op 28 oktober groen licht 
gekregen voor de bouw van de mest-
verwaardingsinstallatie op Elhorst-
Vloedbelt in Zenderen. De bouw zal naar 
verwachting begin 2021 star ten en in 
het voorjaar van 2022 operationeel zijn.

Bent u als varkenshouder op zoek naar 
een structurele oplossing voor uw mest? 
Dan kan Twence u een complete en duur-
zame oplossing bieden. Meer weten? Kijk 
voor uitgebreide informatie op www.
twence-mest.nl. Hier kunt u zich ook aan-
melden voor de online informatieavond op 
woensdag 2 december.

Felicitaties voor  diamanten bruidspaar  Haandrikman
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Niet veel bruidsparen in Haaksbergen hebben een trouwfoto met de Martinitoren 
op de achtergrond. Wel Jan (83) en Joke (86) Haandrikman-Arnolli.  In Groningen, 
haar geboortestad, gaven ze elkaar op 18 november 1960 het jawoord. In verband 
met de coronaregels zal burgemeester Rob Welten het diamanten paar enkele da-
gen later bezoeken.

Bouwkundig ingenieur Jan Haandrikman 
was van 1968 tot aan zijn pensioen werk-
zaam bij de gemeente Haaksbergen als 
hoofd Bouw- en milieuzaken. “ In die tijd 
heb ik ook veel grondverkopen gedaan. 
Dat vond ik het leukste onderdeel van mijn 
werk. Want dezelfde mensen die een ka-
vel hadden gekocht klopten later weer 
bij je aan met een bouwplan dat je mocht 
begeleiden.”

Drie kinderen kwamen voort uit hun huwe-
lijk: Hilma, Gertjan en Ellen. En zij zorgden 
voor uitbreiding met acht kleinkinderen. 

Jan en Joke vormden een sportief stel en 
waren actief binnen het plaatselijke ver-
enigingsleven. Dat sporten staat nu op een 
lager pitje. Hij gaat - als de coronaregels 
het toelaten - drie keer per week zwem-
men en samen fietsen ze graag door de na-
tuur. Sinds Joke werd getroffen door een 
hersenbloeding heeft ze wat moeten inle-
veren. “We waren toen op Texel met vrien-
den. Met een razende vaart heeft een am-
bulance me naar het AMC in Amsterdam 
gebracht. Gouden mensen zijn het die am-
bulanceverpleegkundigen. Zij verdienen 
respect en geen agressie!”

Gecombineerde commissievergadering
Dinsdag 1 december vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de com-
missies Samenleving & Bestuur en Ruimte. Er is besloten om digitaal en op af-
stand te vergaderen. De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via 
de website van de gemeente.

Op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
•  Voorstel tot het nemen van diverse be-
sluiten in het kader van de Eindejaars-
rapportage 2020

•  Behandeling startvoorstel Rood voor 
Rood met maatwerk aan de Alberts-
weg ongenummerd

•  Voorstel tot het vaststellen van de 
Machtigingen Wet kenbaarheid pu-

bliekrechtelijke beperkingen onroe-
rende zaken

•  Voorstel tot het vaststellen van de Ver-
ordening reclamebelasting Haaksber-
gen 2021

•  Voorstel tot het vaststellen van de be-
lastingverordeningen 2021

•  Voorstel tot het verlenen van toestem-
ming voor het treffen van de gemeen-
schappelijke regeling Centrumrege-
ling Beschermd Wonen per 1 januari 
2022

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk maandag 
30 november contact opnemen met 
griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mail-
adres g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67. De griff ier 
bespreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is. 
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AFVAL
 OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 28 november kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifatiusschool in De 
Hoeve en VV Buurse. 

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 28 november 2020 halen school 
De Kameleon en de Dr. Ariënsschool oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het 
oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
in dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats. 

Mocht het oud papier niet worden opge-
haald, dan worden inwoners die hun oud pa-
pier al buiten hadden neergezet vriendelijk 
verzocht dat weer binnen te zetten, naar Lan-
gezaal te brengen of weer buiten te zetten 
zodra er weer oud papier wordt opgehaald.

ROMMELMARKT
De Hervormde Gemeente zamelt tweede-
hands goederen in voor de rommelmarkt. 
Voor informatie kunt u bellen naar (053) 572 
43 79.

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 verwij-
zen 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 moge-
lijk 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 wer-
king van de vergunning en de ontheffing 
niet geschorst. Daarvoor dient naast het in-

dienen van een beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) te 
worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter. 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 uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Aamweg 21-Z, Z/20/017957, het oprichten 
van een vakantiewoning, aspect bouw, in-
gediend 19 november 2020

•  Alsteedseweg 73, Z/20/017930, het bou-
wen van twee Broamhutten, aspect 
bouw, ingediend 17 november 2020

•  Bar telerweg 11, Z/20/017972, het ver-
bouwen van een boerderij tot woonhuis, 
aspect bouw, ingediend 21 november 
2020

•  Kroonprins 30, Z/20/017970, het bouwen 
van een woning, aspect bouw, ingediend 
20 november 2020

•  Meijersgaardenweg 13, Z/20/017974, 
het kappen van 6 eiken, aspect kap, inge-
diend 22 november 2020

•  Meijersgaardenweg 13, Z/20/017973, het 
bouwen van een recreatiewoning ter ver-
vanging van bestaande recreatiewoning, 
aspect bouw, ingediend 22 november 
2020

•  Pinksterbloem 15, Z/20/017447, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect bouw, 
ingediend 5 oktober 2020

•  Scholtenhagenweg 42-17, Z/20/017979, 
het kappen van drie berken, aspect kap, 
ingediend 19 november 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Eppenzolder 39-39a, Z/20/017132, het 
verbouwen van een boerderij, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 1 septem-
ber 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 4 ja-
nuari 2020. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) REGULIERE 
PROCEDURE 
•  Enschedesestraat 161 en 161a, 
Z/20/017411, het uitbreiden van de wo-
ning, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

•  Eppenzolder 39, Z/20/017899, het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Eppenzolder 39 en 39a, Z/20/0171132, 
het verbouwen van een boerderij, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Esse 8, Z/20/017234, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Esse 10, Z/20/017233, het bouwen van 
een woonhuis, aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Kalter 1, Z/20/017035, het verbouwen/uit-
breiden van de slagerij, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, deze vergunning is bekendge-
maakt op 18 november 2020

•  Pinksterbloem 15, Z/20/017447, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect bouw

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

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Kalter 1, Z/20/017992, het wijzigen van uw 
inrichting

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Kaashandel Kamphof, Z/20/017876, 
Haaksbergen Dorp/de Markt

•  Visexpress, Z/20/017457, Spoorstraat na-
bij de Jumbo

•  Vis Vitaal, Z/20/017904, parkeerplaats te-
genover de Plus in de Veldmaat en par-
keerplaats van café Dwars

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

AANWIJZING KERKGEBOUW VAN ONZE 
LIEVE VROUWE VAN LOURDESKERK ALS 
GEMEENTELIJK MONUMENT
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 12 van de Erfgoedverordening be-
kend dat zij op 8 september 2020 een aanwij-
zingsbesluit hebben genomen om het kerk-
gebouw van Onze Lieve Vrouwe van Lour-
deskerk aan de Sonderenstraat 55 in Haaks-
bergen, kadastraal bekend als gemeente 
Haaksbergen, sectie K, nummer 2079, aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. 

Bekendmaking 
Burgemeester en wethouders hebben het 
aanwijzingsbesluit schriftelijk bekendge-
maakt op 2 november 2020 aan alle zakelijk 
gerechtigden op de onroerende zaak die ver-
meld staan in de openbare registers, bedoeld 
in artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na 2 november 2020 
schriftelijk of met het bezwaarformulier 
op de website van de gemeente Haaksber-
gen bezwaar maken bij burgemeester en 
wethouders. 

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘BUURSE-ZUID’
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend: Het col-
lege van burgemeester en wethouders heeft 
in zijn vergadering van 17 november 2020 
besloten het ontwerp bestemmingsplan 
‘Buurse-Zuid’ ter inzage te leggen. Dit be-
stemmingsplan heeft betrekking op het ge-
bied ten zuiden van de kern Buurse, globaal 
ten oosten van de Broekheurnerweg en ten 
noorden van de Alsteedseweg. 

Met het bestemmingsplan Buurse Zuid wor-
den een drietal zaken geregeld:
1.  Met het plan worden woningbouwmoge-
lijkheden die door het bestemmingsplan 
“Buitengebied Haaksbergen, partiele her-
ziening veegplan 1” waren wegbestemd 
weer teruggebracht en wordt een passen-
de bestemming gegeven aan het gebied 
ten zuiden hiervan. 

2.  In het bestemmingsplan wordt rekening 
gehouden met de actuele woonbehoef-
te. Zo worden er deels rijwoningen toege-
staan op een locatie waar eerst twee-on-
der-een-kappers mogelijk waren, waar-
door er per saldo één woning toegevoegd 
wordt.

3.  Tot slot wordt een groenstrook die niet 
meer als zodanig wordt gebruikt, herbe-
stemd met een woon- en tuinbestemming 
zonder bouwmogelijkheden. 

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1172-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buur-
se-Zuid’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt 
met ingang van 27 november 2020 tot en met 
7 januari 2021 voor een periode van zes we-
ken voor iedereen ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis. Het plan met de bij-
behorende stukken is tevens in digitale vorm 
te raadplegen via onze website www.haaks-
bergen.nl → Inwoner → Vergunningen en 
Plannen → Bestemmingsplannen en voorbe-
reidingsbesluiten → Kerkdorpen→ Ontwerp → 
Bestemmingsplan ‘Buurse-Zuid’. Hier vindt u 
een rechtstreekse link naar de website ruim-
telijkeplannen.nl. Tijdens de terinzageter-
mijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze 
kunt u indienen bij de gemeenteraad, Post-
bus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens be-
staat de mogelijkheid voor een mondelinge 
zienswijze. Hiervoor kunt u contact opne-
men met de behandelend ambtenaar, San-
dra Scheggetman, telefoonnummer (053) 
573 45 67.

Het nieuwe jasje van de Haaksbergse Vr ijwilligersprijs
Vor ige maand is bekendgemaakt dat vanwege het coronavirus de Haaksbergse 
Vr ijwilligerspr ijs dit  jaar  niet wordt uitgereik t .  Het comité is al wel begonnen 
met de voorbereidingen,  omdat zij van plan waren om de vr ijwilligerspr ijs in 
een nieuw jasje te steken.  Dat wordt nu doorgeschoven naar  volgend jaar.  Hoe 
ziet de nieuwe opzet van de uitreik ing eruit?

In het Comité Vrijwilligersprijs zit een 
afgevaardigde van elke partij uit de ge-
meenteraad. Zij bereiden de verkiezin-
gen voor en zorgen ervoor dat de stem-
men geteld worden. Een van de verande-
ringen in de nieuwe opzet is dat niet het 
comité de winnaars kiest, maar de be-
zoekers van de prijsuitreiking. Zij erva-
ren namelijk persoonlijk wat de vrijwil-
ligers voor de gemeenschap betekenen. 

Nieuwe categor ieën
In de nieuwe opzet van de vrijwilli-
gersprijs zijn in drie categorieën prijzen 
te verdelen. In de categorie ‘sport’, kun-
nen vrijwilligers genomineerd worden 
die een bijdrage leveren om sport mo-
gelijk te maken. In de rubriek ‘kunst en 
cultuur’ vrijwilligers die dat doen voor 
kunst of cultuur in brede zin. En in de ca-
tegorie ‘overig vrijwilligerswerk’ vallen 

vrijwilligers die niet in de eerste twee ca-
tegorieën vallen.

Pr ijsuitreik ing
Ook zal de prijsuitreiking een andere vorm 
krijgen. In het verleden werd de prijs uit-
gereikt op een avond waar een show om 
de uitreiking en de vrijwilligers heen werd 
gebouwd. De uitreiking wordt nu gecombi-
neerd met een ander evenement. Het is de 
bedoeling dat de prijs letterlijk én figuurlijk 
te midden van Haaksbergenaren wordt uit-
gereikt. Dit is iets minder uitgebreid, maar 
alle vrijwilligers, en de winnaars in het bij-
zonder, worden nog steeds in het zonnetje 
gezet. De winnaars ontvangen een oorkon-
de, tegoedbon én eeuwige roem. 

Vooruitk ijken naar  2021
De gemeenteraad is ervan overtuigd dat 
de inzet van de vrijwilligers Haaksbergen 
levendiger en gezelliger maakt. Hun inzet 
op de sportvelden, in de zorg en vele ande-
re organisaties heeft een positieve impact 
op het leven van vele inwoners. Daarom is 
het belangrijk de vrijwilligers een keer per 
jaar in het zonnetje te zetten. De gemeen-
teraad roept inwoners op om de komende 
tijd om zich heen te kijken wie volgens hen 
volgend jaar de vrijwilligersprijs verdient. 
Vanaf september 2021 kunnen vrijwilligers 
weer genomineerd worden. Daarover later 
meer.

   Openbare Bekendmakingen


