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GemeenteNieuws

Burgemeesters steunen actie van harte

“ Sterren Stralen is juist nú belangrijk!”
De Stichting Sterren Stralen helpt kinderen in de knel. Al jaren doet de stichting dat 
door rond Sinterklaas en Kerst te zorgen voor cadeaus aan kinderen voor wie er in de 
feestmaand weinig te vieren valt. Jaarlijks gaat het daarbij om ongeveer 400 kinde-
ren uit 160 gezinnen. De kinderen krijgen een cadeau, het gezin een levensmiddelen-
pakket. De actie wordt ieder jaar traditioneel geopend door de burgemeesters van 
Haaksbergen en Berkelland, met het ontsteken van lichtjes in een grote kerstboom 
aan de oude N18.

De kerstboom van een meter of twintig is 
ook dit jaar van de partij, maar vanwege de 
coronamaatregelen gaat het ontsteken van 
de lichtjes dit jaar wat minder off icieel. Geen 
genodigden, geen burgemeesters, geen 
poespas. Een aantal vrijwilligers neemt het 
startmoment, uiteraard met inachtneming 
van de RIVM-maatregelen, voor zijn reke-
ning. Dat betekent uiteraard niet dat de bei-
de burgemeesters, Joost van Oostrum van 
Berkelland en Rob Welten van Haaksber-
gen, de actie niet een bijzonder warm hart 
toedragen.

Juist nu
Burgemeester Van Oostrum vindt het jam-
mer dat zijn collega Rob Welten en hij dit jaar 
de lichten van de grote kerstboom niet kon-

den ontsteken. “Ook kunnen de kerstmark-
ten en deurverkopen niet doorgaan”, aldus 
Van Oostrum. “De coronacrisis beïnvloedt 
dit soort initiatieven enorm. Daarom ben 
ik erg blij dat de organisatie zich daardoor 
niet laat weerhouden en de actie door laat 
gaan. Ik vind het mooi dat de sterren blijven 
stralen voor de kinderen en ik hoop dat veel 
mensen juist nu deze actie gaan steunen.”

Groot succes
Burgemeester Welten sluit zich van harte 
aan bij de woorden van zijn Berkellandse 
collega. “Juist in tijden als deze is specifie-
ke aandacht voor kinderen die in een lasti-
ge situatie zitten extra waardevol”, stelt Wel-
ten. “We hopen dat we volgend jaar de actie 
weer als vanouds kunnen aft rappen door de 

lichtjes samen te laten branden. Maar het is 
nóg belangrijker dat inwoners en onderne-
mers uit onze gemeenten Sterren Stralen 
blijven ondersteunen, zoals ze dat ook de 
afgelopen jaren hebben gedaan. Ik hoop dat 
de actie weer een groot succes wordt.”

Meedoen?
Wilt u de actie Sterren Stralen óók 
graag ondersteunen? Kijk dan op 
www.sterrenstralen.com voor meer 
informatie.
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 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. 

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 december kunt u 
oud papier brengen naar HSC ’21.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 5 december halen de Bonifati-
usschool en Havoc oud papier op in de inza-
melgebieden 1 en 7. Graag het papier in do-
zen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats. 

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 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 
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) 
•  Aaft inksweg,  kadastraal bekend onder  
sectie G,  nummer 1863 (Bornegoorse-
goot), Z/20/018013, het plaatsen van een 
duiker, aspect werk of werkzaamheden 
uitvoeren, ingediend 24 november 2020
•  Klaproos nabij nummer 42,  kadastraal 
bekend onder  sectie O,  nummer 2196 
(ged.), Z/20/018058, het wijzigen gebruik 
van grond, aspect handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 27 
november 2020
•  Maatweg ong. ,  kadastraal bekend on-
der  sectie C,  nummer 1643 , Z/20/018071, 
het bouwen van een woning met bijge-
bouw, aspect bouw, ingediend 30 novem-
ber 2020
•  Scholtenhagenweg 10a, Z/20/018022, 
het bouwen van een carport, aspect han-
delen in strijd met regels ruimtelijke orde-

ning, ingediend 25 november 2020
•  Wer fheegde 13 , Z/20/018018, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw en mo-
nument, ingediend 25 november 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Kolenbranderweg 11 , Z/20/017486, 
maatschappelijke functies toevoegen aan 
het sportpark de Greune, aspect hande-
len in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning, ingediend op 9 oktober 2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 
januari 2021. 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.

KENNISGEVING VOORNEMEN 
MEDEWERKING TE VERLENEN 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn medewerking te verlenen:
•  Parallelweg,  sectie K,  nummer 7394,  
Z/20/017052 , het bouwen van een kan-
toor en appartementen, aspect bouw, in-
gediend 21 augustus 2020
•  Spinnerstraat 15, Z/20/017654, het bou-

Juiste WOZ-waarde 
woningen door  controle

Over afvalwater en waterzuivering

Wat u er  niet in gooit ,  hoeft  er  ook niet uit!

Voor schoon water moeten we wat doen.
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Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de 
riolering naar de rioolwaterzuivering van Waterschap Vechtstromen. Daar wordt het 
schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in r ivieren, beken en slo-
ten terecht. Er komt steeds meer afval in het r iool wat er niet in hoort. Met alle scha-
delijke gevolgen van dien.

Er wordt van alles door het toilet ge-
spoeld. Vet, verf, mondkapjes en doek-
jes. Dit afval leidt tot verstoppingen thuis, 
verderop in het riool of op de rioolwater-
zuivering. Hierdoor lopen pompen vast of 
raken roosters verstopt. Dat kost jaarlijks 
heel veel geld. En sommige chemische 
stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet 
of nauwelijks uit het rioolwater te verwij-
deren. Dat is schadelijk voor plant, dier en 
mens. 

Help een handje!
U kunt een handje helpen door goed na 
te denken over wat u wegspoelt. Wat niet 
in het rioolwater komt, hoeft er ook niet 
uit! Het riool is alleen bedoeld voor wa-
ter, poep, plas en toiletpapier. Spoel dus 
geen doekjes, vet, verf of medicijnen door 

de wc of de gootsteen. Kijk voor tips op  
www.nietinhetriool.nl.

Star ten bij onszelf  
Waterschap Vechtstromen heeft nu 23 riool-
waterzuiveringsinstallaties. Het afvalwater 
wordt hier biologisch gezuiverd door miljoe-
nen bacteriën. De technieken om rioolwater 
te zuiveren zijn steeds geavanceerder gewor-
den. Dat is ook nodig, omdat we steeds meer 
middelen gebruiken die schadelijk zijn voor 
ons water. Denk aan de medicijnen die we 
gebruiken en microplastics. Toch, een goede 
waterkwaliteit start echt bij onszelf: de bron.

Energie
Na het zuiveren van afvalwater blijft er een 
restproduct over: slib. Dat wordt bij de ri-
oolwaterzuivering vergist. Hierbij komt bio-

gas vrij, waarmee de energiefabriek in Hen-
gelo elektriciteit maakt. Hiermee wordt de 
eigen rioolwaterzuivering in Hengelo van 
energie voorzien plus nog eens 3.500 huis-
houdens. Het waterschap wil u graag la-
ten zien hoe afvalwater gezuiverd wordt. 
Als de coronamaatregelen weer wat ver-
soepeld worden, houdt Waterschap Vecht-
stromen weer rondleidingen bij de riool-
waterzuiveringen. Volg nu alvast Water-
schap Vechtstromen op online media. Of 
neem een kijkje op www.vechtstromen.nl/ 
50jaarschoonwater.

50 jaar schoon water
Vandaag de dag is zuivering van afvalwa-
ter heel vanzelfsprekend. 50 jaar geleden 
waren er nog geen afspraken over het lo-
zen van afvalwater. Bijna al het vieze wa-
ter van huishoudens en bedrijven kwam 
rechtstreeks in de natuur. Sinds 1 decem-
ber 1970 is daarom de Wet Verontreiniging 

Ieder jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning opnieuw bepaald. Deze waarde 
wordt gebruikt bij het opleggen van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belas-
tingen. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde van uw woning klopt. Doordat u zelf 
de kenmerken van uw woning controleer t, zorgt u samen met GBTwente voor 
een juiste WOZ-waarde. 

Controleer de kenmerken van uw wo-
ning in ons digitaal loket. U kunt de 
kenmerken van uw woning controle-
ren tot en met 30 december 2020. Ken-
merken van een woning zijn bijvoor-
beeld het type, bouwjaar, de ligging, 
het aantal vierkante meters en perceel-
grootte van een woning. Deze infor-

matie wordt aangevuld met gegevens 
over bijvoorbeeld een verbouwing en 
het onderhoud van de woning. Vervol-
gens wordt gekeken naar de verschillen 
tussen uw woning en vergelijkbare ver-
kochte woningen. Kijk voor meer info op  
www.haaksbergen.nl/woz. 

   Openbare Bekendmakingen

Oppervlaktewateren in werking getreden 
en kregen waterschappen de wettelijke 
taak om ons afvalwater te zuiveren en ver-
ontreiniging van water te voorkomen en 
tegen te gaan. Op www.vechtstromen.nl/ 
50jaarschoonwater staat Waterschap Vecht-
stromen hierbij stil. 
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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.

Contactwen van een 2e CDCC-lijn (kettinglijn) deel 
2, aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 27 
oktober 2020

Dit voornemen en bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 3 december 2020 
tot en met 15 december 2020 ter inzage in 
het gemeentehuis. Tijdens de periode van 
terinzagelegging kan iedereen schriftelijk 
bedenking/zienswijze inbrengen. Deze be-
denking/zienswijzen moeten worden ge-
richt aan burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Ook 
mondeling kunnen zienswijzen worden in-
gebracht. Hiervoor kunt u telefonisch een 
afspraak maken met het taakveld vergun-

ningen, via telefoonnummer (053) 573 45 
67.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Goorsestraat 20, Z/20/017232, het bou-
wen van een woning met bijgebouwen, 
aspect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening
•  Scholtenhagenweg 42-17, Z/20/017979, 
het kappen van drie berken, aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
2 december 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.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Marmara Shoarma VOF, Z/20/018005, ver-
koop van Turkse etenswaar, Haaksbergen 
dorp/de markt op de vrijdag van 10.00 uur 
tot 21.00 uur in 2021

Deze vergunning is bekendgemaakt op 1 de-
cember 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.


