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GemeenteNieuws

Strenge lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, 
moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van dinsdag 15 december 
tot en met in ieder geval 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu toe. Dit maak-
te premier Mark Rutte maandagavond bekend, tijdens zijn tv-toespraak.

De premier legde uit waarom de lockdown 
nodig is en wat dit in de praktijk betekent. 
In het oog springende maatregelen zijn 
onder meer dat mensen maximaal twee 
gasten mogen ontvangen per dag (tussen 
24 en 26 december zijn dat er drie), dat 
niet-essentiële winkels dichtgaan, dat het 
onderwijs weer op afstand plaats moet 
gaan vinden en dat mensen vooral geadvi-
seerd worden thuis te blijven. Eet- en drink-

gelegenheden sluiten, evenals musea, bio-
scopen, zwembaden, bibliotheken en par-
ken. De kinderopvang sluit ook en binnen-
sportlocaties gaan dicht.

Kijk voor meer informatie op de website van 
de Rijksoverheid. In de afbeelding bij dit be-
richt ziet u de maatregelen voor u op een 
rijtje.

Informatie over  groente-,  
fruit- en tuinafval
In deze uitgave van GemeenteNieuws vindt u een pagina met informatie over 
groente-, fruit- en tuinafval (gft ). We krijgen namelijk nog wel eens vragen over 
het scheiden van afval. Niet altijd is duidelijk wat er in de groene afvalcontainer 
mag. Ook treff en we wel eens etensresten of bladafval aan in een verkeerde con-
tainer. We vragen u uw afval zo goed mogelijk te scheiden. Aanwijzingen en tips 
hiervoor in dit GemeenteNieuws!  

 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 ophalen 
rondom de feestdagen 

Al klinkt dit jaar geen koorzang, al zwijgt de loftrompet,
vindt menig feest geen doorgang, de boom met lichtjes is gezet.

Want ‘t duuster van mirweenter zal vast nich ewwig schimmern.
Kiek an den hemmel geenter bint â sterrekes an ‘t flimmern.

Er komen nieuwe dagen aan, de zon zal weer gaan schijnen.
Zo is het altijd al gegaan, het duister zal verdwijnen.

Drum, hoal de mood derin, wiej wunschet oe in stille,
een mooi en nij begin, gezoondheid, leefde en völ gode wille.

Geert Christenhusz 

WUNSCH VAN GODE WILLE

W W W . S A M E N Z O R G E N V O O R T W E N T E . N L

Samen zorgen 
voor Twente.

Tijdens de feestdagen haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats daarvan komt 
Twente Milieu op een zaterdag de containers legen. Let op dat u de container die 
dag voor 07.30 uur aan de straat zet. Zo weet u zeker dat uw container geleegd 
wordt. De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdagen tussen 09.00 - 15.00 
uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 8520111 of via het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact. 

In plaats van          wordt uw container  geleegd op 

Vrijdag 25 december        Zaterdag 19 december
Vrijdag 1 januari         Zaterdag 2 januari  

Openingstijden k lantenser v ice 
en af valbrengpunt Langezaal 
De klantenservice van Twente Milieu sluit 
donderdag 24 december en donderdag 
31 december om 14.30 uur. Op vrijdag 25 
december (Eerste Kerstdag), zaterdag 26 
december (Tweede Kerstdag) en vrijdag 1 
januari (Nieuwjaarsdag) zijn de klantenser-
vice van Twente Milieu en het afvalbreng-
punt van Langezaal gesloten.

Sluit ing hondenpoepbakken,  
vuilnisbakken en tex t ielcontainers
Vanaf maandag 28 december worden de 
hondenpoepbakken, vuilnisbakken en tex-
tielcontainers gesloten. Deze worden in de 

loop van maandag 4 januari en dinsdag 5 
januari weer geopend. 



Wat mag er bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft)?

Wel Niet

 Groente-, fruit- en snijresten

 Aardappelen, aardappelschillen, 

brood, rijst, deeg, pasta

 Etensresten, gekookt of 

ongekookt

 Ei-, vis- en vleesresten, ook 

botjes en graten 

 Jus en bakvet (gestold)

 Notendoppen, schelpen en 

eierschalen, noten, pitten 

 Losse thee en koffi  edik 

(papieren fi lter mag er ook bij)

 Koekjes, snoep, chocolade, 

snacks

 Verpakkingen van wat voor 

materiaal dan ook

 Plastic tassen of zakken

 Drankverpakkingen van 

zuivel- en vruchtensappen

 Frituurvet en olie

 Kauwgom

 Kaaskorst

 Theezakjes

Keukenafval

Wel Niet

 Bloemen en planten

 Klein/fi jn snoeiafval, loof, 

gemaaid gras en bladeren

 Tuin- en potgrond

 Kleine takken, stronkjes of 

stammetjes

 Bloem- en plantenpotten, aardewerk

 Steen, steentjes, grind, zand, grond, klei

 Hydrokorrels, kunstmest, 

bestrijdingsmiddelen, worteldoek

 Balken, timmerhout, metaal

Tuin en tuinieren

Wel Niet

 Strooisel (hooi, stro, zaagsel) 

gebruikt voor kleine 

knaagdieren (zoals cavia, 

konijn, hamster) met hun poep

 (Restanten) diervoer

 Poep en mest van grote dieren, zoals 

hond, kat, paard en koe

 Kattenbakvulling en vogelkooizand

 Haren, pluizen

 Dode dieren 

 Luiers

 Tabak, peuken en as

Mens en dier

Wel Niet

 Inzamelzakken van biologisch 

composteerbaar plastic

 Papieren inzamelzakken

 Een stuk krant op de bodem of 

om vet, vlees- en visresten in te 

verpakken

 Keukenpapier met etensresten, 

servetten met etensresten, 

gebruikte papieren zakdoekjes

 Plastic zakken

 Lege inzamelzakken

 Zakken van textiel

 Bewaarbakjes

Hulpmiddelen bij afval scheiden

Theezakjes

TEST UW KENNIS! Is het wel of geen gft? 

Antwoord:  Nee, dit is geen gft. Dit hoort bij het restafval.

Kattengrit

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

Vleesresten

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

Zaagsel uit konijnenhok

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

(On)gekookte etensresten

Wat wordt er van uw gft-afval gemaakt?

Woont u in een laagbouwwoning? Dan zamelt Twente Milieu uw gft in en brengt het naar Twence. 

Hier wordt het in een grote vergistingsinstallatie vergist. Vergisten is het verwarmen van afval in 

een ruimte zonder zuurstof. Dat levert het volgende op:

Biogas: Bij de verwarming komt biogas vrij dat als brandstof kan 

worden gebruikt.

Compost: Na het vergisten blijft er nog massa over die wordt 

gecomposteerd. Compost is een voedingsbodem voor de tuin en 

akkergronden. Het is een bruinzwarte, kruimelachtige aarde die naar 

bosgrond ruikt. Het bevat levende organismen en mineralen die 

beschermen tegen parasieten en ziektes. Compost houdt water en 

voedingsstoff en vast en wordt gebruikt om de structuur en vruchtbaarheid 

van de grond te verbeteren. Zo zorgt het er onder meer voor dat 

zandbodems beter water vasthouden en dat kleibodems zachter worden. 

Hierdoor gaan bloemen en planten beter groeien.

Breng grof tuinafval naar het 
afvalbrengpunt of laat het ophalen aan huis 

Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor uw 

groene gft-container. Denk hierbij aan snoeiafval, stammetjes, 

struikjes, kluiten, wortels/boomstronken en takken. 

Wegbrengen naar het afvalbrengpunt 

U kunt u grof tuinafval wegbrengen naar het afvalbrengpunt van Langezaal aan de Industriestraat 20. 

Per 10 kilo betaalt u € 0,80.  

Waar laat ik mijn gft-afval?

Gft-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis 

opgehaald bij laagbouwwoningen en in de 

zomer (van mei tot en met oktober) 

wekelijks binnen de bebouwde kom. U kunt 

uw gft-afval kwijt in de groene container. 

Kijk op de afvalkalender wanneer bij u de 

groene container wordt geleegd.

Wilt u uw container schoon houden door 

het gebruik van zakken? Gebruik dan papieren of 100 procent biologisch afbreekbare zakken. 

Andere zakken zijn niet toegestaan in de gft-container.

Haaksbergen zonder afval 

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Wist u dat...

Het niet goed scheiden van afval 

extra geld kost? De gemeente 

moet het dan als restafval laten 

verwerken en dat kost meer. Dit 

wordt doorberekend in uw 

afvalstoff enheffi  ng. Samen houden 

we de kosten zo laag mogelijk. 

Wist u dat...

De gemeente Haaksbergen in het 

voor- en najaar een bladafvalactie 

heeft. Tijdens deze periode kunt u 

gratis uw bladafval wegbrengen 

naar het afvalbrengpunt van 

Langezaal. De bladafvalactie loopt 

nog tot 20 december. 

Laten ophalen

U kunt het grof tuinafval ook laten ophalen door Twente Milieu. U betaalt hiervoor € 0,25 per kilogram 

met een minimum van 40 kilogram. Grof tuinafval laten ophalen? Neem dan contact op met de 

klantenservice van Twente Milieu via 0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur, lokaal tarief).
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Zieke eiken en kastanjes 
in Hassinkbrink  gekapt

Het rode fietspad midden in de wijk Hassinkbrink wordt omgeven door eiken. Helaas zijn vijf bomen 
verrot en verdwijnen deze binnenkort uit het straatbeeld. 

Vijf Amerikaanse eiken aan een eikenlaan in de wijk Hassinkbrink zijn ernstig aange-
tast door de harslakzwam. De bomen langs het f ietspad aan de Akelei zijn breukge-
vaarlijk en instabiel. Om deze reden worden ze nog voor de kerstdagen verwijderd 
door Twente Milieu. Ook acht kastanjebomen rond een grasveld aan de Sleutelbloem 
en Wederik zijn geen lang leven meer beschoren. Ze zijn ziek en worden deze winter 
geveld.

Bij de reguliere snoeironde dit najaar trof 
Twente Milieu op de eikenbomen vruchtli-
chamen aan van een zwam. Nader onder-
zoek heeft aangetoond dat het gaat om de 
harslakzwam. Deze zwamsoort tast bo-
men aan ter hoogte van en direct onder 
het maaiveld, waardoor de bomen gaan 
rotten. Dit kan gevaar opleveren. Vandaar 
dat ze nu verwijderd worden. 

Eikenlaan
Omdat de eiken deel uit maken van een ei-
kenlaan vindt er op dit moment nog geen 
herplant plaats. Over enkele jaren wordt 
bekeken hoe het met de overige bomen 
gaat. Geconstateerd is al wel dat de overi-
ge bomen veilig zijn, maar in conditie wat 
achteruitgaan. Mocht blijken dat ook deze 
bomen over enkele jaren geveld moeten 
worden, dan is het beter om tegen die tijd 
de hele laan tegelijkertijd te vervangen.

Kastanjes
Rondom een grasveld aan de Sleutelbloem 
en Wederik staan al twintig jaar 36 kastan-
jebomen. De bomen zijn er niet best meer 
aan toe. De conditie van de kastanjes is ma-
tig tot slecht door onder meer de kastanje-
bloedingsziekte, de kastanjemineermot en 
een slechte groeiplaats. Het mooiste zou 
zijn om alle bomen in één keer te rooien 
en vervangen. Vanwege het ontbreken van 
budget hiervoor kan dit echter niet. Daar-
om is besloten om binnen enkele maanden 
de slechtste kastanjes, acht in totaal, te 
verwijderen. 

Veiligheid
De overige bomen kunnen nog een tijdje 
mee. Wel wordt volgend jaar weer bekeken 
hoe ze eraan toe zijn. Veiligheid staat daar-
bij voorop. Het is de bedoeling alle kastan-
jes binnen enkele jaren compleet te ver-
vangen door verschillende nieuwe bomen 
en daarvoor de grond te verbeteren.

Vooral oproep aan Hoevenaren en Buursenaren

Nog tot Kerstmis meedoen aan woonbehoeft eonderzoek
Inwoners die willen deelnemen aan het woonbehoefteonderzoek kunnen nog tot 
Kerstmis de online vragenlijst invullen. De termijn daarvoor is verlengd, vooral om 
een nog grotere respons te krijgen van inwoners van St. Isidorushoeve en Buurse. 
Ook jongeren worden speciaal uitgenodigd om mee te doen. De resultaten van het 
onderzoek gebruikt de gemeente voor nieuw woonbeleid. Daarvoor moet de ge-
meente weten wat de woonwensen zijn van Haaksbergenaren.

Het aantal deelnemers aan het onderzoek 
is goed. Maar de respons vanuit de kerk-

dorpen blijft wel iets achter. De gemeente 
wil ook juíst graag weten hoe de bewoners 

daar willen wonen. Welk type woningen is 
er nodig. Hoeveel en op welke plek? Dit is 
van belang om te weten om plannen te ma-
ken voor nieuwbouw op kortere en langere 
termijn.

Vragenlijst
De online vragenlijst is te vinden op www.
enquetesmaken.com/s/haaksbergen (Let 
op de ‘s’ in het internetadres). Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door een onafhan-

kelijk onderzoeksbureau, de Stec Groep. 
De antwoorden worden vanzelfsprekend 
vertrouwelijk behandeld en niet doorgege-
ven aan derden. Onder de deelnemers wor-
den vijf cadeaubonnen van Theeschenkerij 
Jordaan verloot. Wie niet over internet be-
schikt en toch wil meedoen met het onder-
zoek, kan een schriftelijke vragenlijst aan-
vragen door te bellen met Luuk Lentferink 
van de Stec Groep via (026) 75 14 100.

AutoMaatje Haaksbergen en de feestdagen

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schul-
den of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken mede-

werkers van meerdere organisaties onder één dak sa-
men. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Tijdens de feestdagen kunnen inwoners van Haaksbergen beperkt gebruikmaken van AutoMaatje Haaksbergen. Op kerstavond, 
Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, oudjaarsavond én nieuwjaarsdag worden er geen ritten gereden. Daarnaast is het telefoon-
team van AutoMaatje Haaksbergen van donderdag 24 december tot en met zondag 3 januari niet bereikbaar voor het aanvragen 
van ritten. 

Digitale hulp nodig?
De Noaberpoort biedt ondersteuning 
aan inwoners die op de digitale snelweg 
wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoor-
beeld bij het installeren van een app, zo-
als de corona-app. Of bij het videobellen. 
Tegenwoordig gebruiken veel mensen 

bijvoorbeeld Teams of Zoom om elkaar 
digitaal te spreken via het beeldscherm. 
En de huisartsen in Haaksbergen werken 
met Facetalk. De vrijwilligers van de For-
mulierenbrigade staan inwoners die di-
gitaal wat minder vaardig zijn graag met 

raad en daad bij.

Heeft u hulp nodig bij het installeren 
van een app? Neem dan contact op met 
de Formulierenbrigade van de Noaber-
poort. Vanwege de maatregelen rondom 

het coronavirus is De Noaberpoort van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
11.30 uur alleen nog telefonisch bereik-
baar via (053) 573 45 89 of per mail via 
info@noaberpoort.nl. U kunt niet meer 
zonder afspraak naar binnen lopen.

Inwoners die gebruik willen maken van  
AutoMaatje worden verzocht om ruim van 
tevoren de rit aan te vragen. Dat kan tot en 
met woensdag 23 december, via telefoon-

nummer (053) 573 45 96. In het nieuwe jaar 
is het telefoonteam vanaf maandag 4 janu-
ari weer telefonisch bereikbaar op werk-
dagen tussen 8.30 en 11.30 uur. Kijk voor 

meer informatie op www.noaberpoort.nl/ 
automaatje. AutoMaatje Haaksbergen 
wenst u alvast fijne feestdagen en een 
goed 2021.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 19 december kunt u oud pa-
pier brengen naar de St. Bonifatiusschool 
in de Hoeve, VV Buurse en naar de Paus 
Joannesschool (tussen 10.00 en 12.00 uur).

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 19 december 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. 

ALGEMEEN

INSPRAAK OVER ONTWERP 
BELEIDSREGELS ZONNEVELDEN 
Burgemeester en wethouders hebben 
dinsdag 8 december 2020 de ontwerp Be-
leidsregels zonnevelden vastgesteld. Dit 
ontwerp heeft betrekking op de voor-
waarden waaronder de raad en het colle-
ge medewerking willen verlenen aan een 
omgevingsvergunning voor zonnevelden. 
De ontwerp Beleidsregels zonnevelden 
ligt in de periode van vrijdag 18 decem-
ber 2020 tot en met donderdag 28 januari 
2021 ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis en vindt u op onze website 
www.haaksbergen.nl. Inwoners en belang-
hebbenden kunnen binnen de termijn van 
terinzagelegging naar keuze schriftelijk of 
mondeling een reactie geven op het ont-
werp bij burgemeester en wethouders. In-
woners en belanghebbenden die dat mon-
deling willen doen, kunnen hiervoor con-
tact opnemen met Niels Busschers van af-
deling Ruimtelijke ordening, via telefoon-
nummer (053) 573 45 67.

NADERE REGELS BUDGETSUBSIDIES
Op 8 december 2020 hebben burgemees-
ter en wethouders van Haaksbergen de Na-
dere regels budgetsubsidies vastgesteld. 
Deze nadere regels geven aan onder wel-
ke voorwaarden het college budgetsubsi-
die aan instellingen verstrekt. Deze nadere 
regels worden bekendgemaakt in het digi-
tale Gemeenteblad van 16 december 2020. 
Deze nadere regels treden in werking op 17 
december 2020 en hebben betrekking op 
de subsidieperiode 2021 en volgende jaren. 
Deze nadere regels zijn vanaf de inwerking-

treding te vinden op www.haaksbergen.nl/
verordeningen. Daarnaast zijn deze nadere 
regels opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

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 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)  
•  Alsteedseweg 40, Z/20/018155, het 
kappen van één Amerikaanse eik, as-

pect kap, ingediend 9 december 2020
•  Dekkersweg 4, Z/20/018203, het bou-
wen van een woning, aspect bouw en in-
rit/uitweg, ingediend 14 december 2020

•  Moatsnieder  ong.  (plan Groenr ij-
ck), Z/20/018197, het bouwen van 14 
twee-onder-één-kapwoningen, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en bouw, ingediend 11 decem-
ber 2020

•  Nachtegaalstraat ong.  Sectie L Num-
mer 1404 en 1416 , Z/20/018152, het 
kappen van acht eiken, aspect kap, in-
gediend 8 december 2020

•  Rietmolenweg 6 , Z/20/018153, het 
plaatsen van silo’s, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke or-
dening, ingediend op 8 december 2020

•  Rietmolenweg 24a, Z/20/018199, het 
kappen van vijf eiken, aspect kappen, 
ingediend 13 december 2020

•  Spanbeddestraat 42 , Z/20/018200, 
het verbouwen van een woning, aspect 
bouw, ingediend 13 december 2020

•  Tex tielstraat 15, Z/20/018198, het bou-
wen van een overkapping, aspect bouw, 
ingediend 12 december 2020

•  Tex tielstraat 17, Z/20/018195, het aan-
bouwen van een berging, aspect bouw, 
ingediend 11 december 2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Klaproos 36 , Z/20/017493, het realise-
ren van een dakopbouw op de garage, 
aspect bouw, ingediend op 11 oktober 
2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 27 
januari 2021. Tegen bovengenoemde 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 al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Alsteedseweg 73 , Z/20/017930, het 
bouwen van twee broamhutten, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

•  Kolenbranderweg 11 , Z/20/017486, 
maatschappelijke functies toevoegen 
aan het sportpart de Greune, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

Met ingang van 17 december 2020 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en 

het inzien van de stukken onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Goudenregen 22 , Z/20/017692, het re-
aliseren van 16 appartementen i.p.v. 14 
appartementen (wijziging op verleende 
vergunning Z/20/016164), aspect bouw

•  Industr iestraat 63 , Z/20/017552, het 
aanpassen van de gevel, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Klaproos 36 , Z/20/017493, het realise-
ren van een dakopbouw op de garage, 
aspect bouw,

•  Spoorstraat 31p en 33c, Z/20/017692, 
het realiseren van 16 appartementen 
i.p.v. 14 appartementen (wijziging op 
verleende vergunning Z/20/016164), as-
pect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
16 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.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Peddedijk  50, Z/20/016940, het bouwen 
van een jongveestal/berging, aspect 
bouwen en handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden

Met ingang van 17 december 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. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Goorsestraat 11 , Z/20/018176, voor een 
tandartspraktijk

•  Goorsestraat 17, Z/20/018180, voor een 
interne wijziging

•  Rietmolenweg 6 , Z/20/018169, voor een 
interne wijziging

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

   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


