
 donderdag 24 december  2020 pagina 1

GemeenteNieuws
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Geen nieuwjaarsreceptie,  wél terug- en vooruitblik
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De afgelopen twee jaar nodigden de gemeente, de HOV en IKT Haaksbergen álle in-
woners uit voor een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. In winterse sferen nog wel. 
Met vuurkorven, glühwein en oliebollen. Met muziek, een praatje en een hoop ge-
zelligheid. Maar nu is alles anders. Want de coronamaatregelen staan zulke bijeen-
komsten niet toe. En dus treft  u in dit GemeenteNieuws een vraaggesprek met bur-
gemeester Rob Welten, Jan Paul Klein Poelhuis (HOV) en Rober t Kraaijvanger (IKT).
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Rob Welten:
“De nieuwjaarsreceptie is een van die laag-
drempelige momenten waarop we elkaar 
in Haaksbergen ontmoeten. We horen over 
nieuwe wensen en ontwikkelingen bij on-
dernemers, instellingen en verenigingen. 
Inwoners, politici en bestuurders spreken 
elkaar in een ontspannen sfeer. Dat kan nu 
niet, maar we kijken uit naar betere tijden. 
We willen de nieuwjaarsbijeenkomst nóg 
meer een ontmoeting voor de Haaksberg-
se gemeenschap maken. Daar moeten we 
dus nog een jaartje geduld voor hebben!”

Robert Kraaijvanger:
“Natuurlijk is dat jammer. De samenwer-
king rond de nieuwjaarsreceptie is een 
mooi voorbeeld van het gezegde dat je 
alleen sneller gaat, maar samen verder 
komt. Het woord ʻsamenleving’ zegt het al. 
We zijn mét elkaar een onderdeel van die 
Haaksbergse samenleving. Ik hoop dat we 
elkaar op de volgende receptie in leven-
den lijve een mooi en goed jaar kunnen 
wensen.”

Jan Paul Klein Poelhuis:
“ Ik vind het niet meer dan jammer! Er zijn 
namelijk veel belangrijkere zaken die niet 
doorgaan. Natuurlijk kijk ik uit naar de 
nieuwjaarsreceptie die we voor ogen had-
den. Een receptie voor Haaksbergen breed 
in een sfeer die echt bij Haaksbergen past.”
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Kraaijvanger:
“2020 was een bijzonder jaar, waarin we al-
lemaal flink op de proef zijn gesteld. Diver-
se zaken die tot voor kort onmogelijk leken 
zijn werkelijkheid geworden. Positief is het 
nieuwe werken en de ontwikkelingen daar-
in. Negatief zijn de intelligente lockdown 
en de harde lockdown. Het huidige onder-
nemersklimaat vereist veerkracht, innova-
tie en energie. Daar moeten we met zijn al-
len aan blijven werken.”

Klein Poelhuis:
“Het is een heel vreemd jaar geweest. On-

dernemers hebben alles uit de kast moe-
ten halen om hun bedrijven overeind te 
houden. Ik heb heel veel respect hoe ieder-
een hier mee is omgegaan en heb gewel-
dig veel mooie initiatieven zien ontstaan. 
Ik spreek door mijn werk heel veel onder-
nemers. Creativiteit en ondernemerschap 
zijn zaken die hier wel weer boven zijn ko-
men drijven.”

Welten:
“Corona heeft  veel leed, zorgen en angst 
veroorzaakt in families, in bedrijven en in 
de zorg. Het eind van de pandemie is he-
laas nog niet in zicht. Voor de gemeentelij-
ke organisatie was 2020 het jaar van focus 
op herstel. Van werken aan financieel her-
stel, organisatorische versterking en ver-
binding zoeken met de samenleving. Dit 
alles met als doel werken aan het herstel 
van vertrouwen van de samenleving in de 
(lokale) overheid. De coronacrisis heeft  die 
noodzaak nog duidelijker gemaakt. In tij-
den van crisis moet de overheid er staan, 
vooral voor de meest kwetsbaren.”
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Klein Poelhuis:
“Dat de plannen die we met de HOV heb-
ben draagvlak krijgen en dat die zullen hel-
pen om de draad weer op te pakken na co-
rona. Samen met de gemeente en de SHP 
hebben we keihard gewerkt om construc-
tief samen te werken, zodat Haaksbergen 
meer dan ooit op de kaart komt te staan. 
Ik hoop dat iedereen, net als ik zelf, ook be-
zig gaat met wat je uit deze coronaperio-
de kunt leren. Ik ben geboren in dit mooie 
dorp en weet dat we best goed kunnen 
klagen in Haaksbergen. Ik ben zelf nogal 
positief ingesteld en wens dat iedereen in 
Haaksbergen ook. Wat wil je wel, en wat ga 
je er zelf aan doen?”

Kraaijvanger: 
“Op een voortvarend enthousiasme voor 
vaccinatie. Ik denk dat daardoor een nor-
male wereld weer snel bereikbaar wordt. 
Dat is vooral van belang voor de jeugd en 
het onderwijs. Die groep loopt nu veel ach-
terstand op voor de toekomst. Ik wens alle 
inwoners van Haaksbergen een 2021 dat 
ons allemaal positief verrast. De onderne-
mers wens ik een jaar met perspectief en 

het vertrouwen om keuzes te maken. Ver-
war de mening van de meerderheid niet 
met de waarheid. We kunnen als individu 
veel doen aan de sfeer waarin we leven. 
Ik ga er in ieder geval voor en verzamel de 
mensen om me heen die dat ook willen en 
gaan doen.”

Welten:
“ Ik hoop dat vaccinatie snel voor verlich-
ting gaat zorgen en dat we elkaar weer on-
gedwongen kunnen ontmoeten. Dat on-
dernemingen, instellingen en verenigingen 
zich kunnen herstellen en wij daar als loka-
le overheid ons steentje aan kunnen bijdra-
gen. Mijn nieuwjaarswens voor Haaksber-
gen is dat wij onze positieve houding tij-

dens de crisis ook in het komend jaar weten 
vast te houden en verder te ontwikkelen. 
Dat we belangrijke waarden als gemeen-
schapszin, noaberschap en solidariteit, 
die wij in crisistijd hebben leren herwaar-
deren, ook daarna duurzaam in de praktijk 
brengen. Dat onze mensen in de zorgsec-
tor, het onderwijs en de hulpverlening ook 
in het nieuwe jaar onze waardering en res-
pect blijven merken. Dat wij het belang van 
lokale voorzieningen eens te meer besef-
fen door actief deel te nemen aan activitei-
ten in bijvoorbeeld sport en cultuur. En dat 
wij in 2021 laten blijken goed te beseff en 
dat ons gevarieerd winkelbestand en hore-
ca-aanbod alleen toekomst heeft  als we er 
ook optimaal gebruik van maken.”

 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. 
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Aangepaste openingstijden 
Tijdens de feestdagen hebben het gemeen-
tehuis en de Noaberpoort aangepaste ope-
ningstijden. Donderdag 24 december sluit 
het gemeentehuis om 14.00 uur. De Noa-
berpoort sluit die dag om 11.30 uur. Vrijdag 
25 december zijn ze allebei de hele dag ge-

sloten. Ze zijn dan ook niet telefonisch be-
reikbaar.  Op donderdag 31 december (ou-
dejaarsdag) sluit het gemeentehuis weer 
om 14.00 uur en de Noaberpoort om 11.30 
uur. Op vrijdag 1 januari zijn het gemeen-
tehuis en de Noaberpoort gesloten. Vanaf 

4 januari bent u vanaf 8.30 uur op afspraak 
weer van harte welkom. Bij noodgevallen 
en storingen is de gemeente buiten kan-
toortijden bereikbaar via telefoonnummer 
(053) 573 45 67. Via het antwoordapparaat 
wordt u dan verder geholpen.
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Een echte BOCK 
verknalt het niet!

5 tips

 

Carbidschieten is een prachtige traditie tijdens de 
jaarwisseling. Maar je moet wel weten wat je doet. 
Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen 
door een BOCK (Bewust Oplettende Carbid Knaller).

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons op
Instagram, Facebook of Twitter #WieisdeBOCK

1. Bereid je goed voor
Houd het klein. Informeer op tijd bij 
je gemeente naar de voorwaarden, 
vergunningen en coronamaatregelen 
en houd je aan de maximale toegestane 
groepsgrootte.  

2. Bescherm jezelf en anderen
Een echte BOCK heeft doppen op! 
Gebruik gehoorbescherming en draag 
een veiligheidsbril om jezelf te 
beschermen. Dit geldt ook voor de 
andere aanwezigen.

3. Zorg voor EHBO
Zorg dat er voldoende blusmiddelen 
aanwezig zijn zoals zand om te doven, 
water om te koelen en een blusdeken. 
Zo kun je snel handelen als er toch iets 
verkeerd gaat. 

4. Gebruik goed materiaal
Een echte BOCK heeft ballen! Gebruik 
alleen een melkbus in goede staat met 
een stevige bodem. Schiet met een 
plastic bal in plaats van een melkbus-
deksel en zorg dat de bus na het 
ontsteken niet achteruit kan schieten.

5. Ontsteek het carbid veilig
Ontsteek de bus met een fakkel op 
een stok terwijl je aan de zijkant van de 
melkbus staat. Ga nooit op de bus 
zitten. Zorg dat iedereen op veilige 
afstand van de melkbus en elkaar staat. 

#Alleensamen met een 
BOCK die schieten kan

De BOCK let dit jaar óók op de 
coronamaatregelen. Je kunt met 
2 personen op 1,5 meter afstand 
carbidschieten, helaas dit jaar dus 
niet met een groep.

Schieten met carbid mag,  maar  onder  voorwaarden
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat het dit jaar allemaal wat anders gaat dan 
we gewend waren. Ook rond oud en nieuw. Traditioneel hoort daar, zeker in onze 
regio, ook het schieten met carbid bij.  In het hele land geldt een vuurwerkverbod, 
maar regionaal is er een uitzondering gemaakt voor carbidschieten. Dat mag, ook in 
Haaksbergen, op oudejaarsdag nog steeds, maar wél onder bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is dat car-
bidschieters zich vóór 29 december moe-
ten melden bij de gemeente. Dat kan via 
het meldformulier op www.haaksber-

gen.nl/carbid. Behalve je melden, moet 
je als carbidschieter óók schriftelijke toe-
stemming hebben van de eigenaar van de 
grond. Het schieten met carbid mag al-

Overlast? Bel polit ie of  gemeente
Er geldt voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod. Dat betekent dat 
de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden is. Door het coronavirus is de 
werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks 
voor extra slachtoffers van vuurwerk op de Spoedeisende Hulp en op huisartsen-
posten, maar het zorgt ook voor extra druk voor de handhavers (zoals politie en 
boa’s). Wilt u overlast van vuurwerk of carbid melden? Bel dan de politie op 0900 - 
88 44. U kunt ook bellen met de gemeente op (053) 573 45 67.

Reclamebelasting om het centrum leuker  te maken
Vanaf 1 januari 2021 betalen centrumondernemers voor taan reclamebelasting voor 
de reclames die zij op of bij hun pand voeren. Dat heeft  de gemeenteraad afgelo-
pen week besloten. Met dit geld komt er geld beschikbaar in een ondernemersfonds. 
Daarvan worden onder meer evenementen, activiteiten en promotie betaald.

De Haaksbergse Ondernemers Vereniging 
(HOV) en de Stichting Haaksbergen Promo-
tie (SHP) hebben de gemeente gevraagd 
om deze belasting te introduceren en on-
der te brengen in een ondernemersfonds. 
De gemeente heeft het fonds in beheer en 
stelt via een subsidie het geld beschikbaar 
aan de SHP. De initiatieven komen vanuit 

de HOV en de ondernemers zelf. Zo wordt 
elke euro besteed aan een sfeervol en le-
vendig centrum op een manier waar de on-
dernemers achter staan.

Ondernemersfonds
De reclamebelasting wordt ingevoerd in 
het kader van het Actieplan centrum, het 

plan om het Haaksbergse centrum te ver-
levendigen. Door de invoering van recla-
mebelasting betalen naar verwachting 100 
ondernemers jaarlijks 450 euro, dat naar 
het ondernemersfonds gaat. Dit geld zal 
ook weer teruggaan naar de ondernemers. 
Het zal namelijk worden gebruikt voor pro-
motie, evenementen en voorzieningen in 
het centrum. Het doel is om een bezoekje 
aan het centrum zo leuk mogelijk te maken, 
zodat de bezoekers terugkomen en langer 
blijven. 

Draagv lak
Het was eigenlijk de bedoeling dat de be-
lasting afgelopen april al ingevoerd zou 
worden. Vanwege corona heeft de gemeen-
te toen besloten dat toen niet te doen. Nu 
gebeurt dat alsnog. De HOV heeft geen re-
den om aan te nemen dat het draagvlak 
voor de belasting na een eerdere inventari-
satie erg is afgenomen. Ondanks de onrus-
tige tijden, staan ondernemers nog steeds 
achter de invoering van de belasting. Door 
deze gezamenlijke aanpak willen de onder-
nemers sneller uit de crisis komen.

leen op oudejaarsdag (donderdag 31 de-
cember) tussen 10.00 en 16.00 uur, buiten 
de bebouwde kom en niet in of vlakbij een 
natuurgebied. Vlakbij bebouwing schieten 
mag niet. Busdeksels zijn verboden, voet-
ballen wegschieten mag wel. Ook moet je 
minimaal zestien zijn en mag je niet ge-
dronken hebben. De strengere coronare-
gels bepalen bovendien dat je nog maar 
met twee personen tegelijk bijeen mag ko-
men. Kijk voor álle regels die gelden voor 
het schieten met carbid in Haaksbergen op  
www.haaksbergen.nl/carbid.

Wie is de BOCK?
Carbidschieten is een prachtige traditie die 
naast het vertrouwde geknal zorgt voor 
veel gezelligheid en plezier tijdens de jaar-
wisseling. Maar wil je het gezellig houden? 
Schiet dan vooral veilig en zorg dat er al-
tijd een Bewust Oplettende Carbid Knal-
ler (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is 
van dé vijf tips voor veilig carbidschieten! 
De BOCK let dit jaar óók op de coronamaat-
regelen en houdt bijvoorbeeld anderhalve 
meter afstand. Alleen samen kunnen we 
ervoor zorgen dat we veilig carbid kunnen 
schieten. Kijk op www.wieisdebock.nl voor 
meer informatie over de campagne en voor 
handige tips.
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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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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)  
•  Groenr ijck ,  kavel 11 , Z/20/018243, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 17 december 2020

•  Groenr ijck ,  kavel 22 , Z/20/018256, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 18 december 2020

•  Hoeve Oost ,  kadastraal bekend on-
der  sectie O,  nummers 2419 en 2413 , 
Z/20/018255, het bouwen van een 2 on-
der 1 kapwoning, aspect bouw, inge-
diend 18 december 2020
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Over  afhaalpunten buiten en shoppen in Haaksbergen
Voor veel ondernemers is het lastig om goed aan alle strenge coronamaatrege-
len te voldoen. Om drukte in winkels zoveel mogelijk te beperken, mogen win-
kels in de foodsector van maandag 21 december tot en met oudjaarsdag buiten 
een afhaalpunt openen. Dankzij een bijdrage van de provincie kunnen boven-
dien alle Haaksbergse ondernemers gratis gebruikmaken van de nieuwe webshop 
shoppeninhaaksbergen.nl.

Afhaalmogelijkheden buiten de winkel 
worden alleen mogelijk voor branches die 
nu ook al open mogen zijn of waar afhaal-
mogelijkheden zijn toegestaan. Bovendien 
gaat het alleen om het afhalen van bestel-
lingen, niet om de verkoop van produc-
ten. Winkeliers die dit willen moeten het 
afstemmen met andere winkeliers. Uiter-
aard mag het alleen op plekken waar dat 
ruimtelijk kan en de vrije doorgang van 
voetgangers, overig verkeer en hulpdien-
sten niet in het geding is. Vanzelfsprekend 
moet men zich houden aan de geldende 
coronaregelgeving en moeten initiatieven 

eerst akkoord worden bevonden door de 
gemeente.

Webshop
Daarnaast kunnen Haaksbergse onderne-
mers (ook de twintig al aangemelde on-
dernemers) tot eind 2021 hun producten 
en diensten gratis aanbieden op shop-
peninhaaksbergen.nl. Dit is mede moge-
lijk gemaakt door de Stadsbeweging van 
de provincie Overijssel. Het is vooral be-
doeld om de retail en horeca in het cen-
trum extra te ondersteunen in de aan-
houdende coronacrisis. Deze eerdere ge-

lanceerde webshop is een gezamenlijk 
initiatief van de Stichting Haaksbergen 
Promotie en de Haaksbergse Onderne-
mersvereniging, ondersteund door de ge-

meente Haaksbergen. Belangstellende on-
dernemers kunnen een mail sturen naar 
mail@shoppeninhaaksbergen.nl.
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Verveel je niet in de kerstvakantie!
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Gemeente biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders 

   Openbare Bekendmakingen

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of 

eenzaamheid? In de Noaberpoort wer-
ken medewerkers van meerdere organi-
saties onder één dak samen. Professionals 

die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

Het zijn best pittige tijden, zeker ook als je jong bent. Een strenge lockdown zorgt er-
voor dat je niet naar school kunt, niet zo maar even je vrienden of vriendinnen kunt 
opzoeken en allerlei activiteiten niet meer doorgaan. En dan is het ook nog bijna 
kerstvakantie! Maar dankzij Skillz hoef jij je niet te vervelen.

Skillz Haaksbergen organiseert speciaal 
voor Haaksbergse jongeren vanaf 13 jaar 
activiteiten in de kerstvakantie, uiteraard 
coronaproof. Je kunt meedoen aan een 

leuke Kahoot Quiz, meepraten via de Skil-
lz luisterlijn of jezelf verliezen in Among Us. 
Of doe mee met de digitale Kerstbingo en 
maak kans op heel leuke kerstprijzen. 

Doe ook mee!
De activiteiten zijn online. Meer informa-
tie over het aanbod of hoe jij je kan aan-
melden voor een activiteit is te vinden op 
www.skillzhaaksbergen.nl. Je kan de jon-
gerenwerkers van Skillz ook volgen of een 
bericht sturen via hun eigen Instagram-ac-
count: skillz_sara, skillz_miray, skillz_bart 
of skillz_sophie. 

De toeslagenaff aire bij de Belastingdienst raakt veel gezinnen. Ook gezinnen in 
Haaksbergen. Ouders die problemen (hebben) ervaren door deze aff aire kunnen zich 
melden bij de gemeente. De gemeente Haaksbergen wil waar mogelijk gezinnen hel-
pen om hun leven en f inanciën weer op de rit te krijgen.

Het team schuldhulpverlening van de No-
aberpoort staat als eerste aanspreekpunt 
klaar. Samen met de ouders kijken ze naar 
snelle en gepaste oplossingen, bijvoorbeeld 
bij schulden. Ook als het gezin andere pro-

blemen ervaart als gevolg van de aff aire, 
helpt de gemeente hen daar waar mogelijk 
graag weer vooruit. Daarbij kan het gaan 
over problemen met de gezondheid of pro-
blemen op de werkvloer.

Aff aire Kinderopvangtoeslag
Ouders werden de afgelopen jaren de dupe 
toen zij ten onrechte werden verdacht van 
fraude met de Kinderopvangtoeslag. Velen 
moesten ten onrechte enorme bedragen 
terugbetalen en raakten daardoor in gro-
te financiële problemen. Ook gezinnen in 
Haaksbergen zijn hierdoor gedupeerd. De 
Belastingdienst heeft  toegezegd alle gedu-
peerden schadeloos te stellen. De schade-
loosstelling duurt langer dan verwacht. Om 

te voorkomen dat gedupeerde gezinnen in 
nog grotere problemen terechtkomen, kun-
nen zij zich melden bij hun gemeente.

Contact opnemen
Het team schuldhulpverlening is op werk-
dagen van 8.30 tot 11.30 uur telefonisch be-
reikbaar via (053) 573 45 89 of per mail via 
schuldhulpverlening@haaksbergen.nl. Kijk 
voor meer informatie over onder meer actu-
ele openingstijden op www.noaberpoort.nl.
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•  Jacob van Ruysdaelstraat 23 , 
Z/20/018228, het plaatsen van een dak-
kapel, aspect bouw, ingediend 16 de-
cember 2020

•  Kalkovenweg ong. ,  kadastraal be-
kend onder  sectie B,  nummer 919, 
Z/20/018262, het bouwen van een wo-
ning met schuur, aspect bouw, inge-
diend 21 december 2020

•  Kalter  1 , Z/20/018257, het aanvragen 
van een terrasvergunning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening, ingediend 19 december 
2020

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Kroonpr ins 30, Z/20/017970, het bou-
wen van een woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend op 20 november 
2020, de nieuwe uiterste beslistermijn 
wordt 28 februari 2021

•  Spinnerstraat 15, Z/20/017654, het 
bouwen van een 2e CDCC-lijn (ketting-
lijn) deel 2, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 27 oktober 2020, de nieuwe 
uiterste beslisdatum wordt 2 februari 
2021

Tegen bovengenoemde besluit(en) 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Ammeloeweg 5, Z/20/017537, het uit-
breiden van een werktuigenberging en 
het vervangen van een bestaande loods, 
aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

•  Esse 2 , Z/20/017670, het bouwen van 
een vrijstaande woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Goorsestraat 2 , Parallelweg 1, Parallel-
weg 1a, Parallelweg 1b, Parallelweg 1c, 
Parallelweg 1d, Parallelweg 1e, Parallel-
weg 1f en Parallelweg 1g, Z/20/017052, 
het bouwen van een kantoor en appar-
tementen, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

•  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

•  Kor tenaerstraat ong.  naast spoor  
MBS,  Z/20/018126, het kappen van vijf 
beuken, aspect kap

•  Molenstraat 65, Z/20/017669, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw

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

•  Wer fheegde 13 , Z/20/018018, het uit-
breiden van de woning, aspect bouw, 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en monument

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
23 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.

 MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Beckummerweg 45, Z/20/018266, voor 
het vernieuwen van de bedrijfswoning

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

VERORDENINGEN

Verordening bedr ijveninvester ingszone 
’ t  Varck- Brammelo 2021-2025
Op 28 oktober 2020 heeft de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Verordening bedrij-
veninvesteringszone ’t Varck- Brammelo 
2021-2025 vastgesteld. Deze verordening 
geeft aan dat binnen het aangewezen ge-
bied een BIZ bijdrage (= een belasting die 
strekt ter bestrijding van de kosten die 
verbonden zijn aan activiteiten die zijn ge-
richt op het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een an-
der mede publiek belang in de openbare 
ruimte van de BI-zone) wordt geheven en 
dat de opbrengst van de belasting als sub-
sidie wordt verstrekt aan de in deze ver-
ordening aangewezen stichting voor acti-
viteiten die zijn opgenomen in de uitvoe-
ringsovereenkomst die de gemeente en de 
stichting hebben gesloten. De Verordening 
bedrijveninvesteringszone ’t Varck- Bram-
melo 2021-2025 wordt bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 22 decem-
ber 2020 en treedt in werking op 1 januari 
2021. Deze verordening is vanaf de inwer-
kingtreding te vinden op www.haaksber-
gen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
verordening opgenomen in het verorde-
ningen-/regelingenregister dat op verzoek 
kan worden ingezien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis.

Verordening reclamebelasting 2021
Op 16 december 2020 heeft de gemeente-

raad van Haaksbergen de Verordening re-
clamebelasting 2021 vastgesteld. Deze ver-
ordening geeft aan de voorwaarden en het 
tarief voor de heffing van reclamebelasting 
in het centrum van Haaksbergen en dat 
de binnengekomen reclamebelasting als 
subsidie beschikbaar wordt gesteld voor 
activiteiten en voorzieningen voor de pro-
motie en verbetering van het centrum. De 
Verordening reclamebelasting 2021 wordt 
bekendgemaakt in het digitale Gemeen-
teblad van 22 december 2020 en treedt in 
werking op 1 januari 2021. Deze verorde-
ning is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze verordening opgenomen 
in het verordeningen-/regelingenregister 
dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie

Nieuwe belastingverordeningen 2021
Op 16 december 2020 heeft de gemeente-
raad van Haaksbergen de volgende veror-
deningen vastgesteld:
•  Verordening onroerende-zaakbelastin-
gen 2021;

•  Verordening begraafrechten 2021;
•  Verordening forensenbelasting 2021;
•  Verordening hondenbelasting 2021;
•  Legesverordening 2021;
•  Verordening marktgelden 2021;
•  Verordening reinigingsheffingen 2021;
•  Verordening rioolheffingen 2021;
•  Verordening kwijtschelding gemeente-
lijke belastingen 2021.

Deze verordeningen worden bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 
22 december 2019, treden in werking op 
1 januari 2021 en daarnaast is de ingang 
van de heffing 1 januari 2021. Deze veror-
deningen zijn vanaf de inwerkingtreding 
te vinden op www.haaksbergen.nl/veror-
deningen. Daarnaast zijn deze verordenin-
gen opgenomen in het verordeningen-/re-
gelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

Machtigingen Wkpb
Op 10 november 2020 hebben het college 
en de burgemeester van Haaksbergen en 
op 16 december 2020 heeft de gemeente-
raad van Haaksbergen de Machtigingen 
Wkpb vastgesteld. Deze machtigingsbe-
sluiten geven aan voor welke handelingen 
op grond van de Wet kenbaarheid publiek-
rechtgelijke beperkingen onroerende za-
ken machtiging wordt verleend. De Mach-
tigingen Wkpb worden bekendgemaakt 
in het digitale Gemeenteblad van 22 de-
cember 2020 en treden in werking op 1 ja-
nuari 2021. Deze machtigingen zijn vanaf 
de inwerkingtreding te vinden op www.
haaksbergen.nl/verordeningen. Daar-

naast zijn de machtigingen opgenomen 
in het verordeningen-/regelingenregister 
dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie

Tweede wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening
Op 16 december 2020 heeft de gemeente-
raad van Haaksbergen de Tweede wijziging 
van de Algemene plaatselijke verordening 
vastgesteld. Deze verordening bevat een 
wijziging van artikel 2:73a van de Algemene 
plaatselijke verordening over carbidschie-
ten. De Tweede wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening wordt bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 
22 december 2020 en treedt in werking 
op 23 december 2020. Deze verordening 
is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze verordening opgenomen 
in het verordeningen-/regelingenregister 
dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie.

Nadere regels subsidie leefbaarheid,  
gezondheid en maatschappelijke 
ondersteuning
Op 15 december 2020 hebben burgemees-
ter en wethouders van Haaksbergen de 
Nadere regels subsidie leefbaarheid, ge-
zondheid en maatschappelijke ondersteu-
ning vastgesteld. Deze nadere regels geven 
aan onder welke voorwaarden het college 
subsidie verstrekt aan instellingen op het 
gebied van leefbaarheid, gezondheid en 
maatschappelijke ondersteuning.
Deze nadere regels worden bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 
22 december 2020. Deze nadere regels tre-
den in werking op 23 december 2020 en 
hebben betrekking op de subsidieperiode 
2021 en volgende jaren. Deze nadere regels 
zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast zijn deze nadere regels opgeno-
men in het verordeningen-/regelingenre-
gister dat op verzoek kan worden ingezien 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

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

   Ver volg Openbare Bekendmakingen


