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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Lintje voor vijftal Haaksbergse brandweerlieden
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Donderdagavond reikte burgemees-
ter Rob Welten koninklijke onder-
scheidingen uit aan vijf Haaksbergse 
brandweerlieden. Wie afscheid nam 
als lid van de vrijwillige brandweer 
kreeg tot nu toe, bij meer dan twintig 
dienstjaren, automatisch een lintje. 
Maar dat is veranderd. Om te voorko-
men dat al die vrijwilligers geen wel-
verdiend lintje zouden krijgen en hun 
voorgangers wel, heeft Brandweer 
Twente voor die hele groep brand-
weermensen een onderscheiding 
aangevraagd.

En zo kon het gebeuren dat er vorige 
week in heel Twente maar liefst 136 vrij-
willige brandweerlieden een lintje kre-
gen. In Haaksbergen mocht burgemees-
ter Rob Welten bij vijf brandweervrijwil-
ligers met meer dan twintig dienstjaren 
de versierselen opspelden die horen bij 
de koninklijke onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Op de foto 
staan ze (van links naar rechts) naast de 
burgemeester in de brandweerkazerne: 
Frank Haverkate (brandweerman sinds 
1992), Peter Rupert (sinds 1985), Ge-
rard Borgelink (sinds 1986), Henk Brou-
wer (sinds 1992) en Rob Elsweier (sinds 
1987).

Taboes terzijde voor 
financieel herstel

Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke 
week bijeen voor besluitvorming 
over uiteenlopende onderwerpen. 
De besluiten uit deze vergadering 
worden elke woensdagmiddag ge-
publiceerd en zijn na te lezen op 
haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Maak minimaal een werkdag van 
tevoren een afspraak:
• op www.haaksbergen.nl
• via (053) 573 45 67
•  of bij de receptie van het 

gemeentehuis

De gemeente Haaksbergen 
werkt op afspraak

Wat moet de gemeente de komende jaren blijven doen? Wat kan min-
der? En wat kan helemaal niet meer? Dit zijn de vragen die de ge-
meenteraad binnen enkele maanden moet beantwoorden. De gemeen-
te moet namelijk uiterlijk in juli een financieel herstelplan gereed 
hebben. Daarvoor zijn keuzes nodig. Haaksbergen staat zoals bekend 
onder toezicht van de provincie. Een verkenning van álle gemeentelijke 
taken is noodzakelijk, zo luidde de boodschap tijdens de raadsverga-
dering afgelopen woensdag 29 januari. 

Half december werd bekend dat 
de gemeente onder preventief toe-
zicht komt bij de provincie Overijs-
sel. De uitgaven zijn groter dan de 
inkomsten en reserves zijn er niet 
meer. Bovendien zijn ook de vooruit-
zichten voor de komende jaren niet 
goed. Als er niéts gebeurt, dan loopt 
het tekort van de Algemene Reserve 
(de gemeentelijke spaarpot) verder 
op van 0,3 miljoen euro negatief op 
dit moment, naar 5,8 miljoen in de 
min in 2024. In zo’n situatie is een 
provincie wettelijk verplicht een ge-
meente onder preventief toezicht te 
plaatsen. Onder het toeziend oog 
van de provincie gaat Haaksbergen 
nu aan de slag met een herstelplan. 

Pure noodzaak
‘Niets is nu al taboe”, zei Ruud Mo-
lenkamp tijdens zijn presentatie aan 

de raad. “Alle taken van de gemeen-
te moeten opnieuw afgewogen wor-
den. Moeten we blijven doen wat we 
altijd deden? Of kan er een streep 
door een taak? Hierover nadenken 
is pure noodzaak.” Ruud Molen-
kamp is door het college van B&W 
gevraagd om te helpen een herstel-
plan op te stellen. Molenkamp, werk-
zaam bij de gemeente Hengelo én 
inwoner van Haaksbergen, schetste 
een aanpak waarbij de gemeente-
raad vroegtijdig duidelijke kaders 
aangeeft, aan de hand waarvan het 
college van B&W vervolgens con-
crete voorstellen uitwerkt. De raad 
neemt daarover uiteindelijk een be-
sluit. “Haaksbergen ontkomt niet 
aan keuzes. Die gaan pijn doen. 
Dat kan helaas niet anders”, aldus 
Molenkamp. 

Verpakkingencontainers 
bij Albert Heijn even weg

Haaksbergen steekt handen uit 
de mouwen tijdens NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart weer NL Doet. 
Jij kunt óók meedoen aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland! Steek jij ook 
een dagje de handen uit de mouwen voor een Haaksbergse stichting, vereniging, 
of zorginstelling? Kijk op www.nldoet.nl voor een overzicht van de klussen in jouw 
buurt. Organisaties die klussen te doen hebben, kunnen zich ook via de site mel-
den. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Kim Bos, Coördinator 
Vrijwilligerswerk bij de Noaberpoort. Ze is te bereiken via telefoonnummer 06 - 2185 
1782 of per mail via k.bos@noaberpoort.nl.

De bovengrondse verpakkingencontainers bij de Albert Heijn zijn verwijderd. Op 
termijn, na de verbouwing van de Albert Heijn, komen er ondergrondse containers 
voor terug. Door de werkzaamheden rondom de supermarkt en op de parkeer-
plaats kunnen chauffeurs van Twente Milieu de containers niet legen. Daarom zijn 
ze nu al weggehaald. De dichtstbijzijnde verpakkingencontainer bevindt zich bij de 
Jumbo. 
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OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 8 februari haalt basisschool Holthuizen oud 
papier op in inzamelgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er 
geen plastic tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s morgens voor 
8.30 uur neerzetten bij de containerverzamelplaats.

OUD PAPIER BRENGEN
Op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari kunt u oud 
papier brengen naar de HSC’21 en zaterdag 8 febru-
ari naar de Pius X-school aan de W.H. Jordaansingel 
20. Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basis-
school Honesch, Hasseltweg 10. 

ALGEMEEN

VERORDENING 
ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2020
Op 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Haaks-
bergen de Eerste wijziging van de Verordening onroe-
rende-zaakbelastingen 2020 vastgesteld. Deze veror-
dening bevat een wijziging van artikel 5 van de Veror-
dening onroerende-zaakbelastingen 2020. De Eerste 
wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelas-
tingen 2020 wordt bekendgemaakt in het digitale Ge-
meenteblad van 5 februari 2020, treedt in werking op 
6 februari 2020 en werkt terug tot 1 januari 2020. Deze 
verordening is vanaf de inwerkingtreding te vinden op 
www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
verordening opgenomen in het verordeningen-/regelin-
genregister dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis.

NADERE REGELS BUDGETSUBSIDIES
Op 28 januari 2020 hebben burgemeester en wethou-
ders van Haaksbergen de Eerste wijziging van de Na-
dere regels budgetsubsidies vastgesteld. Deze nadere 
regels bevatten een wijziging van artikel 12 van de Na-
dere regels budgetsubsidies. De Eerste wijziging van de 
Nadere regels budgetsubsidies wordt bekendgemaakt 
in het digitale Gemeenteblad van 5 februari 2020, treedt 
in werking op 6 februari 2020 en werkt terug tot 1 januari 
2020. De Eerste wijziging van de Nadere regels bud-
getsubsidies is vanaf de inwerkingtreding te vinden op 
www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
wijziging opgenomen in het verordeningen-/regelingen-
register dat op verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

OPENBARE HOORZITTING
Op maandag 10 februari 2020 behandelt de Com-
missie bezwaarschriften in een openbare hoorzitting 
een bezwaarschrift in commissiekamer 17 van het 
gemeentehuis.
•  15.45 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot 

het intrekken van een uitkering op grond van de 
Participatiewet.

De kans is aanwezig dat de hoorzitting achter gesloten 
deuren wordt gehouden. Dat betekent dat niet iedereen 
erbij aanwezig mag zijn. Voor meer informatie over de 
hoorzitting kunt u contact opnemen met Juridische Za-
ken, telefoon (053) 573 45 67.

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten vergunningen 
of meldingen inzien? Neem dan contact met ons op. Dit 
kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informa-
tie verwijzen wij u naar onze website onder het kopje 
“Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u 
dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswij-
zen kunt u indienen bij het college van burgemeester 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 Haaksbergen. U wordt verzocht bij corres-
pondentie het beschikkingsnummer te vermelden, dat 
achter het adres staat. Het is niet mogelijk om een be-
zwaarschrift 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 voor-
lopige voorziening (in tweevoud) te worden ingediend 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 ontheffing niet geschorst. Daarvoor 
dient naast het indienen van een beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te wor-
den ingediend bij de voorzieningenrechter. Zowel een 
beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorzie-
ning (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 inge-
diend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
•  Brink 1, Z/20/015353, het realiseren van een dakop-

bouw en aanpassen gevels, aspect bouw, ingediend 
1 februari 2020

•  Needseweg ong. Sectie N Nummer 905, 
Z/20/015307, het kappen van twee kastanjebomen, 
aspect kap (ingediend op 28 januari 2020)

•  Veldmaterstraat 45, Z/20/015352, het verbouwen/
uitbreiden van een horecapand (wijziging op verleen-
de vergunning), Z/20/015352, aspect bouw, inge-
diend 1 februari 2020

•  Warfriet 40, Z/20/015319, het bouwen van een tuin-
huis, aspect bouw, ingediend 28 januari 2020

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE
•  Enschedesestraat 200, Z/19/014734, het vernieu-

wen van een bedrijfswoning, aspect bouw en hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening

•  Klaashuisstraat 19, Z/20/015282, het plaatsen van 
een dakkapel, aspect bouw

•  Het Meuke 7, Z/20/015196, het plaatsen van een 
dakkapel, aspect bouw

•  Wiedenbroeksingel 27, Z/20/015288, het kappen 
van één ruwe berk, aspect kappen 

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 5 februa-
ri 2020. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Boerenmarkt 2020 (29 maart 2020), Z/20/015336, 

rondom Onlandsweg 2, ingediend 30 januari 2020

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

RECTIFICATIE
Per abuis stond er in Rond Haaksbergen van week 4 
een verkeerde datum genoemd van een evenement:
•  Lente in de Schaapskooi (3 april 2020) Z/20/015162, 

Schapendrift 11, dit moet zijn 13 april 2020.

TIJDELIJKE STANDPLAATSVERGUNNING
•  T.C. Biesheuvel, Z/20/015342, het plaatsen van een 

opleidingstruck voor medewerkers van Albert Heijn 
op donderdag 13 februari 2020 tussen 12.00 uur en 
21.00 uur in het centrum. 

Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 februari 2020. 
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

Raadskader

Agenda raadscommissie
De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor 
en overleggen met burgemeester en wethouders. De vergaderingen zijn open-
baar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Als u het woord 
wilt voeren, dan moet u dat uiterlijk een kwartier voor het begin van de verga-
dering laten weten via g.raaben@haaksbergen.nl. De vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur in de raadzaal.

Gecombineerde vergadering commis-
sies Samenleving & Bestuur en Ruimte 
- dinsdag 18 februari:
•  Eerste wijziging van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning
•  Presentatie resultaten burgerpeiling 

‘Waar staat je gemeente’ 2019
•  Wachtlijst en onderzoek Veilig Thuis 

Twente
•  Huisvestingssituatie basisschool 

Holthuizen

•  Preventief toezicht; maatregelen en 
1e analyse toezichtsbrief

•  Versterking samenwerking Regio 
Twente-3O’s bestuursmodel

•  Let’s Talk About Tech, Stop UMTS en 
Stichting EHS over informatiemap 5G

•  Twents beleid PFAS

Kijk voor meer informatie op 
haaksbergen.raadsinformatie.nl.

Openbare Bekendmakingen

OMGEVINGSVERGUNNING 
INDUSTRIESTRAAT 3
De Provincie Overijssel heeft op 8 februari 2019 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor de locatie Industriestraat 3 in Haaksbergen. Ge-
deputeerde Staten van Overijssel hebben het voorne-
men de omgevingsvergunning te verlenen. De uitge-
breide voorbereidingsprocedure is van toepassing. In 
verband met het onderdeel afwijken van het bestem-
mingsplan heeft de gemeenteraad van Haaksbergen 
op 25 september 2019 een ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) afgegeven.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehoren-
de stukken (inclusief ontwerp-vvgb) liggen vanaf 6 
februari 2020 zes weken ter inzage bij de provincie 
Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en de Om-
gevingsdienst Twente, Haven Zuidzijde 30 in Almelo. 
Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt 
inzien dan kunt u daarvoor een afspraak maken. U 
kunt hiervoor telefoonnummer (038) 499 88 99 bellen. 
Mocht u de stukken bij de Omgevingsdienst Twente 
willen inzien dan kunt u hiervoor een afspraak ma-
ken met de heer D. Broer, telefoonnummer (0546) 749 
500. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toe-
gestuurd krijgen. In het ontwerpbesluit kunt u lezen 
over de mogelijkheid voor het indienen van zienswij-
zen. Nadere inlichtingen: Omgevingsdienst Twente, 
via telefoonnummer 
(0546) 749 500.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud 
van GemeenteNieuws? Stuur dan een mail naar 
gemeentenieuws@haaksbergen.nl of bel met (053) 
573 45 67.

Meer informatie
Wilt u meer weten over contactgegevens, ope-
ningstijden of waar u terecht kunt met opmerkingen 
over de openbare ruimte? Kijk dan op onze website 
www.haaksbergen.nl.

Social media
De gemeente Haaksbergen is ook te vinden op 
social media. Kijk eens op de Facebook-pagina van de 
gemeente Haaksbergen of volg ons op Twitter en 
Instagram via @gemhaaksbergen.

Colofon


