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Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Deze week:  Nederlands leren door taalstage     -     Onderzoek ouderen De Pas     -     Thema-avond voor jonge mantelzorgers

Zestig jaar getrouwd!
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Zestig jaar getrouwd, dat verdient een bloemetje! En dus stond burgemeester Rob 
Welten onlangs op de stoep bij Lenie (85) en Tjalling (89) De Vries. Namens het ge-
meentebestuur feliciteerde hij het diamanten paar. Onder het genot van koffie met 
gebak werden verhalen gedeeld. Benieuwd naar hoe ze elkaar leerden kennen? 
Lees het hele verhaal op Facebook en op www.haaksbergen.nl.

Tussen Domijn, gemeente en huurdersvereniging

Afspraken vastgelegd voor goed woningaanbod

Op de foto van links naar rechts: Lucas Fransen (Domijn), wethouder Antoon Peppelman, 
wethouder Jan-Herman Scholten en Lambert van Strik (huurdersvereniging).
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Ieder jaar weer maken Domijn, de gemeente Haaksbergen en de huurdersver-
eniging afspraken met elkaar over het woningaanbod in Haaksbergen. Dat is 
een wettelijke verplichting. Het doel daarvan is woningen zoveel mogelijk aan 
te laten sluiten bij de behoeften van bewoners en bij ontwikkelingen in de sa-
menleving. Maandag 10 februari werden deze zogeheten samenwerkings- en 
prestatieafspraken voor 2020 getekend.

De drie partijen vinden dat er voldoen-
de betaalbare, beschikbare en kwalita-
tief goede woningen in Haaksbergen 
moeten zijn. Ieder jaar kijken ze welke 
acties ze moeten oppakken. Die moe-
ten dan overigens wel aansluiten bij de 
meerjarige woonvisie van de gemeente. 
Een van de belangrijke afspraken gaat 
over duurzaamheid. Waar Domijn eer-
der  maatregelen om te verduurzamen 
vooral aan individuele bewoners over 

liet, wil de corporatie nu vaker een heel 
wooncomplex of een hele straat ver-
duurzamen. Dit moet een boost geven 
aan duurzaam wonen. Op de rol staat 
ook een onderzoek door de gemeente 
naar de woningbehoefte in Haaksber-
gen. Het gaat daarbij zowel om huur- als 
om koopwoningen. Daarnaast wordt ge-
keken of het mogelijk is huurwoningen 
vooral voor Haaksbergenaren beschik-
baar te houden.

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.

Complimentje voor 
Stichting Rijwielpaden
De Stichting Rijwielpaden Haaksbergen zorgt al decennialang voor aanleg en on-
derhoud van vele kilometers fietspaden. Ook houden de vrijwilligers de fietspaden 
en bermen schoon en netjes. Vorige week gingen ze weer op pad. Dit keer kwam 
wethouder Louis Koopman even een kijkje nemen. Koopman: “Dankzij de vele vrij-
willigers is het bijzonder goed fietsen in Haaksbergen en ommelanden. Elke week 
verzamelen vrijwilligers van de stichting bovendien zwerfvuil op verschillende plek-
ken in Haaksbergen. Als wethouder Milieu & Afval wil ik graag mijn waardering uit-
spreken hiervoor. Ik vind dat ze geweldig werk doen!”

Twee nieuwe leden gezocht 
voor Participatieraad 
Vanwege vertrek van twee leden zoekt de Participatieraad versterking. Er 
worden twee enthousiaste en betrokken Haaksbergenaren gezocht, met ken-
nis of ervaring op het terrein van welzijn, zorg, werk of inkomen. De gemeente 
helpt de leden van de Participatieraad door trainingen of cursussen aan te 
bieden. Ook krijgen de leden een onkostenvergoeding.

Gevraagd en ongevraagd geeft de Par-
ticipatieraad advies aan burgemees-
ter en wethouders. De Participatieraad 
denkt mee bij het ontwikkelen of evalu-
eren van beleid voor welzijn, zorg, werk 
en inkomen. Door de samenstelling van 
de raad is kennis en ervaring op vrijwel 
alle gebieden van het zogeheten sociale 
domein gebundeld. Wethouder Antoon 
Peppelman vindt de Participatieraad be-
langrijk: “Het is goed om inwoners van 
Haaksbergen te betrekken bij beleid. We 
maken de regels immers voor onze in-
woners. De Participatieraad is een be-
langrijk klankbord, waar we graag ge-
bruik van maken.”

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

Informatie
Het uitgebreide competentieprofiel is te 
vinden op www.haaksbergen.nl, via zoe-
ken op ‘Participatieraad’. De gesprekken 
met de wervingscommissie zijn in de 
tweede helft van maart. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met ambtelijk on-
dersteuner Sybren Hoeksema, via (053) 
573 47 18. Mailen kan naar sc.hoekse-
ma@haaksbergen.nl. U kunt uw motiva-
tiebrief en cv tot en met zondag 8 maart 
naar hem mailen. Per post kan ook: 
Gemeente Haaksbergen, postbus 102, 
7480 AC Haaksbergen, ter attentie van 
de wervingscommissie Participatieraad.
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OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 15 februari halen de Scouting Han Jor-
daan Groep en Bon Boys oud papier op in de inza-
melgebieden 4 en 5. Het papier graag in dozen of ge-
bundeld aanbieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 15 februari kunt u tussen 10.00 en 12.00 
uur oud papier brengen naar de Paus Joannesschool 
aan de Benninkstraat 12. Dagelijks kunt u oud papier 
wegbrengen naar basisschool Honesch aan de Has-
seltweg 10.

ALGEMEEN

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLE-
NING 2020-2023

Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp 
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2023 
vastgesteld. Dit ontwerp heeft betrekking op de visie op 
integrale schuldhulpverlening,  de rol van de gemeen-
te, de Stadsbank en andere ketenpartners, de voorzie-
ningen op het gebied van schuldhulpverlening, de te 
behalen resultaten, maatregelen om kwaliteit te bor-
gen en de actiepunten die gelden in de beleidsperiode.

Het ontwerp Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 
2020-2023 ligt in de periode van 14 februari tot en met 
26 maart 2020 ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis en is te vinden op www.haaksbergen.
nl. Inwoners en belanghebbenden kunnen binnen de 
termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of 

mondeling een reactie geven op het ontwerp bij burge-
meester en wethouders. Inwoners en belanghebben-
den die dat mondeling willen doen, kunnen hiervoor 
contact opnemen met Katleen Horck-Brummelhuis van 
de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (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 in-
formatie 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 ziens-
wijzen kunt u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC Haaksber-
gen. 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 correspondentie het beschikkingsnummer te ver-
melden, dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk 
om een bezwaarschrift per e-mail of per fax in te die-
nen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt 
de werking van de vergunning niet geschorst. Daar-
voor dient naast het indienen van een bezwaarschrift 
een verzoek om voorlopige 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. Daar-
voor dient naast het indienen van een beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
te worden ingediend bij de voorzieningenrechter. Zo-
wel 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)
•  Geukerdijk 155-Z, Z/20/015411, het aanvragen van 

een woonvergunning, aspect handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 9 februari 
2020

•  Veddersweg 11, Z/20/015372, het plaatsen van een 
carport met zonnepanelen, aspect bouw, ingediend 
4 februari 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE
•  Bouwstraat 17, Z/19/013894, het bouwen van een 

bedrijfshal, aspect bouw. Deze vergunning is be-
kendgemaakt op 5 februari 2020.

•  Bosmatenweg 1 Z, Z/20/015093, het kappen van 
één eik, aspect bouw

•  Haaksbergerweg ong, Sectie S, Nummer 918, 
Z/20/015076, het kappen van één zomereik, aspect 
kap.

•  Needseweg ong, Sectie N, Nummer 905, 
Z/20/015307, het kappen van 2 paarden kastanje-
bomen, aspect kap

•  Scholtenhagenweg 42-24, Z/19/015004, het kap-
pen van drie zomereiken en vier Amerikaanse ei-
ken, aspect kap

•  Vaanholt 32, Z/19/014996, het bouwen van een 
woonhuis, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 12 febru-
ari 2020.

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belangheb-
benden binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
•  Industriestraat 13, Z/20/015380, voor het plaatsen 

van een extra PGS 15 opslagcontainer < 10 ton op 
het buitenterrein. Tegen deze melding staat geen 
bezwaar en/of beroep open.

WET GELUIDHINDER
Voor het bestemmingsplan is een hogere grenswaar-
de vastgesteld wegverkeerslawaai  vanwege het reali-
seren van een woning op het perceel Hazenweg ong. 
Met ingang van 13 februari 2020 kan binnen zes weken 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening worden in-
gesteld. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen. 

De Noaberpoort helpt Haaksbergenaren maatschappelijk actief te blijven. 
Iedereen met vragen over welzijn, zorg, werk en inkomen kan er vrijblij-
vend binnenlopen of een afspraak maken. 

Noaberpoort

Wilt u advies of ondersteuning bij 
opvoeding, mantelzorg, vrijwilli-
gerswerk, echtscheiding, werkloos-
heid, schulden of eenzaamheid? In 
de Noaberpoort werken medewer-
kers van meerdere organisaties on-
der één dak samen. Professionals die 
u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Onderzoek ouderen De Pas
In De Pas wonen veel ouderen. In een van de ruim veertig seniorenwoningen 
in de wijk, maar ook in minder levensloopbestendige huizen. Bij afnemende 
gezondheid kan dat op den duur problemen geven. Domijn, de gemeente en 
de Noaberpoort willen meer weten over de woonbehoefte van deze ouderen. 
Daarom krijgen alle wijkbewoners van 71 jaar en ouder een brief met een kor-
te vragenlijst in de bus.

In de brief staat meer over het nieuwe lo-
tingsysteem van Domijn, maar ook over 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). De ervaren seniorenvoorlichters 
van de Noaberpoort komen de ingevul-
de vragenlijsten persoonlijk ophalen. Ze 
kunnen ook helpen bij het invullen, vra-

gen beantwoorden of iemand doorver-
wijzen naar Domijn of een Wmo-deskun-
dige. In de enveloppe zitten de contact-
gegevens van de seniorenvoorlichter. 
Deelname is vrijblijvend en de gegevens 
worden vertrouwelijk behandeld.

Stageplekken gezocht!

Nederlands leren 
door taalstage
Veel nieuwkomers zijn bezig met het leren van de Nederlandse taal en cul-
tuur. Naast het volgen van taallessen is het ook belangrijk om te oefenen. Een 
taalstage kan nieuwkomers kennis laten maken met verschillende organisa-
ties en hun werkzaamheden. Ze komen in contact met anderen en kunnen zo 
hun taalvaardigheid verbeteren.

Taalhuis Haaksbergen zoekt stage-
plekken bij maatschappelijke organi-
saties en verenigingen in de gemeente 
Haaksbergen. Meer informatie of aan-
melden? Neem dan contact op met Kim 

Bos, coördinator Taalhuis Haaksbergen. 
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 
- 2185 1782 of per mail via k.bos@noa-
berpoort.nl.

Thema-avond voor 
jonge mantelzorgers
Op maandag 17 februari van 19.30 tot 
21.00 uur vindt in de Noaberpoort de 
eerste thema-avond plaats. Die gaat 
over jonge mantelzorgers. Luus Alberts 
is preventiewerker bij Mediant. Zij vertelt 
wat het is om jonge mantelzorger te zijn 
en Noaberpoort-medewerkers vertellen 
wat ze voor die doelgroep kunnen be-

tekenen. Jonge mantelzorgers, ouders, 
zorgprofessionals en leerkrachten zijn 
van harte welkom om mee te praten over 
dit thema. Aanmelden kan bij Denise Bij-
en of Gerda van der Velde, via telefoon-
nummer (053) 573 45 89 of per mail via 
d.bijen@noaberpoort.nl of g.vandervel-
de@noaberpoort.nl.

Openbare Bekendmakingen



 donderdag 13 februari  2020 pagina 3

GemeenteNieuws

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Guitar Ribs festival (27 april 2020), Z/20/015416, 

Park Scholtenhagen, ingediend 10 februari 2020
•  Meimarkt (13-17 mei 2020), Z/20/015418, centrum, 

ingediend 10 februari 2020

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Aprés-skiparty De Hoeve (15 maart 2020), 

Z/19/014603, Beckummerweg 11, bekendgemaakt 
4 februari 2020

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belangheb-

benden binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE STOOKONTHEFFING
•  Haarweg 34, Z/20/015344, het stoken van snoei-

hout (>10m3) op 12  of 13 april 2020 vanaf 21.00 uur, 
bekendgemaakt 11 februari 2020

•  Sonderenstraat 79, Z/20/015317, het stoken van 
snoeihout (>10m3) op 12 april 2020 omstreeks 20.30 
uur, bekendgemaakt 6 februari 2020

Tegen bovengenoemde besluit(en) kunnen belangheb-
benden binnen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

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.

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


