
 donderdag 20 februari 2020 pagina 1

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Aanslag gemeentelijke belastingen in aantocht
In de laatste week van februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke 
belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u 
zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht 
van uw gemeente van GBTwente, het gemeentelijk belastingkantoor.

Op deze aanslag ziet u de bedragen voor 
de verschillende belastingsoorten zoals 
bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U 
krijgt ook informatie over hoe u kunt be-
talen, kwijtschelding moet aanvragen of 
bezwaar kunt maken. Op www.gbtwen-
te.nl vindt u antwoord op veelgestelde 

vragen en er u kunt er ook het digitaal 
loket Mijn GBTwente vinden. Hier kunt 
u veel zelf regelen. Komt u er niet uit? 
Neem dan contact met GBTwente op. 
De contactgegevens staan ook op de 
voorzijde van de aanslag vermeld.

Wat doet de gemeente met uw geld?
Ieder jaar betaalt u belasting aan uw ge-
meente. De gemeente bepaalt de tarie-
ven. GBTwente zorgt ervoor dat uw ge-
meente dat geld krijgt. Uw gemeente 
bepaalt vervolgens wat er met het geld 
wordt gedaan. Veel van de algemene 
voorzieningen worden van belastinggeld 
betaald. Kijk voor de tarieven 2020 op 
www.gbtwente.nl. 

Aanslag voortaan liever digitaal?
Aanslagen van GBTwente en post van 
heel veel andere overheidsorganisaties 
direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat 
kan met de Berichtenbox app van Mijn-
Overheid. Zodra er nieuwe post is, ont-
vangt u een melding. Activeer nu uw 
MijnOverheid account en download de 
app via de appstore van Google of Ap-
ple. Inloggen gaat makkelijk en snel met 
de DigiD app.

Wat te doen met loden leidingen?
In woningen en andere panden die zijn gebouwd voor 1960 kunnen ze nog voor-
komen: loden leidingen. De laatste tijd zijn die loden leidingen regelmatig 
in het nieuws. Dat komt doordat kleine hoeveelheden lood in drinkwater ge-
zondheidsrisico’s kunnen opleveren voor zwangere vrouwen en kleine kinde-
ren tot en met zeven jaar. Daarom adviseert de Gezondheidsraad huiseigena-
ren nu om loden waterleidingen te vervangen. Op deze plek meer informatie 
daarover.

Loden leidingen worden sinds 1960 niet 
meer gebruikt bij de bouw van woningen 
en binnen installaties. Alle drinkwater-
bedrijven hebben sindsdien vrijwel alle 
loden leidingen in het distributienetwerk 
vervangen door andere materialen. Toch 
kan dit soort leidingen nog wel voorko-
men in woningen en andere panden die 
zijn gebouwd voor 1960.

Hoe herken je loden waterleidingen?
Een loden waterleiding in huis is eenvou-
dig te herkennen. Zoek in huis waar de 

watermeter zit. Die is meestal in de me-
terkast te vinden. Aan beide kanten van 
de watermeter loopt de waterleiding. Zo-
dra je een dof geluid hoort wanneer je er 
met bijvoorbeeld een lepel op slaat weet 
je dat je met lood te maken hebt.

Hoe schadelijk is lood in drinkwater?
Lood is een zwaar metaal waar we dage-
lijks mee in contact komen. Het komt nog 
in hele kleine concentraties voor in het 
milieu. Het zit dus ook in ons voedsel en 
als je loden leidingen in huis hebt, krijg 

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. 

Schuldhulpverlening 
voor ondernemers
Heeft u als (ex-)ondernemer financiële 
problemen of kunt u uw rekeningen niet 
meer betalen? Dan kunt u als onderne-
mer uit Haaksbergen bij Regionale Or-
ganisatie Zelfstandigen (ROZ) terecht. 
Veel ondernemers denken dat een fail-
lissement noodzakelijk is om van hun 
schulden af te komen, maar vaak is dat 
niet het geval. “Hoe eerder je belt, hoe 
meer er meestal nog mogelijk is”, ver-
telt Silke Eitink, senior-adviseur schuld-
hulpverlening bij ROZ. “Wij adviseren 
en begeleiden bij het afwikkelen van 
schulden. Samen zoeken wij naar op-
lossingen. Onze schuldhulpverlening is 
op maat en wordt 
zoveel mogelijk 
aangepast aan de 
situatie.” Kijk voor 
meer informatie 
op www.rozgroep.
nl/schuldhulpver-
lening. 

Vitaliteitsbeurs op 
zondag 8 maart
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Op zondag 8 maart vindt de zesde editie van de Vitaliteitsbeurs plaats. De dag 
is ook dit jaar weer compleet gevuld met demonstraties, muzikale optredens 
en informatieve stands. De Clippers Crew verwelkomen de bezoekers met een 
welkomstconcert en wethouder Samenleving Antoon Peppelman verzorgt dit 
jaar de officiële opening.

Over financieel misbruik 

Themamiddag voor Haaksbergse ouderen
Op woensdag 26 februari organiseren 
de Noaberpoort en de Katholieke Bond 
voor Ouderen een themamiddag in Café 
De Oude Molen aan de Fazantstraat. 
Vanaf 13.30 uur is de zaal open en het 
programma start om 14.00 uur. De mid-

dag eindigt rond 16.30 uur. De toegang 
en de koffie is gratis. De themamiddag 
gaat over financieel misbruik en veilig-
heid. Tijdens deze middag zijn Ria Hes-
husius en Frans Kemerink te gast. Zij 
spelen korte sketches ‘uit het leven ge-

grepen’ en gaan hierover in gesprek met 
aanwezigen. Ook geven een bankmede-
werker, wijkagent, notaris en ouderen-
werker van de Noaberpoort vanuit hun 
beroepservaring tips en advies. 

Noaberpoort

Net als voorgaande jaren is er een markt waar gezondheid en welzijn centraal 
staan. Daarnaast zijn er doorlopend demonstraties, zoals stoelyoga, aerobic of 
Thai Chi. Ook worden er muzikale optreden verzorgd en kunnen geïnteresseerden 
deelnemen aan een potje scrabble, sjoelen óf bowls. De Vitaliteitsbeurs is op zon-
dag 8 maart van 9.30 tot 16.00 uur in Sporthal De Bouwmeester. De toegang is gra-
tis. Voor de eerste 100 bezoekers staat er een leuke goodiebag klaar.

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op de Facebook-pagina van 
Buurtsportcoach Haaksbergen.

je ook een kleine hoeveelheid binnen 
via lood in drinkwater. Onderzoek heeft 
aangetoond dat een teveel aan lood een 
negatieve invloed kan hebben op de ont-
wikkeling van hersenen en het zenuw-
stelsel van ongeboren en jonge kinderen 
tot en met zeven jaar. Het kan leiden tot 
een iets lager IQ (2 tot 5 punten) en ge-
dragsveranderingen. Vooral zuigelingen 
die flesvoeding krijgen zijn kwetsbaar.

Wat te doen met loden waterleidingen?
Eigenlijk moet je loden waterleidingen in 
je woning vervangen. Loden leidingen 
zijn daarnaast vaak sowieso aan vervan-
ging toe. Ze zitten er al meer dan 60 jaar 
en hebben door slijtage grotere kans op 
lekkages. De binneninstallatie is van de 
huiseigenaar, dus de verhuurder of de 
bewoner zelf. Voor het vervangen kun je 
als huiseigenaar contact opnemen met 
een (sanitair)installateur. Voor het lood 
komt kunststof of een ander metaal, zo-
als koper, in de plaats.
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OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 22 februari halen school De Kameleon 
en de Dr. Ariënsschool oud papier op in de inzamel-
gebieden 2 en 6. Het oud papier kunt u ’s morgens 
voor 8.30 uur in dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

OUD PAPIER BRENGEN
Dagelijks kunt u oud papier wegbrengen naar Basis-
school Honesch, Hasseltweg 10. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling Buurtonderhoud van Twente 
Milieu, via telefoonnummer 088 - 053 02 75.

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)
•  Van Galenstraat 31, Z/20/015452, het bouwen van 

een schuur, aspect bouw, ingediend 12 februari 
2020

•  Oude Boekeloseweg 70, Z/20/015465, het bouwen 
van een woning (wijziging op reeds verleende ver-
gunning), aspect bouw, ingediend 14 februari 2020

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE
•  Brink 1, Z/20/015353, het uitbreiden van het voor-

malige politiebureau met een dakopbouw en het re-
aliseren van vijf appartementen, aspect bouw

•  De Volmer 38, Z/19/014848, het uitbreiden van de 
woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 19 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
•  Tentfeest Sylvesterparty Buurse (1 januari 2021), 

Z/20/015436, Haaksbergerweg, ingediend 11 fe-
bruari 2020

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk voor de mo-
gelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Blankenburgerstraat Spektakel (28 maart 2020), 

Z/20/015283, Blankenburgerstraat, bekendge-
maakt 13 februari 2020

•  Kofferbakmarkt (4 april 2020, 2 mei 2020, 6,13,27 
juni 2020, 4,11,18,25 juli 2020, 1,8,15,22,29 augus-
tus 2020), Z/20/015182, Alsteedseweg 64, bekend-
gemaakt 12 februari 2020

•  Toeristische markt, vlooienmarkt en braderie (15 
maart 2020, 13 april 2020, 10,31 mei 2020, 1,14 juni 
2020, 12 juli 2020, 9,23 augustus 2020, 13 septem-
ber 2020, 11 oktober 2020, 8,22 november 2020), 
Z/20/015184, Alsteedseweg 64, bekendgemaakt 
12 februari 2020

•  Vrachtwagenverkoop (21,22 maart 2020, 20,21 
juni 2020, 19,20 september 2020), Z/20/015183, 
Alsteedseweg 64, bekendgemaakt 12 februari 
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.

STOOKONTHEFFING
•  Grondverzet Tichelaar, Z/20/015419, het stoken van 

snoeihout (paasvuur >10m3) op 13 april 2020 vanaf 

20.00 uur, Hegeveldweg/Berktepaalweg, bekend-
gemaakt 14 februari 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

BRINK 1
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan 
‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’ met in-
gang van 31 januari 2020 onherroepelijk is geworden. 
Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische ka-
der is waaraan aanvragen om omgevingsvergunnin-
gen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het 
bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat 
er tegen het bestemmingsplan geen beroep is inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied 
perceel Brink 1 in Haaksbergen. Het plan bestaat uit 
het verbouwen en uitbreiden van het voormalig poli-
tiebureau. Er komen in totaal vijf woonappartementen 
in het gebouw. Het identificatienummer van het be-
stemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1174-0002. Het 
onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en 
raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke 
website is authentiek en rechtsgeldig boven alle ande-
re versies. Het plan met de bijbehorende stukken is te-
vens in digitale vorm te raadplegen via www.haaksber-
gen.nl > Bestemmingsplannen > Haaksbergen dorp 
- woongebieden > Onherroepelijk. Hier vindt u tevens 
een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Openbare Bekendmakingen

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.

Bezorging
Heeft u klachten over de bezorging van Gemeente-
Nieuws? Bel dan met Boskers Verspreidingen via  
telefoonnummer 06 - 3008 0431.

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


