
 donderdag 27 februari 2020 pagina 1

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Haaksbergen

Sleuteloverdracht carnaval

Voor even de baas
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Afgelopen vrijdagavond stond burgemeester Rob Welten voor even de be-
stuurlijke macht af aan Stadsprins John van de Haaksbergse carnavalsvereni-
ging De Keiensleppers. Dat gebeurde tijdens de feestelijke sleuteloverdracht 
in de gezellige feesttent op de markt in het centrum van Haaksbergen.

Ten overstaan van een goed gevulde 
tent vol carnavalsvierders en hooghe-
den van de Haaksbergse carnavalsver-
enigingen, overhandigde burgemees-

ter Welten de gloednieuwe sleutel aan 
Prins John I van De Keiensleppers. In 
zijn toespraak dankte de burgemees-
ter niet alleen de vele vrijwilligers, maar 

complimenteerde hij ook de wagenbou-
wers. Welten vertelde over het bijzonder 
geslaagde kindercarnaval en hoe leuk 
hij dat initiatief vindt.

Met gevoel voor humor en getooid in 
heus verpleegstersuniform legde de bur-
gemeester even later uit dat hij in Haaks-
bergen soms letterlijk als verbinder in 
actie moet komen. “Met het leggen van 

duurzaam verband, houden wij de crisis 
in de hand”, verklaarde hij zijn carna-
valsmotto voor dit jaar. Voordat Welten 
de sleutel overdroeg en iedereen een 
geweldig carnaval toewenste, riep hij op 
om de komende tijd wat meer aandacht 
te hebben voor elkaar, elkaar te helpen 
en vertrouwen te geven, juist in moeilij-
ke tijden.

Definitieve inrichting 
terrein Frankenhuis

Jarenlang domineerde de ‘plodd’nfa-
briek’ van Frankenhuis de rand van het 
Haaksbergse centrum. Na de verhuizing 
van de fabriek verrezen afgelopen jaren 
woningen en appartementen op deze 
plek. Nu aan de bouw daarvan de laat-
ste hand is gelegd, is het tijd om de rest 
van het terrein definitief in te richten. Tij-
delijke verhardingen gaan er uit en ma-

ken plaats voor bestrating, parkeerplaat-
sen, trottoir en openbaar groen. De uit-
straling wordt hetzelfde als het deel dat 
al klaar is. De werkzaamheden starten 
maandag 2 maart en duren ongeveer 
tien weken. Bewoners krijgen schrifte-
lijk bericht van Sweco, het bedrijf dat de 
werkzaamheden in opdracht van de ge-
meente uitvoert.

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

Noaberpoort
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Hulp bij het invullen van 
uw belastingaangifte
Elk jaar kunt u vanaf 1 maart online uw belastingaangifte doen. Vindt u het las-
tig om helemaal zelf uw belastingaangifte in te vullen? De Formulierenbrigade 
kan u tussen 1 maart en 30 april helpen bij het invullen van uw belastingaangifte. 

De hulp van de Formulierenbrigade 
wordt geboden aan mensen met een 
laag inkomen. Mensen die lid zijn van 
een vak- of ouderenbond kunnen voor 
hulp bij het invullen van de belastingaan-
gifte terecht bij de vak- of ouderenbond 
waar zij bij aangesloten zijn. 

Op afspraak
De vrijwilligers werken op afspraak. Voor 
meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met 
Peter Wijntje, coördinator van de Formu-
lierenbrigade. Hij is te bereiken via tele-
foonnummer (053) 573 45 89 of per mail 
via p.wijntje@noaberpoort.nl. 
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 29 februari halen de Bonifatiusschool en 
Havoc oud papier op in de inzamelgebieden 1 en 7. 
Graag het papier in dozen of gebundeld aanbieden. 
Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats. 

TWEEDEHANDS GOEDEREN
Kleding en goederen voor de rommelmarkt kunt u 
elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 
12.00 uur brengen naar VV Hoeve Vooruit bij gemeen-
schapshuis ’t Meuken aan de Beckummerweg. Oud ij-
zer kunt u elke dag brengen naar de container die daar 
staat. Voor nadere informatie kunt u bellen naar (074) 
357 55 37. 

Op donderdag 5 maart halen vrijwilligers van de Her-
vormde Gemeente gratis tweedehands goederen aan 
huis op. Voor het ophalen hiervan en informatie kunt u 
bellen naar (053) 572 43 79.

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) 
•  De Greune 30, Z/20/015547, het uitbreiden van een 

bedrijfsruimte, aspect bouw, ingediend 21 februari 
2020

•  Kroonprins 19, Z/20/015482, het kappen van één 
berk, aspect kap, ingediend 17 februari 2020

•  Munsterdijk 13, Z/20/015549, het bouwen van een 
machineberging, aspect bouw en handelen in strijd 
met RO regels, ingediend 24 februari 2020

•  Oude Enschedeseweg 50, Z/20/015548, het bou-
wen van een kapschuur, aspect bouw, ingediend 24 
februari 2020

•  Parnassia 25, Z/20/015483, het uitbreiden van de 
woning, aspect bouw, ingediend 17 februari 2020

•  Spoorstraat, kadastraal bekend Sectie K Num-
mer 5612, het realiseren van 11 appartementen, as-
pect bouw, ingediend 20 februari 2020

•  Spoorstraat 2, Z/20/015484, het kappen van één 
notenboom, aspect kap, ingediend 17 februari 2020

•  Veldweg 4, Z/20/015525, het uitbreiden van een 
woning met een tussengang tussen bestaande wo-
ning en schuur, aspect bouw, ingediend 20 februari 
2020

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

KENNISGEVING VOORNEMEN MEDEWERKING 
TE VERLENEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, van plan zijn medewerking te verlenen:
•  Bartokstraat 19-21, Z/20/015100, het wijzigen ge-

bruik van een bestaand gebouw, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 
13 januari 2020

•  Van Brakelstraat 3, Z/20/015102, het wijzigen ge-
bruik van een bestaand gebouw, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 
13 januari 2020

•  Van Galenstraat 31, (Z/20/015452): plan voor het 
bouwen van een schuur, aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 
12 februari 2020

Dit voornemen en bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 27 februari 2020 tot en met 11 maart 2020 ter 
inzage in het gemeentehuis. Tijdens de periode van 
terinzagelegging kan iedereen schriftelijk bedenking/
zienswijze inbrengen. Deze bedenking/zienswijzen 
moeten worden gericht aan burgemeester en wethou-
ders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Ook mon-
deling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hier-
voor kunt u telefonisch een afspraak maken met het 
taakveld vergunningen, telefoonnummer (053) 573 45 
67.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Oude Boekeloseweg 70, Z/20/015465, het bouwen 

van een woning (wijziging op een reeds verleende 
omgevingsvergunning), aspect bouw, ingediend 14 
februari 2020

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

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 26 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.

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING
•  Bouwstraat 18, Z/18/004625, milieu neutrale wijzi-

ging, aspect milieuneutraal veranderen, (bekendge-
maakt d.d. 20 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Rietmolenweg 6, Z/20/015528, het verbouwen 

van archiefruimte op de tweede verdieping tot 
kantoorruimte

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Buitenspeeldag Hassinkbrink 2020 10 juni 2020, 

Z/20/015542: plantsoen Akelei, Tijm en Hondsdraf

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

Raadskader

De raad vergadert
Op woensdag 4 maart vergadert de gemeenteraad 
over het financieel herstelplan. De raadsvergadering 
begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. U bent van harte welkom om de raadsvergade-
ring bij te wonen. Ook kunt u de vergadering online live 
meekijken en -luisteren. Dat kan via een livestream op 
haaksbergen.raadsinformatie.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


