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„Het is mooi om te zien dat veel 
inwoners hun eigen verantwoor-
delijkheid nemen", vertelt Rob Welten. 
"Laten we vooral ons gezonde ver-
stand gebruiken. Dat is ook het advies 
dat ik wil meegeven. Hou je aan de 
landelijke richtlijnen en neem de 
hygiënetips en -adviezen serieus. 
Alleen door samen die richtlijnen op te 
volgen kunnen we de gevolgen zoveel 
mogelijk beperken. Het is ook prachtig 
om te zien dat inwoners zich om 
anderen bekommeren. Zich aan-
bieden om boodschappen te doen, op 
te passen of honden uit te laten. Dat is 
noaberschap in optima forma."
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Het was uiteraard een kwestie van tijd, maar vorige week werd bekend 
dat het eerste officieel vastgestelde geval van coronabesmetting in 
Haaksbergen een feit was. Daar zullen de komende tijd ongetwijfeld nog 
meer gevallen bij komen en vanuit de rijksoverheid komen er geheid 
nog meer maatregelen. Burgemeester Rob Welten roept inwoners op 
vooral hun gezonde verstand te gebruiken.

Oproep burgemeester Welten

“Laten we vooral ons 
gezonde verstand gebruiken”

Burgemeester Rob Welten
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Balies publieksplein, alleen op 
afspraak!
De balies van de gemeente blijven 
vooralsnog open. Let op: langskomen 
is alleen mogelijk op afspraak. Veel 
zaken kunnen overigens via  afgehan-
deld worden. Is het niet noodzakelijk 
om langs te komen? Probeer dan 
zoveel mogelijk digitaal. Kan dat niet of 
is een bezoek echt nodig? Maak dan 
altijd eerst een afspraak. Op die manier 
kunnen wij het bezoek beter spreiden 
en zit de ontvangsthal van het 
gemeentehuis niet nodeloos vol met 
wachtende mensen.

Noaberpoort
De medewerkers van de Noaberpoort 
leggen tot maandag 6 april geen 
huisbezoeken af. Met inwoners waarbij 
een huisbezoek staat ingepland 
nemen zij telefonisch contact op. De 
klantmanagers van de uitvoerings-
organisatie hebben de komende 
periode alléén nog telefonisch contact. 
Er vinden geen gesprekken plaats in 
de Noaberpoort of bij de uitvoerings-
organisatie in Hengelo. De Noaber-
poort is van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur alleen 
nog telefonisch bereikbaar. U kunt niet 
meer zonder afspraak naar binnen 
lopen.

Alle coronahectiek ten spijt, de gemeente Haaksbergen probeert de 
dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties zoveel 
mogelijk doorgang te laten vinden. Maar dat gebeurt wel in aangepaste 
vorm. Hieronder een overzicht.
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Tot 6 april niet meer
De volgende diensten worden tot in 
ieder geval tot 6 april niet meer 
aangeboden:
• Automaatje: wat betreft de ritten die  
 nog gepland stonden, neemt de 
 vrijwilliger zelf contact op met de 
 gebruiker. Er worden voorlopig geen 
 nieuwe ritten ingepland. Toch vervoer 
 nodig? Vraag familie, buren of een 
 taxivervoersbedrijf.           .
• Formulierenbrigade
• Spreekuur inburgering
• Seniorenontmoetingsgroepen
• Alzheimer Café Haaksbergen
• Buurtsportcoach wandelingen en  
 fietsactiviteiten
• Ziens, Skillz en 't Gilde zijn gesloten 
 tot maandag 6 april
• Er is geen fietsenveiling op zaterdag 
 28 maart

Meer informatie
Wilt u meer weten? Lees de laatste 
informatie op de website van het RIVM 
of de GGD. Heeft u daarna toch vragen? 
Bel dan het landelijke informatie-
nummer 0800-1351 of neem contact op 
met het team Infectie-ziekten GGD 
Twente. Via www.haaksbergen.nl  wordt 
u op de hoogte gehouden van het 
laatste plaatselijke nieuws.

Even praktisch

Een van de meest in het oog spring-ende 
maatregelen is dat alle scholen en 
kinderdagverblijven gesloten zijn tot en 
met 6 april. Voor kinderen van ouders met 
cruciale beroepen, zoals bij de 
brandweer en de politie, is er wel opvang 
in school. Een lijst van cruciale beroepen 
vindt u op www.rijksoverheid.nl. Ook de 

Het kabinet heeft allerlei maatregelen afgekondigd om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen die 
maatregelen zoveel mogelijk in acht neemt, is er nu een nieuwe 
noodverordening, die geldt voor álle Twentse gemeenten. Dankzij de 
verordening kunnen politie en gemeentelijke handhavers in heel 
Twente op dezelfde wijze hun werk doen. Wie zich niet aan de gestelde 
maatregelen houdt is strafbaar.

eet- en drinkgelegenheden zijn dicht 
vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en 
met maandag 6 april. Dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld sport- en fitnessclubs. 
Zwembad De Wilder is voorlopig 
helemaal gesloten. Lees de mededeling 
op www.optisport.nl/locatie/wilder.

Noodverordening in heel Twente

Zoals bekend staat de gemeente onder 
preventief toezicht van de provincie. De 
uitgaven zijn groter dan de inkomsten en 
reserves zijn er niet meer. In een 
financieel herstelplan gaat de gemeente 
aangeven hoe de financiën d e komende 
jaren weer op orde gebracht worden. 
Over de totstandkoming van dit plan vindt 
iedere maand overleg met de provincie 
plaats. De komende weken gaan nu ook 
de diverse fracties uit de gemeenteraad 
aan de slag met het herstel.

Kleur bekennen
De raad heeft geen gemakkelijke opgave. 
De politieke partijen moeten de komende 
weken kleur bekennen. Ze moeten 
aangeven wat de gemeente de komende 
jaren per se moet blijven doen, wat 
minder kan en wat helemaal niet meer 
hoeft plaats te vinden. De politici worden 
hierbij geholpen door informatie die 
ambtenaren hebben aangeleverd. Uit die 
informatie blijkt opnieuw duidelijk dat 
inkomsten en uitgaven niet in evenwicht 

Eerder publiceerden wij dat dat de gemeente aan de slag is gegaan met 
het opstellen van een financieel herstelplan. Uiterlijk in juli moet dit plan 
klaar zijn. Hoe staat het er nu voor? En wanneer horen inwoners hier 
meer over? In dit artikel leest u wat de stand van zaken is. 

met elkaar zijn. Kortom, alle ballen 
kunnen niet in de lucht blijven. Er moeten 
er een paar tussenuit. Daarom gaan de 
fracties nu kaders aangeven: wat wel, wat 
niet.

Inspraakavonden
De kaders van de raad zijn voor het 
college van burgemeester en wet-
houders belangrijke uitgangspunten, 
waarbinnen het college het herstelplan 
verder kan uitwerken. Op het moment dat 
dit is gebeurd - medio mei -  komen er ook 
inspraakavonden voor inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke organi-
saties. Het college nodigt ook de 
gemeenteraad uit voor deze avonden. De 
gemeenteraad heeft dan de gelegenheid 
om reacties vanuit de gemeenschap te 
betrekken bij de definitieve besluit-
vorming over het financieel herstelplan. 
Daarin komt te staan hoe de gemeente 
Haaksbergen de komende jaren de 
financiën weer op orde brengt en ook op 
orde houdt.

Stand van zaken financieel 
herstelplan

Heeft u vragen over de procedure of het 
ind ienen  van  een  monde l inge 
zienswijze? Dan kunt u contact opnemen 
met Cees Ortelee, (038) 499 79 15
c.ortelee@overijssel.nl. Inhoudelijke 
vragen of vragen over het gebieds-

Tussen 17 maart en 27 april ligt het ontwerp voor het Provinciaal 
Inpassingsplan voor Buurserzand-Horsterveen ter inzage. Ook op dit 
Ontwerp-PIP kunt u een zienswijze indienen. Normaal gesproken 
organiseert de provincie Overijssel dan een informatiebijeenkomst. 
Door de maatregelen rond het coronavirus kan deze bijeenkomst helaas 
niet doorgaan. De provincie wil u desondanks zo goed mogelijk 
informeren. Daarom kunt u de komende tijd telefonisch of per mail bij de 
provincie terecht met uw vragen.

proces? Dan kunt u contact opnemen 
met projectleider Carry van der Wal 
(c.vd.wal@overijssel.nl, of 06 - 4164 
1290) of omgevingsmanager Gerko 
Hopster (gerko.hopster@pratensis.nl of 
06 - 4240 6666).

Plan met natuurmaatregelen ter inzage

Bijeenkomst Natura 2000 gaat 
niet door



Openbare Bekendmaking
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Concreet betekent dit dat het organi-
serend comité de komende tijd een 
behoorlijk aantal activiteiten niet door kan 
laten gaan. Comitévoorzitter Han 
Noordink hoopt op begrip bij inwoners, 
vrijwilligers, organisatoren en andere 
betrokken partijen. "Dit is overmacht", 
stelt Noordink. "In goed overleg met de 
organisatoren houden we Haaksbergen 
vanzelfsprekend op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Maar tot 6 april worden 
de geplande programmaonderdelen in 
elk geval geschrapt."

Het kabinet heeft afgelopen weekend vergaande maatregelen 

afgekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken. De 

maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april en gelden uiteraard 

óók voor de activiteiten die zijn georganiseerd rond 75 jaar vrijheid en 

verzoening in Haaksbergen.

Uitstel, geen afstel
Volgens voorzitter Noordink is er geen 
sprake van afstel. "We zorgen ervoor dat 
de geweldige steun die we tot nu toe 
mochten ontvangen, door bedrijven en 
par t icul ieren, op de juiste plek 
terechtkomt. We proberen die onderdelen 
te verschuiven naar een later moment. 
Direct betrokkenen krijgen van ons 
persoonlijk bericht. Verder proberen we 
iedereen op de hoogte te houden via de 
lokale media, onze website en de social 
media."

Vanwege maatregelen rond coronavirus

Activiteiten 75 jaar vrijheid 
voorlopig uitgesteld

Raadskader

De geplande raadsvergadering op 
woensdag 25 maart gaat vanwege de 
situatie rond het coronavirus niet door. 
Oorspronkelijk zou er die avond in de 
raadzaal worden gesproken over onder 
meer de Verordening rec lame-
belasting, de Eerste wijziging van de 
Verordening maatschappelijke onder-
steuning en het geen medewerking 
verlenen aan het verzoek voor het 
wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-
Agrar isch bedr i j f '  tegenover de 
Molenveldweg 6 naar de bestem-ming 
'Wonen’. Ook de hamerstukken 
“Ontheffing woonplaatsvereiste 
wethouder Peppelman” en “Bestem-
mingsplan Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Eibergsestraat 213” 
stonden op de agenda. De genoemde 
onderwerpen zullen op een later 
moment  t i j dens  een  vo lgende 
raadsvergadering worden besproken. 

Daarover leest u te zijner tijd meer in 
GemeenteNieuws.

Raadsvergadering
gaat niet door

 

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

Besluiten B&W

AFVAL

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

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 21 maart  halen school De Kameleon en de Dr. 
Ariënsschool oud papier op in de inzamelgebieden 2 en 6. 
Het oud papier kunt u 's morgens voor 8.30 uur in dozen of 
gebundeld neerzetten bij de containerverzamelplaats.

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 informatie 
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 
zienswijzen 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 
correspondentie het beschikkingsnummer te ver-

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen 
schriftelijk bedenking/zienswijze inbrengen. Deze 
bedenking/zienswijzen moeten worden gericht aan 
burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Ook mondeling kunnen zienswijzen 
worden ingebracht. Hiervoor kunt u telefonisch een 
afspraak maken met het taakveld vergunningen, 
telefoonnummer 053 - 573 45 67.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
• Benteloseweg 23 en 25, Z/19/014990, het aanpas-
 sen v an een dubbele bedrijfswoning naar enkele 
 bedrijfswoning, aspect bouw              .
• Benteloseweg 23, Z/19/014991, het bouwen van een 
 woning, aspect bouw                  .
• Van Galenstraat 31, Z/20/015452, het bouwen van 
 een schuur, aspect bouw en handelen in strijd met 
 regels ruimtelijke ordening              .
• Oldenkotsedijk 50, Z/20/015258, het realiseren van 
 een duurzame woning, aspect bouw en handelen in 
 strijd met regels ruimtelijke ordening          .
• Parnassia 3, Z/20/015259, het realiseren van een 
 dakopbouw op de garage en carport, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 18 maart 
2020. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
• Zonnestraalfestival (26 juli 2020), Z/20/015713, Park 
 Scholtenhagen, ingediend 11 maart 2020

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk voor de 
mogelijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
• Paasvuur (12 april 2020), Z/19/014849, hoek 
 Zendvelderweg/Alsteedseweg, bekendgemaakt 11 
 maar t  2020                       .

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

VERLEENDE COLLECTE VERGUNNING(EN)
• Stichting Engelen Zonder Paradijs, Z/20/015457, huis-
 aan-huis collecte van 4 mei 2020 t/m 9 mei 2020

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking van het besluit 

melden, dat achter het adres staat. Het is niet mogelijk 
om een bezwaarschrift 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 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. Daarvoor 
dient naast het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) te 
worden ingediend bij de voorzieningenrechter. 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 uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
• Beckummerweg 10, Z/20/015696, het kappen van 
 één eik, aspect kap, ingediend 10 maart 2020
• Enschedesestraat 89, Z/20/015724, het plaatsen  
 van e en dakkapel, aspect bouw, ingediend 12 maart 
 2020                             .
• Lansinkstraat 23, Z/20/015725, het plaatsen van een 
 dakkapel, aspect bouw, ingediend 13 maart 2020
• Parnassia 3, Z/20/015259, het realiseren van een 
 dakopbouw op de garage en carport, aspect bouw, 
 ingediend 25 januar i 2020           .
• Weertseriet 12, Z/20/015726, het uitbreiden van de 
 woning, aspect bouw, ingediend 13 maart 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 
omgevingsrecht, van plan zijn medewerking te verlenen:

• Eibergsestraat 92, Z/20/015581, het uitbreiden/ 
 verbouwen van voormalig café 't Stuupke, aspect 
 bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
 ordening, ingediend 27 februari 2020       .
 Dit voornemen en bijbehorende stukken liggen met 
 ingang van 19 maart 2020  tot en met 1 april 2020 ter 
 inzage in het gemeentehuis.                 .

ALGEMEEN
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een bezwaarschrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden 
hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

OUDE BOEKELOSEWEG 95, 97 EN 97A
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Oude Boekeloseweg 95, 97 en97a' in de 
vergadering van 29 januari 2020 gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen 
Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a in Haaksbergen. Het 
plan maakt de realisering van een vrijstaande woning 
met bijgebouwen op de slooplocatie Oude Boeke-
loseweg 97a mogelijk. Voor het perceel Oude 
Boekeloseweg 97 wordt de milieuzonering verwijderd. 
De bestemming van het perceel Oude Boekeloseweg 
95 wijzigt niet. Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1168-0002. 

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude 
Boekeloseweg 95, 97 en 97a' zijn wijzigingen ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebracht. 
Deze wijzigingen zijn het gevolg van ambtshalve 
aanpassingen en zienswijzen op het ontwerp-
bestemmingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen in de 
bij het raadsbesluit behorende nota ontwerp-
bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a'.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 20 maart 2020 tot en met 30 april 2020 
voor een periode van zes weken voor iedereen ter 
inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan 

met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te 
raadplegen via onze website  � Bestemmingsplannen � 
Buitengebied � Vastgesteld � Bestemmingsplan 
'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude 
Boekeloseweg 95, 97 en 97a'. Hier vindt u tevens een 
link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd 
vaststellen van het bestemmingsplan kunnen 
belanghebbenden gedurende bovengenoemde 
terinzagetermijn schriftelijk beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan 
uitsluitend worden ingediend door een belang-
hebbende:
• Die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpb e s t e m -
 mingsplan bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt 
 heeft;                            .
• Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
 geweest om een zienswijze tegen het ontwerp-
 bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te 
 maken;                           .
• Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten 
 aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn aan- 
 gebracht.                         .

Het beroepschrift moet worden ondertekend en 
bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht, een kopie van het 
besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u 
in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan 
treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het 
bestemmingsplan niet. Een belanghebbende die 
beroep heeft ingesteld en die van mening is dat het 
bestemmingsplan niet in werking zou moeten treden, 
kan binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet 
dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. 
Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend 
belang er is om het bestemmingsplan niet in werking 
te laten treden. Indien gedurende de termijn beroep 
is ingesteld en om een voorlopige voorziening is 
verzocht, treedt het bestemmingsplan in werking op 
het moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van 
een beroepschrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

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 0441

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 facebookpagina van de 
gemeente Haaksbergen of volg ons op Twitter en 

Colofon

GemeenteNieuws

BESTEMMINGSPLANNEN


