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“Dit is een plek voor álle Haaksbergenaren!”
Op Sportpark De Greune is met Ontmoetingspark De Greune een prachtige plek 
ontstaan. Waar jong en oud elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen, plezier hebben en 
presteren. Waar gesport wordt, maar ook een praatje gemaakt wordt en spelletjes 
worden gedaan. Begin dit jaar is begonnen met dagbesteding en werkervaringsplek-
ken. Ontmoetingspark De Greune is een plek voor álle Haaksbergenaren.

Ontmoetingspark De Greune ligt op Sport-
park De Greune, aan de groene rand van 
Haaksbergen. Door allerlei nieuwe voorzie-
ningen is hier het afgelopen jaar een fijne 
plek ontstaan voor jong en oud. Denk aan 
de beleefspeeltuin met fitnesstoestellen 
en een heuse jeu-de-boulesbaan. Het ont-
moetingspark is een plek waar jongeren 
zich prima kunnen vermaken. Maar actieve 
senioren óók! Waar sportmiddagen geor-
ganiseerd worden en alle mogelijke doel-
groepen zich welkom kunnen voelen. Een 
plek dus voor iedereen.

Bijzonder trots
Het ontmoetingspark is ook een plek waar 
ouderen, samen met de mensen van Ave-
leijn, nu twee dagen in de week terecht 
kunnen voor dagbesteding. Dat bevalt in-
middels zo goed, dat met de gemeente 
Haaksbergen is afgesproken deze dagbe-
steding verder uit te bouwen, voor ieder-
een en voor alle leeft ijden. “Als stichting 
zijn we vanzelfsprekend bijzonder trots op 
wat we hier samen bereiken. Het is toch 
mooi dat we in deze tijd een structurele en 

zorgkostenbesparende oplossing kunnen 
bieden”, aldus bestuurder Leon Klaczynski.

Geweldige voorziening
“Sommige inwoners krijgen ondersteu-
ning van de gemeente”, legt wethou-
der Antoon Peppelman uit. “Denk aan de 
Wmo, de bijstand of de jeugdwerkers van 
Skillz. We kunnen nu een geweldige voor-
ziening bieden in Haaksbergen, waar we 
eerder buiten de gemeentegrenzen moes-
ten zoeken. Dat scheelt natuurlijk geld. 
Maar belangrijker is dat álle inwoners nu 
de mogelijkheden van het ontmoetings-
park in volle glorie kunnen ontdekken. Of 
je nou alles nog zelf kan of dat je een beet-
je hulp nodig hebt. Dit is een plek voor álle 
Haaksbergenaren!”

Pipowagen
Initiatiefnemer Richard Migchielsen ziet 
dat het ontmoetingspark voorziet in een 
behoeft e “Mensen leggen hier contacten, 
zijn zinvol bezig en werken aan zichzelf. 
We klussen ook samen, waarbij we ons 
uiteraard aan de coronaregels houden. 

We maaien het gras, schilderen een hek 
en zetten koff ie. Onlangs hebben we een 
pipowagen gekocht, die we op het sport-
park kunnen gebruiken bij sportwedstrij-
den. Die wagen zetten we samen in elkaar. 
We denken ook na over een moestuin, 
waar we groenten willen verbouwen waar 
we later mee gaan koken.”

Wie meer wil weten over de mogelijkheden 
van het Ontmoetingspark, kan contact op-
nemen met Richard Migchielsen via tele-
foonnummer 06 - 2099 5262.
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“Laat uw stem horen!”
In het gemeentehuis zijn we druk bezig om alles in orde te maken voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van volgende week. Vanwege de coronacrisis gaan deze verkie-
zingen iets anders dan normaal. Burgemeester Rob Welten roept inwoners op om 
te gaan stemmen. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan 
stemmen en zijn er extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. 

In de stemlokalen nemen we maatregelen 
om het risico op verspreiding van het co-
ronavirus zo klein mogelijk te maken. Inwo-
ners van 70 jaar en ouder kunnen bij deze 
verkiezingen per brief stemmen. Daarnaast 
kunnen mensen die zich kwetsbaar voelen 
eerder stemmen op maandag 15 of dinsdag 
16 maart. Mensen die liever niet naar het 
stembureau gaan of tijdens de verkiezing 
coronaklachten hebben, kunnen iemand 

machtigen om hun stem uit te brengen. 

Burgerplicht
In een speciale videoboodschap vertelt 
burgemeester Rob Welten over de voorbe-
reidingen op de verkiezingen en welke mo-
gelijkheden inwoners allemaal hebben om 
veilig hun stem uit te brengen. Bovendien 
roept de burgemeester inwoners op om 
toch vooral te gaan stemmen. “Menigeen 

beschouwt het als een recht en ik zie het 
ook wel een beetje als een burgerplicht. 
Dus als het even kan: maak er gebruik van. 
Elke stem telt en elke stem is écht belang-
rijk. Mag ik op u rekenen?”, besluit Welten 
zijn oproep.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen is 
te vinden op www.haaksbergen.nl/ver-
kiezingen. Contact opnemen met de ge-
meente kan ook. De gemeente is telefo-
nisch bereikbaar via (053) 573 45 67 of 
stuur een mail naar gemeente@haaksber-
gen.nl. Bekijk de oproep van burgemees-
ter Welten op onze Facebook-pagina of op 
www.haaksbergen.nl.

 Besluiten B&W

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

Werkzaamheden riolering Hibbertsstraat
Sallandse Wegenbouw gaat in opdracht van de gemeente aan de slag met de riolering aan de Hibbertsstraat. Het bedrijf 
koppelt het regenwater van de Hibbertsstraat en van het naastliggende nieuwe parkeerterrein af van het vuilwaterriool 
voor een verstandiger gebruik van het regenwater. De werkzaamheden starten maandag 15 maart en duren tot medio 
april. Verkeer wordt via de Lansinkstraat en Het Meuke omgeleid.

Regenwater aan de Hibbertsstraat ver-
dwijnt momenteel nog in het vuilwater-
riool. Vervolgens wordt het gezuiverd 
door de waterzuivering en dat kost uiter-
aard energie en geld. Als de werkzaam-
heden straks achter de rug zijn kan re-

genwater gemakkelijker afgevoerd wor-
den via een nieuw infiltratieriool. Nu we 
tegenwoordig steeds vaker hevige buien 
hebben is dat van belang. In eerste in-
stantie infiltreert het water in de bodem. 
Als het hard regent wordt het teveel aan 

water afgevoerd naar een sloot of beek 
in de omgeving. Voor de rioleringswerk-
zaamheden worden de straatstenen ver-
wijderd en nadien weer netjes gelegd. 
Bewoners hebben een brief met nadere 
informatie ontvangen. 

Foto: Alexander Fianke
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 13 maart 2021 halen de Bo-
nifatiusschool en Havoc oud papier op in 
de inzamelgebieden 1 en 7. Graag het pa-
pier in dozen of gebundeld aanbieden. Het 
oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
neerzetten bij de containerverzamelplaats. 

ALGEMEEN

BELEIDSREGELS TIJDELIJKE 
ONDERSTEUNING VAN NOODZAKELIJKE 
KOSTEN
Op 2 maart 2021 hebben burgemeester en 
wethouders van Haaksbergen de Beleids-
regels Tijdelijke ondersteuning van nood-
zakelijke kosten vastgesteld. Deze beleids-
regels geven aan in welke situaties, onder 
welke voorwaarden een inwoner in aan-
merking kan komen voor een tegemoetko-
ming Tijdelijke ondersteuning van nood-
zakelijke kosten, en de hoogte hiervan. De 
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning van 
noodzakelijke kosten worden bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 11 

maart 2021, treden in werking op 15 maart 
2021 en werken terug tot 1 januari 2021. 
Deze beleidsregels zijn vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.
nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze be-
leidsregels opgenomen in het verordenin-
gen-/regelingenregister dat op verzoek kan 
worden ingezien bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

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

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 

is niet mogelijk om een bezwaarschrift per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen 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 inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening (in twee-
voud) te worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter. 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 uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Frans Halsstraat 38, Z/21/019005, 
het plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw, ingediend 4 maart 2021

•  Schubertstraat 21, Z/21/019004, het 
uitbreiden van een schuur, aspect bouw, 
ingediend 4 maart 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Klaproos 33c, Z/21/018548, het wijzigen 
van de kelder (wijziging op verleende 
vergunning), aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 19 januari 2021

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 
26 april 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Moatsnieder 26, Z/20/018351, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

•  Moatsnieder 38, Z/20/018353, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 10 maart 2021. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Ensinkweg 4, Z/21/018989, het beëindi-
gen van bedrijfsmatige activiteiten

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

Veilig online 
in Twente

Agenda’s raadscommissies

   Openbare Bekendmakingen

We zijn steeds meer actief op internet. 
Dit biedt kansen, maar helaas zijn er ook 
mensen die er misbruik van willen ma-
ken. Criminaliteit via het internet neemt 
sterk toe en internetcriminelen worden 
steeds slimmer. Ook in Twente. Iedereen 
kan slachtoffer worden. Het wordt steeds 
lastiger om in één oogopslag te herken-
nen als internetcriminelen jouw persoon-
lijke gegevens willen misbruiken of geld 
afhandig willen maken.

Deze week vragen we daarom in Twente ex-
tra aandacht voor jouw veiligheid online. 
Hoe herken ik een phishingmail? Hoe voor-
kom ik dat ik slachtoffer word? En hoe kan 
je als ondernemer jezelf beschermen tegen 
online criminaliteit? Houd onze online ka-
nalen in de gaten of kijk op www.veiliginter-
netten.nl voor meer informatie over jouw 
veiligheid online.

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer digitaal en op afstand. De 
vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de 
gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk maandag 15 
maart contact opnemen met griffier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@
haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 
573 45 67. De griffier bespreekt samen met 
u wat de verdere gang van zaken is.

Commissie Samenleving & Bestuur
Op dinsdag 16 maart staan onder meer de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Voorstel tot het nemen van diverse be-
sluiten in het kader van het oprichten 
van de Stichting Twente Board, het aan-
gaan van de bestuursovereenkomst So-
ciaal Economische Samenwerking, de 
gehele wijziging van de Regeling Regio 

Twente in de Gemeenschappelijke Rege-
ling Gezondheid en het aangaan van de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie-
schap Twente

•  Voorstel tot het vaststellen van de Sub-
sidieverordening coronamaatregelen

•  Voorstel tot het vaststellen van het 
Bankreglement Stadsbank Oost Neder-
land 2020  

•  Behandeling brief van B&W van 19 fe-
bruari 2021 over algemene voorziening 
was- en strijkservice

Commissie Ruimte
Op woensdag 17 maart staan onder meer 
de volgende onderwerpen op de agenda:
•  Behandeling startvoorstel ontwikkeling 

woningbouwlocatie Odink & Koende-
rink terrein

•  Voorstel tot het vaststellen van de Be-
leidsregels zonnevelden en de Eerste 
wijziging van de Legesverordening 2021

•  Behandeling startvoorstel Rood-voor-
Rood in combinatie met Regeling Sane-
ring Varkenshouderij Kinkelerweg 12 en 
Hanninkweg ong. 

•  Voorstel tot het afgeven van een ont-
werpverklaring van geen bedenkingen 
ten behoeve van de sloop en nieuw-
bouw van emissiearme pluimveestallen 
op het perceel Eibergsestraat 211

•  Behandeling e-mail/brieven van Stich-
ting Natuur en Milieu Haaksbergen, be-
woners Leemdijk en bewoners Veld-
kampstraat over plan Diepemaat

•  Behandeling motie van de raad van de 
gemeente Tubbergen over oplossen 
PAS-meldingen


