
 donderdag 18 maart 2021 pagina 1

GemeenteNieuws

Lourdeskerk: van godshuis naar seniorenwoning
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Wonen in en om de Lourdeskerk wordt als het aan het college van B&W ligt mogelijk. 
Bouwbedrijf Wijlens heeft  het plan opgevat om vijft ien appartementen in de kerk te 
vestigen en daarnaast zeven levensloopbestendige woningen te bouwen. De Onze- 
Lieve-Vrouwe-van-Lourdeskerk is al jaren aan de eredienst onttrokken en dus niet 
meer als kerkgebouw in gebruik. Vertegenwoordigers van het parochiebestuur zijn 
op zoek gegaan naar een passende nieuwe bestemming van de kerk. Én hebben die 
gevonden in het plan van Wijlens voor seniorenwoningen.

De aannemer heeft  L&O Architecten inge-
schakeld en met elkaar maakten zij een 
plan voor vijft ien appartementen in het 
kerkgebouw voor senioren met een even-
tuele hulpvraag. Het kerkgebouw blijft  
daarbij volledig in stand. Het is de bedoe-
ling dat een zorgorganisatie de apparte-
menten op termijn gaat verhuren. Rond 
de kerk komen zeven levensloopbestendi-
ge hofjeswoningen voor de oudere doel-
groep. Voor deze (koop)woningen worden 
de pastoriewoning en een verbindingsgang 
gesloopt. 

Monument
De Lourdeskerk (zonder bijgebouwen) 
is aangewezen als gemeentelijk monu-

ment. Wethouder Jan-Herman Scholten 
is tevreden met de nieuwe invulling van 
het kerkgebouw. Scholten: “De Lourdes-
kerk is een mooi voorbeeld van naoorlog-
se bouwkunst met de traditionele vormen 
en bijzondere geveltechniek. Het doet mij 
goed dat het gebouw een nieuwe functie 
krijgt en daardoor behouden blijft  voor 
Haaksbergen.” 

Zelfstandig
Scholten denkt dat de woningen in een be-
hoeft e voorzien. “We hebben nu eenmaal 
steeds meer ouderen en die wonen graag 
zo lang mogelijk zelfstandig”, aldus de wet-
houder. En glimlachend: “Ik kan me boven-
dien voorstellen dat er veel animo is om in 

de kerk te wonen. Je hebt er immers een 
extra engeltje op je schouder!” Het college 
van B&W kan zich onder voorwaarden in de 
plannen vinden. Burgemeester en wethou-
ders willen dat er gedurende het bouwpro-

ces contact blijft  tussen het bouwbedrijf 
en de buurt. Ook zijn er eisen gesteld aan 
het aantal parkeerplaatsen en een wa-
terberging. Het laatste woord is aan de 
gemeenteraad.

Uitslag verkiezingen 
op internet
Deze week vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, uiteraard ook in 
Haaksbergen. Er kon deze editie vroeg worden gestemd, per brief en uiteraard we-
derom per volmacht. Normaal gesproken worden de Haaksbergse uitslagen bekend-
gemaakt tijdens een heuse verkiezingsavond in de publiekshal van het gemeente-
huis. Maar de coronamaatregelen staan zulke bijeenkomsten nu niet toe. Maar onli-
ne zijn die uitslagen vanzelfsprekend wél te bekijken.

De verkiezingsuitslag van de gemeente 
Haaksbergen is woensdagavond bekend-
gemaakt via de landelijke nieuwsdienst 
ANP. Belangstellenden kunnen de verkie-
zingsuitslag ook zien op onze eigen web-
site www.haaksbergen.nl/verkiezingen. 
Bij het ter perse gaan van dit Gemeente-
Nieuws waren de verkiezingen nog in volle 

gang. Het was de verwachting de voorlo-
pige uitslag op woensdag 17 maart rond 
middernacht te kunnen presenteren. Op 
donderdag 18 maart kan de definitieve 
verkiezingsuitslag van Haaksbergen vast-
gesteld worden. Die komt dan ook op de 
gemeentelijke website.

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

Trekpontje slachtoff er 
van vandalen

De meeste mensen kennen het wel: het trekpontje in de Veldmaat. Kinderen (maar 
ook hun ouders en opa’s en oma’s) beleven plezier om met het pontje naar het ei-
land in de vijver aan de Veldzichtweg te gaan. Dat plezier wordt echter af en toe 
ruw verstoord door mensen die menen dat de trekpont vernield moet worden. Dat 
is nu weer het geval. Behalve dat dit leidt tot onnodige reparatiekosten, kan er nu 
ook niet mee gespeeld worden. Buurtbewoners en voorbijgangers die zien dat er 
vernielingen worden aangericht vragen wij om zo snel mogelijk de politie daarover 
te informeren. En voor de vandalen onder ons: van andermans spullen blijf je af! 
Dankjewel!
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 20 maart kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 20 maart haalt basisschool 
Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic 
tussen zit en het papier in dozen of gebun-
deld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s 
morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

VERORDENING BESLISTERMIJN 
SCHULDHULPVERLENING
Op 3 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Verordening beslis-
termijn schuldhulpverlening vastgesteld. 
Deze verordening bepaalt dat het colle-
ge binnen een termijn van 8 weken na het 
eerste gesprek een beschikking tot schuld-
hulpverlening of de afwijzing daarvan 
geeft. De Verordening beslistermijn schuld-
hulpverlening wordt bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 17 maart 
2021 en treedt in werking op 19 maart 
2021. Deze verordening is vanaf de inwer-
kingtreding te vinden op www.haaksber-
gen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
verordening opgenomen in het verorde-
ningen-/regelingenregister dat op verzoek 
kan worden ingezien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis.

VERORDENING KWALITEIT 
VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN 
HANDHAVING OMGEVINGSRECHT
Op 3 maart 2021 heeft de gemeenteraad 

van Haaksbergen de Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht vastgesteld. Deze 
verordening geeft aan de gemeente de zorg 
voor een gezonde en veilige fysieke leefom-
geving met oog voor de maatschappelijke 
functies daarvan, om in landelijk verband 
de kwaliteit van de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht te 
bevorderen, te borgen en te beoordelen. 
De Verordening kwaliteit vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving omgevings-
recht wordt bekendgemaakt in het digitale 
Gemeenteblad van 17 maart 2021 en treedt 
in werking op 18 maart 2021. Deze verorde-
ning is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze verordening opgenomen 
in het verordeningen-/regelingenregister 
dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis.

MANDAATBESLUIT 
SCHULDHULPVERLENING
Op 2 maart 2021 heeft het college van 
Haaksbergen het Mandaatbesluit schuld-
hulpverlening vastgesteld. Dit besluit be-

vat de gemandateerde bevoegdheid tot 
het nemen van besluiten over aanvragen 
om schuldhulpverlening aan de medewer-
kers van de gemeente Haaksbergen en de 
Stadsbank Oost Nederland. Het Mandaat-
besluit schuldhulpverlening wordt bekend-
gemaakt in het digitale Gemeenteblad van 
17 maart 2021 en treedt in werking op 19 
maart 2021. Dit mandaatbesluit is vanaf 
de inwerkingtreding te vinden op www.
haaksbergen.nl/verordeningen. Daarnaast 
is dit mandaatbesluit opgenomen in het 
verordeningen-/regelingenregister dat op 
verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

INSPRAAK OVER ONTWERP NADERE 
REGELS SUBSIDIE RECLAMEBELASTING 
2021 
Burgemeester en wethouders hebben op 
16 maart 2021 de ontwerp Nadere regels 
subsidie reclamebelasting 2021vastge-
steld. Deze ontwerp Nadere regels subsi-
die reclamebelasting 2021 geven aan op 
welke wijze het college subsidie verstrekt 
voor activiteiten en voorzieningen voor de 
promotie en verbetering van het centrum 

Folder en stickers: 
info over afval
In Rond Haaksbergen treft u deze 
week een folder en twee stickers 
aan met informatie over het schei-
den van afval. We krijgen name-
lijk regelmatig vragen over wat er 
in de afvalcontainers mag. De fol-
der staat boordevol informatie en 
kunt u in uw keukenlade of meter-
kast bewaren. De twee stickers zijn 
bedoeld voor op de container voor 
verpakkingen of gft. Zo heeft u op 
het laatste moment altijd een ge-
heugensteuntje bij de hand!

Inwoners die geen folder en con-
tainerstickers hebben ontvangen 
kunnen deze volgende week op-
halen bij de receptiebalie van het 
gemeentehuis, waar we een re-
servevoorraad hebben liggen. Het 
is van belang dat zo veel mogelijk 
mensen zo goed mogelijk hun af-
val scheiden. Veel afval kan immers 
opnieuw gebruikt worden. Dat is 
goed voor het milieu én goedkoper. 
Doet u mee?

Gemeente in gesprek met ondernemers

“Duidelijkheid over wat wel en niet mag”

Activiteiten voor de jeugd

Haaksbergen aan Zet

Ook in Haaksbergen zitten er veel ondernemers in de knel vanwege de beperken-
de coronamaatregelen. Niet-essentiële winkels hebben het extra lastig, omdat zij 
het zwaarst worden getroffen. Na de meest recente persconferentie van het kabinet 
ging de gemeente, samen met de HOV, in gesprek met ondernemers. In die gesprek-
ken bleek dat er bij sommige ondernemers onduidelijkheid bestond over wat er nou 
wel en niet mag. Bijvoorbeeld of je een rek met koopwaar voor de winkel mag zetten 
of niet. De gemeente zocht het uit.

Burgemeester Welten heeft er begrip voor 
dat ondernemers meer willen dan wat nu 
mogelijk is. “Het is moeilijk om te zien dat jij 
met je winkel iets niet mag, wat een andere 
winkel iets verderop wel mag”, stelt de bur-
gemeester. “Maar we hebben met elkaar 
een coronapandemie te bestrijden. Daar-
om is er landelijke regelgeving, waar we 
lokaal niet van kunnen en moeten willen 
afwijken. We hebben nu gekeken naar hoe 
het precies zit en dat hebben we bespro-
ken met de Haaksbergse ondernemers.”

Geen bekeuring voor uitstalling
Op landelijk niveau hebben de koepelor-
ganisaties uit de detailhandel afspraken 
gemaakt met de Rijksoverheid. “Die af-
spraken zijn niet vrijblijvend. Een van die 
afspraken is dat uitstallingen met winkel-
waren (bij niet-essentiële winkels, red.) 
niet buiten mogen staan”, legt Welten uit. 
“Die afspraken heeft de branche dus zelf 
gemaakt, om te voorkomen dat mensen 
gaan funshoppen. Maar dat buiten neer-
zetten van uitgestalde waren is juridisch 
gezien niet strafbaar. Winkeliers kunnen 

dáár dus geen bekeuring voor krijgen.”

Funshoppen mag niet
Een uitstalling kan mensen uitnodigen tóch 
te gaan funshoppen. “En dat is wél straf-
baar”, vertelt Welten. “Een sobere uitstal-
ling mag, maar de winkelier moet ervoor 
zorgen dat er niet gewinkeld wordt uit deze 
uitstallingen. Als dat toch gebeurt, dan kan 
een bekeuring de consequentie zijn. Wij 
gaan niet handhaven op de uitstallingen 
buiten, maar we roepen ondernemers wél 
op de gemaakte afspraken tussen hun ei-
gen branche en de overheid te respecteren 
en na te leven. Wie dat niet doet, die weet 
wat de gevolgen dan kunnen zijn.”

Wat kan er dan wél?
Welten hoopt dat er ook begrip is voor de 
maatregelen. “Hoe beter we ons aan de 
basisregels houden, hoe minder besmet-
tingen er zijn. En hoe eerder we weer meer 
kunnen”, legt de burgemeester uit. “Inwo-

ners kunnen ondernemers helpen door 
zich goed aan de regels te houden en door 
lokaal te shoppen. Bij steeds meer onder-
nemers kun je ook online je inkopen doen, 
zoals op www.shoppeninhaaksbergen.nl. 
En in veel gevallen is ook winkelen op af-
spraak of het afhalen van eerder gedane 
bestellingen mogelijk”, besluit Welten.

In gesprek blijven
Als het aan Rob Welten en HOV-voorzitter 
Jan Paul Klein Poelhuis ligt, dan blijven de 
gemeente en de ondernemers met elkaar 
in gesprek. “Dat willen de ondernemers en 
dat wil de gemeente”, stelt burgemeester 
Welten. “We moeten nóg meer het contact 
met elkaar zoeken, zodat we mogelijke on-
duidelijkheden voor kunnen zijn. Dat kun-
nen we nog beter doen en dat heb ik de 
ondernemers ook gezegd. Ik heb gemerkt 
dat dat zeer wordt gewaardeerd. Dit was 
zeker niet de laatste keer dat we elkaar 
hebben gesproken.”

Foto: Shutterstock

In deze tijd is het lastig voor jongeren 
om elkaar te ontmoeten of om samen 
wat leuks te doen. Skillz Haaksbergen 
organiseert daarom de komende maan-
den speciale (sportieve) activiteiten 
voor Haaksbergse jongeren. Dat doen 
zij in samenwerking met verschillen-
de verenigingen en ondernemers uit 
Haaksbergen. 

Onder de naam ‘Haaksbergen aan Zet’ no-
digt Skillz jongeren van 12 tot en met 17 
jaar uit om mee te doen. Er staan al ver-
schillende activiteiten op de planning. 
Zoals een zeskamp bij zwembad De Wil-
der, een graffiti workshop bij Het Assink 
lyceum, SmartGoals bij HSC’21 of buiten-
fitness bij ontmoetingspark De Greune. 
Alle activiteiten zijn gratis én coronaproof. 
Aanmelden kan via www.jonginhaaks-
bergen.nl. Op de website staat ook een 
volledig overzicht van de activiteiten die 
plaatsvinden. Dat aanbod zal de komende 
periode nog verder worden uitgewerkt.

   Openbare Bekendmakingen
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van Haaksbergen. De ontwerp Nadere re-
gels subsidie reclamebelasting liggen in 
de periode van 19 maart 2021 tot 17 april 
2021 ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis en vindt u op onze website 
www.haaksbergen.nl. Inwoners en belang-
hebbenden kunnen binnen de termijn van 
terinzagelegging naar keuze schriftelijk of 
mondeling een reactie geven op de ont-
werp Nadere regels subsidie reclamebelas-
ting 2021 bij burgemeester en wethouders. 
Inwoners en belanghebbenden die dat 
mondeling willen doen, kunnen hiervoor 
contact opnemen met mevrouw A. Som-
horst van afdeling ontwikkeling, via tele-
foonnummer (053) 573 45 67.

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 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de voor-
zieningenrechter. 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) 
•  Broekdijk 16, Z/21/019066, het kap-

pen van drie eiken, aspect kap, inge-

diend 11 maart 2021
•  Enschedesestraat 76, Z/21/019047, 

het handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, aspect hande-
len in strijd met regels ruimtelijke or-
dening, ingediend 9 maart 2021

•  De Koamscher 1, Z/21/019051, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening, ingediend 9 
maart 2021

•  Maatweg 17, Z/21/019040, het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit, as-
pect bouw, ingediend 9 maart 2021

•  De Volmer 71, Z/21/019050, het 
plaatsen van een carport, aspect 
bouw, ingediend 9 maart 2021

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

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Uitterhoevestraat 9, Z/20/018396, 

het aanpassen van de woning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

Met ingang van 18 maart 2021 kunnen bin-
nen twee weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Onlandsweg 10a, Z/21/018565, het 

verbouwen van een agrarisch be-
drijfsgebouw tot recreatieapparte-
menten, aspect bouw, ingediend 21 
januari 2021

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 
29 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  
•  Beckummerweg 45, Z/21/018556, 

het vervangen van een bedrijfswo-
ning, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening 

•  De Boorne 29a, Z/21/018881, het 
kappen van één eik, aspect kap

•  Gerard Terborghstraat 12, 
Z/21/018661, het verbouwen van de 
garage, aspect bouw

•  Moatsnieder 42, Z/21/018625, het 
bouwen van een vrijstaande woning, 
aspect bouw

•  Violier 26, Z/20/018277, het bouwen 
van een vrijstaande woning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Zendvelderweg 17, Z/21/018487, het 
plaatsen van een bovengrondse wa-
tersilo (tijdelijke omgevingsvergun-
ning), aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 17 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 
•  Brammeloweg 12, Z/21/018456, Mel-

ding gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichting

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

 BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
•  Spinnerstraat 15, Z/21/018736, het 

betreft het wijzigen van de inrichting 
door onder andere het buiten gebruik 
stellen van de LPG-installatie (be-
kendgemaakt d.d. 10 maart 2021)

Het besluit ligt vanaf 18 maart 2021 ter in-
zage in het gemeentehuis. Tegen bovenge-
noemde besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

BARTELERWEG 9
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Bartelerweg 9’ in de 
vergadering van 3 maart 2021 gewijzigd 
heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het slopen van 1.385 m² 
aan landschapsontsierende bebouwing, 
het verplaatsen van een bestaand bijge-
bouw van 125 m², het bouwen van een 
compensatiewoning van 750 m3 met een 
bijgebouw van 300 m2 aan de Bartelerweg 
9. Tevens wordt het perceel landschappe-
lijk ingepast. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1179-0002. 

Wijziging
Bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Bartelerweg 9’ is één wijziging 
ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan aangebracht. Deze wijziging 
betreft een aanpassing op de verbeelding. 
Er is gebleken dat de verbeelding niet in 
overeenstemming is met de erfinrichtings-
tekening. De woonbestemming op de ver-
beelding is in overeenstemming gebracht 
met de erfinrichtingstekening.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 19 
maart 2021 tot en met 29 april 2021 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadplegen 
via onze website www.haaksbergen.nl → 
Inwoner → Vergunningen en Plannen → 

Bestemmingsplannen en voorbereidings-
besluiten → Buitengebied → Vastgesteld → 
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Bartelerweg 9’. 
Hier vindt u tevens een link naar ruimtelij-
keplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het gewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan kunnen belanghebbenden 
gedurende bovengenoemde terinzageter-
mijn schriftelijk beroep instellen bij de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad kenbaar gemaakt heeft;

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswij-
ze tegen het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken;

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigin-
gen die ten aanzien van het ontwerp-
bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend 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 be-
sluit en de gronden van het beroep (waar-
om gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het be-
stemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het instellen 
van beroep schorst de werking van het be-
stemmingsplan niet.

Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat het be-
stemmingsplan niet in werking zou moeten 
treden, kan binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Daarnaast moet u aange-
ven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te la-
ten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopi-
ge voorziening is verzocht, treedt het be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd.

Heeft u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar  
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact


