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GemeenteNieuws

Zet vrolijke lentebloemen 
op de foto!

Ook zo toe aan de lente? Hier en daar gloort al een sprankje hoop en ontluiken vro-
lijke lentebloeiers. Geniet jij daar ook zo van? Als je de komende weken kleurrijke 
bloemenperken tegenkomt, zet ze dan op de foto. De drie mooiste foto’s plaatsen 
we met de naam van de fotograaf in GemeenteNieuws en op sociale media. Zodat 
heel veel mensen ervan kunnen genieten! Ook hebben we voor de drie mooiste een 
kleine verrassing in petto. Stuur je foto naar communicatie@haaksbergen.nl vóór 
vrijdag 23 april.

 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. 
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Unieke samenwerking tussen ondernemers en basisscholen
De komende weken wacht een deel van de Haaksbergse basisschoolleerlingen en 
plaatselijke bedrijven een serieuze uitdaging. De leerlingen van de hoogste basis-
school groepen gaan aan de slag met creatieve en vernieuwende oplossingen voor 
lastige vraagstukken van Haaksbergse bedrijven. De kinderen worden gekoppeld 
aan een ondernemer en mogen vervolgens laten zien, dat ze als geen ander out-of-
the box kunnen denken. Op dinsdag 30 maart is de digitale start van het project.

AdoptIDee is een innovatief onderwijscon-
cept en koppelt kinderen uit groep zes, ze-
ven en acht aan lokale ondernemers die 
willen innoveren. Deze ondernemers ma-
ken gebruik van de creativiteit van de ba-
sisschoolkinderen en tegelijkertijd is het 
project voor het onderwijs een hele mooie 
ontwikkeling. AdoptIdee vindt dit jaar voor 

het eerst in Haaksbergen plaats. Daarbij 
wordt uiteraard rekening gehouden met 
de regels rondom corona van het RIVM.

Geen belemmeringen
De gemeente Haaksbergen draagt Adopt-
Idee een warm hart toe. Wethouder On-
derwijs en Jeugd Antoon Peppelman: “Kin-

Gratis advies over 
verduurzaming

Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en 

opwekken van energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw woning geschikt zijn? 
Maak dan eens een afspraak met een wooncoach van Duurzaam Thuis Twente. De 
wooncoach kan u onder meer helpen met een plan voor isolatie, de keuze van een 
warmtepomp en of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Hij adviseert u ook over 
subsidies, financiële regelingen of duurzaamheidsleningen. Het advies van de woon-
coaches wordt betaald door de gemeente. Want we vinden het belangrijk dat onze 
inwoners de eerste stap kunnen zetten als het gaat om verduurzaming. Maak een 
afspraak via www.duurzaamthuistwente.nl.

Iedereen weet dat we energie moeten be-
sparen om straks, in 2050 geen CO2 meer 
uit te stoten. Dat lijkt ver weg, maar we 
hebben nog ontzettend veel te doen om 
onze gemeente duurzaam te maken. Be-
gin dus met kleine stappen, die zijn voor 
iedereen te zetten: bespaar energie en 
isoleer uw woning. Naast meer comfort 
zorgt dit voor een lagere energierekening 
en een beter energielabel. Isolatie vergt 
investeren, maar u zet een grote stap op 
besparing op de lange termijn. U kunt ook 
gebruikmaken van de Energiebespaarle-
ning om uw woning te isoleren. En wist u 
dat isolatiemateriaal onder de 9% btw-re-
gel valt? Zo bespaart u én energie én geld 
in uw portemonnee.

deren kunnen nog heerlijk fantaseren en 
dromen. Ze zien geen belemmeringen. Dat 
is nodig om iets nieuws te ontwikkelen. 
Daarnaast moeten kinderen al vroeg een 
beroepskeuze maken. Ook daarom is het 
goed ze te laten kennismaken met wat er 
te koop is.” 

Livestream
Via een livestream kunnen geïnteresseer-
den de kick-off  van AdoptIdee volgen. Ze 
kunnen dan onder meer luisteren naar An-
toon Peppelman. Hij gaat samen met een 
collega-wethouder van de gemeente Gro-
ningen (ook deelnamer aan AdoptIdee 
2021) in op het belang van samenwerking 
tussen bedrijven en scholieren. Daarnaast 

zijn Martijn Aslander en Rob van Vliet uit-
genodigd om hun visie te geven op digita-
le fitheid en interactie. Deze middag horen 
ook de leerlingen in welke uitdaging ze zich 
mogen vastbijten. Het programma start 
op 30 maart op 16.00 uur en is rond 17.00 
uur afgelopen. Geïnteresseerd om de bij-
eenkomst te volgen? Aanmelden kan via 
www.adoptidee.nl/kick-off -2021. Je krijgt 
dan vooraf een link naar de livestream.

De raad vergadert
Op woensdag 31 maart vergadert de gemeenteraad weer digitaal en op afstand. De 
raadsvergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de website van de ge-
meente. De volgende stukken staan deze avond op de agenda:

Hamerstukken
•  Ontheff ing woonplaatsvereiste wethou-
der Peppelman

•  Vaststellen van het Bankreglement 
Stadsbank Oost Nederland 2020

Bespreekstukken
•  Nemen van diverse besluiten in het ka-
der van het oprichten van de Stichting 
Twente Board, het aangaan van de be-
stuursovereenkomst Sociaal Economi-

sche Samenwerking, de gehele wijziging 
van de Regeling Regio Twente in de Ge-
meenschappelijke Regeling Gezondheid 
en het aangaan van de Bedrijfsvoerings-
organisatie Recreatieschap Twente

•  Vaststellen van de Subsidieverordening 
coronamaatregelen

•  Vaststellen van de Beleidsregels zonne-
velden en de Eerste wijziging van de Le-
gesverordening 2021

•  Afgeven van een ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen ten behoeve van de 
sloop en nieuwbouw van emissiearme 
pluimveestallen op het perceel Eiberg-
sestraat 211

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onder-
werpen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 
30 maart contact opnemen met grif-
fier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griff ier be-
spreekt samen met u wat de verdere gang 
van zaken is.

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
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 27 maart kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifaciusschool in 
de Hoeve, de parkeerplaats van VV Buurse 
en tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Paus 
Joannesschool aan de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 27 maart halen de Scouting 
Han Jordaan Groep en Bon Boys oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het 
papier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

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) 
•  Beckummerweg 21, Z/21/019118, het 
kappen van twee populieren en drie ei-

ken, aspect - kap, ingediend op 18 maart 
2021

•  Het Meuke 29, Z/21/019133, het realise-
ren van een dakopbouw op de garage, 
aspect bouw, ingediend 21 maart 2021

•  Oude Rietmolenweg 23, Z/21/019132, 
het restaureren van een boerderij, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening, ingediend 20 
maart 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Bouwstraat 27, kadastraal bekend on-
der sectie P, nummer 1515, Z/20/018360, 
het bouwen van een bedrijfspand, as-
pect bouw en inrit/uitweg, ingediend 29 
december 2020, de nieuwe uiterste be-
slisdatum wordt 5 mei 2021

•  Bouwstraat 29, kadastraal bekend on-
der sectie P, nummer 1520, Z/21/018429, 
het bouwen van een bedrijfspand, as-
pect bouw en inrit/uitweg, ingediend 29 
december 2020, de nieuwe uiterste be-
slisdatum wordt 5 mei 2021

•  Moatsnieder 34 (Groenrijck, kavel 
17), Z/20/018413, het bouwen van een 
woning, aspect bouw, ingediend 31 de-
cember 2020, de nieuwe uiterste beslis-
datum wordt 6 mei 2021

•  Rietmolenweg 14, Z/20/018365, het 
bouwen van een kantoor met bedrijfs-
ruimte/opslag, aspect bouw, ingediend 
29 december 2020, de nieuwe uiterste 
beslistermijn wordt 3 mei 2021

•  Smederijstraat 2 t/m 2g, kadastraal 
bekend onder sectie P, nummer 1519, 
Z/21/018428, het bouwen van een be-
drijfsverzamelgebouw, aspect bouw en 
inrit/uitweg, ingediend 4 januari 2021, 
de nieuwe uiterste beslistermijn wordt 2 
mei 2021

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden 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:
•  De Volmer 71, Z/21/019050, het plaat-
sen van een carport, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Met ingang van 25 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Broekdijk 16, Z/21/019066, het kappen 
van drie eiken, aspect kap

•  Frans Halsstraat 38, Z/21/019005, 
het plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw

•  Moatsnieder 4, Moatsnieder 6, 
Moatsnieder 8, Moatsnieder 10, 
Moatsnieder 12, Moatsnieder 14, 
Moatsnieder 16, Moatsnieder 18, 
Z/20/018309, het bouwen van 8 vrij-
staande woningen, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Onlandsweg 10a, Z/21/018565, het 
verbouwen van een agrarisch bedrijfs-
gebouw tot recreatieappartementen, 
aspect bouw

•  Schubertstraat 21, Z/21/019004, het 
uitbreiden van een schuur, aspect bouw 

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 

op 24 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.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE  
•  Beckummerweg 41a, Z/21/018489, 
aanvraag brandveilig gebruik, aspect 
brandveilig gebruik

Met ingang van 25 maart 2021 kunnen bin-
nen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Alsteedseweg 52, Z/21/019109, voor het 
veranderen van een agrarisch bedrijf

•  Benteloseweg 25, Z/21/018453, voor 
het aanleggen van een gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichtingen

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

BESTEMMINGSPLANNEN

BUURSE ZUID
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 ‘Buurse-Zuid’ in de vergade-
ring van 3 maart 2021 ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op 
het gebied ten zuiden van de kern Buurse, 
globaal ten oosten van de Broekheurner-
weg en ten noorden van de Alsteedseweg. 

Het plan
Met het bestemmingsplan Buurse Zuid 
worden een drietal zaken geregeld:
1.  Met het plan worden woningbouw-
mogelijkheden die door het bestem-
mingsplan “Buitengebied Haaksbergen, 
partiele herziening veegplan 1” waren 
wegbestemd weer teruggebracht en 
wordt een passende bestemming gege-
ven aan het gebied ten zuiden hiervan. 

2.  In het bestemmingsplan wordt reke-
ning gehouden met de actuele woonbe-
hoefte. Zo worden er deels rijwoningen 
toegestaan op een locatie waar eerst 
twee-onder-een-kappers mogelijk wa-
ren, waardoor er per saldo één woning 
toegevoegd wordt.

3.  Tot slot wordt een groenstrook die niet 
meer als zodanig wordt gebruikt, herbe-
stemd met een woon- en tuinbestem-
ming zonder bouwmogelijkheden. 

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1172-0002.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 26 maart 
2021 tot en met 6 mei 2021 voor een peri-
ode van zes weken voor iedereen ter inza-
ge bij de receptie van het gemeentehuis. 
Het plan met de bijbehorende stukken is 
tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website www.haaksbergen.nl → Inwo-
ner → Vergunningen en Plannen → Bestem-
mingsplannen en voorbereidingsbesluiten 
→ Kerkdorpen → Vastgesteld → Bestem-
mingsplan ‘Buurse-Zuid’. Hier vindt u te-
vens een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan 
kunnen belanghebbenden gedurende bo-
vengenoemde terinzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag Het beroep 
kan uitsluitend worden ingediend door een 
belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar gemaakt heeft.

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken.

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 besluit 
en de gronden van het beroep (waarom 
gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestem-
mingsplan treedt na afloop van de beroep-
stermijn in werking. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Een belanghebbende die beroep 
heeft ingesteld en die van mening is dat het 
bestemmingsplan niet in werking zou moe-
ten treden, kan binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening in-
dienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven 
welk spoedeisend belang er is om het be-
stemmingsplan niet in werking te laten tre-
den. 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.

   Openbare Bekendmakingen


