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GemeenteNieuws
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Subsidie duurzaamheidsactie Poen voor Groen verlengd
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Afsluiten en verwijderen 
gasleiding kosteloos
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De RES Twente

Foto: Shutterstock

Omdat bouwmarkten en winkels sinds half december dicht 
zijn geweest en ook nu slechts mondjesmaat mensen mo-
gen binnenlaten, hebben de deelnemende gemeenten (ook 
Haaksbergen) besloten de actie Poen voor Groen te ver-
lengen. Het blijft  daarom ook na 31 maart mogelijk om een 
deel van uw geld terug te krijgen bij de aanschaf van ener-
giebesparende producten voor uw woning.

Haaksbergenaren konden al een tijd-
je aanspraak maken op een subsidie 
van 50 euro voor de aanschaf van klei-
ne energiebesparende maatregelen. 
Bijvoorbeeld om energieverspillende 
lampen te vervangen door led of om 
het warmteverlies uit de woning te be-
perken door het aanbrengen van tocht-
strips en radiatorfolie. Maar vanwege de 
coronamaatregelen maakten Twentse 
huiseigenaren nog maar mondjesmaat 
gebruik van Poen voor Groen. Er is dus 
nog geld over en daarom is de actie ver-

lengd. Maar wees er snel bij, want op is 
op.

Meer informatie
Wie mee wil doen koopt bij een deel-
nemende winkel materialen om in de 
woning energie te besparen. De kassa-
bon kan ingediend worden via de ac-
tiewebsite. Binnen enkele weken staat 
het aankoopbedrag, tot een maximum 
van 50 euro, op de rekening. Kijk op 
www.poenvoorgroen.nl voor meer 
informatie over de actie. Voor meer 

Woningeigenaren hoeven sinds 1 maart niet meer te betalen voor het afsluiten van 
de gasleiding. De kosten voor het laten verwijderen van de gasaansluiting door de 
netbeheerder worden nu ook per direct volledig vergoed.

Voor veel woningeigenaren was het zuur 
om geconfronteerd te worden met extra 
kosten als ze aardgasvrij wilden worden. 
Dat stimuleert natuurlijk niet echt om de 
stap naar duurzaamheid te maken. Sinds 1 
maart is het verwijderen van de gasaanslui-
ting echter kosteloos. Voor wie vóór deze 
datum de gasaansluiting wilde afsluiten en 
verwijderen, werden nog kosten in rekening 
gebracht. Terugvorderen is dus ook niet 
mogelijk.

De Regionale Energiestrategie (RES) 
Twente is een van de 30 energieregioʼs 
in Nederland die werken aan de uitvoe-
ring van het Klimaatakkoord. Daarin 
staat onder meer dat we samen 35 TWh 
aan energie duurzaam op het land gaan 
opwekken. Daarnaast wordt energie op-
gewekt met windturbines op zee. Elke 
regio draagt haar steentje bij. Ook de 
RES Twente, met 1,5 TWh. Maar wat be-
tekent dit voor Haaksbergen?

Binnen de RES Twente werken de 14 ge-
meenten samen. Elke gemeente draagt 
weer haar steentje bij met opwek van 
duurzame energie aan de RES Twente. Dat 
doen ze met een zogenaamd bod: daar-
in staat hoeveel windturbines, zonnepar-
ken en hectares zon op grote daken in de 

tips over energie besparen kunt u te-
recht bij de wooncoaches van Duur-

zaam Thuis Twente. Kijk op www.
duurzaamthuistwente.nl.

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op 
 www.sterinsamenduurzaam.nl

gemeente gerealiseerd kunnen worden. 
Haaksbergen heeft  een bod gedaan van 5 
windturbines, 30 ha zonnevelden en 22 ha 
zon op grote daken (van meer dan 300 m2). 
Let op: dit is een bod en ligt voor de toe-
komst nog niet vast. 

Hulp bij het invullen van uw belastingaangift e
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Elk jaar kunt u vanaf 1 maart online uw belastingaangift e doen. Vindt u het lastig om 
helemaal zelf uw belastingaangift e in te vullen? Of heeft  u thuis geen computer? De 
Belastingbrigade van de Bibliotheek Haaksbergen kan u helpen bij het invullen van 
uw belastingaangift e. 

Tot 30 april kunnen vrijwilligers van de Be-
lastingbrigade helpen bij het invullen van 
uw belastingaangift e. De vrijwilligers wer-
ken op afspraak. Voor meer informatie of 
het maken van een afspraak kunt u contact 

opnemen met Peter Wijntje, contactper-
soon Belastingbrigade. Hij is te bereiken 
via telefoonnummer (053) 573 45 89. Of kijk 
op www.noaberpoort.nl/belastingbrigade.

Wilt u weten wat de Noaberpoort voor u kan betekenen? 
Kijk eens op www.noaberpoort.nl.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 17 april kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius X-school aan de W.H. Jor-
daansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 17 april haalt basisschool Hol-
thuizen oud papier op in inzamelgebied 
3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen plas-
tic tussen zit en het papier in dozen of ge-
bundeld aanbieden. Het oud papier kunt u 
’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

BELEIDSREGELS ZONNEVELDEN
Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Beleidsregels zonne-
velden vastgesteld. Deze beleidsregels ge-
ven aan onder welke voorwaarden de raad 
en het college medewerking willen verlenen 
aan een omgevingsvergunning voor zon-
nevelden. De Beleidsregels zonnevelden 
wordt bekendgemaakt in het digitale Ge-
meenteblad van 15 april 2021 en treedt in 
werking op 16 april 2021. Deze beleidsregels 
zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden op 
www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daar-
naast zijn deze beleidsregels opgenomen in 
het verordeningen-/regelingenregister dat 
op verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

EERSTE WIJZIGING VAN DE 
LEGESVERORDENING 2021 
Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Eerste wijziging van de 
Legesverordening 2021 vastgesteld. Deze 
verordening bevat een wijziging met betrek-
king tot de voorwaarden en tarieven voor de 
heffing van rechten geheven voor het genot 
van, door of vanwege het gemeentebestuur 
verstrekte diensten inzake zonnevelden. De 
Eerste wijziging van de Legesverordening 
2021 wordt bekendgemaakt in het digitale 
Gemeenteblad van 15 april 2021 en treedt in 
werking op 16 april 2021. Deze verordening 
is vanaf de inwerkingtreding te vinden op 
www.haaksbergen.nl/verordeningen. Daar-
naast is deze verordening opgenomen in 
het verordeningen-/regelingenregister dat 
op verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie 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 
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) 
•  Beethovenstraat 45, Z/21/019287, het 
uitbreiden van woonkamer/keuken, as-
pect bouw, ingediend 5 april 2021

•  Broekheurnerweg 94-94a, 
Z/21/019307, het plaatsen van een 
nieuw kozijn ter vervanging van be-
staand kozijn, aspect bouw, ingediend 6 
april 2021

•  Goorsestraat 38, Z/21/019286, het bou-

wen van een schuur, aspect bouw, inge-
diend 4 april 2021

•  Groenrijck, kavel 15, Z/21/019337, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 9 april 2021

•  Groenrijck, kavel 20, Z/21/0193, het 
bouwen van een woning, aspect bouw 
en inrit/uitweg, ingediend 8 april 2021

•  Industriestraat 18, Z/21/019333, het 
uitbreiden van een sprinklerinstallatie, 
aspect bouw, ingediend 9 april 2021

•  Industriestraat 28, Z/21/019315, het 
uitbreiden van een bedrijfspand, aspect 
bouw, ingediend 7 april 2021

•  Industriestraat 30-34, Z/21/019306, 
het plaatsen van 6 silo’s, aspect bouw, 
ingediend 6 april 2021

•  De Koamscher 1, Z/21/019314, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw, in-
gediend 7 april 2021

•  Julianastraat 149, Z/21/019302, het rea-
liseren van een schuur met overkapping, 
aspect bouw, ingediend 6 april 2021

•  Olthuisweg 24, Z/21/019304, het 
overkappen van een trainingsruimte, as-
pect bouw, ingediend 6 april 2021

•  Ramakerstraat 1, Z/21/019288, het 
plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw, ingediend 5 april 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Blankenburgerstraat 3, Z/21/018839, 
het herbouwen van een bijgebouw, as-
pect bouw, ingediend 17 februari 2021, 
de nieuwe uiterste beslistermijn is 9 juni 
2021

•  De Els 45, Z/21/018691, het uitbreiden 
van de woning met een dakopbouw op 
de garage, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, in-
gediend 2 februari 2021, de nieuwe uiter-
ste beslisdatum wordt 8 juni 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Chopinstraat 28, het bouwen van een 
overkapping, aspect bouw

•  De Volmer 71, Z/21/019050, het plaat-
sen van een carport, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Grevenpaalweg 22, Z/21/018872, het 
verbouwen van de woning, aspect bouw

•  Maatweg 17, Z/21/019040, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit (tijdelijke 
omgevingsvergunning), aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Moatsnieder 34, Z/20/018413, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
14 april 2021. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Rietmolenweg 6, Z/21/019310, het 
plaatsen van 8 silo’s voor het opslaan 
van grondstoffen

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

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
Rectificatie, in week 11, 18 maart 2021 is 
gepubliceerd:

•  Spinnerstraat 15, Z/21/018736, voor 
het wijzigen van de inrichting door het 
buitengebruik te stellen van de lpg-in-
stallatie, dit is onjuist. Het betreft hier al-
leen het aspect geluid.

Het besluit is bekendgemaakt door middel 
van toezending op 10 maart 2021. Tegen 
bovengenoemd besluit kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken na bekend-
making van het besluit een bezwaarschrift 
indienen. Kijk voor de mogelijkheden hier-
toe onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Buitenspeeldag Hassinkbrink, 
Z/21/019333, plantsoen langs Akelei, in-
gediend 9 april 2021

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

BESTEMMINGSPLANNEN

KNOEFWEG 16
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
college in zijn vergadering van dinsdag 6 
april 2021 heeft besloten het ontwerp be-
stemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buitenge-
bied Haaksbergen, locatie Knoefweg 16’ ter 
inzage te leggen. Het plan omvat het slopen 
van 1.100 m2 aan landschapsontsierende 
bebouwing, het verwijderen van een kuil-
voerplaat en het verwijderen van de overi-
ge erfverharding. In ruil hiervoor wordt er 
een nieuwe woning van maximaal 750 m3 
met bijgebouw van maximaal 150 m2 te-
ruggebouwd. Een bestaand bijgebouw van 
200 m2 blijft gehandhaafd ten dienste van 
de bestaande woning. Dit bijgebouw wordt 
opgeknapt en het asbesthoudende dak 
wordt vervangen. De gehele locatie wordt 

Gecombineerde 
commissievergadering

De raad vergadert

   Openbare Bekendmakingen

Maandag 19 april vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de com-
missies Samenleving & Bestuur en Ruimte. De digitale vergadering begint om 
19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente.

Op woensdag 21 april vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 
19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente. De volgende stukken 
staan deze avond op de agenda:

Hamerstuk
•  Vaststellen van de Afstemmingsverorderning

Bespreekstukken
•  Behandeling voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
•  Wijziging van de Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezond-

heid en het aangaan van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 april con-
tact 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.

Op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
•  Wijziging van de Regeling Regio Twen-
te in de Gemeenschappelijke Regeling 
Gezondheid en het aangaan van de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Recrea-
tieschap Twente

•  Ontwikkelingen rond De Kappen

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 
16 april contact opnemen met griffier 
Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griffier be-
spreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is
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 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. 

landschappelijk ingepast. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.WP1009-0001.

Ter inzage
Het ontwerp ‘Wijzigingsplan Buitengebied 
Haaksbergen, locatie Knoefweg 16’ inclu-
sief bijbehorende bijlagen ligt met ingang 
van vrijdag 16 april 2021 tot en met donder-
dag 27 mei 2021 voor een periode van zes 
weken voor iedereen ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis. Het plan met 
de bijbehorende stukken is tevens in digi-
tale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergun-

ningen en plannen → Bestemmingsplannen 
en voorbereidingsbesluiten →Buitengebied 
→ Ontwerp → Wijzigingsplan Buitengebied 
Haaksbergen, locatie Knoefweg 16. Hier 
vindt u tevens een rechtstreekse link naar 
ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voor-
ziening). Tijdens de terinzagetermijn kan 
eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. Tevens bestaat de mogelijkheid 
voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar, Thorben Scholten tele-
foonnummer (053) 573 45 67.

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


