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Herdenken op afstand en online
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Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoff ers van de Tweede Wereldoorlog en 
de slachtoff ers van andere oorlogen en vredesmissies. Vanwege de coronamaatre-
gelen kon dat afgelopen dinsdag niet door bij elkaar te komen. Het moest op afstand 
en online. Dankzij de geweldige ploeg van RTV Sternet kunt u nu tóch de herdenking 
terugkijken, want de lokale omroep maakte prachtige opnamen.

Zo werden er door allerlei vertegenwoor-
digers uit de Haaksbergse samenleving 
bloemen gelegd bij de verschillende mo-
numenten op Haaksbergs grondgebied. 

Het kenmerkende trompettergeluid van de 
Last Post klonk, kinderen lazen een brief 
voor van een overlevende en burgemeester 
Welten legde in zijn toespraak uit waarom 

vrijheid nooit vanzelfsprekend gevonden 
mag worden. Dat gebeurde allemaal zon-
der toeschouwers, maar mét de filmcame-
ra’s van RTV Sternet en de fotocamera van 
Betty Morsinkhof.

Dankzij de inzet van al die Haaksbergse 
vrijwilligers kon er ook dit jaar weer een 
gedenkwaardige herdenking worden ge-
houden. Vrijwilligers van het 4 mei-comité, 
van RTV Sternet en van de MBS. En wat te 

denken van het prachtige herdenkingscon-
cert door Mathanja Kornelissen en Rutger 
de Vries? Stuk voor stuk Haakbergenaren 
met een hart voor Haaksbergen. Een mooi 
voorbeeld van hoe we in Haaksbergen de 
handen ineenslaan en ondanks de coro-
namaatregelen er toch iets bijzonders van 
maken. Op de website www.haaksbergen
inbeeld.nl/herdenken is de indrukwekken-
de uitzending te zien die RTV Sternet van 
de herdenking heeft  gemaakt.
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Drie koninklijke onderscheidingen in Haaksbergen

Op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning vindt tra-
ditiegetrouw de zogeheten Algemene Gelegenheid plaats, ook wel Lintjesregen ge-
noemd. In Haaksbergen ging het maandag 26 april om drie koninklijke onderschei-
dingen. Vorig jaar ging het nog telefonisch, dit jaar ging burgemeester Welten wél 
op bezoek, maar bleef hij op anderhalve meter afstand, met in achtneming van de 
coronamaatregelen. Het opspelden gebeurde door naasten.

Burgemeester Welten ging op bezoek bij 
Alwie Olde Nordkamp, Nel Eindhoven-van 
Tuijl en Ans Vaanhold. De drie Haaksberge-
naren kregen uit de mond van burgemees-
ter Welten te horen dat het Zijne Majesteit 
de Koning heeft  behaagd ze te benoemen 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uiter-
aard hoorde daar een mooie bos bloemen, 
een heerlijke slagroomtaart en een fles 
oranjebitter bij om de felicitaties feestelijk 

luister bij te zetten. De versierselen die bij 
de koninklijke onderscheiding horen, wer-
den door naasten van de gedecoreerden 
opgespeld.

De gedecoreerden in het kort
Alwie Olde Nordkamp (55) zet zich al ruim 
23 jaar met hart en ziel in als vrijwillig 
brandweerman voor de Haaksbergse sa-
menleving. Ook bij de jaarlijkse sinter-

klaasintocht in Haaksbergen was Olde 
Nordkamp jarenlang een drijvende kracht 
en hij is al ruim vijf jaar mantelzorger. Ans 
Vaanhold (66) werkte meer dan een halve 
eeuw bij Het Saalmerink en was daarnaast 
als vrijwilligster voor de bewoners bijzon-
der actief. Ze verrichtte diverse keren man-
telzorg en deed veel vrijwilligerswerk voor 

handbalvereniging Stormvogels. Nel Eind-
hoven-van Tuijl (68) was vele jaren man-
telzorgster voor een hoogbejaarde dame, 
naast haar drukke vrijwilligersleven binnen 
de kerkgemeenschap Haaksbergen-Buur-
se, de Protestantse vrouwenvereniging en 
het kerkbestuur.

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week bijeen voor besluitvorming over uiteenlopende 
onderwerpen. De besluiten uit deze vergadering worden elke woensdagmiddag ge-
publiceerd en zijn na te lezen op haaksbergen.raadsinformatie.nl. 
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Haaksbergen werkt aan biodiversiteit in openbare ruimte 
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De gemeente Haaksbergen streeft  de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet 
alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde kom. Oft ewel, 
meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. Want het gaat in Nederland niet 
zo goed met de insecten, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor de natuur. Om de bloe-
metjes en bijtjes een beetje te helpen, zijn en worden er bloemzaden ingezaaid én 
wordt er minder en anders gemaaid.

Afgelopen zomers hebben de planten, 
struiken en bomen geleden onder de 
droogte. Dorheid is een bedreiging voor 
insecten. Daarom gaan de gemeente en 
Twente Milieu, mede op aandringen van 
de samenwerkende natuurorganisaties, 
aan de slag met het creëren van een be-
tere leefomgeving voor de kleine beestjes. 
Dat is om meerdere redenen van belang. 
Insecten vormen als voedsel voor bijvoor-
beeld vogels een belangrijk onderdeel 
van de kringloop in de natuur. Ook zijn het 
natuurlijke vijanden van de weinig gelief-
de eikenprocessierupsen. Ter bestrijding 

voert de gemeente preventieve maatrege-
len uit met biologische methoden, maar 
de natuur zelf zijn werk laten doen is na-
tuurlijk het duurzaamst. 

Inzaaien bloemenmengsels
Bloemen en kruiden lokken bijen, vlin-
ders, kevers en andere insecten. Daarom 
zijn en worden er bloemmengsels inge-
zaaid en zijn er bloembollen geplant. Op 
allerlei plekken in Haaksbergen verschij-
nen bloemen, bij entrees van wijken, op 
zichtlocaties, op de gemeentelijke be-
graafplaats of op grotere grasvelden, zo-

Grote wens natuurorganisaties
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Het was al langer een grote wens van 
de samenwerkende natuurorganisaties 
in Haaksbergen, verenigd in de Natuur-
tafel, om werk te maken van biodiver-
siteit, vertelt voorzitter Harry Maathuis. 
De natuurorganisaties deden dat de af-
gelopen jaren al, maar nu kan het groter 
aangepakt worden. “We zijn blij met de 
aanpak van de gemeente en Twente Mi-
lieu. Ook eigenaren van gronden, zoals 
het Waterschap en particulieren, doen 
mee. Hoe meer partijen meedoen, hoe 
beter!”, aldus Maathuis. 

Rondgang
Voordat de aanpak voor meer biodi-
versiteit tot stand kwam, heeft  de ge-
meente eerst overleg gevoerd met de 
diverse natuurorganisaties uit Haaks-
bergen. Afgelopen zomer is tijdens een 
rondgang met een ecoloog en leden 
van IVN en Stichting Natuur en Milieu 
gekeken welke gazons geschikt zijn. De 
samenwerkende natuurorganisaties in 

Haaksbergen ondersteunen de meer-
jarige totaalaanpak van de gemeente. 
Dat zijn IVN Haaksbergen, Stichting De 
Groene Waaier, Stichting Schaapskud-
de Haaksbergen, Stichting Natuur en 
Milieu Haaksbergen en Imkervereniging 
De Heidebloem.
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als in Park De Blanckenborgh. Het mooie 
is dus: de bloemen zijn nuttig en óók nog 
eens heel mooi! 

Minder maaien
Bloemen en kruiden krijgen in Haaksber-
gen de ruimte. Gazons en bermen worden 
voortaan minder vaak of niet meer volledig 
gemaaid. Het gaat daarbij logischerwijs 
niet om de grasvelden die als trapveldje 
zijn aangewezen. De grotere velden waar-
bij voortaan een ander maaibeleid geldt, 
worden binnenkort voorzien van een in-
formatiebordje met nadere uitleg. Die 
velden worden maar een paar keer per 
jaar gemaaid en bovendien worden soms 
stroken overgeslagen. Zo blijft  er altijd 

leefruimte voor de insecten in de buurt. 
Grasranden worden wel vaker gemaaid. 
Dat is om te voorkomen dat het gras over 
de paden in de plantsoenen groeit. Het 
maaiafval wordt afgevoerd, zodat de krui-
den beter groeien. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door Twente Milieu in 
opdracht van de gemeente.

Hulp van inwoners 
Van hondenpoep worden kruiden en bloe-
men niet beter. Door hondenpoep netjes 
op te ruimen, kunnen inwoners meehel-
pen om de biodiversiteit te vergroten. Ook 
kunnen inwoners bijdragen aan de biodi-
versiteit door in hun tuin bloemenmeng-
sels te zaaien en bloembollen te poten. 

Afvalinzameling rond Hemelvaartsdag en Pinksteren

 Kijk voor alle informatie over 
energiebesparing, aardgasvrij en 

opwekken van energie op www.sterinsamenduurzaam.nl
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Subsidies voor 
woningeigenaren
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Laat die 50 euro 
niet liggen!

Wilt u uw woning isoleren, zonnepanelen op uw dak plaatsen of andere energiebesparen-
de maatregelen uitvoeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidies of financiële 
regelingen.

Gaat u uw woning isoleren om energiezuiniger 
te worden? Dan vallen de arbeidskosten voor 
het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan 
vloeren, muren en daken bij woningen ouder 
dan 2 jaar onder het 9%-tarief. Als u als par-
ticulier zonnepanelen koopt, dan kunt u de 
btw op aanschaf en installatie (21 procent) 
terugvragen van de Belastingdienst. Bij een 
standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 
wattpiek) voor 4.400 euro levert dit €750,- op.

Als woningeigenaar kunt u ook gebruikmaken 
van de Investeringssubsidie duurzame energie 

en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een 
investering in een warmtepomp, zonneboiler, 
een aansluiting op een warmtenet en met vijf 
typen isolatiemaatregelen. En de Energiebe-
spaarlening voor particulieren is een aantrek-
kelijke mogelijkheid om energiebesparende 
investeringen in of aan uw eigen huis te kun-
nen financieren. Afhankelijk van hoeveel ener-
gie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn 
om de maandelijkse betaling van uw Ener-
giebespaarlening te dekken. Meer informatie 
vindt u via de wooncoach van Duurzaam Thuis 
Twente.

Haaksbergenaren konden al een tijdje aanspraak maken op een subsidie 
van 50 euro voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen. U 
kunt bijvoorbeeld uw energieverspillende lampen vervangen door ledlam-
pen. Of u kunt het warmteverlies uit uw woning beperken door het aanbren-
gen van tochtstrips en radiatorfolie. Via de website www.poenvoorgroen.nl 
kunt u zien welke winkeliers in de gemeente meedoen met deze actie. Be-
spaar energie én geld en maak dus gebruik van deze mooie actie!

Op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag haalt Twente Milieu geen afval op. 
In plaats daarvan komt Twente Milieu op een zaterdag de containers legen. In 
plaats van donderdag 13 mei wordt uw container geleegd op zaterdag 15 mei. En 
in plaats van maandag 24 mei wordt uw container op zaterdag 22 mei geleegd.

Let op dat u de container die dag voor 
7.30 uur aan de straat zet. Zo weet u ze-

ker dat uw container geleegd wordt. De 
klantenservice van Twente Milieu is op 

deze zaterdagen tussen 9.00 - 15.00 uur 
bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 
85 20 111 of via het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact. Het af-
valbrengpunt is op Hemelvaartsdag en 
tweede pinksterdag gesloten. De dag na 
Hemelvaart, vrijdag 14 mei, is het afval-
brengpunt geopend. 

Bevrijdingsdag 
Let op! Op Bevrijdingsdag (5 mei) haalt 
Twente Milieu gewoon afval op. Ook het 
afvalbrengpunt is geopend. 
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 8 mei halen de Bonifatius-
school en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud 
papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats. 

ALGEMEEN

INSPRAAK OVER ONTWERP 
BELEIDSREGELS HANDHAVING WET 
KINDEROPVANG
Burgemeester en wethouders hebben op 6 
april 2021 de ontwerp Beleidsregels hand-
having kinderopvang vastgesteld. Deze 
beleidsregels geven aan Deze beleidsre-
gels geven aan hoe het college handha-
vend optreedt bij overtreding van de Wet 
kinderopvang. De ontwerp beleidsregels 
handhaving Wet kinderopvang liggen in 
de periode van 7 mei 2021 tot vrijdag 4 juni 
2021 ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis en vindt u op onze website: 
www.haaksbergen.nl/terinzage. Inwoners 
en belanghebbenden kunnen binnen de 
termijn van terinzagelegging naar keuze 
schriftelijk of mondeling een reactie geven 
op de ontwerp beleidsregels handhaving 
Wet kinderopvang bij burgemeester en 
wethouders. Inwoners en belanghebben-
den die dat mondeling willen doen, kun-
nen hiervoor contact opnemen met Gerard 
Bos van de afdeling Ontwikkeling, via tele-
foonnummer (053) 573 46 08.

AFSTEMMINGSVERORDENING
Op 21 april 2021 heeft de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Afstemmingsverorde-
ning vastgesteld. Deze verordening geeft 
aan wanneer op grond van de Participatie-
wet, de Wet Inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk-
loze werknemers (IOAW) en de Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandi-
gen (IOZA), maatregelen worden opgelegd. 
De Afstemmingsverordening wordt be-
kendgemaakt in het digitale Gemeente-
blad van 6 mei 2021 en treedt in werking 
op 7 mei 2021. Deze Afstemmingsverorde-
ning is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze Afstemmingsverorde-
ning opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den 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 
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) 
•  Boerenbondstraat 1, Z/21/019528, 
het uitbreiden van een schuur, aspect 
bouw, ingediend 29 april 2021

•  Buurserstraat 51, Z/21/019480, het 
plaatsen van een dakkapel aan de zij-
kant van de woning, aspect bouw, inge-
diend 25 april 2021

•  Oorweg 8, Z/21/019514, het bouwen 
van een bijgebouw, aspect bouw, inge-
diend 29 april 2021

•  Werfheegde 7, Z/21/019508, het uitbrei-
den aan de achterzijde van de woning, 
aspect bouw en monument, ingediend 
28 april 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Enschedesestraat 76, Z/21/019047, het 

handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, aspect handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 
25 februari 2021, de nieuwe uiterste be-
slisdatum wordt 15 juni 2021

•  Veddersweg 7, Z/21/019059, het ver-
groten van de woning, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 10 maart 2021, de 
nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 
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  
•  Bouwstraat 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 
19e, Z/21/018929, het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 
mei 2021. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Heetpasweg 13, Z/21/019533, voor het 
veranderen van het bedrijf

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Voetbalwedstrijd HSC’21 en FC Twente 
(6 juli 2021), Z/21/019523, Scholtenha-
genweg 29a, ingediend 29 april 2021

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.
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Route buslijn 62 wijzigt tussen Enschede en Haaksbergen
Vanaf 2 mei rijdt lijn 62 (Borculo-Denekamp) tussen Enschede en Haaksbergen 
een andere route. Dit heeft te maken met het anders inrichten van de oude N18 
(Haaksbergerstraat/Enschedesestraat). Hierdoor rijdt lijn 62 voortaan niet meer via 
de oude N18, maar een nieuwe route via de Volksparksingel, Westerval en de nieuwe 
N18 richting Haaksbergen.

In verband met de gewijzigde route ver-
vallen voor lijn 62 de bushaltes tussen En-
schede Centraal Station en Haaksbergen 
Wittepalenweg. Reizigers voor de richting 
Van Heekplein of het MST kunnen op het 

busstation Enschede Centraal overstap-
pen op de stadslijnen 1, 2, 3, 4 of 5. Reizi-
gers tussen Usselo en Enschede kunnen 
voortaan gebruikmaken van buurtbus 506. 
De buurtbus stopt bij de meeste haltes in 

Usselo en rijdt door naar Enschede Cen-
traal Station.

Alternatieven in Enschede
Voor de haltes Dr. v/d Zandestraat, Steven-
fennestraat, Spinnerplein, Getfertsingel en 
Veldkampstraat in Enschede kunnen reizi-
gers gebruikmaken van lijn 5 (Zwering-Sta-
tion). Voor de halte Borgbos stappen 
reizigers voortaan met lijn 5 uit bij de halte 
Dr. v.d. Zandestraat. Voor de halte Usseler 
Esch in Enschede kunnen reizigers gebruik-

maken van lijn 8 (Hengelo Noord-Enschede 
Zuid). Zij stappen voortaan uit bij de halte 
Usselerrondweg.

Meer informatie
Meer informatie over de wijziging en 
dienstregeling van buslijn 62 vindt u op 
www.twents.nl. Plan uw reis voor vertrek 
altijd via de reisplanner van Twents of kijk 
op www.9292.nl voor de juiste vertrektij-
den en een actueel reisadvies.

Agenda’s raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer digitaal en op afstand. De verga-
deringen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, 
dan kunt u tot uiterlijk maandag 10 mei con-
tact opnemen met griffier Gerrit Raaben. Dat 
kan via mailadres g.raaben@haaksbergen.nl 
of telefoonnummer (053) 573 45 67. De grif-
fier bespreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is.

Commissie Samenleving & Bestuur
Op dinsdag 11 mei staan onder meer de vol-
gende onderwerpen op de agenda: 

•  Ontwikkelingen rond De Kappen
•  Toelichting proces/stappenplan, facts-
heets en keuzes Voorzieningendiscussie 
(project Subsidies en Voorzieningen)

•  Wijziging van de Regeling Regio Twen-
te in de Gemeenschappelijke Regeling 
Gezondheid en het aangaan van de Be-
drijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap 
Twente

•  Behandeling verzoek van 16 maart 2021 
tot vestiging van een coffeeshop in 

Haaksbergen
•  Behandeling brief van 8 april 2021 over to-
taalbeeld Interbestuurlijk toezicht Haaks-
bergen 2020

Commissie Ruimte
Op woensdag 12 mei staan onder meer de 
volgende onderwerpen op de agenda:
•  Voorstel tot het vaststellen van de aan-
meldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
van 19 oktober 2018 in verband met de 
actualisatie van het bestemmingsplan ‘In-
dustrie-West 2003’

•  Voorstel tot het afwijzen van het verzoek 
om herziening van het bestemmingsplan 

voor de bouw van drie woningen aan de 
Landweg

•  Voorstel tot het vaststellen van de nota 
bodembeheer regio Twente ‘Twents be-
leid veur oale groond 2.0’ en bijbehorende 
regionale bodemkwaliteitskaart Twente

•  Behandeling brief van 24 maart 2021 
van B&W over resultaten en evaluatie 
subsidieverordening gevelverbetering 
kernwinkelgebied

•  Behandeling brief van 26 maart 2021 over 
Regionale Woonagenda Twente

•  Behandeling brief van een inwo-
ner van de gemeente Hengelo over 
afvalproblematiek

   Openbare Bekendmakingen
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BESTEMMINGSPLANNEN

ONHERROEPELIJKE 
BESTEMMINGSPLANNEN
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
de volgende bestemmingsplannen onher-
roepelijk zijn geworden. Dit houdt in dat dit 
bestemmingsplan het juridische kader is 
waaraan aanvragen om omgevingsvergun-
ningen en vormen van grondgebruik wor-
den getoetst. De bestemmingsplannen zijn 
onherroepelijk geworden, omdat er tegen 
deze bestemmingsplannen geen beroep 
is ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Hieronder een overzicht van de bestem-
mingsplannen welke onherroepelijke zijn 
geworden. Achter de naam van het be-
stemmingsplan is aangegeven per wan-
neer het bestemmingsplan onherroepelijk 
is geworden en wat het identificatienum-
mer van het betreffende bestemmingsplan 
is. 
•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening 
Groenrijck’, per 24 juli 2020 onherroepe-
lijk, NL.IMRO.0158.BP1170-0002;

•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening 
deelplan 1 Hassinkborgh’, per 28 augus-
tus 2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1181-0002;

•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herzie-
ning Veldmaterstraat 182’, per 31 janu-
ari 2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1176-0002; 

•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening 
Albert Cuyplaan ongenummerd’, per 
28 februari 2020 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1177-0002;

•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herzie-

ning Schubertstraat 4’, per 22 janua-
ri 2021 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1184-0002; 

•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herzie-
ning Eibergsestraat 92-94’, per 7 augus-
tus 2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1182-0002;

•  ‘Haaksbergen Dorp, partiële herzie-
ning Violier 26 / Duizendblad 48’, per 28 
augustus 2020 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1180-0002;

•  ‘Partiële herziening Scholtenhagenweg 
34 en Maatweg ong.’, per 27 november 
2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1183-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partië-
le herziening Eibergsestraat 207’, per 6 
december 2019 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1164-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Hassinkbrinkweg 24’, per 26 
juni 2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1161-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie 
Oude Enschedeseweg 50’, per 2 augus-
tus 2019 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
WP1006-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Eppenzolderveldweg 192-
194 en Wissinkbrinkweg 52’, per 5 april 
2019 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1157-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Hasseltweg 35’, per 5 april 
2019 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1156-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, par-
tiële herziening Kolleweg 7 en Ste-
genhoekweg 12’, per 23 maart 2018 
onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1154-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partië-
le herziening Hasseltweg 12/12a en 
Hengelosestraat 53’, per 16 februa-
ri 2018 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1152-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, loca-
tie Diepenheimseweg 22’, per 23 juni 
2017 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
WP1005-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partië-
le herziening Eibergsestraat 197-199’, 
per 26 mei 2017 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1145-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Schoolkaterdijk 76’, per 26 
mei 2017 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1144-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Geukerdijk ongenummerd’, 
per 13 januari 2017 onherroepelijk, 
NL.IMRO.0158.BP1143-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Beckummerweg 39-41’, per 
31 augustus 2014 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1107-0003;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Wissinkbrinkweg 44 en Ensin-
kweg 5/7’, per 18 november 2016 onher-
roepelijk, NL.IMRO.0158.BP1142-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, wijzigings-
plan Heetpasweg 13’, per 26 augustus 
2016 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
WP1003-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Voordtweg ongenummerd’, 
per 29 april 2016 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1135-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partië-
le herziening Oude Boekeloseweg 112’, 
per 15 mei 2015 onherroepelijk, NL.IM-
RO.0158.BP1125-0002’

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partië-
le herziening Enschedesestraat 215 & 
Hazenweg ongenummerd’, per 12 juni 
2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1166-0002;

•  ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Eibergsestraat 213’, per 12 
juni 2020 onherroepelijk, NL.IMRO.0158.
BP1175-0002;

De onherroepelijke bestemmingsplannen 
zijn beschikbaar en raadpleegbaar via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het ruimtelijke plan via die lande-
lijke website is authentiek en rechtsgeldig 
boven alle andere versies. De plannen met 
de bijbehorende stukken zijn tevens in di-
gitale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergun-
ningen en plannen → Bestemmingsplannen 
en voorbereidingsbesluiten → Haaksber-
gen Dorp of Buitengebied → Onherroepe-
lijk. Hier vindt u tevens een rechtstreekse 
link naar ruimtelijkeplannen.nl.

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


