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“ Mooi initiatief  van de EZH dat we van har te steunen”
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Naast veel negatiefs, heeft  corona ook in Haaksbergen een hoop solidariteit op-
geleverd. Zoals initiatieven om ondernemers een har t onder de riem te steken. 
Spontane acties om de kwetsbare bewoners van verzorgingscentra te verrassen. En 
eind 2020 kende Haaksbergen een lokale campagne rond het belang van de corona-
regels. De samenwerkende zorgverleners in Haaksbergen komen nu ook met een 
lokale campagne om inwoners aan te moedigen zich te laten vaccineren. Wethouder 
Samenleving Antoon Peppelman ondersteunt dat van har te.

De zorgverleners in Haaksbergen werken 
samen onder de vlag van de Eerstelijnszorg 
Haaksbergen (EZH). Denise de Zwart van 
de EZH vertelt graag meer over de campag-
ne. “De vaccinatiebereidheid in ons land 
is best goed. Drie op de vier Nederlanders 
geeft  aan zich te willen laten vaccineren. 
Toch merken we in de Haaksbergse spreek- 
en behandelkamers dat mensen nog veel 
vragen, onzekerheden of twijfels hebben. 
Om inwoners van betrouwbare informatie 
te voorzien en het belang van vaccineren 
te onderstrepen, starten we de campagne 
“Vaccineren doe je voor elkaar!”

Goed informeren
De Zwart geeft  aan dat de Haaksbergse 
zorgverleners inwoners van harte aan-

moedigen zich te laten vaccineren tegen 
corona. “Als inwoners de oproep krijgen 
zich te laten vaccineren, dan vinden wij 
het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
dat ook écht doen”, aldus De Zwart. “Daar 
hoort bij dat we mensen zo goed mogelijk 
willen informeren. Zo organiseren we vol-
gende week een interactief webinar voor 
zorgprofessionals in samenwerking met 
een internist-hematoloog van het MST. Zo 
leren we alle ins en outs van het vaccine-
ren en de vaccins. Als we zelf goed geïnfor-
meerd zijn, dan kunnen we onze patiënten 
ook goed informeren.”

Met elkaar  en voor  elkaar
Wethouder Antoon Peppelman vindt het 
mooi dat de lokale zorgprofessionals er 

met deze gerichte campagne werk van 
maken. “Er komen door heel Haaksber-

gen posters te hangen met daarop lokale 
zorgverleners, die ook weer in filmpjes te 
zien zijn op social media. Dit initiatief van 
de EZH juichen we van harte toe. Ik ben er-
van overtuigd dat vaccineren verstandig is 
en hoop dat deze campagne ook anderen 
overtuigt. Maar uiteindelijk bepalen onze 
inwoners het natuurlijk zelf. We vinden 
het ook als gemeente belangrijk dat onze 
inwoners goed geïnformeerd zijn. Het co-
ronavirus bestrijden doen we met elkaar 
en voor elkaar. Uiteindelijk willen we weer 
gewoon naar familie en vrienden, weer aan 
het werk en er weer op uit kunnen gaan. 
Dat kunnen we samen voor elkaar krijgen.”

Aan de slag met grasbeton

 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. 

Vanaf maandag 18 januari gaat de ge-
meente aan de slag met het herstellen en 
aanbrengen van grasbetonstenen langs 
meerdere wegen in het buitengebied. 
Waar het grasbeton verzakt of kapot is, 
wordt het weer netjes recht gelegd of 
vervangen. Ook zijn er wegen bij zonder 
grasbeton, waarbij de berm niet meer in 
goede staat te herstellen is. Deze straten 
krijgen nieuwe grasbetonstenen.

De werkzaamheden vinden plaats op de-
len van de Rietmolenweg, Schansweg, 
Geukerdijk, Nijverheidstraat, Katten-
staartweg, Alsteedseweg en de Marktvel-
derweg. De verkeersoverlast is beperkt. 

Het verkeer kan gewoon passeren of de 
aanwijzingen van verkeersregelaars vol-
gen. De werkzaamheden vallen binnen het 
regulier onderhoud van de gemeente en 
binnen het daarvoor beschikbare budget. 

Webinar  ʻDe verslavende 
digitale wereldʼ

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of 
eenzaamheid? In de Noaberpoort wer-
ken medewerkers van meerdere organi-
saties onder één dak samen. Professio-
nals die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.

Het leven van jongeren lijkt zich tegenwoordig meer online dan off line af te spelen. 
Instagram, Snapchat en For tnite lijken soms belangrijker dan spor ten of met vrien-
den afspreken. Hoe gaat u hier als ouder mee om? Op woensdag 27 januari vindt de 
webinar “ De verslavende digitale wereld”  plaats.

Digital awareness coach Laurens Veltman 
bespreekt verschillende onderwerpen op 
interactieve wijze. Tijdens het webinar 
leert u de digitale wereld van uw kind ken-
nen en hoe u het digitale gedrag van uw 
kind bespreekbaar kunt maken. De avond 
staat in het teken van de vragen van ou-
ders, dus uw input is van harte welkom.

Meedoen
Het webinar “De verslavende digitale we-
reld”  vindt plaats op woensdag 27 janu-
ari om 20.00 uur. U kunt het volgen via 
www.digitalawareness.nl/loes. Vanaf 19.45 
uur is de link actief. Aanmelden van tevo-
ren is niet nodig.
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AFVAL

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 16 januari 2021 halen de Boni-
fatiusschool en Havoc oud papier op in de 
inzamelgebieden 1 en 7. Graag het papier 
in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud 
papierkunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten bij de containerverzamelplaats.

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) 
•  Aamweg 21 Z, Z/21/018419, het bouwen 
van een vakantiewoning, aspect bouw, 
ingediend op 4 januari 2021. 

•  Binnenveldweg 45, Z/21/018445, het 
kappen van een berken, elsen, eiken en 
grove dennen, aspect kappen

•  Bouwstraat ,  kadastraal bekend onder  
sectie P,  nummer 1519, Z/21/018428, 
het bouwen van een bedrijfsverzamel-
gebouw, aspect bouw en inrit/uitweg, 

ingediend 4 januari 2021
•  Bouwstraat ,  kadastraal bekend onder  
sectie P,  nummer 1520, Z/21/018429, 
het bouwen van een bedrijfspand, as-
pect bouw en inrit/uitweg, ingediend 29 
december 2020

•  Eibergsestraat 126 , Z/21/018457, het 
bouwen van een bijgebouw, aspect 
bouw, ingediend 6 januari 2021

•  Ellenbroekweg 12 , Z/21/018438, het 
aanvragen van een functiewijziging, as-
pect handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening, ingediend 5 januari 
2021

•  Industr iestraat 30-34, Z/21/018437, 
het plaatsen van 6 silo’s, aspect bouw, 
ingediend 5 januari 2021

•  Enschedeseweg ong.  tegenover  nr.  50,  
kadastraal bekend Sectie P Nummer 
857, Z/21/018466, het kappen van één 
eik, aspect kappen, ingediend 6 januari 
2020

•  Knoefweg 16 , Z/21/018472, het kappen 
van vier bomen, aspect kap, ingediend 
10 januari 2020

•  Stratersdijk ,  kadastraal bekend onder  
sectie S,  nummer 325, Z/21/018426, het 
vervangen van een baken ten behoeve 
van de luchtvaart, ingediend 4 januari 
2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Bar telerweg 11 , Z/20/017972, het ver-
bouwen van een boerderij tot woonhuis. 
aspect bouw

•  Hegeveldweg 10, Z/20/017623, het bou-
wen van een woning ter vervanging van 
bestaande woning, aspect bouw

•  Kolenbranderweg 11 , Z/20/017486, het 
toevoegen van maatschappelijke func-
ties aan sportpark de Greune, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Meijersgaardenweg 13 Z, Z/20/017974, 
het kappen van zes eiken, aspect kap

•  Meijersgaardenweg 13 Z, Z/20/017973, 
het bouwen van een recreatiewoning ter 
vervanging van bestaande recreatiewo-
ning, aspect bouw

•  Rietmolenweg 24a, Z/20/018333, het 
kappen van twee eiken, aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 13 januari 2020. 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 
•  Bosmatenweg 9, Z/21/018465, voor het 
stoppen met het houden van vleesvar-
kens en ambachtelijk timmerwerk en 
opslag

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

ONTHEFFING PLAATSEN VOORWERPEN 
OP DE OPENBARE WEG
•  Kalter, Z/21/018420, het plaatsen van 
een kraan voor het opperen en het 
plaatsen van een nieuwe lichtstraat op 
het dak van de Hema.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkhe-
den hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

WISSINKBRINK
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 deelgebied Wissink-
brink’ in de vergadering van 25 november 
2020 gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op 
het gebied aan de Wissinkbrinkweg, ten 
noorden van de kern Haaksbergen, waar 
zich tussen de Hassinkbrinkweg en de 
Noordsingel een grotendeels onbebouwd 
agrarisch gebied bevindt. Het plan omvat 
de realisatie van vijf woonkavels. Het iden-
tificatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1188-0002.

Wijziging
Bij de vaststelling van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening deelgebied Wissinkbrink’ zijn 
een aantal wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan aangebracht. 
Deze wijzigingen zijn het gevolg van de in-
gediende zienswijze en de beoordeling 
daarvan, alsook van ambtshalve aanpas-
singen. Deze wijzigingen zijn aangebracht 
zodat de ruimtelijke kwaliteit en de land-
schappelijke samenhang worden versterkt 
voor de Wissinkbrink als geheel, door het 
opnemen van Het landschapsplan Wissin-
kbrink en om het bestemmingsplan tech-
nisch en juridisch beter op elkaar aan te la-
ten sluiten. 

Ter  inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan, het vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 
15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 
voor een periode van zes weken voor ieder-
een ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis. Het plan met de bijbehorende 
stukken is tevens in digitale vorm te raad-
plegen via onze website www.haaksber-
gen.nl → Inwoner → Vergunningen en Plan-
nen → Bestemmingsplannen en voorberei-
dingsbesluiten → Buitengebied → Vastge-
steld. Hier vindt u tevens een rechtstreekse 
link naar de website ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het gewijzigd vaststellen van het bestem-
mingsplan kunnen belanghebbenden ge-
durende 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 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.

3.  Die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan 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 besluit 
en de gronden van het beroep (waarom 
gaat u in beroep).

Voor lopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van het bestem-
mingsplan treedt na afloop van de beroep-
stermijn in werking. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het bestem-
mingsplan niet. Een belanghebbende die 
beroep heeft ingesteld en die van mening 
is dat het bestemmingsplan niet in wer-
king zou moeten treden, kan binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Een verzoek om voorlo-

pige voorziening moet dezelfde gegevens 
bevatten als het beroepschrift . Daarnaast 
moet u aangeven welk spoedeisend be-
lang er is om het bestemmingsplan niet in 
werking te laten treden. 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 indie-
nen van een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn griff ierech-
ten verschuldigd.

DE EIK
Op grond van paragraaf 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht maken bur-
gemeester en wethouders van Haaksber-
gen bekend dat zij in de vergadering van 5 
januari 2021 besloten hebben de volgende 
stukken voor iedereen ter inzage te leggen:
•  Het ontwerp ‘bestemmingsplan Haaks-
bergen-Dorp, uitbreidingslocatie De 
Veldmaat, wijziging locatie de Eik’ met 
bijbehorende stukken.

•  Het ontwerp beeldkwaliteitsplan.
•  De vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie. 

Het plan
Dit wijzigingsplan en het bijbehoren-
de beeldkwaliteitsplan heeft betrekking 
op het gebied aan De Eik-Landweg in het 
noordoosten van Haaksbergen. Het plan 
omvat de wijziging van een agrarisch ge-
bied naar een woonlocatie voor maximaal 
25 woningen met bijbehorende (infra-
structurele, water en groen) voorzienin-
gen. In het geldende bestemmingsplan 
“Haaksbergen-Dorp Uitbreidingslocatie 
De Veldmaat”  zijn voor de planlocatie wij-
zigingsbevoegdheden opgenomen, die het 
mogelijk maken de agrarische bestem-
ming te wijzigen om de ontwikkeling van 
een woonbuurt mogelijk te maken en een 
groenbestemming te realiseren. Het doel 
van het wijzigingsplan is het tot stand bren-
gen van een actueel planologische regeling 
die voorwaarden schept voor de gewenste 
ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plan-
gebied. Het wijzigingsplan is toetsings-
kader voor omgevingsvergunningaanvra-
gen. Het identificatienummer van het wij-
zigingsplan is NL.IMRO.0158.WP1007-0001.

Beeldkwaliteitsplan
Tegelijkertijd met het opstellen van het 
ontwerp wijzigingsplan is ook het ontwerp 
beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin ste-
denbouwkundige en architectonische uit-
gangspunten zijn opgenomen voor het 
plangebied. Nieuwe bouwplannen moeten 
hieraan voldoen. Het beeldkwaliteitsplan 
is onderdeel van de wijzigingsplanstukken 
en zal uiteindelijk door de gemeenteraad 
worden vastgesteld als welstandsbeleid 
voor het plangebied. Het is dan toetsings-
kader voor de Welstandscommissie ingeval 
van omgevingsvergunningaanvragen.

Besluit  vormvr ije m.e. r. -beoordeling
Op basis van de Wet milieubeheer en het 
Besluit milieueffectrapportage moet het 
college bepalen of voor de beoogde ont-
wikkeling een milieueffectrapportage 
vereist is. Omdat de ontwikkeling van de 
woonwijk met maximaal 25 woningen on-
der de drempelwaarde bijlage D van het 
Besluit milieueffectrapportage 1994 (Be-
sluit m.e.r.) valt is een vormvrije m.e.r.-be-
oordeling voldoende. Naar aanleiding van 
de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie 
heeft het college dan ook besloten dat er 
geen milieueffectrapport hoeft te wor-
den opgesteld, omdat er geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu te ver-
wachten zijn. 

Inzien
Het ontwerp ‘bestemmingsplan Haaks-
bergen-Dorp, uitbreidingslocatie De Veld-
maat, wijziging locatie de Eik’, het ontwerp 
beeldkwaliteitsplan en het besluit op de 
vormvrije m.e.r-beoordelingsnotitie met 
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de daarbij behorende stukken liggen met 
ingang van 15 januari 2021 tot en met 25 fe-
bruari 2021 voor een periode van zes we-
ken voor iedereen ter inzage bij de recep-
tie van het gemeentehuis. Het plan met de 
bijbehorende stukken is tevens in digitale 
vorm te raadplegen via onze website www.
haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunnin-
gen en plannen → Bestemmingsplannen 

en voorbereidingsbesluiten → Haaksber-
gen dorp - woongebieden → Ontwerp. Hier 
vindt u tevens een rechtstreekse link naar 
de website ruimtelijkeplannen.nl. Op deze 
website kan het wijzigingsplan worden op-
geroepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het wijzigingsplan of het pla-
nid-nummer: NL.IMRO.0158.WP1007-0001.

Zienwijze
Tijdens de terinzagetermijn kan iedereen 
reageren op het ontwerp wijzigingsplan 
en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Het is 
niet mogelijk om te reageren op het besluit 
op de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie 
op andere wijze dan via het indienen van 
een zienswijze op het ontwerp wijzigings-
plan. Uw schriftelijke zienswijze kunt u in-

dienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 
7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de 
mogelijkheid voor een mondelinge ziens-
wijze. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar, Sandra 
Scheggetman, telefoonnummer (053) 573 
45 67.


