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Buurt praat mee over verkeer, parkeren en park

Ruwe schetsen van het Marktplan van boven af en vanaf de kant van het park. De schetsen worden de komende tijd verder uitgewerkt.

De ontwikkeling van het zogenoemde ʻgat in de Marktʼ en het naastliggende terrein 
belandt in een nieuwe fase. De gemeente vraagt buurtbewoners en omliggende on-
dernemers om inbreng voor verkeersonderzoek en de inrichting van de openbare 
ruimte. Ondertussen schrijven de samenwerkende ontwikkelaars Nordwick en Ben 
Roerink een tender uit: supermarkten kunnen hun concrete belangstelling aangeven 
om zich te vestigen in het pand. 

De gemeente Haaksbergen werkt aan een 
aantrekkelijk en groen centrum. De Markt 
krijgt langzamerhand een steeds mooie-
re aanblik, maar het ‘gat’ en de naastgele-
gen leegstaande panden zijn nog altijd een 
doorn in het oog. Realisatie van het Markt-
plan zal daar verandering in brengen. Daar-
bij gaan de ontwikkelaars niet alleen de 
ruimte aan de Markt aanpakken, maar ook 
het terrein waar voorheen De Bron geves-
tigd was. Het complete Marktplan bestaat 
uit winkel- en/of horecaruimte, een super-
markt en ongeveer 65 appartementen en in 

de nabijheid een openbaar park. Afgelopen 
jaar is het plan verder uitgewerkt.

Rekening met wensen
De gemeente start nu op korte termijn een 
verkeersonderzoek om de consequenties 
van het plan voor het verkeer en parkeren 
in beeld te brengen. Dat gebeurt samen 
met omwonenden en omliggende onderne-
mers. Ook wil de gemeente met de buurt in 
gesprek over de inrichting van het park. Ui-
teraard wordt bij de verdere verfijning van 
het Marktplan zo veel mogelijk rekening 

gehouden met hun wensen hieromtrent. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de 
resultaten van het woonbehoeft eonder-
zoek, die aanwijzingen geven over bijvoor-
beeld de omvang van de appartementen en 
de mogelijke doelgroep.

Publiekstrekker
Voor de versterking van het centrum is het 
wenselijk dat zich een publiekstrekker ves-
tigt binnen het Marktplan. De ontwikkelaars 
willen daarom een supermarkt realiseren. 
In dit stadium van de planvorming wordt 
de interesse onder supermarkten gepeild. 
Om deze reden hebben de samenwerken-
de ontwikkelaars Nordwick B.V. en Ben Roe-
rink besloten een tender uit te schrijven. 
In het kader van deze tender, die door een 
onafhankelijke partij zal worden begeleid, 
kunnen supermarkten hun concrete be-
langstelling aangeven voor vestiging in het 
complex. Er zal sprake zijn van een open 

tender, waarbij alle supermarkten een kans 
krijgen om hun interesse kenbaar te maken. 
Op die manier kan bij de verdere uitwerking 
van het plan ook rekening worden gehou-
den met de supermarkt die zich gaat vesti-
gen en de wensen die de exploitant van die 
supermarkt eventueel heeft . 

Overleg en inspraak
Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of 
het plan kan doorgaan, want er moet een 
bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. 
Voordat het echter zover is, is nog volop 
inspraak en overleg mogelijk. Het overleg 
met de omwonenden en ondernemers in 
de buurt vindt over enkele weken plaats. 
Zij hebben daarover schrift elijk bericht ont-
vangen. Overige inwoners kunnen naar 
verwachting na de zomer reageren op een 
eerste versie van het bestemmingsplan, dat 
ter inzage wordt gelegd. Ook in het vervolg-
traject is nog inspraak mogelijk. 

Gemeentelijke uitgaven en inkomsten 2021 in de pas
Het college van B&W geeft  in de Eerste Bestuursrapportage 2021 een stand van za-
ken van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste vier maanden 
van 2021. Daaruit blijkt dat inkomsten en uitgaven redelijk met elkaar in balans zijn. 
Er is sprake van een klein overschot van 88.000 euro.  Dat is mede door een eenma-
lige bijdrage van de Rijksoverheid voor jeugdzorg en door de voortzetting van een 
strak financieel regiem. Op deze manier lukt het om financiële tegenvallers op te 
vangen met gunstige resultaten.

Zoals het zich nú laat aanzien komt het be-
grotingssaldo eind 2021 uit op een bedrag 
van 107.000 euro. Eind vorig jaar liet de Be-
groting 2021 nog een plusje van 19.000 euro 
zien. Daar komt nu dus 88.000 euro bij. Veel 
gemeenten kampen met hoge uitgaven in 
het sociaal domein, waaronder Jeugdzorg. 
Voor de Jeugdzorg hebben gemeenten 
daarom eenmalig een extra bijdrage gekre-
gen van het Rijk. Voor Haaksbergen kwam 
dit neer op 600.000 euro. Voor de meeste 
gemeenten is dit echter lang niet voldoen-
de. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat ge-
meenten structureel 1,7 miljard euro éxtra 
nodig hebben om inkomsten en uitgaven 
in het sociaal domein in balans te brengen. 

Voor Haaksbergen betekent dit dat jaar-
lijks 1,7 miljoen euro extra nodig is.  

Omstandigheden
Het coronavirus heeft  uiteraard zijn uit-
werking op de financiële huishouding van 
de gemeente. Vorig jaar ontvingen ge-
meenten financiële middelen van de Rijks-
overheid, bedoeld om extra kosten die 
gemeenten door corona maken of door ge-
derfde inkomsten te compenseren. De ge-
meente Haaksbergen heeft  een deel van 
dit bedrag gebruikt in 2020 en een deel in 
de eerste helft  van 2021. Verenigingen en 
organisaties kunnen nog altijd een beroep 
doen op coronagelden. Ook heeft  de ge-

meente extra menskracht nodig gehad om 
toezicht te houden op de coronamaatrege-
len. Een andere omstandigheid waar Ne-
derland mee werd geconfronteerd was het 
winterse weer begin dit jaar. De gemeen-
te was meer geld kwijt dan normaal aan 
gladheidsbestrijding. 

Nieuw beleid
Het verbeteren van de financiële situatie 

en het versterken van de organisatie blij-
ven de twee belangrijke speerpunten van 
de gemeente Haaksbergen. De komende 
jaren gaat daar alle aandacht naar toe. Een 
voorzichtig financieel beleid blijft  de bo-
ventoon voeren. 

De gemeenteraad vergadert op 17 juni om 
19.30 uur over de Eerste Bestuursrapporta-
ge 2021.

 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. 

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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Op bezoek bij de buren

Met partnergemeente Ahaus heeft Haaksbergen al meer dan drie decennia een uit-
stekende relatie. Zoals het goede buren betaamt. Aan de andere kant van de grens 
wordt ieder jaar de zogeheten 'Tag der Nachbarn' gevierd. De Dag van de Buren dus 
eigenlijk. Reden genoeg om, uiteraard met inachtneming van de geldende corona-
maatregelen, een bezoekje te brengen aan onze noabers.

Burgemeester Karola Voss en wethouder 
Werner Leuker verwelkomden onze eigen 
burgemeester Rob Welten en ambtenaar 
internationale contacten, Angélique Kar-
nebeck van harte in het fraaie stadhuis van 
Ahaus. Welten toonde zich verheugd over 
dit eerste fysieke bezoekje aan onze oos-

terburen in meer dan een jaar tijd. “Goed 
om elkaar weer te zien en spreken”, aldus 
Welten. “Goede buren zijn belangrijk! Wij 
kijken reikhalzend uit naar intensivering 
van de contacten, zodra de situatie dat 
weer toelaat.”

Uiterst links burgemeester Welten, met naast hem burgemeester Voss. Rechts wethouder Leuker, 
geflankeerd door de medewerkers internationale contacten Andrea Ostendorf (Ahaus) en Angélique 
Karnebeck (Haaksbergen).

Onderhoud aan de weg 
Op verschillende plekken in Haaksbergen wordt de komende weken aan de weg ge-
werkt. Naast plaatselijke reparaties, krijgen sommige asfaltwegen een nieuwe slijt- 
of deklaag. In de periode dat er aan de weg gewerkt wordt, kan het zijn dat de straat 
tijdelijk wordt afgezet en doorgaand verkeer moet omrijden. Aannemer Roelofs 
Infra en Milieu BV uit Den Ham voert de werkzaamheden uit.

Overzicht werkzaamheden
•  Het asfalt op sommige plekken in 
Haaksbergen is er niet goed aan toe. Er 
zitten scheuren of gaten in en dat moet 
gerepareerd worden. Op maandag 14 
juni start de aannemer met deze werk-
zaamheden, die ongeveer een week 
duren. 

•  Ook krijgen diverse asfaltwegen in 
Haaksbergen een nieuwe slijtlaag. Dat 
is een extra beschermende laag die er-
voor zorgt dat de levensduur van wegen 
verlengd wordt. De werkzaamheden 

starten maandag 21 juni en eindigen 
naar verwachting op vrijdag 16 juli.

•  Het asfalt aan de Enschedesestraat, 
Verdistraat, Ferdinand Bolstraat en de 
Leemdijk krijgt een nieuwe deklaag. De 
werkzaamheden vinden plaats tussen 
maandag 7 juni en vrijdag 23 juli. Aan-
wonenden ontvangen een brief met 
meer informatie.

•  In het Richtersbos worden de voetpa-
den hersteld. Deze werkzaamheden 
starten donderdag 8 juli en duren onge-
veer een week.  

Meer levensloopbestendige woningen nodig in Haaksbergen

Inwoners hebben aangegeven hoe ze 
graag willen wonen. Er blijkt vooral behoef-
te aan levensloopbestendige woningen en 
eengezinswoningen. 
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Er is in Haaksbergen behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren en 
eengezinswoningen voor gezinnen en starters. Als er meer passend aanbod komt 
voor senioren, dan komen er automatisch grotere woningen beschikbaar voor jon-
gere generaties. De oplossing zit in eerste instantie dan ook in het doorstromen van 
de oudere generatie naar een geschiktere woning. Doordat er nu te weinig koopwo-
ningen voor gezinnen zijn, is er meer druk ontstaan op de markt voor huurwoningen. 
Dat zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek.

Het woonbehoefteonderzoek is enkele 
maanden geleden uitgevoerd. Onderdeel 
van het onderzoek was een enquête onder 
inwoners. De respons daarop was groot: 
ruim 1.100 inwoners hebben de vragen-
lijst ingevuld. Verder is voor het onderzoek 
ook gebruikt gemaakt van cijfermateriaal, 
bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de 
bevolking en huishoudens. De gemeen-
te wilde met het onderzoek helder krij-
gen aan welke woningtypen behoefte is, 
in welke mate en in welke woonkernen. 
De woningvoorraad moet immers zo goed 
mogelijk aansluiten bij de vraag. Daarvoor 
is een woonvisie nodig. De uitkomsten van 
het gehouden onderzoek worden gebruikt 
voor het opstellen van de visie.

Toename eenpersoonshuishoudens
Uit het woonbehoefteonderzoek komt ook 
naar voren, dat het aantal eenpersoons-
huishoudens en daarmee het totale aan-
tal huishoudens de komende tien jaar licht 
groeit. Daartegenover staat een dalend in-
woneraantal. Tegelijkertijd heeft Haaks-
bergen ook te maken met de vraag naar 
woningen vanuit de regio. Gekeken wordt 
nog in welke mate de regionale vraag zal 
leiden tot extra groei van de woningvoor-
raad in Haaksbergen. De komende tien jaar 
is er in Haaksbergen vooral behoefte aan 
levensloopbestendige woningen. Dat zijn 
bijvoorbeeld appartementen, maar ook zo-
geheten nul-treden woningen, met brede 
deurposten en zonder trap en drempels. In 
de kerkdorpen is die behoefte er ook, maar 
dan beperkt in aantal. 

Doorschuiven
Op kortere termijn is er in Haaksbergen 
ook behoefte aan vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kapwoningen voor ge-
zinnen. Maar de oplossing zit vooral in het 
doorschuiven van senioren. Haaksbergen 
heeft te maken met vergrijzing en een toe-
nemende vraag naar zorg aan huis en ge-

clusterd wonen, waarbij mensen met een 
bepaalde zorgvraag samenleven. Daar 
moet op worden ingespeeld. Mocht het 
doorschuiven niet voldoende op gang ko-
men, dan wil de gemeente meer nieuw-
bouw voor starters. 

In gesprek
Het woonbehoefteonderzoek biedt de ge-
meente belangrijke inzichten, maar er moet 
nog duidelijker worden wat de gemeente nu 
te doen staat. Daarom gaat de gemeente in 
de zomermaanden (digitaal) in gesprek met 
geïnteresseerde inwoners en allerlei des-
kundige partijen. Zij krijgen de resultaten 
van het onderzoek voorgelegd en bespre-
ken wat dit betekent voor de toekomstige 
woningmarkt in Haaksbergen. Wethouder 
Jan-Herman Scholten is tevreden met het 
proces tot nu toe: “Ik ben blij met de infor-
matie die we nu van inwoners ontvangen 
hebben. Het geeft een duidelijke richting 
mee. Ook de komende tijd nemen we hun 
adviezen ter harte.” De gemeente praat ook 
met de provincie en omliggende gemeen-
ten. De provincie ziet er namelijk op toe dat 
naar behoefte wordt gebouwd. De gemeen-
te stelt aan de hand van alle aangereikte in-
formatie een nieuwe woonvisie op.

Gecombineerde commissievergadering
Donderdag 10 juni 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 de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
•  Voorstel tot het indienen van zienswij-
zen op de ontwerpbegrotingen 2022 

en het stellen van technische vra-
gen over de (voorlopige) jaarstukken 
2020 van diverse gemeenschappelijke 
regelingen

•  Voorstel tot het nemen van diverse 
besluiten in het kader van de jaar-
stukken 2020

•  Voorstel tot het nemen van diverse 
besluiten in het kader van de Eerste 
Berap 2021

•  Voorstel tot het vaststellen van de 
Regionale Energiestrategie Twente 
1.0

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk woensdag 
9 juni 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. 

Foto: Shutterstock
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op 
www.sterinsamenduurzaam.nl
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Nieuwe website 
sterinsamenduurzaam.nl
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Bespaar naast 
energie ook geld!

We hebben u het een aantal weken geleden beloofd: er komt een nieuwe website 
over alles wat duurzaamheid betreft  in Haaksbergen. Vanaf deze week is sterinsa-
menduurzaam.nl in een nieuw jasje gestoken. Boordevol informatie voor inwo-
ners en ondernemers in de gemeente Haaksbergen!

Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks bijna 3.000 kilowattuur (kWh) elek-
triciteit. Bij een prijs van 22 eurocent per kWh, zorgt dat voor een jaarlijkse elektri-
citeitsrekening van meer dan 600 euro. Door zuinig om te gaan met energie, helpt 
u het klimaat een handje én kunt u uw energierekening verlagen. Wij zetten een 
aantal tips voor u op een rij om op stroom te besparen.

Op de nieuwe website vindt u alle infor-
matie over duurzaamheid, zoals:
•  Energiebesparing
•  Aardgasvrij
•  Duurzaam opwekken
•  Klimaat & natuur
•  Hergebruik
•  Duurzaam vervoer

U vindt er tips, bewonersverhalen, be-
spaaradviezen voor ondernemers en in-
formatie over alternatieven voor aardgas. 
En natuurlijk elke week nieuws over de 
belangrijkste onderwerpen. U kunt ook 
meepraten: geef uw mening op onze stel-
lingen bij het onderdeel “praat mee”. Zo 
weten we wat er speelt in onze gemeente. 
En heeft  u vragen of suggesties, mail ons 
dan op info@sterinsamenduurzaam.nl.

Door uw ventilatiebox te vervangen, be-
spaart u bijvoorbeeld tot wel 63 euro 
per jaar. Het gebruik van ledlampen kan 
u jaarlijks wel 130 euro opleveren en de 
droger de deur uit doen en een wasrek op 
zolder of buiten (de zon schijnt eindelijk!) 
bespaart wel 80 euro per jaar. Wassen op 
een lage temperatuur scheelt ieder jaar 
zo’n 17 euro en de was wordt ook goed 
schoon op 40 graden. Zo zijn er nog meer 

tips, die u natuurlijk terugvindt op onze 
nieuwe website. En van de besparing kunt 
u leuke dingen doen, een drankje drinken 
op een van de terrassen in onze gemeen-
te bijvoorbeeld. Het kan en mag weer!

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 5 juni kunt u oud pa-
pier brengen bij vv HSC’21 aan de 
Scholtenhagenweg.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 5 juni 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 pa-
pier kunt 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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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.

�������������������

Grootschalig inkopen voor verduurzaming koopwoningen
Steeds meer huiseigenaren verlagen hun energierekening door duurzame maatrege-
len te treff en, zoals het isoleren van hun woning of het aanbrengen van zonnepanelen. 
De gemeente Haaksbergen helpt eigenaren van koopwoningen graag hun wooncom-
fort te verhogen én tegelijkertijd hun energiekosten te verlagen. Bijvoorbeeld met 
een aantrekkelijke subsidieregeling en een gezamenlijke inkoopactie. Inschrijven 
kan tot 10 augustus op winstuitjewoning.nl/haaksbergen.

Wethouder Duurzaamheid Louis Koop-
man is enthousiast over de grootschalige 
inkoop in samenwerking met Winst uit je 
woning. “Uiteraard is het ons vooral ook 
om minder CO2-uitstoot te doen”, geeft  de 
wethouder toe. “Maar als we daarmee óók 
nog eens de energierekening voor inwo-
ners naar beneden kunnen brengen én het 
wooncomfort omhoog, dan snijdt het mes 
eigenlijk aan drie kanten. Door grootscha-
lig in te kopen bieden we Haaksbergse wo-
ningeigenaren een flink aantal voordelen.”

Samen inkopen
Oudere woningen zijn vaak niet of maar be-
perkt geïsoleerd. Dat levert dan weer hoge-
re energiekosten op. Die kosten kunnen de 
betrokken woningeigenaren verlagen door 
mee te doen aan de gezamenlijke inkoop-
actie van de gemeente Haaksbergen en 
Winst uit je woning. Hierbij koopt een grote 

groep huiseigenaren samen allerlei duur-
zame maatregelen in, zoals spouwmuuri-
solatie, vloerisolatie, HR++-glas, hybride 
warmtepompen en zonnepanelen. Samen 
inkopen zorgt voor scherpe prijzen en goe-
de voorwaarden.

Ruime subsidie
Er zijn ruime subsidiemogelijkheden als het 
gaat om de aanschaf van isolatiemaatrege-
len, een hybride warmtepomp en zonnepa-
nelen. “Deze actie maakt het deelnemers 
echt gemakkelijk”, aldus Koopman. “Winst 
uit je woning vraagt de subsidie voor de 
huiseigenaren aan en zorgt ook voor on-
afhankelijk advies als het gaat om de iso-
latiemaatregelen. Deelnemers aan de 
gezamenlijke inkoopactie kunnen boven-
dien profiteren van belastingvoordelen 
door middel van btw-teruggave. Die terug-
gave regelt de installateur.”

Meer informatie
Wie mee wil doen met de gezamenlijke in-
koopactie, kan zich tot 10 augustus gra-
tis en vrijblijvend aanmelden op www.
winstuitjewoning.nl/haaksbergen. Daar is 
ook meer info te vinden, bijvoorbeeld over 

welke maatregelen het meest interessant 
zijn om de energierekening te verlagen. Of 
over welke subsidie- en financieringsmo-
gelijkheden er allemaal zijn. Wie vragen 
heeft  kan bellen met de helpdesk van Winst 
uit je woning via (023) 583 69 36.

   Openbare Bekendmakingen
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INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Goudsbloem 21, Z/21/019783, het uit-
breiden van de garage, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 27 mei 2021 

•  Industriestraat 63, Z/21/019736, het 
wijzigen van de gevel (wijziging op ver-
leende vergunning Z/21/017552), aspect 
bouw, ingediend 21 mei 2021

•  Klaproos 33c, Z/21/019827, het plaat-
sen van een dakkapel op de zijgevel van 
de woning, aspect bouw, ingediend 31 
mei 2021 

•  Lijsterbres 28, Z/21/019738, het plaat-
sen van een kap op een bijgebouw, as-
pect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 
22 mei 2021

•  Merelstraat 29, Z/21/019825, het dicht-
maken van een vide, aspect bouw, inge-
diend 31 mei 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:
•  Industriestraat 30-34, Z/21/019306, 
het plaatsen van 6 silo’s, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening

Met ingang van 3 juni 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  
•  Buurserstraat nabij nummer 202, ka-
dastraal bekend onder sectie S, num-
mers 185 en 188, Z/21/019250, het 
bouwen van een gemaal, aspect bouw

•  Buurserzand, kadastraal be-
kend onder sectie P, nummer 689, 
Z/21/019252, diverse werkzaamheden 
(aanleggen van verhardingen/grasbe-
tontegelpad), aspect uitvoeren werk of 
werkzaamheid

•  Hagmolenbeek, kadastraal be-
kend onder sectie P, nummer 847, 
Z/21/019253, het bouwen van dammen 
en stuwen, aspect bouw

•  Schansweg, kadastraal bekend on-
der sectie S, nummers 139 en 188, 
Z/21/019251, het bouwen van een vis-
trap, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 26 mei 2021.

•  Werfheegde 7, Z/21/019508, het uit-

breiden aan de achterzijde van de wo-
ning, aspect bouw en monument

Deze vergunning is bekendgemaakt op 2 
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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Brammeloweg 27, Z/21/019531, het aan-
leggen van een bodemenergiesysteem

•  Elektrostraat 3, Z/21/019752, voor een 
hoveniersbedrijf

•  Rietmolenweg 14, Z/21/019824, het 
starten van een dakdekkersbedrijf

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Beachvolleybal (6-8 augustus 2021), 
Z/21/019745, Broekheurnerweg (dorps-
plein Buurse), ingediend 25 mei 2021

•  Rijden voor Geluk (8 augustus 2021), 
Z/21/019808, Scholtenhagenweg 44, in-
gediend 28 mei 2021

•  Rutbeek Triathlon (19 september 2021), 
Z/21/019765, omgeving Rutbeek, inge-
diend 26 mei 2021

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

PARKEERPLAATSEN
•  Het college heeft besloten om in de 
Veldmaterstraat een parkeervak aan 
te wijzen uitsluitend bestemd voor een 
gehandicapte bestuurder, nabij de wo-
ning van de bestuurder. Het betreft 
een te realiseren parkeervak links voor 
huisnummer 69a. Tot en met 7 juli 2021 
kunt u gemotiveerd bezwaar indienen.

•   Het college heeft besloten om nabij de 
Kwartelstraat een parkeervak aan te 
wijzen uitsluitend bestemd voor een 
gehandicapte bestuurder, nabij de wo-
ning van de bestuurder. Het betreft een 
te realiseren parkeervak achter de wo-
ning van Merelstraat 30. Tot en met 14 
juli 2021 kunt u gemotiveerd bezwaar 
indienen.

BESTEMMINGSPLANNEN

OUDE ENSCHEDESEWEG 31
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Wij-
zigingsplan Buitengebied Haaksbergen, 
locatie Oude Enschedeseweg 31’ in de 
vergadering van 18 mei 2021 ongewijzigd 
heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat het slopen van een aan-
gebouwd bijgebouw bij de bestaande be-
drijfswoning, het slopen van een schuur en 
de bestaande bedrijfswoning te verbou-
wen tot bijgebouw. Het bestemmingsvlak 
wordt aan de oostzijde verkleind en aan de 
zuidzijde van vergroot. Per saldo blijft de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak ge-
lijk. Het aanpassen van het bestemmings-
vlak maakt het mogelijk om een nieuwe 
bedrijfswoning op het perceel te bouwen. 

Ter inzage
Het ongewijzigde vastgestelde bestem-
mingsplan, het vaststellingsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 4 juni 2021 tot en met 15 juli 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 ‘Wijzigingsplan Bui-
tengebied Haaksbergen, locatie Oude 
Enschedeseweg 31. Het identificatienum-
mer van het bestemmingsplan is NL.IM-
RO.0158.WP1008-0002. Hier vindt u tevens 
een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de het college van 
burgemeester en wethouders tot het on-
gewijzigd vaststellen van het bestem-
mingsplan 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.

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 waarte-
gen 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 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 ingesteld en die van me-
ning is dat het bestemmingsplan niet in 
werking zou moeten treden, kan binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlo-

pige 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 voorlopi-
ge voorziening is beslist. Voor zowel het 
indienen van een beroepschrift als een 
verzoek om voorlopige voorziening zijn 
griffierechten verschuldigd.

ENSCHEDESESTRAAT 76
Op basis van de inspraakverordening lig-
gen het voorontwerp bestemmingsplan 
“Buitengebied Haaksbergen, partiële her-
ziening Enschedesestraat 76” en de bij-
behorende omgevingsonderzoeken voor 
iedereen ter inzage. Het voorontwerp-
plan gaat vergezeld van een beeldkwali-
teitsplan dat eveneens als bijlage aan het 
plan is toegevoegd. Het plangebied ligt 
ten oosten van de kern Haaksbergen, op 
de rand tussen de bebouwde kom en het 
buitengebied, hier bevindt zich aan de En-
schedesestraat 76 een tankstation met 
verschillende bedrijfshallen. Het vooront-
werp bestemmingsplan ziet op de heront-
wikkeling van de bedrijfsbestemming met 
aanliggende gronden tot woningbouw. 
Het plangebied bestaat uit een noordelijk 
deel dat reeds is bebouwd en een zuidelijk 
deel dat thans onbebouwd is. 

Ter inzage
Met ingang van 4 juni 2021 ligt het voor-
ontwerp bestemmingplan “Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening En-
schedesestraat 76”, inclusief het beeld-
kwaliteitsplan, voor een periode van vier 
weken voor iedereen ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis. Het identi-
ficatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1178-0001. Het plan 
met de bijbehorende stukken is tevens 
in digitale vorm te raadplegen via onze 
website www.haaksbergen.nl → Inwoner 
→ Vergunningen en plannen → Bestem-
mingsplannen en besluiten → Buitenge-
bied → Inspraak. Hier vindt u tevens een 
rechtstreekse link naar ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Inspraak
Gedurende de inspraakperiode kunnen 
ingezetenen in de gemeente Haaksber-
gen en belanghebbenden reageren. Uw 
inspraakreactie kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid voor een 
mondelinge inspraakreactie. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar Harald Heukels, via tele-
foonnummer (053) 573 45 67.


