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GemeenteNieuws
Start aanpassing eerste deel oude N18 medio augustus
Aannemingsmaatschappij Twentse Weg- en Waterbouw B.V. begint in augustus in
opdracht van de gemeente met het aanpassen van het eerste deel van de oude N18.
Het betreft het wegdeel vanaf de gemeentegrens met Enschede tot het Grintenbosch.
De maximumsnelheid wordt hier 60 kilometer per uur. Met de aanpassingen aan de
Enschedesestraat verwacht de gemeente dat de verkeersintensiteit verder afneemt
en doorgaand verkeer nog vaker de nieuwe N18 neemt.
Vorig jaar heeft de gemeente het definitieve ontwerp van de Enschedesestraat voorbereid. Daarover is overleg gevoerd met
aanwonenden en aanliggende bedrijven,
zodat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met wensen vanuit de omgeving. De
aanpassingen en vernieuwingen bestaan
onder meer uit het deels vervangen van
het asfalt, het aanbrengen van plateaus op
kruispunten om de snelheid te remmen,
het aanpassen van de belijning op de weg
met hetzelfde doel en het aanbrengen van
nieuwe belijning op het vrijliggende fietspad. De voorrangssituaties wijzigen niet.
Bestemmingsverkeer
Verder wordt het aantal rijstroken op het
kruispunt met de Noordsingel teruggebracht. Dat is om te stimuleren dat verkeersgebruikers het kruispunt rustiger
naderen. Nu er steeds minder verkeer gebruik maakt van de oude N18 en de verkeersintensiteit in de toekomst nog verder
omlaag zal gaan, kunnen de verkeerslichten buiten werking gesteld worden. Op
termijn zal de volledige installatie weggehaald worden om elders een nieuwe bestemming te krijgen.
Tegelijkertijd
Oorspronkelijk lag het in de planning om
dit voorjaar van dit jaar met de werkzaamheden te starten. Echter het uitgangspunt
was om tegelijkertijd met de gemeente Enschede de werkzaamheden aan de oude
N18 uit te voeren. De gemeente Enschede
heeft aangegeven niet eerder te kunnen

starten dan medio augustus 2021. Dit heeft
te maken met een lange levertijd van diverse bestratingsmaterialen. Om de hinder
en beperkte toegankelijkheid voor aanwonenden en eigenaren van de landbouwpercelen tijdens de werkzaamheden tot een
minimum te beperken heeft de gemeente
Haaksbergen besloten om de wegwerkzaamheden gelijktijdig met die in Enschede te laten plaatsvinden.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijven de aanwonenden en landbouwpercelen bereikbaar. Wanneer gedurende korte tijd beide
weghelften niet begaanbaar zijn wordt dit
vooraf aangegeven. Doorgaand verkeer
wordt via borden omgeleid via de nieuwe
N18. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in Haaksbergen in november afgerond te hebben.
Meedenken
Inmiddels heeft de gemeente ook de eerste
voorbereidingen gestart voor aanpassingen aan het tweede wegdeel van de Enschedesestraat. Hier gaat het om het deel
tussen het Grintenbosch tot het kruispunt
met de Scholtenhagenweg. In deze bebouwde omgeving gaat de snelheid naar
een maximum van 50 kilometer per uur. De
belangrijkste wijziging vindt plaats op het
kruispunt met de Wiedenbroeksingel, dat
door velen als onoverzichtelijk wordt ervaren. Later in het jaar kunnen omwonenden meedenken over de inrichting van dit
deel van de oude N18. Er worden verschil-

        

lende varianten uitgewerkt voor de inrichting van het kruispunt. Uiteindelijk neemt
de gemeenteraad daarover een besluit. De

aanpassing van de oude N18 wordt mede
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie.

Kruispunt bij
Danspaleis wordt rotonde
Wie kent niet de kruising van de Eibergsestraat en Needseweg bij het voormalige
danspaleis aan de zuidwestkant van Haaksbergen? De provincie Overijssel heeft besloten die kruising met verkeerslichten te vervangen door een rotonde om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Op donderdag 24 juni presenteert de provincie het plan tijdens een digitale sessie. Belangstellenden kunnen dan
ook vragen stellen. Ze kunnen zich tot en met 21 juni voor de bijeenkomst aanmelden door te mailen naar n315n768@overijssel.nl.
De provincie wil graag weten wat inwoners
van het plan vinden. Het plan (off icieel
heet het een ontwerpplan in hoofdlijnen)
ligt van 14 juni tot en met 26 juli ter inzage in het provinciehuis in Zwolle en in het
Haaksbergse gemeentehuis. Digitaal kan
het worden bekeken op www.overijssel.
nl/aansluitingn315n768. Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kan ie-

dereen via het inspraakformulier op deze
site een inspraakreactie geven. Dat kan
ook per mail naar n315n768@overijssel.
nl. Per brief en mondeling kunnen ook inspraakreacties worden gegeven. Op de site
van de provincie staat hoe dat werkt. Naar
verwachting kan op zijn vroegst eind 2022
de schop de grond in.

Steun voor sociaal ondernemers
De inschrijving voor de IGNITE Award is gestart. IGNITE is een groeiprogramma voor
social startups uit Overijssel, Gelderland
en Noord-Brabant die een sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Uit alle inzendingen worden acht deelnemers gekozen.
Deze acht ondernemers krijgen, met een

intensief trainingstraject én de kans op
een investering van 100.000 euro, de mogelijkheid hun onderneming echt op poten
te zetten. IGNITE helpt hen haalbare businesscases te ontwikkelen. Startend sociaal
ondernemers kunnen zich aanmelden via
www.igniteaward.nl/aanmelden.

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 gepubliceerd en zijn na te lezen op haaksbergen.raadsinformatie.nl.
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Allround communicatieadviseur gezocht!
Het team communicatie van de gemeente Haaksbergen
bestaat uit twee communicatieadviseurs en een communicatiemedewerker. Samen adviseren en ondersteunen wij het college van burgemeester en wethouders en
de ambtelijke organisatie. Dat doen we op strategisch

én op uitvoerend niveau. Van dagelijkse communicatieklusjes tot ingewikkelde communicatievraagstukken.
Hartstikke leuk werk in een werkomgeving waar altijd
van alles gebeurt. De gemeente Haaksbergen is behoorlijk in beweging. Dat doen we met een Toekomstvisie als

vergezicht en aan de hand van een Verbeterprogramma.
Volop werk aan de winkel voor een communicatieadviseur met ambitie! Interesse? Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van de gemeente of op
www.haaksbergen.nl/vacatures.

Over loslopende honden en hondenpoep
Loslopende honden veroorzaken nog wel eens ergernis. Niet iedereen is er namelijk van gediend. Denk aan hardlopers en fietsers die ineens geconfronteerd worden
met een overenthousiaste teckel of een fietsend kind waar een kwispelende labrador tegenop springt. Of aan een agrariër, wiens erf of weide bezocht wordt door een
enthousiast rondsnuﬀelende bezoeker. Meestal kan dit op weinig bijval rekenen.
En ook overlast door hondenpoep is erg vervelend. Maar meestal loopt het wel los,
toch?

Poep in de wei
Veel boeren zijn bang dat vee ziek wordt
door de ziekte Neospora. Honden kunnen
vee namelijk besmetten. Dat gaat zo: een
hond eet de nageboorte op van een koe die
een kalf heeft gekregen. Als de nageboorte
besmet is, dan kan de hond de ziekte ook
bij zich gaan dragen. Als de besmette hond
vervolgens uitwerpselen achterlaat in de

wei, dan eten koeien vervolgens weer van
dit besmeurde gras of hooi. Gevolg is dat
een drachtige koe een miskraam krijgt of
dat het kalf ook weer besmet is.
Losloopgebieden
Omdat een hond af en toe moet kunnen
rennen en springen, zijn op bepaalde plekken in en nabij woonbuurten zogeheten
losloopgebieden en speelveldjes aangewezen. Die zijn aangegeven via bordjes op een
paaltje. Op die plekken geldt overigens een
opruimplicht voor ontlasting van honden.
Speelweiden, gazons, trapveldjes, schoolpleinen en zandbakken zijn bij uitstek plekken waar hondenpoep natuurlijk volstrekt
uit den boze is.
Poepzak
Hondenpoep is óók een grote ergernis.
Voor hondenbezitters geldt binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Ze zijn
bovendien verplicht een deugdelijk opruimmiddel bij zich te hebben, zoals een
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Binnen de bebouwde kom moeten honden
aangelijnd zijn. In het buitengebied hoeft
dat niet op de openbare weg, maar moeten
hun baasjes ze wél onder controle houden
en niet op particulier terrein laten lopen.
Boeren vinden het meestal niet prettig als
vreemde honden hun erf of weiland oplopen. Ook is het voor loslopend wild, zoals
reeën en hazen, op zijn zachtst gezegd niet
fijn als honden los rondrennen. Zeker niet
voor jonge reeën. Die worden nog te vaak
doodgebeten door loslopende honden.
Oók door honden waarvan het baasje er
geen weet van heeft.

schepje en een plastic zakje. Met een eenvoudige handeling is daarmee de hondenpoep snel en op een hygiënische manier
opgeruimd. Daarna kan het zakje in één van
de hondenpoepbakken gegooid worden.
De HUP
Het is niet de bedoeling dat er zakjes met
hondenpoep terechtkomen op de speciale hondenuitlaatplaatsen (HUP). Op die
plekken mag de hond gewoon uitgelaten

worden zonder dat de uitwerpselen opgeruimd hoeven te worden. Deze speciale
plekken worden periodiek onderhouden
door Twente Milieu in opdracht van de gemeente. Elke week worden ze omgewoeld
en elk half jaar wordt het zand ververst.
    
   

De raad vergadert
Op donderdag 17 juni vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint
om 19.30 uur en is live te volgen via de
website van de gemeente. Op 10 juni wordt
in de gecombineerde commissievergadering bepaald of onderstaande stukken bespreek- of hamerstukken zijn.

• Nemen van diverse besluiten in het kader van de jaarstukken 2020
• Nemen van diverse besluiten in het kader van de Eerste Berap 2021
• Vaststellen van het definitieve ontwerp
RES Twente 1.0
• Indienen van zienswijzen op de ont-





Veelgestelde
vragen over de
energietransitie
Op dit moment zitten we midden in de energietransitie: de overgang naar duurzame warmte en elektriciteit. Het is een hele opgave, want er moeten meer dan
zeven miljoen woningen van het aardgas af. En we moeten duurzame elektriciteit
opwekken. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.
Daarom geven we op onze site
www.sterinsamenduurzaam.nl antwoord
op veelgestelde vragen. Gemakkelijk per
categorie; energie besparen, aardgasvrij, duurzame opwek, RES Twente en
Algemeen. Om meer van de energietran-

sitie te begrijpen, kan het behulpzaam
zijn om hier eens doorheen te lezen.
En heeft u dan alsnog een vraag of misschien een suggestie, mail ons dan op
info@sterinsamenduurzaam.nl

werpbegrotingen 2022 en stellen van
technische vragen over de (voorlopige)
jaarstukken 2020 van diverse gemeenschappelijke regelingen
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u tot uiterlijk woens-

dag 16 juni contact opnemen met
griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 573 45 67. De griff ier bespreekt samen met u wat de verdere gang
van zaken is.

Hergebruik en
repareren van
kapotte spullen
Duurzaamheid gaat ook over netjes omgaan met onze aarde. Dat we zuinig
zijn op de spullen die we gebruiken en
grondstoffen die we verbruiken. De producten van nu zijn de grondstoffen voor
later. Na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen
opnieuw gebruikt. Zo begint de cirkel
opnieuw en vandaar het begrip circulariteit. Wij spreken liever van hergebruik.
In Haaksbergen bieden de enthousiaste
vrijwilligers van ’t Gilde met hun Repair
Café een mooie service aan inwoners

die hun kapotte kleding, speelgoed of
fiets gerepareerd willen hebben. Kijk op
www.gildehaaksbergen.nl voor meer
informatie.

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



donderdag 10 juni 2021 pagina 3

Openbare Bekendmakingen
AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 12 juni kunt u oud papier
brengen naar de Pius X-school aan de W.H.
Jordaansingel 20.
OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 12 juni haalt basisschool Holthuizen oud papier op in inzamelgebied 3.
Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic
tussen zit en het papier in dozen of gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt u ’s
morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de
containerverzamelplaats.

ALGEMEEN
AANSLUITING N315/N768 (DANSPALEIS)
De provincie Overijssel wordt in 2022 de
nieuwe wegbeheerder van een gedeelte van de oude N18, plaatselijk bekend
als Eibergsestraat. De oude N18 wordt na
overdracht omgenummerd tot de N768.
Door de aanleg van de nieuwe N18 maakt
minder verkeer gebruik van de oude N18.
Daarnaast is het verkeerslicht op de aansluiting van de N315 met de N768 (in de
volksmond kruispunt Danspaleis geheten) toe aan vervanging. Daarom is onderzoek gedaan naar een verkeersveilige en
passende herinrichting van het kruispunt.
Verschillende varianten zijn onderzocht.
Hieruit komt een (enkelstrooks) rotonde
als beste optie naar voren. De uitkomsten
van het onderzoek naar de verschillende
varianten en de voorkeursvariant heeft
de provincie beschreven in het Ontwerpplan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/
N768, dat Gedeputeerde Staten van de
Provincie Overijssel op 8 juni 2021 hebben
vastgesteld.
Plannen bekijken
U kunt het Ontwerpplan in Hoofdlijnen
Aansluiting N315/N768 van 14 juni tot en
met 26 juli 2021 bekijken in zowel het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle,
als in het gemeentehuis, Blankenburgerstraat 28, te Haaksbergen. Ook kunt u het
plan inzien via www.overijssel.nl/aansluitingn315n768. Door de coronamaatregelen zijn er in het gemeente- en het
provinciehuis geen ambtenaren aanwezig
die het plan kunnen toelichten. Als u de
betrokken ambtenaar wil spreken, kunt u
contact op nemen met Peter Hoomoedt
van de gemeente Haaksbergen (053 - 573
45 67) of Bert Zandvoort (06 - 2112 3678)
van de provincie Overijssel. Bij afwezigheid van Bert Zandvoort graag contact
opnemen met Peter Hoomoedt.
Reageren op de plannen
U kunt ook een reactie geven op de inhoud van het Ontwerpplan. Dat kan tijdens de periode dat de plannen ter inzage
liggen. U kunt kiezen uit vier manieren om
uw reactie te geven:
•	Per e-mail via n315n768@overijssel.nl.
Meld uw naam, adres, uw telefoonnummer en uw inspraakreactie.
•	Via
het
inspraakformulier
op
de
website
www.overijssel.nl/
aansluitingn315n768.
•	Via een brief gericht aan: Gedeputeerde Staten provincie Overijssel, de heer
A. Zandvoort, Postbus 10078, 8000 GB

Zwolle onder vermelding van het projectnummer P19010 en 2021/0129467
•	Mondeling. Als u een mondelinge inspraakreactie wilt geven, kunt u contact opnemen met Bert Zandvoort
(06 21123678) of Lyan Halman (06
10566497) van de provincie Overijssel.
U kunt u aanmelden voor een digitale
bijeenkomst
Het Ontwerpplan in Hoofdlijnen presenteren wij, door de coronamaatregelen, niet
op de traditionele wijze via een inloopbijeenkomst. Wij organiseren op 24 juni 2021
een digitale bijeenkomst waarin het plan
wordt gepresenteerd en u digitaal vragen kunt stellen. Voor deze sessie kunt u
zich tot en met 21 juni 2021 aanmelden via
n315n768@overijssel.nl. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging van deelname en een zogenoemde link waarmee u
op 24 juni 2021 om 19.00 tot 20.30 uur deel
kunt nemen aan de digitale bijeenkomst.
Beantwoording van de reactie
Alle ingediende inspraakreacties worden
na 26 juli in een Reactienota van commentaar voorzien. Deze inspraakreacties
kunnen tot eventuele planaanpassingen
leiden. De Reactienota en het eventueel
aangepaste plan, leggen wij daarna ter
vaststelling voor aan het College van Gedeputeerde Staten. Indieners van een reactie krijgen de reactienota toegestuurd.
Na vaststelling van het definitieve Plan in
Hoofdlijnen eind 2021, wordt met de bestemmingsplanprocedure en de verdere
planuitwerking, zoals het opstellen van
het contract van de aannemer, gestart. De
start van de werkzaamheden vindt op z’n
vroegst eind 2022 plaats.

VERGUNNINGEN EN
MELDINGEN
ALGEMEEN
Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten,
vergunningen of meldingen inzien? Neem
dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (053) 573 45 67. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
onder het kopje “Bouw- of milieudossiers
inzien”.
Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden ingediend, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt
u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 102, 7480 AC
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.
Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102,
7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht
bij correspondentie 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 indienen 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 ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle.
Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de
werking van de vergunning en de ontheffing niet geschorst. Daarvoor dient
naast het indienen van een beroepschrift
een verzoek om voorlopige voorziening

(in tweevoud) te worden ingediend bij
de voorzieningenrechter. 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 uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
•	Raaweg 6, Z/21/019886, het verbouwen van de woning en het bouwen van
een carport, aspect bouw en handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 3 juni 2021
•	Rietmolenweg 16, Z/21/019846, het
bouwen van een bedrijfshal voor opslag, aspect bouw, ingediend 1 juni
2021
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.
KENNISGEVING VERLENGEN
BESLISTERMIJN
•	Industriestraat 30-34, Z/21/019306,
het plaatsen van 6 silo’s, aspect bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingediend 6 april 2021
De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 25
juli 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.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
•	Broekheurnerweg 28, Z/21/019397,
het plaatsen van een erfafscheiding,
aspect bouw en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
•	Enschedesestraat 76, Z/21/019047,
het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, aspect handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
•	Tolstraat 35, Z/21/019261, het verbouwen en wijzigen van de entree, aspect
bouw
Deze vergunningen zijn bekendgemaakt
op 9 juni 2021. Tegen bovengenoemde
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit een bezwaarschrift indienen. Kijk
voor de mogelijkheden hiertoe onder de
kop Algemeen.
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
• Industriestraat 63, Z/21/019851, er
worden kabels en connectoren met elkaar verbonden en het gebruiken van
het kantoor
•	Tolstraat 35, Z/21/019896, het uitbreiden/wijzigen van de entree
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar
en/of beroep open.
INGEDIENDE AANVRAGEN
EVENEMENTENVERGUNNING
•	Haaksbergse Engelse Mijlenloop (19
september 2021), Z/21/019874, centrum, ingediend 3 juni 2021
•	Sportdag Scholtenhagen (28 augustus
2021), Z/21/019895, park Groot Scholtenhagen. Ingediend 7 juni 2021
Deze aanvragen kunnen worden ingezien.
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder
de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN
INDUSTRIE-WEST EN GELUIDZONERING
INDUSTRIE-WEST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het college in de vergadering
van dinsdag 20 april 2021 heeft besloten
het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrie-West’ en het ontwerp bestemmingsplan ‘Geluidzonering Industrie-West’ ter
inzage te leggen.
Het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrie-West’ heeft betrekking op de bestaande bedrijventerreinen
’t Varck (oost, west en ‘t Varck) en Brammelo die zijn gelegen ten zuidwesten van
de kern Haaksbergen. Het plangebied
wordt aan de zuidzijde begrensd door de
Eibergsestraat en aan de noordzijde is
de bestaande groenvoorziening aan het
plangebied toegevoegd. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld omdat het
huidige bestemmingsplan is verouderd
en nodig geactualiseerd moest worden.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1163-0002.
Tegelijkertijd met vorengenoemd bestemmingsplan ligt ook het ontwerp
bestemmingsplan ‘Geluidzonering Industrie-West’ ter inzage. Dit plan voorziet
eveneens in een geactualiseerde regeling
ten aanzien van de geluidzone rondom het
bedrijventerrein. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1169-0002.
De gemeenteraad heeft op 26 mei 2021
op basis van de aanmeldnotitie vormvrije
m.e.r.-beoordeling besloten dat voor de
ontwerp bestemmingsplannen het opstellen van een milieueffectrapportage niet
noodzakelijk is. De aanmeldnotitie en het
besluit is als bijlage gevoegd bij het ontwerp bestemmingsplan Industrie-West.
Ter inzage
De ontwerpversies van de bestemmingsplannen ‘Industrie-West’ en ‘Geluidzonering Industrie-West’ inclusief de
bijbehorende bijlagen liggen met ingang
van vrijdag 11 juni 2021 tot en met donderdag 22 juli 2021 voor een periode van
zes weken voor iedereen ter inzage 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 → Inwoner
→ Vergunningen en plannen → Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten → Bedrijventerreinen → Ontwerp. Hier
vindt u tevens een rechtstreekse link naar
www.ruimtelijkeplannen.nl (formele landelijke website voor bestemmingsplannen). Tijdens de terinzagetermijn kan
eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC
Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar, Harald Heukels
telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contact
Heeft u vragen over GemeenteNieuws?
Neem dan contact op met de gemeente Haaksbergen. Dat kan via
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar
communicatie@haaksbergen.nl.

