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GemeenteNieuws

Vrolijke zomerbloeiers in het park

Bouwen in Buurse geïnventariseerd

De gemeente Haaksbergen wenst u een fijne vakantie!

Evaluatie regels carbidschieten

Schieten met carbid mag, maar onder voorwaarden

De laatste woningbouwkavels in Buurse gaan binnenkort van de hand. Dat betekent 
dat hierna geen nieuwbouwlocaties meer beschikbaar zijn in het kerkdorp, terwijl er 
wel behoeft e aan is. Daarom heeft  het college van B&W een eerste inventarisatie la-
ten uitvoeren van mogelijke plekken voor nieuwbouw van tien tot twintig woningen. 
Zes plekken lijken geschikt. Uit nader onderzoek moet binnenkort blijken of de loca-
ties belemmeringen kennen. Ook mogen Buursenaren hun voorkeuren uitspreken.

Uit het onlangs gehouden woonbehoeft e-
onderzoek blijkt, dat de komende tien jaar 
behoeft e is aan tien tot twintig woningen. 
Daarbij is migratie vanuit Haaksbergen of 

Enschede naar Buurse niet meegenomen. 
Het benodigd aantal nieuwbouwwoningen 
kan daardoor op termijn nog verder toene-
men. Bij de keuze voor de zes mogelijke lo-

caties is de Werkgroep Wonen uit het dorp 
betrokken geweest. De locaties waar het 
omgaat zijn: het Irenegebouw, het trap-
veldje, de noordzijde van de Noor, de ten-
nisvelden en omgeving, de pastorietuin 
van de Rooms Katholieke kerk en de afron-
ding van de Es.

Stevig stempel
De gemeente onderzoekt de komende tijd 
de locaties op zaken als waterhuishouding, 
verkeer en milieu. Wethouder Jan-Herman 
Scholten vindt het belangrijk, dat er goed 

geluisterd wordt naar wat inwoners zelf 
willen. “We willen niet alleen kijken naar de 
onderzoeksresultaten. Natuurlijk hebben 
we daar rekening mee te houden. Zo rea-
listisch moet je zijn. Maar we willen ook zo 
veel mogelijk rekening houden met waar 
Buursenaren zelf het liefst willen wonen. 
Zij drukken een stevig stempel op de keu-
ze voor de definitieve locatie(s).” Na de zo-
mervakantie staat een informatieavond op 
de planning over bouwen in Buurse.

Het is in onze regio een traditie: carbidschieten. Tijdens de vorige jaarwisseling 
golden er vanwege corona en de hoge druk op de zorg een aantal strengere voor-
waarden voor het carbidschieten in onze gemeente. Om te beoordelen hoe we de 
komende jaren veilig carbid kunnen blijven schieten, is er een evaluatie uitgevoerd. 
Uitkomst hiervan is dat er een aantal van de vorig jaar gestelde voorwaarden blijven 
gelden. 

Uit de evaluatie blijkt dat er vorig jaar ver-
antwoordelijk is omgegaan met het car-
bidschieten, maar dat het goed is om in 
beeld te hebben waar het wordt afgesto-
ken. Daarom worden nu een aantal regels 
vastgelegd in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en gaat het niet meer 
om alleen een tijdelijke wijziging. Met de 

nieuwe regels wil de gemeente duidelijke 
kaders geven voor omwonenden en car-
bidschieters, zodat het carbidschieten zo 
veilig mogelijk kan plaatsvinden én over-
last wordt voorkomen. Ook maken de 
nieuwe regels het makkelijker om met an-
dere gemeenten af te stemmen hoe we in 
Twente met carbidschieten omgaan. 

Belangrijke voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde is dat car-
bidschieters zich ten minste drie werkda-
gen vóór 31 december moeten melden 
bij de gemeente. Het schieten met car-
bid mag alleen op oudejaarsdag tussen 
zonsopgang en zonsondergang, buiten de 
bebouwde kom en niet in of vlakbij een na-
tuurgebied. Vlakbij bebouwing schieten 
mag niet. Busdeksels zijn verboden, voet-
ballen wegschieten mag wel. Ook moet je 
minimaal zestien zijn en mag je niet ge-
dronken hebben. Er moet daarnaast altijd 
iemand van 18 jaar of ouder aanwezig zijn 
om toezicht te houden en de bus mag een 
maximale inhoud hebben van 50 liter. Een 

overzicht met alle regels die gelden voor 
het schieten met carbid in Haaksbergen is 
te vinden in de APV.

Meer informatie
Burgemeester en wethouders hebben op 
8 juni 2021 de ontwerp Algemene Plaatse-
lijke Verordening vastgesteld. Hierin staan 
de gemeentelijke regels op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. Ook de regels 
voor het carbidschieten zijn hierin opge-
nomen. Tot 17 juli 2021 liggen het ontwerp 
en het evaluatierapport carbidschieten 
nog ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis of zijn te downloaden via 
www.haaksbergen.nl/terinzageapv.

 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. 

Vers zandbakkenzand
De komende weken krijgt de helft  van de Haaksbergse zandbakken nieuw zand. Het is 
uit hygiënische overwegingen verstandig om af en toe het gebruikte zand te vervan-
gen door een verse voorraad. De klus wordt uitgevoerd door hovenier Koppelman. De 
gemeente heeft  zo’n 25 zandbakken in de openbare ruimte. Het oude zand in de zand-
bakken wordt tot een diepte van ongeveer veertig centimeter weggegraven. Daarna 
wordt meteen het nieuwe zandbakkenzand aangebracht.
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GGH over de Kadernota
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De Kadernota
Vorige week kon u in GemeenteNieuws lezen hoe de verschillende raadsfracties 
aankeken tegen de voorstellen van het college in de Kadernota 2022 - 2025. In 
de papieren versie van GemeenteNieuws in Rond Haaksbergen was helaas pa-
gina 4 niet afgedrukt met daarop de beschouwing van de GGH. We hebben de 
GGH-bijdrage weliswaar online verspreid, maar wellicht heeft u deze toch ge-
mist. Daarom hier alsnog het verhaal van de GGH. 

De gemeenteraad vergaderde op woensdag 14 juli over de Kadernota. Bij het ter per-
se gaan van deze krant waren de uitkomsten nog niet bekend. Terugluisteren kan 
altijd via www.haaksbergen.nl. 

Deze nota moet het raamwerk zijn voor de begroting voor 2022 en lijkt positief. We 
houden immers € 36.000,-- over als we de begroting ook zo zouden invullen. Helaas 
is er nog heel veel onzeker! Zo is nog onbekend hoeveel geld we volgend jaar krijgen 
van het Rijk. Dat kan meevallen, maar wij willen ons nog niet rijk rekenen.

Waar volgens de GGH zeker geld voor moet 
worden uitgegeven is uitbreiding van per-
soneel. Voorwaarde voor het goed kunnen 
functioneren van de organisatie voor alle 
inwoners van Haaksbergen. De gemeente 
heeft een leveringsplicht naar haar bur-
gers en dat moet het uitgangspunt zijn.

Grote uitgaven hebben we elk jaar in het 
kader van het Sociaal Domein en inder-
daad, daar staan inkomsten tegenover, 
maar onvoldoende! Bezuinigingen lijken 
nodig, maar dat mag niet ten koste gaan 
van de zorg voor degenen die dat nodig 
hebben, zij hebben daar niet om gevraagd. 
Leveringsplicht naar de burgers moet ook 
hier uitgangspunt zijn.

Wij zijn, met de stichting Keender, blij dat 
begonnen kan worden met de bouw van de 
nieuwe school. De GGH vindt dat alles uit 
de kast moet worden gehaald om er een 
mooie sportzaal bij te bouwen!

Voorzieningendiscussie. Een mooi woord. 
Het gaat erom aan welke organisaties en 
voorzieningen de gemeente een financi-
ele bijdrage geeft en hoeveel. Een discus-
sie hierover is in de Raad nog niet gevoerd, 
hoewel toegezegd was dat die in het voor-

jaar gehouden zou worden. Het College 
neemt alvast een voorschot en de GGH is 
daar niet blij mee!

Wij vinden dat, indien de sport moet bij-
dragen, dat voor alle sportverenigingen 
moet gelden en niet alleen voor de binnen-
sporten! Wij vinden dat de Kinderboerde-
rij belangrijk is en dat die behouden moet 
worden!

Tot slot: Bezuinigingen mogen niet ten 
koste gaan van de burgers van Haaksber-
gen, immers zij hebben niet om deze situ-
atie gevraagd. Dat moet volgens de GGH 
altijd het uitgangspunt zijn.

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, 
mantelzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, 
werkloosheid, schulden of eenzaamheid? In de 
Noaberpoort werken medewerkers van meer-
dere organisaties onder één dak samen. Profes-
sionals die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Vrijwilligers gezocht!

Ontmoetingsactiviteiten 
voor senioren
In Haaksbergen zijn allerlei mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Zo komen 
elke week senioren bij elkaar in de kantine van de Bon Boys, de kleine zaal bij De 
Kappen of in de Jordaan aan de Vincentstraat. Daar drinken ze samen koffie of thee, 
maken ze een praatje, spelen ze een spelletje én eten ze samen. Deze ontmoetings-
groepen zijn een groot succes in Haaksbergen. Ton Harmsen, ouderenadviseur bij 
de Noaberpoort, is daarom op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij deze 
ontmoetingsgroepen. 

Door corona was het helaas niet mogelijk 
om elkaar wekelijks te ontmoeten. “Veel 
ouderen hebben het gemist om bij elkaar 

te komen, nieuwtjes uit te wisselen of een 
spelletje te spelen”, vertelt Ton Harm-
sen. “We zijn dan ook heel blij dat we deze 

Summergames
Dit jaar organiseert Skillz samen 
met verenigingen uit Haaksbergen 
de Summergames. Zes weken lang 
worden er verschillende activiteiten 
aangeboden op gebied van sport, 
kunst en cultuur. Zo kunnen jonge-
ren het onder meer tegen de jon-
gerenwerkers van Skillz opnemen 
met bowls (een soort jeu des bou-
les), met graffiti het gat in de markt 
opfleuren, samen bootcampen of 
leren boogschieten. Meer informa-
tie en het hele programma staat op  
www.jonginhaaksbergen.nl.

maand weer konden starten met de ont-
moetingsgroepen. Het is altijd gezellig en 
de ochtenden worden goed bezocht. We 
kunnen het allemaal niet zonder de hulp 
van vrijwilligers.” Harmsen is op zoek naar 
extra hulp. “Voor de vrijwilligers is er altijd 
van alles te doen. Denk aan het schenken 
van koffie, beweegactiviteiten verzorgen, 
helpen bij spelletjes en het bereiden van 

een maaltijd. Met name in de keuken zoe-
ken we extra mensen. Natuurlijk hoeft de 
vrijwilliger niet alles te kunnen. Samen kij-
ken we wat diegene leuk vindt om te doen.” 

Wilt u graag iets met én voor ouderen doen? 
Neem dan contact op met Ton Harmsen, via 
telefoonnummer (053) 573 46 17 of stuur een 
mail naar t.harmsen@noaberpoort.nl.

Jongerenwerk Skillz en ZIENS naar De Kappen
Het Taalhuis Haaksbergen en de seniorenontmoetingsgroepen zitten al enige tijd in 
De Kappen. Sinds kort hebben ook het jongerenwerk Skillz en ZIENS hun intrek ge-
nomen aan de Blankenburgerstraat 40-42. Zij zaten aan de Adriaen Brouwerstraat in 
Haaksbergen. Op deze locatie komt de nieuwbouw van de fusieschool Dr. Ariëns en 
Holthuizen. Daarom zijn Skillz en ZIENS op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en 
die hebben zij gevonden bij De Kappen. 

Vanuit De Kappen is het voor inwoners 
nog eenvoudiger om gebruik te ma-
ken van de vrij toegankelijke voorzienin-
gen die Wijkracht in Haaksbergen biedt.  
Skillz is te vinden in de vroegere VVV-ruimte. 
Daarnaast kan je de jongerenwerkers van  
Skillz ook tegenkomen op scholen, gewoon 
‘op straat’ en op andere plekken waar jon-
geren samenkomen. ZIENS werkt vanuit 
De Kappen en is voor mensen die (tijdelijk) 

moeilijk mee kunnen doen in het dagelijks 
leven. De ontmoetingsgroepen van ZIENS 
hebben nu nog een tijdelijke plek, maar 
maken straks gebruik van het Theatercafé 
en de kleine zaal. 

Partner van de Noaberpoort
De Noaberpoort is in Haaksbergen de plek 
voor inwoners waar zij terecht kunnen 
voor informatie, advies en ondersteuning 

op het gebied van onder meer wonen, wel-
zijn, zorg, veiligheid, werk en financiën. In 
de Noaberpoort werken medewerkers van 
meerdere organisaties onder één dak sa-
men. Wijkracht is partner van de Noaber-
poort en biedt inwoners ondersteuning op 
verschillende levensgebieden. Inwoners 
kunnen zonder doorverwijzing gebruik-
maken van de ondersteuning die Wijkracht 
biedt. 

Wilt u weten wat de Noaberpoort voor u kan 
betekenen? Kijk dan op www.noaberpoort.
nl of neem contact op via telefoonnummer 
(053) 573 45 89. Meer informatie over de on-
dersteuning die Wijkracht biedt, is te vinden 
op www.wijkrachthaaksbergen.nl. 
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 17 juli kunt u tussen 10.00 en 
12.00 uur oud papier brengen naar de Paus 
Joannesschool aan de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 17 juli halen de Scouting Han 
Jordaan Groep en Bon Boys oud papier 
op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het pa-
pier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

ALGEMEEN

NOTA BODEMBEHEER REGIO TWENTE
Op 26 mei 2021 heeft  de gemeenteraad van 

Haaksbergen de Nota bodembeheer regio 
Twente vastgesteld. Deze nota bodembe-
heer bevat de voorwaarden die gelden voor 
het ontgraven en toepassen van grond en 
baggerspecie binnen het grondgebied van 
de deelnemende gemeenten. De Nota bo-
dembeheer regio Twente wordt bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 8 
juli 2021 en treedt in werking op 9 juli 2021. 
Deze beleidsregels zijn vanaf de inwerking-
treding te vinden op www.haaksbergen.
nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze be-
leidsregels opgenomen in het verordenin-
gen-/regelingenregister dat op verzoek kan 
worden ingezien bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

MANDAATBESLUIT 
SCHULDHULPVERLENING
Op 29 juni 2021 heeft  het college van Haaks-
bergen het Mandaatbesluit schuldhulp-
verlening vastgesteld. Dit besluit bevat de 
gemandateerd bevoegdheid tot het nemen 
van besluiten over aanvragen om schuld-
hulpverlening aan de medewerkers van 
de gemeente Haaksbergen, de Stadsbank 
Oost Nederland en het Regionaal Orgaan 
Zelfstandigen. Het Mandaatbesluit schuld-
hulpverlening wordt bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 8 juli 2021 
en treedt in werking op 13 juli 2021. Dit be-
sluit is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is dit besluit opgenomen in het 

verordeningen-/regelingenregister dat op 
verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
Weegbree 4, Z/21/020299, het bouwen van 
een berging, aspect bouw, ingediend 10 juli 
2021

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

Initiatieven zonnevelden

Definitief advies 
toetsingscomité
Het toetsingscomité, dat door het college is aangewezen om de plannen voor 
zonnevelden te beoordelen, heeft  een definitief advies uitgebracht aan het col-
lege. Het college heeft  het advies op 29 juni 2021 overgenomen. Het gaat om 
een positief advies voor drie initiatieven waarvoor een omgevingsvergunning is 
aangevraagd. 

De drie initiatieven die een omgevings-
vergunning hebben aangevraagd zijn: 
Zonnepark N18 Noord, Zonnepark N18 
Eeltinkveld en Zonnepark De Stegen-
hoek. Het toetsingscomité heeft  volgens 
de Beleidsregels zonnevelden de inge-
diende plannen beoordeeld en voor-
zien van een definitief positief advies. De 
ontwerpvergunningen voor de drie zon-
nevelden worden op dit moment voor-
bereid. Naar verwachting worden de 
ontwerpvergunningen vanaf 16 juli 2021 
ter inzage gelegd.

Wat ging eraan vooraf?
Haaksbergen staat voor een grote op-
gave om te verduurzamen. Zonnevel-

den leveren een belangrijke bijdrage 
om te kunnen voorzien in het opwekken 
van duurzame elektriciteit. Op 1 april 
2021 zijn de Beleidsregels zonnevelden 
vastgesteld door de Haaksbergse ge-
meenteraad. Initiatiefnemers konden, 
voorafgaande aan een eventuele vergun-
ningsaanvraag, een vooroverlegplan in-
dienen. Het vooroverlegplan werd dan 
door een toetsingscomité voorzien van 
een voorlopig advies. Zeven initiatiefne-
mers maakten van deze mogelijkheid ge-
bruik en dienden een vooroverlegplan in. 
Op 10 mei 2021 is het voorlopig advies 
bekendgemaakt waarbij bovengenoem-
de drie initiatieven een voorlopig positief 
advies hebben gekregen. 

Zonnepanelen op het dak
Zonnevelden leveren een belangrij-
ke bijdrage aan de verduurzaming 
van Haaksbergen. Maar er zijn ook 
nog voldoende mogelijkheden om 
de daken van Haaksbergen beter 
te benutten. Hoe meer zonnepane-
len op het dak, hoe beter! Daarom 
wordt samen met andere Twentse 
gemeenten en de provincie gewerkt 
aan een aanpak om het aandeel zon 
op dak te vergroten.Daarnaast is de 
gemeente Haaksbergen in samen-
werking met Winst uit je woning een 
collectieve advies- en inkoopac-
tie gestart. Hierbij koopt een grote 

groep huiseigenaren samen aller-
lei duurzame maatregelen in, zoals 
spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
HR++-glas, hybride warmtepompen 
en zonnepanelen. Samen inkopen 
zorgt voor scherpe prijzen en goede 
voorwaarden.
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Inwoners kunnen meepraten

Hoe en wanneer gaan we 
van het aardgas af?

Waterstof als alternatief?
Er wordt veel geschreven over waterstof als alternatief voor aardgas. Maar is dit 
het gedroomde alternatief voor aardgas? Zo eenvoudig lijkt het nog niet. Er zijn 
mogelijkheden, maar nog niet op korte termijn. 

Waterstofgas zal voor 2030 nog niet op 
grote schaal inzetbaar zijn en het is de 
vraag of dat wel voor woningen gaat ge-
beuren. Voor de zware industrie en het 
verkeer zal waterstof meer geschikt zijn. 
Bovendien zijn de kosten voor produc-
tie van waterstof erg hoog. Om duurza-

me (dus groene) waterstof te krijgen, is 
duurzame elektriciteit nodig. Dat bete-
kent meer windturbines en zonnevel-
den. Daar zijn nu nog niet genoeg van. 
Meer informatie over waterstof leest u op 
www.sterinsamenduurzaam.nl/
waterstof.

In 2050 mogen we in Haaksbergen, net als overal in ons land, 
geen aardgas meer gebruiken om onze woningen te ver-
warmen. U begrijpt dat dit een énorme klus is. Ga maar 
na: alleen in Haaksbergen staan al zoʼn 10.000 huizen 
die over moeten stappen. Zoʼn opgave willen we als ge-
meente alleen samen met onze partners en inwoners re-
aliseren. Daarom vragen we u om met ons mee te denken! 
Helpt u mee om een Warmtevisie op te stellen, de route naar 
duurzame vormen van warmteopwekking?

Een Warmtevisie is een plan waarin staat 
welke alternatieven voor aardgas in de 
gemeente kansrijk zijn. Het is een door-
kijk naar wat ons de komende jaren te 
doen staat als we overgaan van aard-
gas naar duurzame warmte. Alle infor-
matie over de Warmtevisie vindt u op 
www.sterinsamenduurzaam.nl/

aardgasvrij. U kunt ook meepraten over 
het de warmtevisie. Aanmelden kan via 
info@sterinsamenduurzaam.nl. 

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Bouwstraat 18, Z/21/019709, het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte, aspect bouw 
en milieu (neutraal wijziging), ingediend 
18 mei 2021

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 25 
augustus 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. 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:
•  Lijsterbes 28, Z/21/019738, het plaatsen 
van een kap op een bijgebouw, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
•  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

Met ingang van 15 juli 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  
•  Moatsnieder 28, Z/21/019724, het bou-
wen van een woonhuis, aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 
14 juli 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Bouwstraat 19, Z/21/020244, een bedrij-
ven verzamelgebouw
•  Haarweg 44, Z/21/019461, het rea-
liseren van een individueel gesloten 
bodemenergiesysteem
•  Morsinkhofweg 30, Z/21/020252, het ac-
tualiseren van een tekening
•  Olthuisweg 24, Z/21/020267, het wijzigen 
van de inrichting (het overkappen van een 
trainingsruimte en verplaatsen van een 
stapmolen)

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Tourrit met historische militaire rupsvoer-
tuigen (11 september 2021), Z/21/020255, 
Binnenveldweg 45, ingediend 7 juli 2021

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

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
OMGEVINGSVERGUNNING 
EN VORMVRIJE M.E.R.- 
BEOORDELINGSBESLUIT ‘ZONNEPARK 
DE STEGENHOEK’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
zij voornemens zijn om met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 
3°, van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning 
voor de duur van 25 jaar te verlenen voor 
de activiteiten:
•  Bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
•  Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)
•  Uitvoeren werk of werkzaamheid (artikel 
2.1, lid 1, sub b Wabo) ten behoeve van het 
realiseren en gebruiken van Zonnepark 

De Stegenhoek op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Haaksbergen, sectie 
M, nummer 66 nabij de Kinkelerweg te 
Haaksbergen.

De gemeenteraad heeft met het vaststel-
len van de Beleidsregels zonnevelden op 1 
april 2021 een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven voor de realisatie van 
zonnevelden.

Terinzagelegging
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen van 16 juli 2021 
tot en met 26 augustus 2021 tijdens kan-
tooruren ter inzage in het gemeentehuis 
aan de Blankenburgerstraat 28 te Haaks-
bergen. Daarnaast zijn de stukken ook 
beschikbaar via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl met het pla-
nidn NL.IMRO.0158.WBAB1006-0001. De 
link naar de stukken op de landelijke voor-
ziening vindt u ook op www.haaksbergen.
nl.

Indienen zienswijzen
Gedurende de periode dat het ontwerp-
besluit ter inzake ligt kan eenieder schrif-
telijk of mondeling zienswijzen over het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. Van 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt. Ingediende zienswijzen worden 
met het uiteindelijke besluit en de bijbeho-
rende stukken ter inzage gelegd. Schrifte-
lijke zienswijzen kunnen, onder vermelding 
van zaaknummer Z/21/019661, worden ge-
richt aan: Burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor 
een mondelinge zienswijze of toelichting 
op het ontwerpbesluit neemt u contact op 
met René ten Donkelaar, telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

Crisis- en herstelwet
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet is op het besluit van toepassing. 
Dit betekent dat, wanneer tegen het uit-
eindelijke besluit beroep openstaat, (a.) de 
beroepsgronden in het beroepschrift wor-
den opgenomen; (b.) het beroep niet-ont-
vankelijk wordt verklaard, indien binnen 
de beroepstermijn geen gronden zijn inge-
diend, en (c.) de beroepsgronden na afloop 
van de beroepstermijn niet meer kunnen 
worden aangevuld.

Vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Haaksbergen hebben in de 
collegevergadering van 6 juli 2021 een be-
slissing genomen ten aanzien van de vorm-
vrije m.e.r.-beoordeling voor het project 
‘Zonnepark N18 Noord’. De beoogde ac-
tiviteit staat niet vermeld in bijlage D van 
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
m.e.r.), maar gezien de aard en omvang van 
het project is er volledigheidshalve voor 
gekozen een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
uit te voeren. Uit de vormvrije m.e.r.-be-
oordeling die ten behoeve van de voorge-
nomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt 
dat er geen significante nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn die het maken van een 
milieueffectbeoordelingsrapport dan wel 
milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan 
worden volstaan met de opgestelde vorm-
vrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 
ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis tijdens openingstijden. Daar-
naast zijn de stukken ook beschikbaar via 
de landelijke voorziening www.ruimtelijke-
plannen.nl met het planidn NL.IMRO.0158.
WBAB1006-0001. De link naar de stukken 
op de landelijke voorziening vindt u ook op 
www.haaksbergen.nl.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit 
is een voorbereidingsbesluit in de zin van 
artikel 6.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht. Een dergelijke beslissing is niet zelf-
standig vatbaar voor bezwaar en beroep, 
tenzij dit besluit een belanghebbende los 
van het voor te bereiden besluit recht-
streeks in zijn belang treft. Belangheb-

benden kunnen hun bezwaren tegen het 
besluit kenbaar maken in het kader van de 
wettelijke procedure ten behoeve waar-
van het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbe-
sluit wordt genomen. In dit geval in het 
kader van de procedure omtrent de aan-
vraag omgevingsvergunning ‘Zonnepark 
De Stegenhoek’.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan 
contact opgenomen worden met de ge-
meente Haaksbergen via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
OMGEVINGSVERGUNNING 
EN VORMVRIJE M.E.R.- 
BEOORDELINGSBESLUIT ‘ZONNEPARK 
N18 EELTINKVELD’ 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
zij voornemens zijn om met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 
3°, van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning 
voor de duur van 25 jaar te verlenen voor 
de activiteiten:
Bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)
Uitvoeren werk of werkzaamheid (artikel 
2.1, lid 1, sub b Wabo) ten behoeve van het 
realiseren en gebruiken van Zonnepark 
N18 Eeltinkveld op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Haaksbergen, sectie N, 
nummer 914, 918 en 921 nabij de Linteler-
weg te Haaksbergen.

De gemeenteraad heeft met het vaststel-
len van de Beleidsregels zonnevelden op 1 
april 2021 een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven voor de realisatie van 
zonnevelden.

Terinzagelegging
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen van 16 juli 2021 
tot en met 26 augustus 2021 tijdens kan-
tooruren ter inzage in het gemeentehuis 
aan de Blankenburgerstraat 28 te Haaks-
bergen. Daarnaast zijn de stukken ook 
beschikbaar via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl met het pla-
nidn NL.IMRO.0158.WBAB1005-0001. De 
link naar de stukken op de landelijke voor-
ziening vindt u ook op www.haaksbergen.
nl.

Indienen zienswijzen
Gedurende de periode dat het ontwerp-
besluit ter inzake ligt kan eenieder schrif-
telijk of mondeling zienswijzen over het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. Van 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt. Ingediende zienswijzen worden 
met het uiteindelijke besluit en de bijbeho-
rende stukken ter inzage gelegd. Schrifte-
lijke zienswijzen kunnen, onder vermelding 
van zaaknummer Z/21/019656, worden ge-
richt aan: Burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor 
een mondelinge zienswijze of toelichting 
op het ontwerpbesluit neemt u contact op 
met René ten Donkelaar, telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

Crisis- en herstelwet
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet is op het besluit van toepassing. 
Dit betekent dat, wanneer tegen het uit-
eindelijke besluit beroep openstaat, (a.) de 
beroepsgronden in het beroepschrift wor-
den opgenomen; (b.) het beroep niet-ont-
vankelijk wordt verklaard, indien binnen 
de beroepstermijn geen gronden zijn inge-
diend, en (c.) de beroepsgronden na afloop 
van de beroepstermijn niet meer kunnen 
worden aangevuld.

Vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Haaksbergen hebben in de 
collegevergadering van 6 juli 2021 een be-
slissing genomen ten aanzien van de vorm-
vrije m.e.r.-beoordeling voor het project 
‘Zonnepark N18 Eeltinkveld’. De beoogde 
activiteit staat niet vermeld in bijlage D van 
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 

m.e.r.), maar gezien de aard en omvang van 
het project is er volledigheidshalve voor 
gekozen een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
uit te voeren. Uit de vormvrije m.e.r.-be-
oordeling die ten behoeve van de voorge-
nomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt 
dat er geen significante nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn die het maken van een 
milieueffectbeoordelingsrapport dan wel 
milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan 
worden volstaan met de opgestelde vorm-
vrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 
ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis tijdens openingstijden. Daar-
naast zijn de stukken ook beschikbaar via 
de landelijke voorziening www.ruimtelijke-
plannen.nl met het planidn NL.IMRO.0158.
WBAB1005-0001. De link naar de stukken 
op de landelijke voorziening vindt u ook op 
www.haaksbergen.nl.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit 
is een voorbereidingsbesluit in de zin van 
artikel 6.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht. Een dergelijke beslissing is niet zelf-
standig vatbaar voor bezwaar en beroep, 
tenzij dit besluit een belanghebbende los 
van het voor te bereiden besluit recht-
streeks in zijn belang treft. Belangheb-
benden kunnen hun bezwaren tegen het 
besluit kenbaar maken in het kader van de 
wettelijke procedure ten behoeve waarvan 
het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit 
wordt genomen. In dit geval in het kader 
van de procedure omtrent de aanvraag 
omgevingsvergunning ‘Zonnepark N18 
Eeltinkveld.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan 
contact opgenomen worden met de ge-
meente Haaksbergen via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
OMGEVINGSVERGUNNING 
EN VORMVRIJE M.E.R.- 
BEOORDELINGSBESLUIT ‘ZONNEPARK 
N18 NOORD’ 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
zij voornemens zijn om met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 
3°, van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning 
voor de duur van 25 jaar te verlenen voor 
de activiteiten:
•  Bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
•  Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)
•  Uitvoeren werk of werkzaamheid (artikel 
2.1, lid 1, sub b Wabo) ten behoeve van 
het realiseren en gebruiken van Zonne-
park N18 Noord op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Haaksbergen, sectie 
O, nummer 488, 2169, 2172, 2292 nabij de 
Schoolkaterdijk te Haaksbergen.

De gemeenteraad heeft met het vaststel-
len van de Beleidsregels zonnevelden op 1 
april 2021 een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven voor de realisatie van 
zonnevelden.

Terinzagelegging
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen van 16 juli 2021 
tot en met 26 augustus 2021 tijdens kan-
tooruren ter inzage in het gemeentehuis 
aan de Blankenburgerstraat 28 te Haaks-
bergen. Daarnaast zijn de stukken ook 
beschikbaar via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl met het pla-
nidn NL.IMRO.0158.WBAB1004-0001. De 
link naar de stukken op de landelijke voor-
ziening vindt u ook op www.haaksbergen.
nl.

Indienen zienswijzen
Gedurende de periode dat het ontwerp-
besluit ter inzake ligt kan eenieder schrif-
telijk of mondeling zienswijzen over het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. Van 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
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gemaakt. Ingediende zienswijzen worden 
met het uiteindelijke besluit en de bijbeho-
rende stukken ter inzage gelegd. Schrifte-
lijke zienswijzen kunnen, onder vermelding 
van zaaknummer Z/21/019655, worden ge-
richt aan: Burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor 
een mondelinge zienswijze of toelichting 
op het ontwerpbesluit neemt u contact op 
met René ten Donkelaar, telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

Crisis- en herstelwet
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet is op het besluit van toepassing. 
Dit betekent dat, wanneer tegen het uit-
eindelijke besluit beroep openstaat, (a.) de 
beroepsgronden in het beroepschrift wor-
den opgenomen; (b.) het beroep niet-ont-
vankelijk wordt verklaard, indien binnen 
de beroepstermijn geen gronden zijn inge-
diend, en (c.) de beroepsgronden na afloop 
van de beroepstermijn niet meer kunnen 
worden aangevuld.

Vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen hebben in de colle-
gevergadering van 6 juli 2021 een beslissing 
genomen ten aanzien van de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling voor het project ‘Zonne-
park N18 Noord’. De beoogde activiteit staat 
niet vermeld in bijlage D van het Besluit mi-
lieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), maar 
gezien de aard en omvang van het project 
is er volledigheidshalve voor gekozen een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten 
behoeve van de voorgenomen ontwikke-
ling is uitgevoerd, blijkt dat er geen signifi-
cante nadelige gevolgen voor het milieu zijn 
die het maken van een milieueffectbeoor-
delingsrapport dan wel milieueffectrapport 
rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met 
de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 

ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis tijdens openingstijden. Daar-
naast zijn de stukken ook beschikbaar via 
de landelijke voorziening www.ruimtelijke-
plannen.nl met het planidn NL.IMRO.0158.
WBAB1004-0001. De link naar de stukken 
op de landelijke voorziening vindt u ook op 
www.haaksbergen.nl.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is 
een voorbereidingsbesluit in de zin van arti-
kel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Een dergelijke beslissing is niet zelfstan-
dig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij 
dit besluit een belanghebbende los van het 
voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn 
belang treft. Belanghebbenden kunnen hun 
bezwaren tegen het besluit kenbaar maken 
in het kader van de wettelijke procedure ten 
behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-be-
oordelingsbesluit wordt genomen. In dit ge-
val in het kader van de procedure omtrent 
de aanvraag omgevingsvergunning ‘Zonne-

park N18 Noord’.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan 
contact opgenomen worden met de ge-
meente Haaksbergen via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

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

Contact


