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AFVAL

OUD�PAPIER�BRENGEN
Op	zaterdag	23	januari	2021	kunt	u	oud	pa-
pier	brengen	naar	de	Pius	X-school	aan	de	
W.H.	Jordaansingel	20.

OUD�PAPIER�OPHALEN
Op	 zaterdag	 23	 januari	 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	gebun-
deld	 aanbieden.	Het	 oud	papier	 kunt	 u	 ’s	
morgens	 voor	 8.30	 uur	 neerzetten	 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	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)��
•	 �Zendvelderweg� 17,	 Z/21/018487,	 het	
plaatsen	 van	een	bovengrondse	water-
silo,	aspect	bouw,	 ingediend	12	 januari	
2021

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

VERLEENDE�
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)�
REGULIERE�PROCEDURE���
•	 �Alsteedseweg� 73 ,	 Z/20/017930,	 het	
bouwen	van	twee	Broamhutten,	aspect	
bouw	 en	 handelen	 in	 strijd	met	 regels	
ruimtelijke	ordening

•	 �Esse� 6 ,	 Z/20/018300,	 het	 bouwen	 van	
een	vrijstaande	woning,	aspect	bouw

•	 �Kor tenaerstraat�41�en�43,	Z/20/017484,	
het	bouwen	van	een	bedrijfsruimte	met	
woning,	 aspect	 bouw	 en	 handelen	 in	
strijd	met	regels	ruimtelijke	ordening

•	 �Kroonpr ins� 30,	 Z/20/017970,	 het	 bou-
wen	 van	 een	 woning,	 aspect	 bouw	 en	
handelen	in	strijd	met	regels	ruimtelijke	
ordening	

•	 �R ietmolenweg� 6 ,	 Z/20/018153,	 het	
plaatsen	van	silo’s,	aspect	bouw	en	han-
delen	 in	 strijd	 met	 regels	 ruimtelijke	
ordening

•	 �Vaanholt �36 ,	Z/20/018203,	het	bouwen	
van	 een	woning,	 aspect	 bouw	 en	 inrit/
uitweg

Deze	 vergunningen	 zijn	 bekendgemaakt	
op	20	januari	2021.	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.

� �����������������������

Webinar �over �digitale�verslaving

Wilt	 u	 advies	 of	 ondersteuning	 bij	 opvoe-
ding,	 mantelzorg,	 vrijwilligerswerk,	 echt-
scheiding,	werkloosheid,	schulden	of	een-
zaamheid?	 In	 de	 Noaberpoort	 werken	

medewerkers	 van	 meerdere	 organisa-
ties	 onder	 één	 dak	 samen.	 Professionals	
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 Fortnite lijken soms belangrijker dan sporten of met vrien-
den afspreken, zeker met de beperkende maatregelen in coronatijd. Hoe gaat u hier 
als ouder mee om? Op woensdag 27 januari vindt de webinar “ De verslavende digi-
tale wereld”  plaats. De sessie begint om 20.00 uur.

Digital	 awareness	 coach	 Laurens	 Velt-
man	 bespreekt	 verschillende	 onderwer-
pen	op	 interactieve	wijze.	Tijdens	het	we-
binar	 leert	 u	 de	 digitale	 wereld	 van	 uw	
kind	kennen	en	hoe	u	het	digitale	gedrag	
van	 uw	 kind	 bespreekbaar	 kunt	 maken.	

De	 avond	 staat	 in	 het	 teken	 van	 de	 vra-
gen	 van	 ouders,	 dus	 uw	 input	 is	 van	 har-
te	 welkom.	 Het	 webinar	 is	 te	 volgen	 via	
www.digitalawareness.nl/loes.	Vanaf	19.45	
uur	 is	 de	 link	 actief.	 Aanmelden	 is	 niet	
nodig.

De�raad�vergader t �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.	

���Openbare�Bekendmakingen

Op woensdag 27 januari vergadert de gemeenteraad weer digitaal en op afstand. 
De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de website van de 
gemeente. 

De	 volgende	 hamerstukken	 staan	 deze	
avond	op	de	agenda:
•	 	Geen	 wensen	 en	 bedenkingen	 hebben	
tegen	 voorgenomen	 deelname	 Veilig-
heidsregio	Twente	aan	 landelijke	Werk-
geversvereniging	 Samenwerkende	
Veiligheidsregio’s

•	 	Geen	 zienswijze	 indienen	 ten	 aanzien	
van	ontwerp	Provinciaal	Inpassingsplan	
(PIP)	Witteveen

•	 	Nemen	 van	 een	 beslissing	 op	 het	 be-
zwaar	tegen	het	besluit	om	geen	mede-
werking	te	verlenen	aan	het	verzoek	tot	
het	wijzigen	van	de	bestemming	aan	de	

overzijde	van	Molenveldweg	6	naar	een	
woonbestemming

Als	 u	 gebruik	wilt	maken	 van	 het	 spreek-
recht	 over	 niet	 geagendeerde	 onderwer-
pen,	 dan	 kunt	 u	 tot	 uiterlijk	 maandag	
25	 januari	 contact	 opnemen	 met	 grif-
fier	 Gerrit	 Raaben.	 Dat	 kan	 via	mailadres	
g.raaben@haaksbergen.nl	 of	 telefoon-
nummer	 (053)	 573	 45	 67.	 De	 griff	 ier	 be-
spreekt	samen	met	u	wat	de	verdere	gang	
van	zaken	is.
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•	 �Beckummerweg� 38 ,	 Z/21/018521	 en	
bij	 de	 Omgevingsdienst	 Twente	 ge-
registreerd	 onder	 nummer:	 Z2020-
ODT-015629,	een	omgevingsvergunning	
beperkte	 milieutoets	 voor	 het	 houden	
van	 vleesvarkens	 en	 vleeskalveren	 in	
plaats	van	melkkoeien

Met	ingang	van	21	januari	2020	kunnen	bin-
nen	 zes	 weken	 schriftelijk	 en	 mondeling	
zienswijzen	worden	ingebracht	bij	de	Om-
gevingsdienst	 Twente,	 info@odtwente.nl.	
Kijk	voor	de	mogelijkheden	voor	het	inzien	
van	de	stukken	onder	de	kop	Algemeen	of	
neem	contact	op	met	de	Omgevingsdienst	
Twente.	

INGEDIENDE�AANVRAGEN�
EVENEMENTENVERGUNNING
BlankenburgerStraatSpektakel	 (27	 maart	
2021),	 Z/21/018485,	 Blankenburgerstraat,	
ingediend	12	januari	2021

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

BESTEMMINGSPLANNEN
VERZAMELPLAN�1
Burgemeester	 en	wethouders	 van	Haaks-
bergen	maken	op	grond	van	artikel	3.8	van	
de	Wet	ruimtelijke	ordening	bekend	dat	het	
college	in	zijn	vergadering	van	dinsdag	12	
januari	 2021	 heeft	 besloten	 het	 ontwerp	
bestemmingsplan	 ‘Buitengebied	 Haaks-
bergen,	 partiële	 herziening	 verzamelplan	
1’	 ter	 inzage	 te	 leggen.	 Het	 plan	 omvat	
meerdere	ontwikkelingen	in	het	buitenge-
bied.	Hieronder	wordt	per	 locatie	de	ont-
wikkeling	beschreven.	

Eibergsestraat�258
De	locatie	aan	de	Eibergsestraat	is	bestemd	
als	 ‘horeca’.	 In	 de	 regels	 van	 het	 gelden-
de	 bestemmingsplan	 is	 opgenomen	 dat	
ter	plaatse	van	de	aanduiding	‘discotheek’	
een	discotheek	 is	 toegestaan.	 Echter	ont-
breekt	deze	aanduiding	op	de	verbeelding.	
In	het	verzamelplan	is	de	aanduiding	‘dis-
cotheek’	op	de	plankaart	opgenomen.	

Eppenzolder veldweg�192-194
In	 2018	 heeft	 deze	 locatie	 deelgenomen	
aan	 de	 Rood	 voor	 Rood	 regeling.	 In	 het	
bestemmingsplan	 ‘Buitengebied	 Haaks-
bergen,	 partiële	 herziening	 Eppenzolder-
veldweg	 192-194	 en	 Wissinkbrinkweg	 52’	
is	 echter	 geen	 beperking	 opgenomen	 ten	
aanzien	 van	 de	maximale	 toegestane	 op-
pervlakte	aan	bedrijfsgebouwen,	waaron-
der	de	gesloopte	meters	 in	het	kader	 van	
Rood	voor	Rood	weer	teruggebouwd	zou-
den	kunnen	worden.	In	het	verzamelplan	is	
de	maximale	 toegestane	oppervlakte	aan	
bedrijfsgebouwen	 opgenomen	 waardoor	
de	 gesloopte	 meters	 niet	 teruggebouwd	
kunnen	worden.	

Goorsestraat�249a
De	bestemming	van	de	Goorsestraat	249a	
wordt	gewijzigd	van	‘Agrarisch	–	Agrarisch	
bedrijf’	 naar	 ‘Wonen’	met	een	nevenfunc-
tie	 ‘Transportbedrijf’	voor	exploiteren	van	
een	kleinschalig	transportbedrijf.	

Goorsestraat�253
De	 locatie	aan	de	Goorsestraat	 253	 is	be-
stemd	als	‘Agrarisch	–	Agrarisch	bedrijf’.	In	
het	verzamelplan	is	de	aanduiding	‘Bedrijf’	
toegevoegd	 ten	 behoeve	 van	 een	 klein-
schalig	 draai-	 en	 freesbedrijf	 en	 een	 tim-
mer-,	 afbouw-	 en	 interieurbedrijf.	 Om	 dit	
mogelijk	 te	maken	wordt	er	aan	de	Ellen-
broek	20	900	m2	aan	landschapsontsieren-
de	bebouwing	gesloopt.

Leemdijk �29/Zoomweg�11
Betreft	een	ontwikkeling	 in	het	kader	van	
de	Rood	voor	Rood	regeling.	In	totaal	wordt	
er	 1.092	 m2	 aan	 landschapsontsierende	
bebouwing	 gesloopt.	 Hiervoor	 wordt	 een	
nieuwe	woning	van	maximaal	750	m3	met	
bijgebouw	van	180	m2	teruggebouwd.	

Hazenweg�15a
Het	 perceel	 aan	 de	 Hazenweg	 15a	 is	 be-
stemd	 als	 ‘Wonen’.	 Aansluitend	 aan	 het	
perceel	 is	 het	 voornemen	 om	 een	 klein-
schalig	 kampeerterrein	 met	 maximaal	 25	
standplaatsen	 te	 realiseren.	 De	 gronden	
ter	plaatse	zijn	bestemd	als	‘Agrarisch	met	
waarden	–	Landschap’.	Binnen	de	woonbe-
stemming	is	het	mogelijk	(onder	voorwaar-
den)	 een	 kleinschalig	 kampeerterrein	 te	

realiseren.	In	het	vorige	bestemmingsplan	
waren	de	gronden	 van	de	gewenste	 loca-
tie	 voor	 het	 kleinschalige	 kampeerterrein	
bestemd	als	 ‘Wonen’.	 In	het	verzamelplan	
wordt	 het	 kleinschalige	 kampeerterrein	
mogelijk	gemaakt.	

Mark tvelderweg�14
Aan	 de	 Marktvelderweg	 14	 worden	 twee	
boerderijappartementen	 gelegaliseerd	
en	worden	er	drie	boerderijkamers	omge-
zet	naar	boerderijappartementen	op	basis	
van	het	VAB-beleid.	Daarnaast	wordt	er	en	
kleinschalig	kampeerterrein	met	maximaal	
25	standplaatsen	mogelijk	gemaakt.	

Perceel�Haaksbergen, �sect ie�R, �nummer�
702
De	 gronden	 ter	 plaatse	 van	 het	 perceel	
‘Haaksbergen,	 sectie	 R,	 nummer	 702’	 zijn	
op	 basis	 van	 het	 ‘Bestemmingsplan	 Bui-
tengebied’	bestemd	als	‘Natuur’.	In	het	vo-
rige	bestemmingsplan	(Buitengebied,	vast-
gesteld	 in	 2000)	 waren	 deze	 gronden	 be-
stemd	als	‘Agrarisch’.	Door	een	onbekende	
reden	zijn	deze	gronden	bestemd	als	 ‘Na-
tuur’.	 De	 gronden	 worden	 weer	 bestemd	
als	 ‘Agrarisch	met	 waarden	 –	 Landschap’	
zodat	de	bestemming	in	overeenstemming	
is	met	het	feitelijke	gebruik.

Wissinkbr inkweg�58
Betreft	een	ontwikkeling	 in	het	kader	van	
de	 Rood	 voor	 Rood	 regeling.	 Aan	 de	Wis-
sinkbrinkweg	 52	wordt	 in	 totaal	 1.087	m2	
gesloopt	 aan	 landschapsontsierende	 be-
bouwing.	Hiervoor	wordt	 een	woning	 van	
maximaal	 750	m3	met	 bijgebouw	 van	 150	
m2	teruggebouwd.	

Oude�Boekeloseweg�112
Aan	de	Oude	Boekeloseweg	112	 is	een	 in-
tensieve	veehouderij	 aanwezig.	 In	het	be-
stemmingsplan	 ‘Buitengebied	 Haaksber-
gen,	 partiële	 herziening	Oude	Boekelose-
weg	112’	 is	ervoor	gekozen	om	het	aantal	
dieren	 per	 diersoort	 te	 begrenzen.	 In	 het	
verzamelplan	 is	 deze	 strikte	 begrenzing	
losgelaten	zonder	dat	het	leidt	tot	negatie-
ve	effecten	op	Natura	2000-gebieden.	Hier-
mee	sluiten	de	regels	aan	die	gelden	voor	
agrarische	 bedrijven	 in	 het	 buitengebied	
van	de	gemeente	Haaksbergen.	

Hegeveldweg�10
Het	 perceel	 aan	 de	 Hegeveldweg	 10	 was	
voorheen	bestemd	als	‘Wonen’	en	is	in	het	
bestemmingsplan	 ‘Buitengebied	 Haaks-
bergen,	 partiële	 herziening	 veegplan	 1’	
door	 een	 onbekende	 reden	 bestemd	 als	
‘Agrarisch	 met	 waarden	 –	 Landschap’.	 In	
het	 verzamelplan	wordt	 het	 perceel	weer	
bestemd	als	‘Wonen’.	

Het	 identificatienummer	 van	het	bestem-
mingsplan	is	NL.IMRO.0158.BP1186-0001.	

Ter �inzage
Het	ontwerp	bestemmingsplan	‘Buitenge-
bied	Haaksbergen,	partiële	herziening	ver-
zamelplan	 1’	 inclusief	 bijbehorende	 bijla-
gen	ligt	met	ingang	van	22	januari	2021	tot	
en	met	4	maart	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	web-
site	www.haaksbergen.nl	→	Inwoner	→	Ver-
gunning	en	Plannen	→	Bestemmingsplan-
nen	en	voorbereidingsbesluiten	→	Buiten-
gebied	→	Ontwerp.	Hier	vindt	u	tevens	een	
link	 naar	 ruimtelijkeplannen.nl	 (landelij-
ke	 voorziening).	 Tijdens	 de	 terinzageter-
mijn	 kan	 eenieder	 reageren.	Uw	 zienswij-
ze	 kunt	 u	 indienen	 bij	 de	 gemeenteraad,	
Postbus	102,	7480	AC	Haaksbergen.	Tevens	
bestaat	de	mogelijkheid	voor	een	monde-
linge	 zienswijze.	 Hiervoor	 kunt	 u	 contact	
opnemen	met	de	behandelend	ambtenaar	
Thorben	 Scholten,	 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


