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Uitleg over maaibeleid

Het ene groen is het andere niet

We hebben het allemaal wel gezien de afgelopen weken: het openbaar groen binnen 

de bebouwde kom staat er anders bij dan we allemaal gewend zijn. Op sommige 

velden staat het gras hoog, op andere plekken bloeien de bloemen prachtig en 

verderop schiet het onkruid de grond uit is het hoog tijd voor een bezoekje van de 

grasmaaier. Maar het ene groen is het andere niet. Het groen dat we laten groeien 

voor meer biodiversiteit moeten we niet verwarren met onkruid, dat uiteraard 

gewoon verwijderd moet worden. Een korte uitleg over ons maaibeleid aan de hand 

van foto's.

Hoog gras

Op allerlei veldjes in Haaksbergen staat het 
gras hoog. Het wordt minder vaak gemaaid en 
maaiafval wordt afgevoerd. De bodem 
verschraalt daardoor en gras wordt bij 
droogte minder dor, waardoor er op den duur 
verschillende kruiden en grassoorten komen. 
Dat duurt een jaar of twee, drie. Langzamer-
hand wordt het gras steeds aantrekkelijker 

voor bijvoorbeeld bijen, kevers en andere 
insecten. De grasranden worden wel kort 
gemaaid om overlast van bijvoorbeeld teken 
of overhangend gras te voorkomen. Het gras 
mag uiteraard niet het zicht op de weg 
belemmeren. 

Bloemenmengsels

Hopelijk hee� u ook de kleurrijke bloemen al 

gezien her en der in Haaksbergen. Op gras-
velden zijn stroken gras uitgefreesd en in-
gezaaid met bloemenmengsels. Vaak staan 
de bloemen er mooi bij. Op sommige plekken 
doen ze iets minder goed door bijvoorbeeld te 
veel schaduw. Iets om over na te denken of we 
dat een volgende keer anders kunnen doen. 
De bloemenmengsels dragen samen met het 
hogere gras bij aan meer biodiversiteit. 

Speel- en trapveldjes

Grasvelden die zijn bedoeld om op te spelen 
worden net als altijd gewoon kort gemaaid. 
Kinderen kunnen hier naar hartenlust ravot-
ten en spelen. Deze velden zijn officieel aan-
gemerkt als speelveld.

Onkruid

Naast het maaibeleid voor grasvelden 
hebben we ook te maken met onkruid in 

plantsoenen. We beleven een zomer met veel 
natte en warme dagen. Ideaal voor onkruid. 
Het onkruid schiet dan uit de grond. De 
medewerkers van Twente Milieu doen hun 
best om de boel bij te benen en brandnetels, 
distels en ander onkruid te verwijderen. Dat 
gebeurt aan de hand van afspraken die tussen 
de gemeente en Twente Milieu zijn gemaakt 
over het onderhoudsniveau. Heel Haaks-
bergen volledig onkruidvrij maken kan niet, 
maar van overlast mag geen sprake zijn. 
Ergert u zich aan onkruid in uw buurt? Geef het 
dan door via haaksbergen.nl/meldingopen 
bareruimte of via de app 'Mijn gemeente'. Dat 
zien wij gegarandeerd! Dat is niet altijd het 
geval bij een algemeen bericht op Facebook.

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.

Op allerlei veldjes staat het gras hoog.                                                                  Kleurrijke bloemen bij het Glazen Bos.                                                                   Grasvelden die zijn bedoeld om op te spelen worden kort gemaaid.                

Afgelopen zomers hebben de planten, 
struiken en bomen geleden onder de 
droogte. Dorheid is een bedreiging 
voor insecten. Daarom zijn de ge-
meente en Twente Milieu, mede op 
aandringen van de samenwerkende 
natuurorganisaties, aan de slag ge-
gaan met het creëren van een betere 
leefomgeving voor de kleine beestjes. 
Dat is om meerdere redenen van be-
lang. Insecten vormen als voedsel voor 
bijvoorbeeld vogels een belangrijk 
onderdeel van de kringloop in de 
natuur. Daarnaast zijn het natuurlijke 
vijanden van de weinig geliefde eiken-
processierupsen. Ook u kunt helpen 
door bloemenmengsels te zaaien en 
bloembollen te poten!

Waarom meer 

biodiversiteit?
De coronacrisis hee� grote gevolgen voor onze samenleving. Met de beleidsregels 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen werknemers, 

ondernemers én werkzoekenden een bijdrage in de woonlasten aanvragen. Dat kon al 

vanaf 1 maart. Om nog beter tegemoet te komen aan de vragen zijn de beleidsregels 

verlengd en verruimd. 

· D e bijdrage voor de woonlasten geldt voor 
de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 
2021 (dat was tot 1 juli 2021)

· H et gaat om een bedrag van 500 euro per 
maand (dat was 250 euro per maand)

·  Het gezinsinkomen moet in januari 2021 ten-
minste 15% lager zijn dan een maand-
inkomen in 2020 (dat was 30%). Mensen die de 
ondersteuning al hebben ontvangen krijgen 
de hogere vergoeding van 250 euro per 
maand (van 250 naar 500 euro) automatisch 
en met terugwerkende kracht uitbetaald. 
Nieuwe aanvragen kunnen gedaan worden 
via www.hengelo.nl/tonk.

Onbelast en een gi�

De TONK is bedoeld voor alle huishoudens die 
als gevolg van de coronamaatregelen te 
maken hebben met een onvoorziene terugval 
in het inkomen. En die daarom de woonlasten 
niet meer kunnen opbrengen. Het gaat dan 
om kosten zoals huur, hypotheek, elektri-
citeit, gas en water. TONK kan een oplossing 
bieden aan huishoudens als zij geen recht 
hebben op andere financiële regelingen of 
uitkeringen, zoals een huurtoeslag of WW-
uitkering. Of die ondanks andere regelingen 

nog steeds te weinig inkomsten hebben om 
de woonkosten te kunnen betalen. Deze 
ondersteuningsmaatregel is onbelast. Dat 
betekent dat mensen niet bang hoeven te zijn 
dat ze straks bij het invullen van de belasting-
papieren voor een vervelende verrassing 
komen te staan. Bovendien gaat het om een 
gi�. Het geld hoe� niet terugbetaald te 
worden. 

Ruimhartiger

Het college hee� de regeling verruimd, omdat 
er (net als in de rest van Nederland) tot nog toe 
weinig gebruik van werd gemaakt. In de 
afgelopen periode hebben 11 mensen uit 
Haaksbergen een aanvraag voor TONK inge-
diend. Daarvan zijn er 6 toegekend en 5 afge-
wezen. Grootste reden voor het afwijzen is dat 
mensen recht blijken te hebben op huur-
toeslag of een verhoging daarvan, waarmee 
ze hun woonlasten kunnen verlagen. 

Voorwaarden

De gemeente Haaksbergen hee� een aantal 
voorwaarden opgesteld om in aanmerking te 
komen voor deze regeling: 

· H et geld op de betaal-/spaarrekening, 

contant, waardepapieren, digitaal geld zoals 
bitcoins, mag niet hoger zijn dan 12.590 euro 
voor een echtpaar en 6.295 euro voor een 
alleenstaande (de zogenoemde vermogens-
vrijlating van de bijstand).

· H et huishouden moet woonlasten hebben 
van een eigen woning of huurwoning in de 
vrije sector.

· H uurt u een woning uit de sociale sector dan 
kunt u (verhoging van de) huurtoeslag aan-
vragen en komt u niet in aanmerking voor de 
TONK. Mensen die aan deze voorwaarden 
voldoen, kunnen via www.hengelo.nl/tonk 
een aanvraag indienen. Op de website staat 
ook meer informatie over de regeling en het 
aan vragen.

Ondersteuning

De gemeente Haaksbergen kan de huishou-
dens die in aanmerking komen voor een 
TONK-bijdrage ook op andere terreinen 
ondersteunen, mocht daar aanleiding voor 
zijn. Naast de TONK-bijdrage brengt de 
gemeente bij aanvragers het aanbod van 
schuldhulpverlening onder de aandacht. Zo 
kan de Noaberpoort onder andere helpen 
met budgetplannen of bij het adviseren in 
schuldsituaties. Voor het verbeteren van de 
positie op de arbeidsmarkt kan een aanvrager 
contact opnemen met een van de werk-
coaches van Werk en Inkomen. De werk-
coaches hebben een groot netwerk in de regio, 
kunnen adviseren over om- of bijscholing en 
weten wat de actuele vacatures zijn.   

Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TONK verlengd en verruimd



Openbare Bekendmakingen

Start aanpassingen eerste 

deel oude N18

De aanpassingen en vernieuwingen bestaan 
onder meer uit het deels vervangen van het 
asfalt, het aanpassen van de belijning van de 
weg en het aanbrengen van plateaus op 
kruispunten en een middengeleider bij het 
Grintenbosch om de snelheid te remmen. De 
maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 
kilometer per uur binnen de bebouwde kom 
en naar 60 kilometer per uur buiten de 
bebouwde kom. Daarnaast wordt nieuwe 
belijning aangebracht op het vrijliggende 
fietspad. De voorrangssituaties wijzigen niet.

Andere aanpassingen

Verder wordt het aantal rijstroken op het 
kruispunt met de Noordsingel teruggebracht. 

Dat is om te stimuleren dat verkeers-
gebruikers het kruispunt rustiger naderen. Nu 
er steeds minder verkeer gebruik maakt van 
de oude N18 worden de verkeerslichten 
buiten werking gesteld en in de toekomst 
helemaal weggehaald. Ook wordt er van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe 
faunapassage ter hoogte van het ecoduct (de 
Hagmolenbeek) en de gemeentegrens aan te 
leggen.

Aannemingsmaatschappij Twentse Weg- en Waterbouw B.V. begint maandag 30 

augustus in opdracht van de gemeente met het aanpassen van het eerste deel van de 

oude N18. Het betre� het wegdeel vanaf de gemeentegrens met Enschede tot het 

Grintenbosch. Met de aanpassingen aan de Enschedesestraat verwacht de gemeente 

dat de verkeersintensiteit verder afneemt en doorgaand verkeer nog vaker de nieuwe 

N18 neemt.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden starten maandag 30 
augustus. Om overlast te beperken wordt het 
werk in drie fasen uitgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden blijven de aanwonenden en 
landbouwpercelen bereikbaar. Wanneer 
gedurende korte tijd beide weghel�en 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. Omwonenden ontvangen een brief 
met informatie over onder meer de 
bereikbaarheid van hun woning en de plek 
waar ze hun afvalcontainer kunnen plaatsen.

Combinatie werkzaamheden

Tegelijkertijd vinden, in opdracht van de 
gemeente Enschede, werkzaamheden plaats 
aan de oude N18 aan de Haaksbergerstraat. 
De werkzaamheden aan de Haaksberger-
straat starten op maandag 16 augustus en 
worden uitgevoerd door aannemer KWS. 
Door de werkzaamheden gelijktijdig te laten 
plaatsvinden wordt de verkeershinder voor 
bestemmingsverkeer  Haaksbergen-
Enschede zo beperkt mogelijk gehouden.

· S amen een half uur wandelen op maandag 9 
en 16 augustus. Vertrek is om 13.30 uur vanaf 
camping Scholtenhagen. Na afloop samen 
koffiedrinken bij de camping (op eigen 
kosten). 

· W ilt u liever langer wandelen? Doe dan mee 
op dinsdag 10 of 17 augustus. Dan staat er een 
wandeling van 60 tot 70 minuten op het 
programma. Vertrek is om 14.00 uur vanaf het 
marktplein. 

· O p dinsdag 10 augustus kunt u Indische 
hapjes proeven en op dinsdag 17 augustus 
Turkse hapjes. Van 15.00 tot 16.00 uur bij De 
Kappen. 

· J eu de boules bij Het Saalmerink. Elke 
woensdag van 14.30 tot 15.30 uur. 

· S amen een uur fietsen op donderdag 12 en 
18 augustus. Verzamelen om 9.45 uur op de 
parkeerplaats van het Wiedenhof. Na afloop 
koffiedrinken bij Grand Café.

· B ewegen op muziek op vrijdag 15 augustus 
van 14.00 tot 15.00 uur bij De Kappen. 

Eerder kon u in GemeenteNieuws lezen over de vakantieactiviteiten die deze zomer in 

Haaksbergen worden georganiseerd. Nog tot en met vrijdag 20 augustus staan er 

verschillende leuke activiteiten op het programma.  

Zomer in Haaksbergen tot 20 augustus

Zomerse activiteiten voor 

volwassenen en ouderen

· S toelyoga op donderdag 19 augustus van 
14.00 tot 15.00 uur bij De Kappen. 

· Z omer in Haaksbergen wordt op vrijdag 20 
augustus afgesloten met een bingo. De bingo 
is van 14.00 tot 16.00 uur in De Kappen. 

Aanmelden

Haaksbergse volwassenen en ouderen 
kunnen vrijblijvend meedoen aan de ver-
schillende vakantieactiviteiten. Vanwege de 
coronamaatregelen is het fijn om te weten wie 
er allemaal komt en daarom is aanmelden 
verplicht. Aanmelden kan bij Ton Harmsen, 
via telefoonnummer 06 - 8354 6186 of per mail 
via t.harmsen@noaberpoort.nl. De activiteit-
en zijn gratis. Kosten voor koffie en thee zijn 
eventueel voor eigen rekening. Meer infor-
matie en een overzicht van alle activiteiten 
staat op www.noaberpoort.nl/zomerin 
haaksbergen.

Als u energiebesparende maatregelen 
neemt als isolatie, HR++, vloerverwarming 
of een warmtepomp aanscha�, kunt u 
gebruik maken van subsidies. Hierdoor 
bespaart u op uw maandlasten. U kunt ook 
gebruik maken van de Energiebespaar-
lening, zodat u tegen een lage rente een 
lening kunt afsluiten om de maatregelen te 
bekostigen. Op www.sterinsamenduur 
zaam.nl/subsidies hebben we voor u alle 
subsidies en geldterug-acties op een rij 
gezet. 

Als u meer groen en minder tegels in uw tuin 
brengt, zal de temperatuur lager worden. 
Dat scheelt op warme dagen zoals we 
afgelopen tijd ook al hebben gehad. 
Daarnaast is meer groen ook beter voor 
vlinders en andere insecten, maar ook 
vogels kunnen zo beter schuilen. U kunt 
bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer afkop-
pelen en aansluiten op een regenton. Zo 
kunt u het nieuwe groen in uw tuin meteen 

Tegemoetkoming voor inwoners

Subsidies beschikbaar
Er zijn landelijke subsidies en financieringsregelingen 
die isoleren of energie besparen gemakkelijker maken. 
Wilt u uw woning isoleren of aardgasvrij maken? We 
hebben alle subsidies op een rij gezet.

Tegels eruit, groen erin

Vang regenwater 
op in uw tuin

van regenwater voorzien! Meer tips op: 
www.groenblauwtwente.nl.  Kijk voor alle 
informatie over energiebesparing , aardgas- 
vrij en opwekken van energie op: www.sterin

samenduurzaam.nl

We krijgen steeds meer te maken met zware regenval en 
warmere zomers. Als we het regenwater in onze tuinen 
bergen, voorkomen we dat het grondwaterpeil te laag 
wordt als we ook te maken krijgen met steeds warmere 
temperaturen.

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

VERGUNNINGEN EN

MELDINGEN

ALGEMEEN

MANDAATBESLUITEN TEAMMANAGERS 

HAAKSBERGEN

Op 27 juli 2021 hee� de burgemeester en het 

college van Haaksbergen de Mandaat-

besluiten teammanagers Haaksbergen 

vastgesteld. Deze besluiten bevatten de 

gemandateerde bevoegdheden aan team-

managers. De Mandaatbesluiten team-

managers Haaksbergen wordt bekendge-

maakt in het digitale Gemeenteblad van 5 

augustus 2021 en treedt in werking op 6 

augustus 2021. Deze beleidsregels zijn vanaf de 

inwerkingtreding te vinden op www.haaks 

bergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze 

beleidsregels opgenomen in het verorde-

ningen-/regelingenregister dat op verzoek kan 

worden ingezien bij de publieksbalie van het 

gemeentehuis.

MANDAATBESLUITEN PROJECTBUREAU BAS

Op 11 mei 2021 hee� de burgemeester en het 

college van Haaksbergen de Mandaatbesluiten 

Projectbureau BAS vastgesteld. Deze besluiten 

bevatten de gemandateerde bevoegdheid tot 

het (laten) uitvoeren van historische – en 

bodemonderzoeken binnen het grondgebied 

van de gemeente Haaksbergen in het kader van 

de ''Samenwerkingsovereenkomst Asbest-

saneringsopgave 2016-2022 Overijssel''. De 

Mandaatbesluiten Projectbureau BAS wordt 

bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad 

van 5 augustus 2021 en treedt in werking op 6 

augustus 2021. Deze beleidsregels zijn vanaf de 

inwerkingtreding te vinden op www.haaks 

bergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze 

beleidsregels opgenomen in het verorde-

ningen-/regelingenregister dat op verzoek kan 

worden ingezien bij de publieksbalie van het 

gemeentehuis.

BELEIDSREGELS TIJDELIJKE 

ONDERSTEUNING VAN NOODZAKELIJKE 

KOSTEN HAAKSBERGEN

Op 20 juli 2021 hee� het college van 

Haaksbergen de Beleidsregels Tijdelijke 

Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten 

Haaksbergen vastgesteld. Deze beleidsregels 

geven aan in welke situaties, onder welke 

voorwaarden een inwoner in aanmerking kan 

komen voor een tegemoetkoming van de 

TONK, de verhoging hiervan en verlenging van 

de duur tot 1 oktober 2021. De Beleidsregels 

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke 

Kosten Haaksbergen wordt bekendgemaakt in 

het digitale Gemeenteblad van 5 augustus 
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2021 en treedt in werking op 6 augustus 2021. 

Deze beleidsregels zijn vanaf de inwerking-

treding te vinden op www.haaksberg 

en.nl/verordeningen. Daarnaast zijn deze 

beleidsregels opgenomen in het verorde-

ningen-/regelingenregister dat op verzoek kan 

worden ingezien bij de publieksbalie van het 

gemeentehuis.

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 schri�elijk doen. 

Schri�elijke 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 bezwaarschri� moet schri�elijk gericht 

worden aan het college van burgemeester en 

w et h o u d e rs ,  Po s t b u s  1 0 2 ,  7 4 8 0  AC 

Haaksbergen. U wordt verzocht bij corre-

spondentie het beschikkingsnummer te 

vermelden, dat achter het adres staat. Het is 

niet mogelijk om een bezwaarschri� per e-mail 

of per fax in te dienen. Door het indienen van 

een bezwaarschri� wordt de werking van de 

vergunning niet geschorst. Daarvoor dient 

naast het indienen van een bezwaarschri� 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 beroepschri� een verzoek om 

voorlopige voorziening (in tweevoud) te 

worden ingediend bij de voorzieningenrechter. 

Zowel een beroepschri� 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)  

· Klaashuisstraat 57, Z/21/020430, het plaats- 

 en van een tijdelijke woning, aspect bouw, 

 ingediend 27 juli 2021

· Lansinkstraat 28a, Z/21/020432, het plaats-  

 en van een overkapping, aspect bouw, 

 ingediend 27 juli 2021

· Morsinkhofweg 26, Z/21/020431, het bouw- 

 en van een tuinhuis ter vervanging van bes-

 staand tuinhuis, aspect bouw en handelen in 

 strijd met regels ruimtelijke ordening, inge-

 diend 27 juli 2021

· Spinnerstraat 15, Z/21/020445, het plaatsen 

 van gevelreclame op de nieuwe CDCC toren, 

 aspect reclame, ingediend 29 juli 2021

· Stationsstraat, kadastraal bekend onder 

 sectie K, nummers 5540, 5541, 5543, 5544, 

 Z/21/020389, het aanleggen van een 

 parkeerterrein op de voormalige ABN AMRO 

 locatie, aspect werk of werkzaamheden 

 uitvoeren, ingediend 21 juli 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk 

voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop 

Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 

REGULIERE PROCEDURE 

Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat zij, in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, van plan zijn 

vergunning te verlenen:

· Weegbree 4, Z/21/020299, het bouwen van 

 een berging, aspect bouw en handelen in 

 strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 5 augustus 2021 kunnen binnen 

twee weken schri�elijk 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   

· Cornelis Jolstraat 21, Z/21/020225, het plaat

 sen van een aanbouw aan de zijkant van het 

  huis, aspect bouw

· Hazenweg 5, Z/21/019690, het bouwen van 

 een uitbouw aan de achterzijde van de 

 woning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 28 

juli 2021.

· Eibergsestraat 196, Z/21/020049, het plaats-

 en van een erker, aspect bouw en handelen 

 in strijd met regels ruimtelijke ordening

· Esdoorn 6, Z/21/020349, het uitbreiden van 

 de woning, aspect bouw

· Hasseltweg 35, Z/21/020118, het bouwen 

 van een kapschuur ter vervanging van bes-

 taande kapschuur, aspect bouw

· 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

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 4 

augustus 2021. Tegen bovengenoemde 

besluiten kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken na bekendmaking van het besluit 

een bezwaarschri� indienen. Kijk voor de 

mogelijkheden hiertoe onder de kop 

Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 

· Bartelerweg 11, Z/21/020346, het aanleggen 

 van een gesloten bodemenergiesysteem

· Berktepaalweg 8, Z/21/020424, een melding 

 activiteitenbesluit voor het reinigen, conser-

 veren en restaureren van vondsten, het was-

 sen en drogen van archeologische vondsten 

 en de opslag van veldmateriaal

· Buurserstraat 141, Z/21/020332, het aanleg-

 gen van een gesloten bodemenergiesys-

 teem

· Kinkelerweg ong. nabij nr. 11, Z/21/020419, 

 een melding activiteitenbesluit voor het ver- 

 vangen van een Has/B

· Zonnedauw 10, Z/21/020421, het aanleggen 

 van een gesloten bodemenergiesysteem

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar 

en/of beroep open.

INGEDIENDE AANVRAGEN 

EVENEMENTENVERGUNNING

· De langste en gezelligste tafel van Haaks-

 bergen (26 september 2021), Z/21/020375, 

 Markt, ingediend 20 juli 2021

· Sint Franciscusviering (3 oktober 2021), 

 Z/21/20398, muziekkoepel Scholtenhagen, 

 ingediend 22 juli 2021

· Twente Rally (31 oktober 2021), Z /21/020406 

 ingediend 26 juli 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. Kijk 

voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop 

Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING

· Rutbeek Triathlon (19 september 2021), 

 Z/21/019765, bekendgemaakt 29 juli 2021

· Sportdag Scholtenhagen (28 augustus 

 2021), Z/21/019895, Park Scholtenhagen, 

 bekendgemaakt 29 juli 2021

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen 

belanghebbenden binnen zes weken na be-

kendmaking van het besluit een bezwaar-

schri� indienen. Kijk voor de mogelijkheden 

hiertoe onder de kop Algemeen.




