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Twee diamanten bruidsparen:  koff ie,  taar t  en véél verhalen 

Bij twee diamanten bruidsparen ging Rob Welten vorige week woensdag op koff ievi-
site. Hij begon bij Koos en Rens Witting en eindigde in Buurse bij Freek en Jo van der 
Molen. Een gezellige middag met veel taar t en prachtige verhalen.

Genieten van de k leine dingen
Op 14 september 1961 gaven Koos Witting 
(81) en Rens Koopman (81) elkaar het ja-
woord in het Groningse stadhuis. “Ook wij 
hebben een trouwfoto met d’ Olle Grieze 
(= Martinitoren) als achtergrond”, zegt de 
bruid terwijl ze Welten hun huwelijkspor-
tret laat zien. Ter ere van hun zestigste 
trouwdag is de woonkamer in een bloe-
menzee veranderd. Het feestje vierden ze 
de zondag ervoor, in kleine familiekring. 
“Een topdag! Eindelijk weer eens met z’n 
allen bij elkaar. Op onze tachtigste verjaar-
dag konden we niets”, vertelt Koos. Het 
tweetal geniet van elkaar en van de kleine 
dingen in het leven. Fietstochten door de 
Haaksbergse natuur met een pauze op een 
stil plekje. De eekhoorn en vogels in hun 

tuin. Spelende buurtkinderen op het groe-
ne plein voor hun huis. “Zo leuk die leven-
digheid voor de deur.”  

Nog niet st ilzit ten
Stilzitten is niets voor de Wittings. Na zijn 
pensionering bracht zij hem de kneepjes 
van het tuinieren bij. “Verschil tussen on-
kruid en bloemen, daar wist ik niets van. 
Maar je bent nooit te oud om te leren. Ik 
heb er zelfs plezier in gekregen”, zegt de 
bruidegom. Hij prijst zijn vrouw aan als 
ware keukenprinses. De heerlijkste maal-
tijden en baksels zet ze op tafel, al zestig 
jaar. Ook het interieur van hun met smaak 
ingerichte huis is haar domein. Verfroller, 
boormachine, decoupeerzaag, alles pakt 
Rens aan. “Maar ik sta niet meer op trapjes. 

Dat vinden onze kinderen niet goed”, meldt 
ze. Met een brede glimlach hoort Rob Wel-
ten het allemaal aan: “Zestig jaar samen is 
prachtig. Maar dat u nog zo gelukkig bent 
samen, dát vind ik het allermooist.”  

Paardenspor t en camperreizen
In Buurse ontmoette de burgemeester 
nóg een gelukkig stel: Freek (80) en Jo (84) 
van der Molen-Soepenberg. Dit diaman-
ten bruidspaar was 15 september, hun 
60ste trouwdag, het stralende middelpunt 
van een gezellig samenzijn in hun achter-
tuin. Een groot deel van hun leven stond 
in het teken van de paardensport. In 2001 
ontdekten ze de camper en werd camper-
reizen hun passie. “Twee dingen die we al-
lebei mooi vinden, dat is belangrijk”, stelt 
de bruidegom. Spanje, om precies te zijn 
Cambrils aan de Costa Dorada, is hun favo-
riete bestemming. “Heerlijk aan het strand, 
onder de luifel van onze camper”, zegt de 
bruid. “De zee, we blijven het mooi vin-
den.”  In Rob Welten treff en ze een camper-

liefhebber. Gespreksstof te over. En dan is 
ʻcamper kiek’n’ natuurlijk onvermijdelijk. 
Het zilvergrijze voertuig is achter hun huis 
gestald. Compleet met aanhanger, zodat 
de scootmobiel van Jo mee kan op reis. 
Want helaas gaat lopen haar erg moeizaam 
af. “Zij met de scootmobiel, ik op de fiets. 
Zo kunnen we er toch samen op uit”, zegt 
Freek, die met liefde haar mantelzorger is. 

Vonkje op de dansv loer
Het goedgemutste stel weet nog precies 
waar het vonkje oversloeg. “Op de dans-
vloer van zaal Engels in Enschede. In die 
stad zijn we alle twee opgegroeid”, laat Jo 
weten. “We stonden wat te vervelen met 
een groepje kameraden. ʻZal ik die blon-
de eens vragen?’ zei ik. Ze gaven me weinig 
kans, want Jo had genoeg belangstelling 
van de jongens. Maar het lukte. We heb-
ben gedanst, samen een patatje gegeten 
en daarna is het gewoon doorgegaan met 
ons”, onthult Freek.  
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Bomen maken plaats voor  heide in deel Buurserzand

 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. 

De gemeente, provincie Overijssel en Natuurmonumenten werken samen aan na-
tuurherstel in Buurserzand. Tegenover de begraafplaats aan de Waarveldweg zijn 
daarom afgelopen weken behoorlijk wat bomen weggehaald. RTV Oost heeft  daar-
over een rapportage gemaakt, waarbij onder meer boswachter Jeroen Waanders 
uitlegt waarom de maatregelen nodig zijn.

In het kort komt het hierop neer. De bo-
men worden verwijderd om verdroging 

tegen te gaan en de natte heide te verster-
ken en uit te breiden. Kwetsbare dieren en 

planten, zoals bijvoorbeeld de levendba-
rende hagedis, de kamsalamander en de 
klokjesgentiaan, krijgen zo een groter en 
veiliger leefgebied. De bomen die worden 
gekapt, worden elders in de provincie ge-
compenseerd, als onderdeel van de lande-
lijke bossenstrategie waarin is vastgelegd 
dat er de komende tien jaar 37.000 hectare 
bos bijkomt. In de videorapportage is uit-
gebreider uitgelegd wat er gebeurt in het 

Buurserzand. De link naar de video kun je 
vinden op haaksbergen.nl.
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Buurse k ijk t  vooruit  op 26 september
Wat is de toekomst van de voorzieningen 
en maatschappelijke activiteiten in Buur-
se? En wat zijn de meest geschikte loca-
ties om nieuwe woningen te bouwen in 
het dorp? Buursenaren zijn met elkaar 
het initiatief ʻBuurse Kik Vuuroet’ gestart. 
Tijdens een dorpswandeling op zondag-
middag 26 september krijgen inwoners 
van Buurse en andere geïnteresseerden 

informatie over kansen en uitdagingen 
van voorzieningen. Ook voert de wande-
ling langs locaties, die door de gemeen-
te Haaksbergen als mogelijke plek voor 
nieuwbouw zijn aangewezen. De gemeen-
te wil graag weten wat in de ogen van be-
woners de meest aantrekkelijke locaties 
zijn. N aast de werkgroep Wonen uit Buur-
se is deze zondag ook een vertegenwoor-

diger van de gemeente aanwezig voor een 
toelichting. 
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 Kijk  voor  alle informatie over  energiebespar ing,  aardgasvr ij en opwekken van
 energie op www.ster insamenduurzaam.nl
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Opwarmer voor  Special Olympics 2022
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Zaterdag 25 september komen G-voetballers uit Zuid- en Oost-Nederland naar 
Haaksbergen. Dan zijn namelijk de Pre-games, als opwarmer voor de Special 
Olympics Nationale Spelen die van 10 tot en met 12 juni 2022 in Twente plaatsvin-
den. De voorbereidingen zijn in volle gang en de mouwen worden f link opgestroopt.

De gemeente Haaksbergen mag het 
G-voetbal toernooi organiseren. Wethou-
der Antoon Peppelman steekt zijn trots 
niet onder stoelen of banken: “Sporten 
is belangrijk voor iedereen, juist ook voor 
mensen met een beperking. Naast alle 
gezonde eff ecten van lichaamsbeweging 
zorgt sporten er ook voor dat je anderen 
ontmoet en je midden in de samenleving 
staat. Wij zijn ook trots op het noaber-
schap dat de lokale voetbalverenigingen 
hebben laten zien. VV Haaksbergen en 
HSC’21 zijn gevraagd om het toernooi te 
organiseren, maar alle vijf Haaksbergse 
voetbalverenigingen hebben hun mede-
werking toegezegd. Die saamhorigheid 
past helemaal bij Haaksbergen. Iedereen 
doet mee!”

De sporters en coaches komen zaterdag 
in actie op het terrein van VV Haaksber-
gen. Publiek is daar van harte welkom. 
Dit evenement zal hiermee ook een groter 
publiek kennis laten maken met de moge-

lijkheden die het sport- en recreatiepark 
Groot Scholtenhagen te bieden heeft . “ VV 
Haaksbergen is een club met een lange 
geschiedenis met G-voetbal”, aldus Pe-
ter Horn, bestuurslid van VV Haaksbergen 
en coördinator G-voetbal. De oudste club 
van Haaksbergen vindt het belangrijk om 
de deuren open te zetten voor iedereen 
die wil sporten. Horn ziet dat het de doel-
groep veel plezier geeft  en dat is waar ze 
het voor doen. “Wij zien Pre-Games als dé 
start om passend sporten zo breed moge-
lijk toegankelijk te maken. Dat meer men-
sen een steentje bijdragen. Dat hoeft  niet 
f inancieel te zijn, maar simpelweg helpen 
of komen kijken”. 

Op zaterdag 25 september om 9.00 uur 
vindt de openingsceremonie plaats in het 
FBK Stadion in Hengelo, daarbij is natuur-
lijk een rol weggelegd voor het Olympisch 
vuur. Om 11.00 uur begint het toernooi op 
de velden van VV Haaksbergen en ieder-
een is van harte welkom om de sporters 

aan te moedigen. De prijsuitreiking zal om 
ongeveer 14.30 uur plaatsvinden.
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Jongeren in gesprek met 
burgemeester  en wethouder

Burgemeester Rob Welten en wethouder 
Antoon Peppelman geven op de scholen in 
Haaksbergen regelmatig gastlessen over 
de rol van de gemeente in de samenleving. 
De vierdeklassers van de locatie van Het As-
sink Lyceum aan de van Brakelstraat had-
den zich goed voorbereid op dit thema. De 

leerlingen hadden nagedacht over de vraag 
“Hoe kunnen we Haaksbergen wat mooier 
en beter maken voor de jeugd?”. Hierdoor 
ontstond een goed gesprek tussen de leer-
lingen en de bestuurders. Dit contact zal 
daarom zeker een vervolg krijgen.

Zakken vol zwer fafval 
Zaterdag was het World Cleanup Day. Over de hele wereld gingen mensen de straat 
op om hun buurt zwer fafvalvrij te maken. Ook Haaksbergen kwam in actie! Op ini-
tatief van IVN Haaksbergen, Clean Up Please, Hoksebargse Reuring en de gemeente 
Haaksbergen togen bewoners met prikstokken en vuilniszakken de straten in. Aan 
het eind van de zaterdagmiddag lagen de perken en plantsoenen er in het centrum 
en wijken er weer heel wat netter bij.  

Op de foto twee van de drie aanwezige wet-
houders met een flinke groep vrijwilligers. 
Dank aan hen voor de zakken vol afval! Ook 
aan Twente Milieu, Albert Heijn en Gran 
Café Centraal voor hun ondersteuning. La-
ten we nu netjes houden met elkaar! Heeft  

u deze opruimactie gemist, maar wilt u in 
de toekomst best eens meehelpen? Dat 
kan. De samenwerkende organisaties gaan 
binnenkort maandelijks op pad om zwerf-
afval op te ruimen. Binnenkort meer daar 
over.
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Waarom uw woning isoleren?
���������������

Maak gebruik  van 
50 euro geld-terugIsoleren zorgt er voor  dat het energiever-

bruik  in de woning daalt .  Dit  heeft  grote 
gevolgen voor  uw por temonnee,  maar  een 
goed geïsoleerde woning zorgt ook voor  
meer  comfor t .  En dus meer  woonplezier.  
We hebben alle voordelen van een goed 
geïsoleerde woning voor  u op een r ij gezet :
•  Isoleren zorgt ervoor dat de woning snel-
ler is opgewarmd omdat de warmte langer 
blijft  hangen. Er hoeft  dus veel minder ge-
stookt te worden om het behaaglijk warm 
te krijgen. 

•  De energierekening en de CO2-uitstoot daalt 
flink, want u hoeft  minder te verwarmen. 
•  Goede isolatie zorgt ook voor het dempen 
van geluid van buitenaf. 
•  Bent u van plan uw woning te verkopen? 
Dan is een EPC-attest verplicht. Op een 
energieprestatiecertificaat (EPC) kan je af-
lezen hoe goed jouw woning scoort op vlak 
van energiezuinigheid.

����� ������ ����� ���������� ����� ���
���
�����������������
�����������


Heeft  u al gebruik gemaakt van de 
geld-terug-actie Poen voor Groen? 
Gemeente Haaksbergen wil inwoners 
graag financieel tegemoetkomen om 
kleine energiebesparende maatrege-
len te nemen. Nog niet alle inwoners 
van de gemeente Haaksbergen heb-
ben gebruik gemaakt van de actie. 

Toch ligt er een bedrag van 50 euro per 
inwoner klaar. De actie loopt tot 31 de-
cember 2021
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Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden of eenzaamheid? In de 
Noaberpoort werken medewerkers van meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.
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“Jongeren én hun ouders kunnen ons al hun vragen stellen”

Foto: Shutterstock 

Voor  w ie?
Als ouder is het belangrijk om te weten wat er speelt op het gebied van drugs. 
Daarom is het goed om een voorlichting te bezoeken of u in te lezen over de mid-
delen die er gebruikt worden door jongeren. In Haaksbergen zijn verschillende 
organisaties waar u terecht kunt met uw vragen of voor meer informatie. De ko-
mende weken leest u meer over welke organisaties dat zijn en wat ze voor u kun-
nen betekenen. Deze week meer informatie over het jongerenwerk Skillz en de 
voorlichtingsbijeenkomst voor ouders op donderdag 7 oktober.

Skillz helpt jongeren van 12 tot 23 jaar met allerlei vragen of problemen. Ze voeren 
gesprekken, bieden praktische hulp zowel individueel als in groepsverband en wer-
ken vraaggericht. De jongerenwerkers zijn regelmatig te vinden op scholen, gewoon 
ʻop straatʼ en op andere plekken waar jongeren samenkomen. Ze zijn goed op de 
hoogte van wat er speelt . Ook zien en horen ze veel, doordat ze een ver trouwens-
band opbouwen met de jongeren. Hierdoor weten ze goed wat de wensen, behoeft es 
én vragen van jongeren zijn. 

De jongerenwerkers zijn ook op de hoogte 
van het alcohol- en drugsgebruik in Haaks-
bergen. Ze weten wat wordt gebruik en wat 
die middelen kunnen aanrichten. “Daarom 
willen we het onderwerp graag bespreek-
baar maken en jongeren laten weten dat ze 
ons al hun vragen kunnen stellen”, vertelt 
jongerenwerker Sara ten Breul. “Misschien 
maken ze zich zorgen om vrienden, heb-
ben ze problemen die ze thuis of op school 
niet kunnen bespreken of zoeken ze ge-
woon een luisterend oor. Wij vinden niets 
gek of raar. We maken problemen graag be-
spreekbaar en helpen jongeren vervolgens 
om hun problemen op te lossen.”

Ook voor  ouders
Het jongerenwerk richt zich niet alleen op 
de jongeren zelf geeft  Ten Breul aan. “Wij 
onderhouden ook contacten met scholen, 
de gemeente, (sport)verenigingen en an-
dere instanties die met jongeren werken. 
Zo creëren we kansen voor jongeren en 

helpen hen de weg te vinden. Organisaties 
die zich zorgen maken over een jongere 
kunnen dit delen met ons. Wij gaan ver-
volgens in gesprek met de desbetreff ende 
jongere. Door vroege signalering kunnen 
grotere problemen later worden voorko-
men.”  Ook ouders of verzorgers die te ma-
ken hebben met problemen van hun kind 
kunnen bij de jongerenwerkers aanklop-
pen voor advies. “Weet dat we er zijn voor 
uw zoon of dochter, maar mocht u zelf vra-
gen hebben of advies willen, neem dan ook 
gerust contact met ons op. Dankzij onze 
vele contacten kunnen wij u snel met de 
juiste personen in contact brengen”, aldus 
de jongerenwerker. 
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Voorlichtingsbijeenkomst 
voor  ouders

Programma Week van de Ontmoeting

Tijdens de puber teit kan je kind te maken krijgen met verleidingen. Ook met 
alcohol- of drugsgebruik. Hoe ga je hier als ouder mee om? Heb je afspraken 
over alcoholgebruik? Wat doe je als het bij een vriendje wel mag? Hoe ga je 
met je kind in gesprek? Wat weet u eigenlijk over drugs? Tijd voor een digitale 
voorlichtingsavond over dit onderwerp. Ouders zijn van har te welkom op don-
derdag 7 oktober.

Ouders die meer informatie willen over 
opvoeden en alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren is er op donderdag 7 
oktober van 20.00 tot 21.00 uur een di-
gitale voorlichtingsbijeenkomst. De 
avond wordt georganiseerd door Tac-

tus in samenwerking met Helder The-
ater. Aanmelden kan tot dinsdag 5 
oktober, via teamjeugd@noaberpoort.
nl. Meer informatie is te vinden op 
www.noaberpoort.nl/
voorlichtingsbijeenkomst. 

Volgende week is in Haaksbergen de Week van de Ontmoeting. Verschillende orga-
nisaties en vrijwilligers organiseren leuke activiteiten waar mensen nieuwe sociale 
contacten op kunnen doen én bestaande contacten kunnen versterken. Van woens-
dag 29 september tot en met donderdag 7 oktober zijn er verschillende activiteiten.

•  Op woensdag 29 september én woens-
dag 6 oktober staan de organisaties ge-
zamenlijk, van 9.00 uur tot 12.30 uur, op 
de weekmarkt. Hier vragen ze aandacht 
voor het bestaan van eenzaamheid, 
maar vertellen ook graag meer over de 
verschillende mogelijkheden om elkaar 
in Haaksbergen te ontmoeten. 

•  De ʻKom Erbij Fietstocht’ is dit jaar op 
donderdag 30 september. Verzamelen 
om 9.45 uur bij het Wiedenhof aan de 
Geukerdijk. 

•  Jeu de boules-middag op donderdag 
30 september van 14.00 tot 15.30 uur 
bij Ontmoetingspark de Greune. Er zijn 
ballen en deskundige vrijwilligers aan-

wezig om te helpen. Na afloop is er kof-
fie en thee. 

•  Op zaterdag 2 oktober is er een dans-
avond voor alleenstaanden bij Dans-
school Dwars. De avond begint om 
20.30 uur en duurt tot uiterlijk 23.30 
uur. 

•  Maandag 4 oktober is het Dierendag. De 
buurtsportcoaches en Meer voor Dieren 
organiseren een vanaf 10.00 uur wande-
ling voor honden en hun baasjes. Ver-
trek is vanaf de Honden Uitplaat Plek bij 
de Watersteeg.

•  In samenwerking met de KBO orga-
niseert de Noaberpoort een thema-
middag voor ouderen op woensdag 6 

Jongeren gaan Haaksbergse ouderen voor lezen 
Op dinsdag 5 oktober wordt van 12.30 tot 14.00 uur de activiteit Voorlezen aan ou-
deren georganiseerd in de kunstzaal van De Kappen. Onder het genot van een kop-
je koff ie of thee kunnen Haaksbergse ouderen luisteren naar, het speciaal hiervoor 
geschreven, verhaal van Mensje van Keulen. Extra bijzonder is dat jongeren van Het 
Assink lyceum het verhaal gaan voorlezen. Na afloop is er gelegenheid om er samen 
over na te praten. Ouderen die het leuk vinden om te komen luisteren, kunnen zich 
tot maandag 4 oktober aanmelden via telefoonnummer (053) 573 002 00 of per mail 
via d.bekkers@dekappen.nl.

oktober over het thema eenzaamheid. 
Mantelzorgconsulent Gerda van der 
Velde zorgt voor een informatieve en 
zinvolle middag. De middag begint om 
14.00 uur bij het Schuttershoes op Park 
Scholtenhagen. Kosten zijn drie euro, in-
clusief koff ie en een gratis consumptie.

•  Tot slot is op donderdag 7 oktober de 
ʻKom Erbij Wandeling’. Start is om 14.00 

uur vanaf de parkeerplaats aan de Olie-
molenweg (tegenover Erve Bruggert). 

U komt toch ook?
Iedereen is voor alle activiteiten van harte 
uitgenodigd. Neem voor meer informatie 
contact op met Ton Harmsen, via telefoon-
nummer (053) 573 45 89 of stuur een mail 
naar t.harmsen@noaberpoort.nl.

De raad vergader t
Op woensdag 29 september vergader t 
de gemeenteraad. De raadsvergadering 
begint deze keer om 20.00 uur en is live 
te volgen via de website van de gemeen-
te. Er staat twee stukken op de agenda. 

•  Hamerstuk :  Beschikbaar stellen van 
een budget voor het slopen van het 
pand aan de Markt 18.

•  Bespreekstuk :  Vaststellen van het 
bestemmingsplan ʻBuitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening Kalk-

ovenweg ongenummerd en Goorse-
straat 243-245’. 

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 28 
september 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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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 25 september kunt u oud pa-
pier brengen naar de St. Bonifatiusschool 
in St. Isidorushoeve en VV Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 25 september halen de Bo-
nifatiusschool en Havoc oud papier op in 
de inzamelgebieden 1 en 7. Graag het pa-
pier in dozen of gebundeld aanbieden. Het 
oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
neerzetten bij de containerverzamelplaats.

ALGEMEEN

BELEIDSREGELS GIFTEN HAAKSBERGEN
Op 31 augustus 2021 heeft het college 
van Haaksbergen de Beleidsregels giften 
Haaksbergen vastgesteld. Deze beleids-
regels geven richting aan hoe er met het 
ontvangen van giften moet worden om-
gegaan. De Beleidsregels giften Haaksber-
gen wordt bekendgemaakt in het digitale 
Gemeenteblad van 23 september 2021 en 
treedt in werking op 24 september 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.

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 verwij-
zen 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. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk 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 uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Kroonprins 19, Z/21/020771, het kappen 
van een berk, aspect kap, ingediend 14 
september 2021

•  Oude Enschedeseweg 31, kadastraal 
bekend onder sectie C, nummer 3387, 
Z/21/020810, het bouwen van een 
woning, aspect bouw, ingediend 13 
september

•  Ramakerstraat 44, Z/21/020838, het re-
aliseren van een aanbouw aan de woning 
en een aanbouw aan het bijgebouw, as-
pect bouw, ingediend 16 september 2021

•  Watermolenweg 3, Z/21/020824, het 
plaatsen van een stretchtent, aspect 
bouw, ingediend 16 september 2021

•  Zilverschoon 17, Z/21/020837, het bou-
wen van een tuinhuis, aspect bouw, inge-
diend 16 september 2021 

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Knoefweg 16, Z/21/020454, het bouwen 
van een woonhuis en het kappen van één 
els, twee Amerikaanse sierkersen en drie 
eiken, aspect bouw en kap, ingediend op 
30 juli 2021, de nieuwe uiterste beslisda-
tum wordt 5 november 2021

•  Leppepaalweg 30, Z/21/020212, het bou-
wen van een machineberging ter vervan-
ging van bestaande schuur, aspect bouw, 
ingediend 1 juli 2021, de nieuwe uiterste 
beslisdatum wordt 29 oktober 2021

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden 
hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Hassinkbr inkweg 10, Z/21/020578, het 

bouwen van een woonhuis, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

•  Hibber tsstraat 5, Z/21/020334, het 
transformeren van een winkelruimte 
naar sportschool, Z/21/020334, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Höft er veldweg 8, Z/21/020634, het rea-
liseren van een bijgebouw, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

•  Mozar tstraat 85, Z/21/020641, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw

•  Spinnerstraat 15, Z/21/020452, het 
plaatsen kooi van Faraday binnen in de 
bestaande fabriekshal, aspect bouw

•  Spinnerstraat 15, Z/21/020445, het 
plaatsen van gevelreclame op de nieuwe 
CDCC-toren, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
22 september 2021. Tegen bovengenoemde 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Visexpress, Z/21/020712, verkoop van vis 
en visproducten, Spoorstraat nabij de 
Jumbo

Deze vergunning is bekendgemaakt op 15 
september 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

   Openbare Bekendmakingen

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


