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“ Vol houden en oog hebben voor  elkaar!”
Vorige week maakten premier Rutte en minister De Jonge bekend dat er vanaf 23 
januari in het hele land een avondklok geldt. Nog strengere maatregelen dus dan we 
tot nu toe gewend waren. Met als doel de verspreiding van het coronavirus zoveel 
mogelijk in te perken en de druk op de zorg niet te vergroten. De invoering van de 
avondklok betekent dat we nog meer thuis moeten blijven dan we al deden. Aan zijn 
eigen Haaksbergse keukentafel nam burgemeester Rob Welten een videoboodschap 
op voor alle inwoners.

Welten is duidelijk over de maatregelen. 
“Ook ik heb me eraan te houden. Ik baal 
ook van de beperkingen. Dat ik inwoners 
niet meer spreek en niet meer ontmoet en 
vooral thuis zit.”  De burgemeester kan zich 
daarom ook goed verplaatsen in inwoners 
die het moeilijk hebben met de strenge-
re maatregelen. “ Ik heb er begrip voor dat 
die maatregelen ongeduld en ongenoegen 
met zich meebrengen. Denk aan al die de 
ondernemers die het hoofd maar nauwe-
lijks boven water kunnen houden.”  Ook 
noemt Welten de zorgprofessionals. “Zij 
werken keihard voor ons en moeten voort-
durend op hun tenen lopen.”

Perspectief
Daarmee komt burgemeester Welten ook 

meteen op het volgens hem belangrijkste 
punt van de strengere coronamaatregelen. 
“We moeten de zorgsector zoveel mogelijk 
ontzien en proberen de druk zo klein mo-
gelijk te houden. Het aantal besmettingen 
mag niet toenemen. Dat moeten we echt 
zien te voorkomen. De avondklok is een 
stevige maatregel, maar het moet en we 
weten waarom. Ik doe een nadrukkelijke 
oproep aan iedereen om zich eraan te hou-
den. Het duurt al zo lang, maar dankzij de 
vaccinaties is er wel degelijk perspectief.”

Alleen samen
Welten vindt dat we in deze moeilijke tijd 
ook oog moeten blijven houden voor el-
kaar. Hij rekent op het Twentse noaber-
schap. “Pleeg eens dat telefoontje naar ie-

mand die alleen is, schrijf eens een kaartje, 
doe eens een boodschap. Een klein gebaar 
kan op een hoop waardering rekenen”, al-
dus Welten. “Kijk, het beeld is somber op 
dit moment, maar het perspectief is kans-
rijk en hoopvol. Laten we ons daaraan vast-
houden. Dus blijf zoveel mogelijk thuis, hou 

je aan de maatregelen, let op elkaar en mijd 
zoveel mogelijk fysieke contacten. Alleen 
samen krijgen we corona onder controle.”
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Gemeente mild voor  
verenigingen in coronatijd

Foto: Alexander Fianke

Het is een bijzondere tijd, waarin veel 
activiteiten noodgedwongen niet door 
kunnen gaan. Maar voor een f link aan-
tal van die activiteiten is wél gemeen-
telijke subsidie verleend. Burgemeester 
en wethouders hebben nu besloten om 
die al verleende subsidies niet in te trek-
ken of terug te vorderen als de bewuste 
activiteiten door de coronamaatregelen 
geen doorgang hebben kunnen vinden.

De gemeente verstrekt jaarlijks verschil-
lende subsidies, bedoeld om allerlei ac-
tiviteiten mogelijk te maken. Veel van die 
activiteiten konden in 2020 niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. B&W 
vindt dat het de subsidie ontvangende in-
stellingen niet aan te rekenen is dat die 
activiteiten niet konden doorgaan. Ook is 
de gemeente coulant als er andere activi-
teiten dan afgesproken zijn uitgevoerd, als 
daarmee het oorspronkelijk beoogde doel 
is behaald.

Duidelijkheid en rust
Wethouder Antoon Peppelman legt uit dat 
het college alle begrip heeft  voor subsidie 
ontvangende instellingen die een evene-
ment of activiteit af hebben moeten las-
ten vanwege corona. “De meeste van die 
instellingen hebben in deze periode al 
moeite genoeg om het hoofd boven water 
te houden. Als we op onze formele strepen 
staan, dan verslechtert hun financiële po-
sitie alleen nog maar meer. Dat is in nie-
mands belang. We willen juist instellingen 
die financieel gezond zijn. Dit besluit geeft  
hopelijk ook duidelijkheid en rust bij de be-
trokken instellingen”, aldus Peppelman.

 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. 

Vervoer  voor  ouderen 
naar  vaccinatielocatie

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.

Vanaf deze week kunnen thuiswonende ouderen zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus.  Vaccineren gebeur t op locatie.  Ouderen die geen eigen ver voer heb-
ben, kunnen gebruikmaken van AutoMaatje Haaksbergen om op de vaccinatielo-
catie te komen. 

AutoMaatje Haaksbergen is bedoeld voor 
inwoners die niet meer zelf voor vervoer 
kunnen zorgen. “Ondanks het coronavirus 
nemen we nog steeds ritjes aan”, geeft  Ton 
Harmsen, coördinator AutoMaatje Haaks-
bergen, aan. “Zo brengen we ouderen nog 
naar de huisarts, het ziekenhuis of naar 
hun partner in het Wiedenhof. We zijn blij 
dat we bij de vaccinatie tegen het corona-
virus ook van betekenis kunnen zijn.”

Hoe werk t  het?
Zodra mensen weten wanneer zij gevac-
cineerd worden, kunnen zij contact op-
nemen met AutoMaatje Haaksbergen. Dat 
kan op werkdagen tussen 8.30 en 11.30 
uur, via telefoonnummer (053) 573 45 96. 
“Onze vrijwilligers staan graag voor inwo-
ners klaar om ze tegen een kleine vergoe-
ding naar de vaccinatielocatie te brengen. 
Uiteraard houden zij zich aan de richtlij-
nen van het RIVM en is het verplicht om 
tijdens de rit een mondkapje te dragen”, 
aldus Harmsen. 

Meer  informat ie
Inwoners die nog geen deelnemer van Au-
toMaatje Haaksbergen zijn, kunnen zich 
inschrijven via telefoonnummer (053) 
573 45 96. Meer informatie is te vinden op 
www.noaberpoort.nl/automaatje. 
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 30 januari kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifaciusschool in 
de Hoeve, de parkeerplaats van VV Buurse 
en tussen 10.00 en 12.00 uur naar de Paus 
Joannesschool aan de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 30 januari halen Scouting 
Han Jordaan Groep en Bon Boys oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het 
papier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen. 

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. Schriftelijke 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 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 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)  
•  Beckummerweg 45, Z/21/018556, het 
vervangen van een bedrijfswoning, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening, ingediend 19 
januari 2021

•  Klaproos 33c, Z/21/018548, het plaat-
sen van een dakkapel en wijzigen van de 
kelder (wijziging op verleende vergun-
ning), aspect bouw, ingediend 19 januari 
2021

•  De Noor 41 , Z/21/018555, het vervangen 
van een kozijn, aspect bouw, ingediend 
19 januari 2021

•  Onlandsweg 10a, Z/21/018565, het ver-
bouwen van een agrarisch bedrijfsge-
bouw tot recreatieappartementen, as-
pect bouw, ingediend 21 januari 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Buurserstraat 141 , Z/20/017649, het 
bouwen van een woonhuis, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Jacob van Ruysdaelstraat 23 , 
Z/20/018228, het plaatsen van een dak-
kapel, aspect bouw

•  Niekerkerweg ong. ,  kadastraal be-
kend onder  sectie S,  nummer 728 , 
Z/20/017853, het aanplanten van een 
nieuwe bos, aspect uitvoeren werk of 
werkzaamheid

•  Stratersdijk  15, Z/21/018426, het ver-
vangen van een baken ten behoeve van 
de luchtvaart, aspect bouw

•  Veldmaterstraat 182 , Veldmaterstraat 
182a, Veldmaterstraat 182b, Veldmater-
straat 182c, Veldmaterstraat 182d, Veld-
materstraat 182e, Veldmaterstraat 182f, 
Veldmaterstraat 182g, Veldmaterstraat 
182h, Veldmaterstraat182j, Veldmater-
straat 184, Geukerdijk 72, Z/20/018127, 
het bouwen van 10 appartementen en 
2 woningen Barginkshoeve (wijziging op 
verleende vergunning Z/20/015660), as-
pect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 

op 27 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.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
RECTIFICATIE: in de publicatie van vorige 
week is abusievelijk onderstaande zaak 
gepubliceerd als een verleende reguliere 
omgevingsvergunning terwijl dit een uitge-
breide procedure is. 
•  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 2021 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. 
 
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Vaanholt  24, Z/21/018562, voor het aan-
leggen van een gesloten bodemenergie-
systeem buiten inrichtingen

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

Mantelzorg t ijdens avondklok  mogelijk
Op zaterdag 23 januari is in Nederland de avondklok ingegaan. Dat betekent dat 
iedereen tussen 21.00 uur en 4.30 uur gevraagd wordt thuis te blijven. Bent u man-
telzorger en zorgt u voor iemand die niet bij u in huis woont? En heeft  diegene dr in-
gende zorg nodig tijdens de avondklokuren? Dan mag u wél de straat op. U heeft 
dan een ‘Eigen verklar ing avondklok’ nodig.

“Als het echt nodig is mogen mantelzor-
gers zorg verlenen”, vertelt mantelzorg-
consulent Gerda van der Velde. “Denk 
hierbij aan uitkleden of in bed helpen van 
mensen die dat niet meer zelf kunnen. 

Maar ook helpen met het innemen van 
medicijnen of als iemand dringend hulp 
nodig heeft . Mantelzorgers die tijdens de 
uren van de avondklok naar degene gaan 
voor wie ze zorgen, moeten een ingevuld 

formulier 'Eigen verklaring avondklok' bij 
zich hebben.”

Hoe komt u aan een verk lar ing?
De ‘Eigen verklaring avondklok’ is te 
downloaden via www.mantelzorg.nl/
avondklok. Op de verklaring kunt u aan-
vinken dat iemand anders dringend uw 
hulp nodig heeft . Bij de toelichting kunt 
u aangeven dat het om noodzakelijke en 
niet uitstelbare mantelzorg gaat. U mag 
het ingevulde formulier zowel uitgeprint 

als digitaal bij u hebben als u op pad gaat.

Mantelzorgondersteuning
De Noaberpoort biedt praktische hulp en 
ondersteuning aan mantelzorgers. Heeft 
u vragen of wilt u weten wat de Noaber-
poort voor u kan betekenen? Neem dan 
contact op met mantelzorgconsulent Ger-
da van der Velde, via telefoonnummer 
(053) 573 45 89 of kijk voor meer informa-
tie op www.noaberpoort.nl/mantelzorg.

   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


