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GemeenteNieuws

Start bouwrijp maken duurzaam Bedrijventerrein Stepelerveld
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Wethouder Louis Koopman van de gemeente Haaksbergen en rayonmanager Jan-
Hendrik Fischer van Strukton Civiel gaven maandag 4 oktober het startsein voor het 
bouwrijp maken van Bedrijventerrein Stepelerveld. Het bouwrijp maken brengt de 
duurzaamheidsambities voor het gebied opnieuw een stap dichterbij. 

Met het bouwrijp maken van Bedrijven-
terrein Stepelerveld worden nu ook de 
eerste concrete duurzaamheidsmaatrege-
len zichtbaar. “De weg naar het bouwrijp 
maken is afgelegd via een intensief par-
ticipatietraject met bedrijven, Bedrijven-
vereniging Stepelo, parkmanagement, een 
natuurorganisatie en de wijkraad De Veld-
maat ”, geeft  wethouder Louis Koopman 
aan. “Het is goed om te zien dat thema’s 
als biodiversiteit, duurzame materialen en 
mobiliteit hoog op de agenda staan. Mede 
daardoor ligt er nu een duurzame, veilige 
en optimale inrichting van het gebied.” 

Veilige en gezonde werkomgeving
In het ontwerp van de openbare ruimte is 
veel aandacht voor een veilige werkomge-
ving. “Dat zie je onder meer terug in de aan-
leg van voetpaden, fietssuggestiestroken, 
recreatiewandelpaden met sporttoestel-
len en de aanleg van vrachtwagenparkeer-
plaatsen om het blokkeren van de rijbaan 
tegen te gaan. Het gebruik van dynamische 
ledverlichting en camera’s moeten de so-
ciale veiligheid verder versterken”, licht 
Jan-Hendrik Fischer de plannen toe. 

Aandacht voor natuur
Ook ten aanzien van de natuur zijn maat-
regelen genomen. “We behouden de be-
staande natuurstructuren en aanwezige 
biodiversiteit in het gebied en versterken 
deze onder andere door de aanleg van een 
vleermuizenkelder, bijenhotel, bloemrij-
ke grassen, amfibieënpoel en een verbin-
dingszone voor dagvlinders, sprinkhanen 
en reptielen. Daarnaast is er ruim aandacht 
voor een robuuste waterberging via wadi’s 
en vijvers en kiezen we voor duurzame va-
rianten voor het beton en asfalt.” Een grote 
wens is nog om een warmtewinsysteem in 
het asfalt aan te brengen. Of dat haalbaar 
is, wordt de komende maanden duidelijk.

Planning
De civiele werkzaamheden zijn naar ver-
wachting eind 2021 gereed. In het eer-
ste kwartaal van 2022 worden vervolgens 
de groenvoorzieningen aangelegd. Af-
hankelijk van de voortgang van de bouw-
werkzaamheden van UZIN UTZ en Nobian 
(voorheen Akzo Nobel) volgt in een later 
stadium nog het woonrijp maken van het 
bedrijventerrein. In die fase staan het as-

falt, de belijning en eventueel het warm-
tewinsysteem gepland. De gemeente is 
nog in onderhandeling met enkele nieu-
we parkbewoners. Ondernemers die 
meer willen weten kunnen eens kijken 

op www.bedrijventerrein-stepelerveld.
nl of contact opnemen met bedrijfscon-
tactfunctionaris Dirk-Jan de Jager via 
dj.dejager@haaksbergen.nl.

Raad neemt binnenkort volgende stap voor Marktplan
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De samenwerkende projectontwikkelaars Nordwick BV en Ben Roerink zijn al ge-
ruime tijd - in overleg met de gemeente - bezig met voorbereidingen voor hun 
Marktplan. Zo zijn er schetsontwerpen gemaakt, is met omwonenden en winkeliers 
gesproken en zijn verregaande gesprekken gevoerd met supermarktondernemers 
die belangstelling hebben om zich er te vestigen. Inmiddels treft  de gemeente voor-
bereidingen voor het aanpassen van het bestaande stemmingsplan. Een van de uit-
gangspunten van dit proces is dat omwonenden gehoord worden, zodat zo veel mo-
gelijk met hun wensen rekening kan worden gehouden.

Met een startnotitie geeft  het college van 
B&W nu formeel aan verder te willen met 
de planvorming. Als de gemeenteraad hier 
vervolgens in oktober ‘ja’ tegen zegt, dan 
start een bestemmingsplanprocedure. Er 
is namelijk een bestemmingsplanwijziging 
nodig om het Marktplan te realiseren op de 
plek van het ‘gat in de Markt’, het pand van 
voormalig Konings Schoenen en het ach-
terliggende terrein De Bron. Het is de ver-
antwoordelijkheid van de gemeenteraad 
om aan het eind van de rit een bestem-
mingsplanwijziging vast te stellen.

Graag omgeving betrekken
Bij een dergelijke procedure hebben omwo-
nenden, ondernemers in de omgeving en 
andere belanghebbenden de mogelijkheid 
om te reageren op het plan en eventueel 
bezwaar aan te tekenen. Maar liever houdt 
de gemeente nu al, bij het verder vormge-
ven van het Marktplan, rekening met wen-
sen van de omgeving. In dat verband laat 
het college nu ook een onderzoek uitvoe-
ren naar de gevolgen voor verkeer en par-
keren en naar oplossingen om overlast zo 
veel mogelijk te voorkomen. Daarbij willen 
burgemeester en wethouders ook nadruk-
kelijk de buurt betrekken. Op de planning 
staat de komende tijd onder meer het slui-
ten van een overeenkomst over verkoop 

van gemeentegrond aan de ontwikkelaars. 
Als dat is afgerond geeft  dat de gemeente 
ook helderheid over de financiële gevolgen 
van het plan voor de gemeente. 

Marktplan
Het Marktplan in het Haaksbergse cen-
trum van de projectontwikkelaars Nord-
wick en Roerink bestaat uit winkel- of 
horecaruimte, een supermarkt, onder-
grondse parkeergelegenheid, ongeveer 65 
appartementen en in een openbaar park. 
Nordwick en Roerink hebben een tender 
uitgeschreven om een supermarkt te kun-
nen selecteren. Binnenkort maken de ont-
wikkelaars de uitkomst hiervan bekend. 
Wie benieuwd is naar de schetsen van het 
Marktplan kan een impressie vinden op 
www.haaksbergen.nl/marktplan. 
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 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. 

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
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Kent u kandidaten voor de vrijwilligersprijs 2021?
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak zelfs onmisbaar. Kent u een vrij-
williger die een pluim verdient vanwege de altijd maar tomeloze inzet? Nomineer 
hem of haar dan voor de vrijwilligersprijs 2021. Inwoners, verenigingen en instellin-
gen kunnen tot 1 november iemand voordragen voor de prijs. Dit jaar in een nieuwe 
opzet! Doet u mee?

In de nieuwe opzet van de vrijwilligersprijs 
zijn in drie categorieën prijzen te verdelen. 
In de categorie ‘sport’, kunnen vrijwilligers 
genomineerd worden die een bijdrage le-
veren om sport mogelijk te maken. In de 
rubriek ‘kunst en cultuur’ vrijwilligers die 

dat doen voor kunst of cultuur in brede 
zin. En in de categorie ‘helpende handen’ 
vallen vrijwilligers die als vrijwilliger gro-
te betekenis hebben voor de Haaksbergse 
gemeenschap, maar niet in de eerste twee 
categorieën vallen.

Een vrijwilliger nomineren
U kunt het aanmeldingsformulier onli-
ne invullen via www.haaksbergen.nl/
vrijwilligersprijs. Uiteraard is het formulier 
ook af te halen bij de Noaberpoort, het ge-
meentehuis, Theater De Kappen, gemeen-
schapshuis ‘t Meuken in Sint Isidorushoeve 
en de Trefkoel in Buurse. De formulieren 
kunnen tot maandag 1 november ingele-
verd worden. 

Prijsuitreiking
Een van de veranderingen in de nieuwe 

opzet is dat niet het comité de winnaars 
kiest, maar de bezoekers van de prijsuit-
reiking. Zij ervaren namelijk persoonlijk 
wat de vrijwilligers voor de gemeenschap 
betekenen. Ook krijgt de prijsuitreiking 
een andere vorm. Het is de bedoeling 
dat de prijs letterlijk én figuurlijk te mid-
den van Haaksbergenaren wordt uitge-
reikt. Vanwege corona en de maatregelen 
is het Comité Vrijwilligersprijs nog aan 
het kijken naar een geschikte vorm en da-
tum. Hierover leest u binnenkort meer in 
GemeenteNieuws.

Peiling in heel Haaksbergen

Waar staat je gemeente?
Wat vindt u als inwoner van Haaksbergen van de leefbaarheid in het dorp? Vindt u 
dat de gemeente u voldoende betrekt bij het gemeentelijk beleid? Hoe ervaart u 
de dienstverlening in het gemeentehuis en via de website? Biedt de gemeente ge-
noeg ruimte voor initiatieven? Deze en andere vragen komen aan bod in de grote 
burgerpeiling van volgende week.

Bij 2.000 Haaksbergenaren valt volgende 
week een uitnodiging voor deelname aan 
de Burgerpeiling op de mat. In dit onder-
zoek vraagt de gemeente aan inwoners 
wat zij vinden van de gemeente. Bijvoor-

beeld over de gemeentelijke dienstver-
lening, over de voorzieningen en over de 
leefomgeving. De gemeente gebruikt de 
uitkomsten onder meer om inwoners nog 
beter van dienst te zijn.

Laat die kans niet liggen
In de uitnodiging staat een persoonlijke 
link naar de online vragenlijst. Invullen op 
papier is ook mogelijk. Bent u uitgenodigd 
om de vragen te beantwoorden? Laat dan 
deze kans niet liggen. Wij hopen dat alle 
geselecteerde inwoners de vragen beant-
woorden. Dan kunnen we ons beleid en 
onze dienstverlening zo goed mogelijk op 
uw wensen afstemmen. Uw medewerking 
is ons dus heel veel waard.
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Begroting 2022

Haaksbergen zet verdere stappen op weg naar herstel
De gemeente Haaksbergen borduurt ook de komende jaren voort op de opdracht 
die de gemeente zich eerder gesteld heeft : Haaksbergen financieel en organisato-
risch op orde brengen en versterken, met als doel een betere dienstverlening voor 
inwoners. In 2020 is de weg naar herstel ingeslagen. Het college van B&W wil hier sa-
men met de gemeenteraad de komende jaren verder aan werken, zo valt te lezen in 
de Begroting 2022. Daarin staat dat er geld wordt uitgetrokken voor de uitplaatsing 
van ICT en het aanvullen van de Algemene Reserve. 

Het verstevigen van de Algemene Reserve 
en daarmee het weerstandsvermogen is 
een belangrijk speerpunt in Haaksbergen. 
Dat is essentieel om in de toekomst weer 
nieuwe plannen mogelijk te maken en te-
genvallers op te vangen. Als je het wethou-
der Financiën Louis Koopman vraagt, dan 
geeft  hij aan gematigd optimistisch te zijn. 
“We voegen de komende jaren jaarlijks een 
miljoen euro extra toe aan de Algemene 
Reserve. Bovendien zijn de inkomsten en 
uitgaven volgens de Begroting 2022 vol-
gend jaar in balans. De sluitende begroting 
is voor de toezichthouder, de provincie 
Overijssel, aanleiding om het preventief 
toezicht los te laten. Maar dat is zeker nog 
geen reden om de vlag te hijsen”.

Samenwerking ICT
Haaksbergen blijft  zich daarnaast sterk 
maken voor het op orde brengen van de or-
ganisatie, nadat er eerder stevig op bezui-
nigd was. De gemeente gaat komend jaar 

verder met het invullen van vacatures en 
het terugdringen van externe inhuur. Ook 
bereidt de gemeente zich voor op een sa-
menwerking met de gemeente Hengelo op 
het gebied van ICT met ingang van volgend 
jaar. Dit betekent een investering in kwali-
teit en weerbaarheid van de informatie- en 
communicatietechnologie. Dit leidt tot een 
betere dienstverlening aan inwoners. Het 
college maakt daar in de Begroting 2022 de 
nodige beschikbare middelen voor vrij. 

Vertrouwen verdienen
Het pad van herstel dat de gemeente aflegt 
gaat stap voor stap volgens het programma 
‘Haaksbergen, Ster(ker) in ontwikkeling’. 
Ook na de gemeenteraadsverkiezingen 
van volgend jaar doet Haaksbergen er ver-
standig aan koersvast te blijven en de basis 
verder op orde te brengen, vertelt burge-
meester Rob Welten. “De gemeente haalde 
afgelopen jaren nogal eens minder positief 
het nieuws. Inmiddels zijn we aan het op-

bouwen. Met weinig financiële armslag is 
dat best een uitdaging, maar dat mag ons 
er niet van weerhouden een gemeente te 
zijn die zichtbaar en aanspreekbaar voor 
inwoners is. Ook al kun je niet iedereen ge-
ven wat hij wil, wat we wél kunnen is luis-
teren, keuzes maken, plannen bijstellen 
en communiceren. Participatie is en wordt 
een belangrijk thema voor ons. Daarmee 
hoop ik dat de gemeente het vertrouwen 
van haar inwoners verdient”, aldus Welten.

Soberheid en terughoudendheid
Is de Begroting 2022 dan een goed-nieuws-
show van burgemeester en wethouders? 
“Zeker niet”, zegt wethouder Koopman. 
“Het credo blijft  de komende jaren so-
berheid en terughoudendheid, zodat de 
Algemene Reserve noodzakelijkerwijs ver-
sterkt kan worden. De belangrijkste bron 
van inkomsten voor een gemeente is de 
bijdrage van de Rijksoverheid. Er is ons 
medegedeeld dat we mogen rekenen op 
een structureel hogere Rijksbijdrage van-
af 2023. Het nieuw te vormen kabinet moet 
daar formeel een besluit over nemen, maar 
de vooruitzichten om de Reserve in Haaks-
bergen verder aan te kunnen vullen zijn 
gunstig.” 

Maatschappelijke voorzieningen
De komende jaren moet de gemeente kri-
tisch blijven op uitgaven. Ondertussen 

heeft Haaksbergen mooie voorzienin-
gen die de gemeente veel geld kosten. 
Een nieuwe gemeenteraad zal zich daar-
om buigen over of en hoe de gemeente 
kan blijven bijdragen aan alle voorzie-
ningen. Momenteel worden voorberei-
dingen getroffen voor nieuwbouw van 
basisschool Het Palet. Een toekomstvisie 
op onderwijshuisvesting brengt volgend 
jaar óók duidelijkheid over de status van 
de schoolgebouwen en benodigde inves-
teringen. Het verduurzamen van Haaks-
bergen krijgt de komende jaren ruim 
aandacht. De gemeente kan niet álles 
aanpakken, maar kan samen met inwo-
ners wel veel vooruitgang boeken: van 
het stimuleren van zonnepanelen op da-
ken tot uitbreiding van het aantal laad-
palen voor elektrische auto’s. Verder 
wordt komende jaar met belanghebben-
den het veiligheidsbeleid geactualiseerd 
en rondt de gemeente de woonvisie af. 
Dat is dan een leidraad voor nieuwbouw-
projecten in de toekomst, zodat naar be-
hoefte gebouwd kan worden. Daarnaast 
blijft het belangrijk om grip te houden op 
de kosten en ontwikkelingen in het soci-
aal domein.
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Sinkhole wordt waterberging aan Waandersstraat
In november 2019 ontstond in een grasveld aan de Waandersstraat een groot gat, 
een sinkhole genoemd. Onder het grasveld bleek een enorme kelder te zitten, een 
overblijfsel van textielfabriek Jordaan die in een grijs verleden op deze plek geves-
tigd was. Tegelijkertijd kampt het parkeerterrein naast het veld de laatste jaren af en 
toe met wateroverlast. Dan geldt dus: 1 + 1 = 2. De kelder gaat eruit, een waterber-
ging komt ervoor terug.

Er is best wat onderzoek, afstemming en 
tijd overheen gegaan voor het nu zover 
is dat de kelder - die in zeer slechte staat 

bleek te zijn - uitgegraven kan worden. Ook 
moest onderzocht worden of er asbest 
aanwezig was en, toen dat het geval bleek 

te zijn, waar het asbest dan exact lag. In-
middels is het asbest verwijderd, mag er in 
de grond gewerkt worden en kan de kelder 
van 35 bij 13 meter verwijderd worden. Het 
gat dat ontstaat na het verwijderen van de 
kelder wordt niet volledig gevuld. Het gras-
veld wordt enigszins verlaagd, zodat het 
kan dienen als een waterberging bij hevige 
regenval.

Etmaal
De constructie onder de nieuwe grasmat 

zorgt er straks voor dat regenwater norma-
liter binnen een etmaal kan infiltreren in de 
grond. Dit voorkomt dat het gras langdu-
rig nat is en er een modderpoel ontstaat. 
De werkzaamheden vinden plaatst vanaf 
half oktober en duren zo’n drie weken. De 
aannemer probeert overlast zo veel mo-
gelijk te beperken. De werkzaamheden 
die het meest overlast geven zijn gepland 
in de herfstvakantie. Dit is onder meer af-
gestemd met Het Assink lyceum, om daar-
mee geen lessen of toetsen te verstoren.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 9 oktober kunt u tussen 10.00 
en 12.00 uur oud papier brengen naar 
de Paus Joannesschool aan de Bennink-
straat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 9 oktober 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 correspondentie het beschikkings-
nummer 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 indienen van een be-
zwaarschrift wordt de werking van de ver-

gunning niet geschorst. Daarvoor dient 
naast het indienen van een bezwaarschrift 
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 onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. 
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Gemeente en Ontmoetingspark de Greune verlengen samenwerking
Ontmoetingspark de Greune biedt een mooie plek voor dagbesteding voor ouderen 
uit Haaksbergen. De deelnemers voelen zich op hun plek op het Ontmoetingspark, 
en ook de ervaringen van de betrokken organisaties zijn positief. Daarom heeft de 
gemeente besloten om de samenwerking met een jaar te verlengen.

In 2021 is een goede basis gelegd voor de 
samenwerking tussen het Ontmoetings-
park en de Noaberpoort. Samen bekijken 
we goed wat de vraag is vanuit de Haaks-
bergenaren die gebruik willen maken van 
deze voorziening. Daardoor kunnen we 
meer of andere activiteiten aanbieden 

waardoor wij optimaal gebruikmaken van 
de verschillende ruimten op het Ontmoe-
tingspark. “We zien de Greune als een 
plek waar inwoners uit Haaksbergen dag-
besteding genieten, het naar hun zin heb-
ben en zich kunnen ontwikkelen”, dat is 
veel waard aldus wethouder Peppelman. 

“Daarnaast is het een plek waar we nog 
veel kunnen ontwikkelen samen voor an-
dere doelgroepen”.

Voor jong en oud
Het Ontmoetingspark is zelf ook blij met 
deze verlenging. “Het is een signaal dat we 
met iets waardevols bezig zijn” weet Ri-
chard Migchielsen, kwartiermaker van het 
Ontmoetingspark de Greune. “Waardevol 
omdat we een plek zijn waar jong en oud 
terecht kan, de nodige voorzieningen aan-
wezig zijn en waar enorm veel activiteiten 

georganiseerd worden.” Wij hebben de blik 
naar de toekomst gericht. Andere ontwik-
kelingen zijn onder andere de energietran-
sitie en het biodivers maken van het park. 
Deze samenwerking met de gemeente 
Haaksbergen betekent dat de Greune nu 
ook een plek kan bieden aan meer Haaks-
bergenaren. Naast de dagbesteding heb-
ben we het dan over werkervaringsplekken 
en uiteindelijk misschien wel een betaal-
de baan en dat is volgens voorzitter Gert 
Jan Klanderman van Ontmoetingspark de 
Greune een mooie ontwikkeling.

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

Nationale Isolatieweken

Isoleren en besparen
Bespaar 20% aan gasverbruik

In de douche en de keuken 
valt veel te winnenDe Nationale Isolatieweken zijn van start gegaan! De koude maanden staan voor de 

deur. Juist nu is het een goed idee om uw woning te isoleren. Een goed geïsoleerd 
huis heeft veel voordelen: minder kou en tocht, een lagere energierekening en min-
der CO2-uitstoot. Maar liefst 2 van de 3 woningen in Nederland hebben nog geen 
goede isolatie. 

Hoe goed is uw huis geïsoleerd?
Milieu Centraal heeft een handige isola-
tie-zelfscan gemaakt. U kunt dus zelf al snel 
zien of isoleren loont. Pak een meetlint en 
aansteker en ga op ontdekkingstocht langs 

je dak, vloer, buitenmuren en ramen. Kijk 
op www.sterinsamenduurzaam.nl/nieuws 
hoe u de zelfscan kunt doen!

Bijna 20 procent van uw gasverbruik gaat op aan warm water voor de badka-
mer en keuken. In de meeste huishoudens hangt een combiketel op gas die niet 
alleen de verwarming regelt, maar ook zorgt voor warm water uit de kraan. 
Een huishouden verbruikt gemiddeld 270 m³ gas (210 euro; prijspeil 2020) voor 
warm water. 

Van de CO2-uitstoot die ontstaat door 
het gebruik van gas & elektra door huis-
houdens, veroorzaakt gasverbruik voor 
warm water zo’n 15 procent; in hui-
zen met een elektrische boiler is dat 
zelfs 30 procent (dat komt doordat 
elektriciteit zeer inefficiënt wordt op-
gewekt). Door minder warm water te 

gebruiken en warm water efficiënter 
op te warmen help je om de milieube-
lasting te verminderen. We geven u al-
vast een tip: gebruik een waterkoker in 
plaats van een kokendwaterkraan. Dat 
scheelt energie! Meer tips vindt u op  
www.sterinsamenduurzaam.nl/actueel/
warmwaterbesparing.

Agenda’s raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal. De vergade-
ringen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk maandag 
11 oktober contact opnemen met grif-
fier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griffier be-
spreekt samen met u wat de verdere gang 
van zaken is. Wilt u bij de raadsvergade-
ring aanwezig zijn? Op de publiekstribune 
is toegang voor maximaal 18 mensen. Be-

langstellenden kunnen zich vooraf aan-
melden bij de griffier. 

Commissie Samenleving & Bestuur
Op dinsdag 12 oktober staan onder meer 
de volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Voorstel tot het vaststellen van de Alge-
mene plaatselijke verordening

•  Voorstel tot het vaststellen van de Ver-
ordening naamgeving en nummering 

(adressen) Haaksbergen
•  Voorstel tot het kenbaar maken van 
wensen en bedenkingen ten aanzien van 
het standpunt van B&W over de deelna-
me aan het OLCT en Crematoria Twente 
b.v.

Commissie Ruimte
Op woensdag 13 oktober staan onder meer 
de volgende onderwerpen op de agenda:
•  Voorstel tot het verlenen van medewer-
king aan de herontwikkeling van het ‘gat 
in de Markt’, het pand van voormalige 

Konings Schoenen en het achterliggen-
de terrein van de Bron

•  Voorstel tot het vaststellen van het pa-
raplubestemmingsplan ‘Terrassen 
Haaksbergen’

•  Voorstel tot het vaststellen van de nota 
‘Beleidsplan wegbeheer 2021-2025’ 

•  Behandeling startvoorstel bestem-
mingsplanwijziging herinrichting 
Buurserbeek, traject Watermolen 
– Mentinkweg

•  Behandeling startvoorstel vergroten be-
stemmingsvlak Diepenheimseweg 32

   Openbare Bekendmakingen
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Zowel een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
moeten worden ingediend bij de Recht-
bank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op 
dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Geukerdijk 56, Z/21/021020, het uitbrei-
den van de woning met een dakopbouw, 
aspect bouw, ingediend 4 oktober 2021

•  Kalkovenweg, kadastraal bekend onder 
sectie B, nummer 919, Z/21/020989, het 
bouwen van een woning met schuur/bij-
gebouw, aspect bouw, ingediend 30 sep-
tember 2021

•  Kroonprins 3, Z/21/021022, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw, in-
gediend 4 oktober 2021

•  Moatsnieder 14, Z/21/021019, het wijzi-
gen van de situatie van de woning (wij-
ziging op verleende vergunning), aspect 
bouw, ingediend 4 oktober 2021

•  Stepelerveld, kadastraal bekend onder 
sectie P, nummer 1512, Z/21/020931, het 
bouwen van een bedrijfspand, aspect 
bouw, ingediend 28 september 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Eijsinkpasweg 9, Z/21/020650, het bou-
wen van een schuur, aspect bouw

•  Ruwerstraat 20, Z/21/020546, het kap-
pen van 19 bomen, aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 6 oktober 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Goorsestraat 233, Z/21/021017, mel-
ding activiteitenbesluit voor het veran-
deren van de indeling van de inrichting

•  Polmanweg 48, Z/21/021021, het 
beëindigen van de bedrijfsmatige 
activiteiten

•  Veldmaterstraat 77, Z/21/020928, het 
veranderen van het bedrijf

•  W.H. Jordaansingel 24, Z/21/020932, 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

Tegen deze meldingen staat geen be-
zwaar en/of beroep open.

 INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Feestavond verlichte carnavalsoptocht 
Buurse (19 februari 2022), Z/21/021007, 
Broekheurnerweg 52, ingediend 1 ok-
tober 2021

•  Verlichte carnavalsoptocht Buurse (19 
februari 2022), Z/21/021008, Alsteed-
seweg, ingediend 1 oktober 2021

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Visvitaal, Z/21/020878, voor de verkoop 
van vis en visproducten. Donder- vrij- en 
zaterdagen, op de parkeerplaats tegen 
over supermarkt Plus in de Veldmaat en 
op woensdagen, op de parkeerplaats 
naast Café Dwars in St. Isidorushoeve. 
Deze standplaatsen worden die dagen 
ingenomen tussen 9.30 uur en 18.00 uur 

van 24 november 2021 tot en met 31 de-
cember 2022.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 30 
september 2021.

•  Dao, Z/21/020977, voor de verkoop van 
loempia’s en Vietnamese snacks aan de 
Markt op Deze standplaats wordt ingeno-
men op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur voor het jaar 
2022.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 4 ok-
tober 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.

KENNISGEVING VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNING ‘ZONNEPARK DE STEGEN-
HOEK’, ‘ZONNEPARK N18 NOORD’ EN 
‘ZONNEPARK N18 EELTINKVELD’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, d.d. 28 sep-
tember 2021 een besluit genomen op de 
aanvragen met zaaknummers Z/21/019661, 
Z/21/019656 en Z/21/019655 voor een om-
gevingsvergunning voor het realiseren van 
een zonnepark, aspect bouw, handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
uitvoeren werk of werkzaamheid op de 
locaties: 
•  Nabij Kinkelerweg, kadastraal bekend 
onder sectie M, nummer 66, 

•  Nabij Lintelerweg, kadastraal bekend 
onder sectie N, nummers 914, 918, 921, 
en 

•  N18 nabij de Schoolkaterdijk, ka-
dastraal bekend onder sectie O, num-
mers 488, 2169, 2172, 2292. 

Inzien beschikking
De aanvraag, de beschikking en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 
30 september 2021 ter inzage op het ge-
meentehuis. Wilt u deze inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 4 567. De stukken kunnen tevens 
digitaal worden ingezien op www.ruimte-
lijkeplannen.nl.
•  Het identificatienummer van de ver-
leende omgevingsvergunning Zonne-
park De Stegenhoek is NL.IMRO.0158.
WBAB1006-0002

•  Het identificatienummer van de ver-
leende omgevingsvergunning Zon-
nepark N18 Noord is NL.IMRO.0158.
WBAB1004-0002

•  Het identificatienummer van de ver-
leende omgevingsvergunning Zonne-
park N18 Eeltinkveld is NL.IMRO.0158.
WBAB1005-0002

Beroep
Met ingang van 30 september 2021 kan 
binnen 7 weken, vanwege het onjuist pu-
bliceren van de verleende omgevingsver-
gunningen, beroep/verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingesteld. Door het in-
stellen van beroep wordt de werking van 
de vergunning niet geschorst. Daarvoor 
dient naast het indienen van een beroep-
schrift een verzoek om voorlopige voorzie-
ning (in tweevoud) te worden ingediend 
bij de voorzieningenrechter. Zowel een 
beroepschrift als een verzoek om voorlo-
pige voorziening (in tweevoud) moeten 
worden ingediend bij de Rechtbank Over-
ijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Het besluit tot verlening van 
de omgevingsvergunning treedt in wer-
king daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Overijssel is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.


