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GemeenteNieuws

En nu? Gewoon doorgaan!

Lintje voor Benny ter Huurne

Onder meer de Buurser Revue, wandelkring DIO, Oons Dörpke en de Buurtbus kunnen al-
tijd op hem rekenen. Tijdens het 75-jarig verjaardagsfeest van DIO verraste burgemeester 
Rob Welten Benny ter Huurne met een koninklijke onderscheiding. Lees meer op haaks-
bergen.nl/Lintje-ter-Huurne.

Jong en woningzoekend in Haaksbergen? Laat je horen!
Op donderdagavond 18 november gaan medewerkers van de gemeente in gesprek 
met jongeren over hun woonwensen. Haaksbergse jongeren in de leeftijd van 18 
tot en met 30 jaar zijn van harte welkom in het gemeentehuis om te vertellen wat 
hun ervaringen zijn bij het zoeken naar een woning, maar ook aan wat voor soort 
woning ze behoefte hebben. Eind vorig jaar heeft de gemeente een enquête ge-
houden onder inwoners. De respons was groot. Nu is het de bedoeling om met een 
kleinere groep wat dieper in te gaan op het thema wonen in Haaksbergen.

Tijdens de bijeenkomst worden allereerst 
de uitkomsten van het eerder gevoerde 
onderzoek gepresenteerd. Vervolgens 
gaan beleidsmedewerkers wonen het ge-
sprek aan met de jongeren. Willen jonge-
ren kopen of huren? Wonen ze liever in de 
wijken en dorpen of in het centrum? Welk 
type woning heeft hun voorkeur? Hoe ver-
loopt hun zoektocht naar een woning? 
En wat hebben ze nodig om in Haaks-
bergen te kunnen blijven wonen? De in-
formatie die de jongeren geven helpt de 
beleidsmedewerkers bij het maken van 

woonbeleid voor de komende jaren. De 
komende maanden gaat de gemeente ook 
nog in gesprek met professionals op het 
terrein van wonen en zorg.

Aanmelden
De bijeenkomst met jongeren is op don-
derdag 18 november in het gemeentehuis 
en begint om 19.00 uur. Vooraf aanmelden 
is verplicht. Dat kan bij Milou Menzing via 
m.menzing@haaksbergen.nl. Uiteraard 
wordt deze avond rekening gehouden met 
de geldende coronamaatregelen.

Online peiling naar behoefte 
aan nieuwe bedrijfskavels
De gemeente wil graag weten of ondernemers behoefte hebben aan een 
Haaksbergse bouwkavel en laat dit daarom onderzoeken. De afgelopen jaren is 
de uitgifte van bedrijfskavels snel gegaan. Om ook de komende jaren voldoende 
passende kavels beschikbaar te hebben moet in beeld worden gebracht of onder-
nemers plannen hebben om nieuw te bouwen op een bouwkavel. 

Hoe meer bedrijven meedoen aan het 
onderzoek, hoe duidelijker de gemeen-
te de behoefte inzichtelijk krijgt. Dat is 
belangrijk, want dan kan het aanbod 
aangesloten worden bij de vraag en een 
bedrijventerrein kan er op ingericht wor-
den. Ondernemers zijn via de bedrijven-
verenigingen gevraagd mee te werken 
aan het onderzoek. Om een volledig 
beeld te krijgen krijgt de gemeente graag 

een reactie van ondernemers met én zon-
der behoefte aan een kavel. Een onder-
nemer die géén bericht heeft ontvangen 
kan meedoen door de korte vragenlijst 
in te vullen via vraagmonitor.nl. Dat kan 
tot uiterlijk dinsdag 30 november. Vra-
gen? Neem contact op met bedrijfscon-
tactfunctionaris Dirk-Jan de Jager:  
dj.dejager@haaksbergen.nl of (053) 573 
47 48 of 06 - 1248 1895.

Morgen begint vandaag

Ondernemersontbijt 
19 november
Een initiatief van de gemeente Haaksbergen, IKT, HOV en diverse ondernemers: 
een gratis ontbijtbijeenkomst voor alle ondernemers van Haaksbergen met als 
thema ‘Morgen begint vandaag’.

Tijdens de Dag van de 
ondernemer houden en-
kele deskundigen korte 
pitches over toekom-
stig ondernemen, die 
vervolgens het gesprek 
op gang gaan brengen.   
Laten we ondernemen 
in Haaksbergen met z’n 
allen een stukje mooier 
maken. Voor meer infor-
matie en aanmelding ga 
je naar haaksbergen.nl/
morgen-begint-vandaag.

Agenda’s raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal. De commissie 
Samenleving & Bestuur vergadert op dinsdag 9 november en de commissie Ruimte 
op woensdag 10 november. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te 
volgen via de website van de gemeente. Wilt u weten welke onderwerpen er op de 
agenda staan? Ga dan naar haaksbergen.raadsinformatie.nl. 

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk maandag 
8 november 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 commissieverga-
dering aanwezig zijn? Op de publiekstribu-
ne is toegang voor maximaal 18 mensen. 
Belangstellenden kunnen zich vooraf aan-
melden bij de griffier. 

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week bij-
een voor besluitvorming over uiteenlo-
pende onderwerpen. De besluiten uit 

deze vergadering worden elke woens-
dagmiddag gepubliceerd en zijn na te le-
zen op haaksbergen.raadsinformatie.nl. 
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 6 november kunt u tussen 
10.00 en 12.00 uur oud papier brengen naar 
de Paus Joannesschool aan de Bennink-
straat 12 en voetbalvereniging HSC’21.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 6 november halen de 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.

ALGEMEEN

SUBSIDIEREGELING Z-ROUTE SUBREGIO 
MIDDEN-TWENTE
Op 26 oktober 2021 heeft  het college van 
Haaksbergen de Subsidieregeling Z-route 
subregio Midden-Twente vastgesteld. Deze 
subsidieregeling heeft  betrekking op sub-
sidiëring van het taallesonderdeel van de 
Zelfredzaamheidsroute (Z-route). De Subsi-
dieregeling Z-route subregio Midden-Twente 
wordt bekendgemaakt in het digitale Ge-
meenteblad van 29 oktober 2021 en treedt in 
werking op 30 oktober 2021. Deze nadere re-
gels zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast zijn deze nadere regels opgeno-
men in het verordeningen-/regelingenregis-
ter 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. Schrift elijke 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 schrift elijk gericht 
worden aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. U wordt verzocht bij corresponden-
tie het beschikkingsnummer te vermelden, 
dat achter het adres staat. Het is niet moge-
lijk om een bezwaarschrift  per e-mail of per 
fax in te dienen. Door het indienen 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 ingediend bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Overijs-
sel, 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 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 uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Kolleweg 2, Z/21/021269, het realiseren 
van een schuilstal, aspect bouw, inge-
diend 31 oktober 2021

•  Tolstraat 18, Z/21/021229, het uitbrei-
den van een bedrijfshal, aspect bouw, 
ingediend 26 oktober 2021

•  Zoomweg, kadastraal bekend onder 
sectie D, nummer 1786, Z/21/021225, 
het bouwen van een woning met bijge-
bouw, aspect bouw en inrit/uitweg, in-
gediend 25 oktober 2021

Toezichthouders delen bekeuringen uit

Fietsenstalling busstation soms een puinhoop
Sinds enkele jaren heeft  het Haaksbergse busstation een fietsenstalling met twee la-
gen. Dat wil zeggen een verdubbeling van de stallingscapaciteit. De verwachting was 
dat hiermee het ongewenst plaatsen van fietsen buiten de stalling grotendeels tot 
het verleden zou behoren. Toch blijkt in de praktijk dat veel fietsen vaak nog buiten 
de stalling belanden. Ze zijn daarmee een lelijke sta-in-de-weg voor bijvoorbeeld ou-
deren uit het nabijgelegen wooncomplex, die met een rollator maar moeilijk kunnen 
passeren. Daarom een vriendelijke, maar dringende oproep… 

Als je haast hebt, dan zit je er niet altijd 
op te wachten om ook nog je fiets net-
jes te parkeren. Laat van huis vertrokken 
en de bus naar school of werk wacht niet. 
Best begrijpelijk dat je dan je fiets ergens 
snel een plekje geeft . Begrijpelijk, maar 
niét goed! Een ander heeft  hier namelijk 
last vast. Wandelaars of rolstoelgebruikers 
kunnen er zo niet langs. De gemeente ont-
vangt hier veel klachten over van vooral se-
nioren. Ook ziet de boel er rommelig uit. 
Dat kan best anders!

Aanspreken en bekeuren
Toezichthouders van de gemeente gaan 
(brom)fietsers die buiten de rekken of aan-
gegeven vakken parkeren nu - na een pe-
riode van waarschuwen - bekeuren. Ook 
krijgen bestuurders die op de stoep fietsen 
of rijden een boete. De bekeuringen be-
dragen van enkele tientjes tot rond de 100 
euro.  Jammer van het geld, toch? Daar-
om de oproep: doe jezelf en een ander een 
plezier en plaats je fiets in de stalling en je 
brommer of scooter in het aangegeven vak!

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

Schonere leefomgeving

Subsidie asbest eraf, 
zon erop

Ventileren

Vier bespaartips voor 
het stookseizoen: deel 3

Goed nieuws voor particulieren of organisaties die asbest willen verwijderen: 
provincie Overijssel heeft  een subsidie opengesteld voor het verwijderen en af-
voeren van een asbestdak in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. 

Het gaat om daken van minimaal 35 m2. De subsidie bedraagt een 
vastgesteld bedrag van 1000 euro per aanvrager en is vanaf 20 
oktober geopend. Alle informatie en de voorwaarden vindt u op 

www.sterinsamenduurzaam.nl/nieuws.

Ventileren is belangrijk voor het binnenklimaat van de woning en daarmee uw 
gezondheid. Te weinig ventileren is niet goed, maar te veel ventilatie is ook niet 
wenselijk. 

Laat de ramen in het stookseizoen dan ook niet onnodig of te wijd open staan. Het 15 
minuten openen van de ramen (luchten) is normaal gesproken al voldoende om de lucht 
in de woning te verversen. Zet, indien aanwezig, het mechanisch ventilatiesysteem op 
de laagste stand als u niet thuis bent. Denk bij een verbouwing na over de manier waar-
op u wilt ventileren. Een decentraal of centraal balansventilatiesysteem kan automa-
tisch op een energiezuinige wijze de woning van voldoende gezonde lucht voorzien.

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Kroonprins 19, Z/21/020771, het kap-
pen van één berk, aspect kap, ingediend 
op 14 september 2021

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 20 
december 2021. Tegen bovengenoemd 
besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Moatsnieder 14, Z/21/021019, het wijzi-
gen van de situatie van de woning (wij-
ziging op verleende vergunning), aspect 
bouw 

•  Valeriaan 12, Z/21/021054, het plaatsen 
van een dakkapel op de garage/berging, 
aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 3 november 2021. Tegen bovengenoem-
de besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Moatsnieder 36, Z/21/021046, het reali-
seren van een bodemenergiesysteem

•  Vaanholt 34, Z/21/018593, het realise-
ren van een bodemenergiesysteem

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar 
en/of beroep open.
 
INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Eerste Marathon Op Natuurijs jaar 2021-
2022, Z/21/021233, Scholtenhagenweg 
40c, ingediend 27 oktober 2021

•  Winter Warm Weekend (16 t/m 19 de-
cember 2021), Z/21/021227, centrum, 
ingediend 26 oktober 2021

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Kolderhoeveparty 20/21 november 
2021), Z/21/019451, Olthuisweg 24, be-
kendgemaakt 28 oktober 2021

•  Pluimveetentoonstelling (14-16 janu-
ari 2022), Z/21/018709, Bouwmeester 6, 
bekendgemaakt 27 oktober 2021

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED HAAKSBERGEN, 
PARTIËLE HERZIENING VERZAMELPLAN 
1’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening verza-
melplan 1’ met ingang van 15 oktober 2021 
onherroepelijk is geworden. Dit houdt in 
dat dit bestemmingsplan het juridische ka-
der is waaraan aanvragen om omgevings-
vergunningen en vormen van grondgebruik 
worden getoetst. Het bestemmingsplan is 
onherroepelijk geworden, omdat er tegen 
het bestemmingsplan geen beroep is inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Dit bestemmings-
plan omvat meerdere ontwikkelingen in 
het buitengebied. Hieronder is per locatie 
de ontwikkeling beschreven. 

•  Eibergsestraat 258: De locatie aan de 
Eibergsestraat is bestemd als ‘horeca’. 
In de regels van het geldende bestem-
mingsplan is opgenomen dat ter plaatse 
van de aanduiding ‘discotheek’ een dis-
cotheek is toegestaan. Echter ontbreekt 
deze aanduiding op de verbeelding. In 
het verzamelplan is de aanduiding ‘dis-
cotheek’ op de plankaart opgenomen. 

•  Eppenzolderveldweg 192-194: In 2018 
heeft deze locatie deelgenomen aan de 
Rood voor Rood regeling. In het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Eppenzolderveld-
weg 192-194 en Wissinkbrinkweg 52’ 
is echter geen beperking opgenomen 
ten aanzien van de maximale toegesta-
ne oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, 
waaronder de gesloopte meters in het 
kader van Rood voor Rood weer terug-

gebouwd zouden kunnen worden. In het 
verzamelplan is de maximale toegesta-
ne oppervlakte aan bedrijfsgebouwen 
opgenomen waardoor de gesloopte me-
ters niet teruggebouwd kunnen worden. 
De maximale toegestane oppervlakte is 
vastgelegd op 1.905 m2.

•  Goorsestraat 249a: De bestemming 
van de Goorsestraat 249a wordt gewij-
zigd van ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ 
naar ‘Wonen’ met een nevenfunctie 
‘Transportbedrijf’ voor exploiteren van 
een kleinschalig transportbedrijf. 

•  Goorsestraat 253: De locatie aan de 
Goorsestraat 253 is bestemd als ‘Agra-
risch – Agrarisch bedrijf’. In het ver-
zamelplan is de aanduiding ‘Bedrijf’ 
toegevoegd ten behoeve van een klein-
schalig draai- en freesbedrijf en een tim-
mer-, afbouw- en interieurbedrijf. Aan 
de Ellenbroekweg 20 wordt 900 m2 aan 
landschapsontsierende bebouwing ge-
sloopt om dit mogelijk te maken.

•  Leemdijk 29/Zoomweg 11: Betreft een 
ontwikkeling in het kader van de Rood 
voor Rood regeling. In totaal wordt 
er 1.092 m2 aan landschapsontsie-
rende bebouwing gesloopt. Hiervoor 
wordt een nieuwe woning van maxi-
maal 750 m3 met bijgebouw van 180 m2 
teruggebouwd. 

•  Hazenweg 15a: Het perceel aan de Ha-
zenweg 15a is bestemd als ‘Wonen’. 
Aansluitend aan het perceel is het voor-
nemen om een kleinschalig kampeer-
terrein met maximaal 25 standplaatsen 
te realiseren. De gronden ter plaatse 
zijn bestemd als ‘Agrarisch met waar-
den – Landschap’. Binnen de woon-
bestemming is het mogelijk (onder 
voorwaarden) een kleinschalig kam-
peerterrein te realiseren. In het vorige 
bestemmingsplan waren de gronden 
van de gewenste locatie voor het klein-
schalige kampeerterrein bestemd als 
‘Wonen’. In het verzamelplan wordt het 
kleinschalige kampeerterrein mogelijk 
gemaakt. 

•  Marktvelderweg 14: Aan de Marktvel-
derweg 14 worden twee boerderijap-
partementen gelegaliseerd en worden 
er drie boerderijkamers omgezet naar 
boerderijappartementen op basis van 
het VAB-beleid. Daarnaast wordt er 
en kleinschalig kampeerterrein met 
maximaal 25 standplaatsen mogelijk 
gemaakt. 

•  Perceel Haaksbergen, sectie R, num-
mer 702: De gronden ter plaatse van het 

perceel ‘Haaksbergen, sectie R, num-
mer 702’ zijn op basis van het ‘Bestem-
mingsplan Buitengebied’ bestemd als 
‘Natuur’. In het vorige bestemmingsplan 
(Buitengebied, vastgesteld in 2000) wa-
ren deze gronden bestemd als ‘Agra-
risch’. Door een onbekende reden zijn 
deze gronden bestemd als ‘Natuur’. 
De gronden worden weer bestemd als 
‘Agrarisch met waarden – Landschap’ 
zodat de bestemming in overeenstem-
ming is met het feitelijke gebruik.

•  Wissinkbrinkweg 58: Betreft een ont-
wikkeling in het kader van de Rood voor 
Rood regeling. Aan de Wissinkbrinkweg 
58 wordt in totaal 1.087 m2 gesloopt 
aan landschapsontsierende bebouwing. 
Hiervoor wordt een woning van maxi-
maal 750 m3 met bijgebouw van 150 m2 
teruggebouwd. 

•  Oude Boekeloseweg 112: Aan de Oude 
Boekeloseweg 112 is een intensieve 
veehouderij aanwezig. In het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Oude Boekeloseweg 
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 nega-
tieve effecten op Natura 2000-gebieden. 
Hiermee sluiten de regels aan die gelden 
voor agrarische bedrijven in het buiten-
gebied van de gemeente Haaksbergen. 

•  Hegeveldweg 10: Het perceel aan de 
Hegeveldweg 10 was voorheen bestemd 
als ‘Wonen’ en is in het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, par-
tiële herziening veegplan 1’ door een 
onbekende reden bestemd als ‘Agra-
risch met waarden – Landschap’. In het 
verzamelplan wordt het perceel weer 
bestemd als ‘Wonen’. 

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1186-0002. 
Het onherroepelijke bestemmingsplan is 
beschikbaar en raadpleegbaar via de lan-
delijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke 
website is authentiek en rechtsgeldig bo-
ven alle andere versies. Het plan met de 
bijbehorende stukken is tevens in digitale 
vorm te raadplegen via onze website www.
haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunnin-
gen en plannen → Bestemmingsplannen en 
voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → 
Onherroepelijk.


