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“ Neem ook bij uitvaar ten de coronaregels in acht”

Gezamenlijke oproep
In Haaksbergen is een vaste groep uitvaartondernemers actief: De Greef Uitvaart-
begeleiding, Stamborg Uitvaartzorg, Uitvaartcentrum Startman en Weeink Uit-
vaartzorg. Samen met de gemeente Haaksbergen roepen de uitvaartondernemers 
inwoners op om ook bij uitvaarten de coronaregels in acht te nemen.

Ook de uitvaar tbranche heeft  te maken met de gevolgen van de coronacr isis.  Niet 
alleen vanwege het feit dat er meer over lijdens zijn dan normaal,  maar óók omdat 
de regels rondom uitvaar ten f link aangescherpt zijn.  Dat is ook niet verwonderlijk , 
omdat uitvaar ten op verschillende plekken in ons land besmettingshaarden zijn 
gebleken. Burgemeester Rob Welten sprak met de Haaksbergse uitvaar tonderne-
mers.  Samen roepen ze inwoners op toch vooral de coronaregels in acht te nemen.

“De Haaksbergse uitvaartondernemers 
werken uiterst professioneel en leven de 
coronamaatregelen zorgvuldig na. Rond-
om uitvaarten is dat ook letterlijk van le-
vensbelang”, valt burgemeester Welten 
meteen maar met de deur in huis. “Het 
is al ongelooflijk triest dat er, als gevolg 
van corona, zoveel meer mensen overlij-
den dan normaal het geval is. Maar wat je 
dan in elk geval niét wilt, dat is dat een uit-
vaart of een herdenkingsplechtigheid óók 
nog eens leidt tot nieuwe besmettingen. 
Tijdens verdrietige omstandigheden is het 
heel begrijpelijk dat mensen de maatrege-
len niet helemaal scherp hebben. Daarom 
roepen we samen inwoners op ook tijdens 
uitvaarten en herdenkingsplechtigheden 
aandacht te hebben voor het naleven van 
de coronaregels.”

Wat de ondernemers doen
Sinds maandag 25 januari mogen bij een 
uitvaart maximaal 50 personen aanwezig 
zijn. De Haaksbergse uitvaartonderne-
mers maken alleen gebruik van ruimtes 
die hiervoor geschikt zijn, zodat alle aan-
wezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen 
houden en een vaste zitplaats hebben. 
De besloten groep genodigden is bekend 
bij de uitvaartondernemer. Bij aankomst 
krijgt iedereen een gezondheidscheck. 
Als de condoleance op dezelfde locatie 
plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, 
dan is een nazit met hapje en drankje 
mogelijk.

Groepsgroot te
Vanwege de regels rond maximale groeps-
grootte zijn erehagen niet toegestaan. En 
als de condoleance plaatsvindt op een 
andere locatie dan de uitvaartplechtig-
heid, dan geldt de maximale groepsgroot-
te van 30 personen voor samenkomsten 
binnen. Ook mag er dan geen hapje en 

drankje worden geserveerd. Buiten geldt 
dat er maximaal 2 personen in groeps-
verband ergens heen mogen gaan of iets 
mogen ondernemen. Deze groepsgroot-
te van maximaal 2 is dus ook van toepas-
sing op rijen buiten bij condoleances. De 
Haaksbergse uitvaartondernemers wer-
ken zoveel mogelijk met tijdsblokken om 
de drukte te spreiden en zien toe op het 
naleven van de anderhalve meter afstand.

Wat kunnen inwoners doen
De Haaksbergse uitvaartondernemers 
houden zich dus zorgvuldig aan de regels, 
maar inwoners kunnen óók iets doen. 
“Door geen thuiscondoleances te organi-
seren bijvoorbeeld”, legt Welten uit. “ Van-
wege de coronamaatregelen kan dat nu 
ook niet. We adviseren geen samenzang 
te organiseren en alle aanwezigen altijd 
een mondkapje te laten dragen. Een digi-
tale bijeenkomst heeft  uiteraard de voor-
keur op dit moment. Steun betuigen aan 
de familie kan ook heel goed schrift elijk of 
digitaal. Tijdens uitvaarten is het boven-
dien aan te raden steeds de aanwijzingen 
van het uitvaartpersoneel op te volgen.”

Alleen samen
Het huidige besmettingsniveau verlagen 
en verspreiding van het virus vertragen 
is volgens burgemeester Welten het doel. 
“Dat is van groot belang om ervoor te zor-
gen dat ziekenhuizen de komende maan-
den ruimte houden voor coronapatiënten 
en om andere medische zorg zoveel mo-
gelijk door te kunnen laten gaan. Daarom 
vinden ook de Haaksbergse uitvaarton-
dernemers het zo belangrijk dat we rond-
om uitvaarten, crematies, herdenkingen 
en condoleances extra alert zijn. We reke-
nen op de medewerking van onze inwo-
ners. Want alleen samen krijgen we het 
coronavirus onder controle.”

 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. 

Reageren op plannen zoutwinning
Nouryon, het voormalige Akzo, is van plan in Haaksbergen zout te gaan winnen. 
Daarvoor wil het bedrijf een pompstation bouwen, twaalf cavernes realiseren en 
leidingen aanleggen tussen de cavernes en de zoutfabriek in Hengelo. Tot en met 
woensdag 3 maar t ligt een onderzoeksopzet ter inzage voor het opstellen van een 
milieueff ectrappor tage door de Rijksoverheid. Belanghebbenden kunnen reageren 
met een zienswijze.

Al ruim honderd jaar wordt in Twente zout 
gewonnen. Hiervoor wordt water in boor-
gaten in de ondergrondse zoutlaag geïnjec-
teerd. Het zout lost dan op. Er ontstaan on-
dergrondse holtes, cavernes genoemd. Deze 
holtes zijn gevuld met verzadigde pekel die 
door de druk van het geïnjecteerde water 
omhoogkomt. De gewonnen pekel wordt 
vervolgens via buisleidingen van de zoutwin-
ningslocaties naar de bestaande zoutfabriek 
in Hengelo getransporteerd. Hier wordt de 
pekel door indamping verwerkt tot zout.

Omgev ingsvergunningen
De milieueff ectrapportage wordt uitge-
voerd onder verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Het Ministerie onderzoekt de mi-
lieueff ecten van zowel de aanleg van de 
cavernes en de benodigde infrastructuur 
als van de daadwerkelijke zoutwinning. 
Nouryon wil de cavernes realiseren tus-
sen Haaksbergen en Sint Isidorushoeve. 
Het pompstation moet op bedrijventer-
rein Stepelerveld komen. Daarvoor heeft  

het bedrijf omgevingsvergunningen no-
dig, die verstrekt kunnen worden door 
de minister van Economische Zaken en 
Klimaat. Ter voorbereiding daarop moet 
onderzocht worden welke mogelijke mili-
eueff ecten kunnen plaatsvinden.

Ziensw ijze indienen
De stukken zijn tot en met woensdag 3 
maart in te zien bij de receptie van de 
gemeente Haaksbergen. Ook is de infor-
matie na te lezen op www.mijnbouw-
vergunningen.nl/zoutwinninghaaksber-
gen. Tot en met woensdag 3 maart 2021 
kunnen belanghebbenden een zienswij-
ze met betrekking tot de onderzoeksop-
zet schrift elijk of mondeling kenbaar ma-
ken aan: Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat DG Klimaat en Ener-
gie, Directie Warmte en Ondergrond, 
T.a.v. de heer M. Claasen, Postbus 20101 

2500 EC Den Haag. Ook voor inlichtin-
gen kunt u zich wenden tot de heer 
M. Claasen, (m.claasen@minezk.nl en 
(070) 379 61 32. 
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AFVAL

ROMMELMARKT
De Hervormde Gemeente zamelt tweede-
hands goederen in voor de rommelmarkt. 
Voor informatie kunt u bellen naar (053) 
572 43 79.

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 6 februari kunt u tussen 8.30 
en 11.00 uur oud papier brengen naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 6 februari halen De Kamele-
on en de Dr. Ariënsschool oud papier op 
in de inzamelgebieden 2 en 6. Het oud 
papier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur 
in dozen of gebundeld neerzetten bij de 
containerverzamelplaats

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 voorlopi-
ge 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-
f ing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter. Zowel een beroep-
schrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) moeten worden 
ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Be-
stuursrecht Postbus 10067, 8000 GB Zwol-
le. Wij wijzen u er op dat slechts beroep te-
gen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Alsteedseweg 20, Z/21/018638, het 
kappen van twee esdoorns en twee 
hulstbomen, aspect kap, ingediend 28 
januari 2021

•  De Boerenmaat  34 , Z/21/018620, het 
maken van een constructieve door-
braak in de woning, aspect bouw, inge-
diend 26 januari 2021

•  Groenr ijck ,  kavel 21 , Z/21/018625, het 
bouwen van een vrijstaande woning, 
aspect bouw, ingediend 27 januari 2021

•  Hengelosestraat  212 , Z/21/018643, 
het kappen van twee eiken, aspect kap, 
ingediend 29 januari 2021

•  Nachtegaalst raat  ong.  nabij nr.  148 , 
Z/21/018611, het kappen van acht zo-
mereiken, aspect kap, ingediend 26 ja-
nuari 2021

•  Scholtenhagenweg 29a, Z/21/018604, 
het aanvragen van een ontheffing van 

de gebruiksregels, aspect handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 25 januari 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Tex t ielst raat  17, Z/20/018195, het aan-
bouwen van een berging, aspect bouw

Deze vergunning is bekendgemaakt op 3 
februari 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIV ITEITENBESLUIT 
•  Hasseltweg 35 , Z/20/018143, 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

•  Industr iest raat  13 , Z/21/018656, het 
uitbreiden van opslag van gevaarlij-
ke stoffen en een herindeling van het 
bedrijf

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

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN 
SLOOPAFVAL
•  Oude Enschedeseweg 69, Z/21/018652, 
500 ton gemengd puin afkomstig van 
een oude schuur

De breekwerkzaamheden vinden plaats 
in de periode vanaf 4 februari geduren-
de twee werkdagen. Tegen deze melding 
staat geen bezwaar en/of beroep open.

BESTEMMINGSPLANNEN

VOORONTWERP 
PARAPLUBESTEMMINGSPLAN 
‘TERRASSEN HAAKSBERGEN’
Op basis van de inspraakverordening lig-
gen het voorontwerp paraplubestem-
mingsplan ‘Terrassen Haaksbergen’ en 
de bijbehorende omgevingsonderzoe-
ken voor iedereen ter inzage. Het plan-
gebied betreft de hele gemeente Haaks-

bergen en heeft vooral betrekking op de 
bestaande terrassen. Het voorontwerp 
bestemmingsplan betreft het op een goe-
de en eenduidige wijze regelen van de 
terrassen bij horecagelegenheden en an-
dere openbare inrichtingen, waar spra-
ke is van (ondersteunende) horeca voor 
het gehele grondgebied van de gemeente 
Haaksbergen.

Ter  inzage
Met ingang van 5 februari 2021 ligt het 
voorontwerp paraplubestemmingplan 
‘Terrassen Haaksbergen’ voor een peri-
ode van zes weken tot en met 18 maart 
2021 voor iedereen ter inzage bij de recep-
tie van het gemeentehuis. Het identif ica-
tienummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.0158.BP1185-0001. Het plan met 
de bijbehorende stukken is tevens in digi-
tale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Bestemmings-
plannen inzien → Haaksbergen dorp - cen-
trum → Ontwerp. Hier vindt u tevens een 
rechtstreekse link naar ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Inspraak
Gedurende de inspraakperiode kunnen 
ingezetenen in de gemeente Haaksber-
gen en belanghebbenden reageren. Uw 
inspraakreactie kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid voor een 
mondelinge inspraakreactie. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de behan-
delend ambtenaar Colin Watson, via tele-
foonnummer (053) 573 45 67.

Brandweer  Twente zoekt nieuwe vr ijwilligers!
Brandweer Twente zoekt voor 18 kazernes collega’s die zich willen inzetten voor een 
veilig Twente. Bij Brandweer Twente zijn bijna 700 vrijwilligers actief, die vanuit 29 
kazernes in Twente 24 uur per dag werken aan een veilig Twente. Het werk bestaat 
onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaar-
lijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is 
uitdagend, afwisselend en dankbaar.

Er worden enthousiaste en gedreven vrij-
willigers gezocht voor de kazernes van 
Boekelo, Borne, De Lutte, Delden, Den 
Ham, Denekamp, Diepenheim, Enter, Gla-

nerbrug, Goor, Haaksbergen, Holten, Nij-
verdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubber-
gen, Vriezenveen en Wierden. Het gaat 
meestal om brandweervrijwilligers die bin-

nen enkele minuten voor een uitruk op de 
kazerne kunnen zijn. Je wordt onderdeel 
van een hecht team binnen een kazerne 
en ontvangt als vrijwilliger een vergoeding 
voor opleiding, oefeningen en als je wordt 
ingezet bij een calamiteit. De inwoners van 
Twente rekenen altijd op de brandweer!

Belangstelling?
Wil jij maatschappelijk relevant zijn? Je 
als brandweervrijwilliger inzetten voor 
mens en dier in Twente? Zoek samen met 
Brandweer Twente uit hoe je dat slim 

kunt met jouw studie of baan, jouw le-
vensstijl en thuissituatie. Ben je benieuwd 
hoe een gezinsleven te combineren is 
met de vrijwillige brandweer? Kijk dan op  
www.werkenbijbrandweertwente.nl en 
word ook vrijwilliger bij de warmste werk-
gever van Nederland. Solliciteren kan tot 
en met maandag 1 maart. Op zaterdag 13 
februari organiseert Brandweer Twente 
een online informatiebijeenkomst waar-
voor je je via de site kunt opgeven.

   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


