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GemeenteNieuws

Rob Welten bezoekt 60-jarig bruidspaar 

Gelukwensen en bloemen voor Jack en Johanna Reijn 
In hun gezellige huiskamer, gevuld met klassieke muziek en boeken, ontmoette 
burgemeester Rob Welten een gelukkig diamanten paar: Jack en Johanna Reijn-
Roovers. Op woensdag 8 december waren ze 60 jaar getrouwd. Veel verhalen deelde 
het stel met Welten. Over Nederlands-Indië, de artiestenwereld en woningnood in 
Amsterdam. Soms aangrijpend, dan weer hilarisch.

Dan heb je bewuste herinneringen”, zegt 
ze. “Er is geen familie meer die ik iets kan 
vragen over mijn jeugd. Uit boeken probeer 
ik de sfeer van het dagelijks leven in die tijd 
te achterhalen.”

Samen nagenieten
Samen genieten ze na van een bijzondere 

tijd als danseres en musicus. In een bik-
kelharde wereld, maar ook weer zo mooi. 
Zestig jaar door dik en dun, en dát in de 
artiestenwereld. “Hoe we dat hebben ge-
daan? Pfff, wat een moeilijke vraag! Ik zou 
het niet weten”, verzucht Johanna. “Elkaar 
de ruimte geven”, antwoordt Jack. ”Oh, 
wat een goeie van jou!”, prijst zij hem.

In 1959 leerden ze elkaar kennen in de ar-
tiestenfoyer van de Stadsschouwburg Am-
sterdam. Johanna Roovers (80) danste bij 
het Amsterdams Ballet (later Het Nationa-
le Ballet), Jack Reijn (84) speelde trombo-
ne in het orkest van de Nederlandse Opera. 
Het jonge stel verhuisde met hun inmid-
dels twee kinderen in 1964 naar Enschede, 
waar Jack trombonist werd bij Opera Fo-
rum. Met de geboorte van nóg een zoon en 
een dochter werd hun gezin hier compleet. 

Balletschool
Toen Jack overstapte naar het Orkest van 
het Oosten, switchte hij meteen van trom-
bone naar viool. “Met Jaap van Zweden als 
dirigent, dat was de mooiste tijd”, vindt hij. 
Zijn vrouw, die aldoor les en workshops gaf, 
startte in 1977 startte haar eigen ballet-
school in Haaksbergen, met de onmisba-
re steun van hun oudste dochter. In twintig 
jaar tijd kwamen er heel wat dorpsgeno-
ten, van jong tot oud, over de (dans)vloer. 
Ook beide kleindochters gaf ze les, maar zij 

verkozen een andere toekomst. “We heb-
ben vaak op ze mogen passen en hebben 
een heel goede band. Ondertussen zijn er 
twee achterkleinkinderen. Ze wonen niet 
in de buurt, maar we krijgen veel videofilm-
pjes. Dan word je zó warm van binnen.”

Lezen
Na Jacks pensionering bezocht het stel 
vaak concerten en dansvoorstellingen. Tot 
corona roet in het eten gooide. “Jammer, 
maar we vervelen ons niet. Thuis luisteren 
we veel klassieke muziek. En op tv worden 
prachtige concerten uitgezonden.” Jack 
speelt nog geregeld even viool. Ook met 
lezen brengen ze heel wat uurtjes zoet. De 
rijk gevulde boekenkasten spreken voor 
zich. Gaat Jack voor biografieën van poli-
tieke iconen, zijn vrouw pakt liever een ro-
man. “Niet te moeilijk…  En verhalen over 
Nederlands-Indië lees ik graag. Ik weet hoe 
het is om vluchteling te zijn. Dertien jaar 
was ik toen ik met mijn moeder en zusje 
vanuit Batavia naar Nederland vluchtte. 

Actie provincie: op de fiets naar je werk

E-bike probeerweken zijn gestart
Lekker genieten van de buitenlucht, in 
beweging zijn, en dat allemaal voordat 
de werkdag begonnen is? Ga dan eens 
met de fiets naar het werk! Ook grotere 
afstanden hoeven geen probleem meer 
te zijn sinds de elektrische fiets zijn in-
trede heeft gedaan. Om het helemaal 
aantrekkelijk te maken kunt u nu een 
week lang gratis een e-bike testen bij 
Pot Tweewielers in Haaksbergen. Een 
initiatief van de provincie Overijssel.

Uitreiking Vrijwilligersprijs 2021
Het Comité Vrijwilligersprijs heeft een besluit genomen over hoe en wanneer de prij-
zen worden uitgereikt. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in Haaksbergen en 
verdienen het daarom om een pluim te krijgen. Graag zouden we de prijzen met alle 
inwoners van Haaksbergen op een feestelijke manier uitreiken, maar dat is in ver-
band met de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Het wordt een digitale uitrei-
king, die rond de jaarwisseling plaats zal vinden. 

Zoals eerder vermeld heeft het Comité Vrij-
willigersprijs dit jaar gekozen voor een an-
dere opzet. De bedoeling was om na het 
inzenden van de nominaties het publiek 

tijdens de uitreiking via stembiljetten te 
laten stemmen. Omdat een fysieke bijeen-
komst niet mogelijk is, heeft het Comité de 
winnaars gekozen. Er is gekeken of de no-

minatie voldeed aan de criteria en naar het 
aantal keren dat een nominatie werd in-
gebracht. Vervolgens is de keuze unaniem 
gemaakt onder toeziend oog van onder 
andere Vrijwilligerswerk Haaksbergen. In 
de volgende categorieën wordt de vrijwil-
ligersprijs dit jaar uitgereikt: sport, kunst & 
cultuur en helpende handen. Rond de jaar-
wisseling worden de prijswinnaars bekend 
gemaakt via de media en kanalen van de 
gemeente. Volgend jaar zal de prijsuitrei-
king hopelijk weer fysiek plaatsvinden. 

Deel uw ervaringen 
over afval met de 
gemeenteraad!
De gemeenteraad van Haaksbergen is be-
nieuwd naar uw ervaringen rondom het 
onderwerp afval. Waar denkt u aan als we 
het hebben over afval in Haaksbergen? Wat 
vindt u goed gaan en wat kan beter? Om op 
die vragen antwoord te krijgen organiseert 
de gemeenteraad onder meer een fotoac-
tie, waaraan iedere Haaksbergenaar kan 
deelnemen. Meer informatie hierover volgt 
volgende week in GemeenteNieuws.

Door de elektrische ondersteuning kunt u 
zonder veel inspanning en moeite lange-
re afstanden overbruggen, zodat de auto 
wat vaker kan blijven staan. U bespaart 
benzinekosten én het is beter voor het mi-
lieu. Bovendien komt u ontspannen en uit-
gerust aan op kantoor. Maar er zijn méér 
voordelen. Als meer mensen op de fiets 
naar hun werk gaan, neemt de druk op de 

wegen af en kunnen dure investeringen in 
het wegenstelsel achterwege of beperkt 
blijven. Allemaal redenen voor de provin-
cie Overijssel om inwoners van diverse ge-
meenten in de provincie gratis een e-bike 

te laten proberen. In Haaksbergen doet Pot 
Tweewielers mee. 

Hoe werkt het?
Via tinyurl.com/fietstwente gaat u naar het 

reserveringsformulier. Hier selecteert u 
Pot Tweewielers en de gewenste huurpe-
riode. De actie loopt tot 11 februari 2022. 
Na het invullen van uw gegevens ontvangt 
u een bevestigingsmail. In deze mail staat 
waar u de sleutels en fiets kunt ophalen. 
Veel fietsplezier! 

Oud-politicus Bart van 
Winsen (78) overleden
Afgelopen weekend is Bart van Winsen 
overleden op 78-jarige leeftijd. De heer Van 
Winsen werd tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1982 voor het eerst verkozen 
tot raadslid in de gemeente Haaksbergen. 
Van 1986 tot 2002 was Van Winsen wethou-
der, waarna hij zijn politieke loopbaan ver-
volgde in Den Haag, als Tweede Kamerlid 
voor het CDA. Van Winsen was zeer interna-
tionaal georiënteerd en legde de nadruk op 
het bevorderen van vrede.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Resultaten & winnaars 
enquête bekend
In november kon u een enquête invullen over hoe Haaksbergen aard-
gasvrij moet worden. Bijna 300 inwoners hebben de enquête inge-
vuld, daar zijn we heel blij mee. We hebben alle resultaten voor u op een rij gezet op 
sterinsamenduurzaam.nl/enquete. Bijna 20 mensen hebben aangeboden mee te helpen 
in de buurt of de wijk. Als vrijwilliger, energiecoach of door hun verhaal te vertellen over 
hoe zij hun woning verduurzaamd hebben.  De hoofdprijs, een slimme Google Nest ther-
mostaat is gewonnen door de familie Janssen uit Haaksbergen. Daarnaast hebben we 5 
andere inwoners blij kunnen maken met een lokaal prijzenpakket. We willen alle deelne-
mers hartelijk bedanken voor hun input, we gaan ermee aan de slag!

Nieuwsbrief
Om u te informeren over duurzaamheid, kunt u zich inschrij-
ven voor de nieuwsbrief van Ster in Samen Duurzaam.  We in-
formeren u over subsidies, energie-bespaartips, gezamelijke 
inkoopacties, maar ook over de te ontwikkelen zonnevelden en 
zonnepanelen op grote daken. Schrijf u in via info@sterinsamenduurzaam.nl o.v.v. 
nieuwsbrief. Op deze manier wordt u in de toekomst op de hoogte gehouden over 
al het duurzaamheidsnieuws in Haaksbergen. 

   Openbare Bekendmakingen
AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 18 december kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifaciusschool in 
Hoeve of naar VV in Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 18 december halen de Bonifati-
usschool en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 8. U kunt het papier in 
gebundeld of in dozen aanbieden. ʼs Och-
tends voor 8.30 kunt u het papier bij de 
containerverzamelplaats neerzetten. 

ALGEMEEN
BELEIDSREGELS TERUGVORDERING EN 
INVORDERING
Op 7 december 2021 heeft  het college van 
Haaksbergen de Beleidsregels terugvor-
dering en invordering vastgesteld. Deze 
beleidsregels geven aan hoe het college ge-
bruik maakt van de bevoegdheid tot terug-
vordering en invordering. De Beleidsregels 
terugvordering en invordering worden be-
kendgemaakt in het digitale Gemeenteblad 
van 16 december 2021  en treden in wer-
king op 1 januari 2022. Deze beleidsregels 
zijn vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast zijn deze beleidsregels opgeno-
men in het verordeningen-/regelingenre-
gister dat op verzoek kan worden ingezien 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

REGELING RECHTSPOSITIE 
BUITENGEWOON AMBTENAAR 
BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE 
HAAKSBERGEN
Op 30 november 2021 heeft  het college van 
Haaksbergen de Regeling rechtspositie bui-
tengewoon ambtenaar burgerlijke stand 
van de gemeente Haaksbergen vastge-
steld. Deze regeling bevat de rechtspositie 
van de buitengewoon ambtenaar burgerlij-
ke stand van de Gemeente Haaksbergen en 
sluit aan op de Wet normalisering rechtspo-
sitie ambtenaren, ingangsdatum 1 januari 
2020. De Regeling rechtspositie buitenge-
woon ambtenaar burgerlijke stand van de 
gemeente Haaksbergen wordt bekendge-
maakt in het digitale Gemeenteblad van 
16 december 2021  en treedt in werking op 
17 december 2021 en heeft  terugwerkende 
kracht tot en met 1 januari 2020. Deze rege-
ling is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze regeling opgenomen in 
het verordeningen-/regelingenregister dat 
op verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
“FUSIESCHOOL HOLTHUIZEN – DR. 
ARIËNS, HAAKSBERGEN”

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening maken 
burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen bekend dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid voor 
het gebied voor de voormalige locatie Dr. 
Ariëns-school (aan de Adriaen Brouwer-
straat 4 te Haaksbergen). Op basis van de 
inspraakverordening ligt het voorontwerp 
bestemmingsplan “Fusieschool Holthuizen 
– Dr. Ariëns, Haaksbergen” en de bijbeho-
rende bijlagen voor iedereen ter inzage. 

Het plangebied
Het plangebied bevindt zich ingeklemd 
tussen de Frans Halsstraat, Adriaen Brou-
werstraat, de Albert Cuyplaan en de Gerard 
Terborghstraat in de kern Haaksbergen. 
Het betreft  de voormalige locatie Dr. Ari-
ens-school (aan de Adriaen Brouwerstraat 

4 te Haaksbergen). De voorgenomen ont-
wikkeling betreft  de volledige herontwik-
keling van het plangebied. 
Het bouwvlak wordt aangepast naar 1 
bouwvlak. Ook wordt de mogelijkheid op-
genomen voor een hogere bouwhoogte 
10 meter (huidige bouwhoogte 8 meter) 
en een aanduiding/zoeklocatie voor een 
gymvoorziening.

Samengevat komen de volgende voorzie-
ningen binnen de nieuwe bebouwing:
•  Een basisschool met plaats voor cir-
ca 310 leerlingen (gemiddeld 39 per 
leerjaar);

•  Een kinderdagopvang (KDO) voor kin-
deren van 0-4 jaar met in totaal 48 
kindplaatsen;

•  Een buitenschoolse opvang (BSO) met 
40 kindplaatsen;

•  Een gymvoorziening voor de basisschool 
en eventueel voor sportverenigingen.

Ter inzage
Met ingang van 17 december 2021 tot en 
met 13 januari 2022 (voor een periode van 
vier weken) ligt het voorontwerp bestem-
mingplan “Fusieschool Holthuizen – Dr. 
Ariëns, Haaksbergen”, voor iedereen ter in-
zage bij de receptie van het gemeentehuis. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1195-0001. 
Het plan met de bijbehorende stukken is 
tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website www.haaksbergen.nl → Inwo-
ner → Vergunningen en plannen → Bestem-
mingsplannen en besluiten → H aaksbergen 
dorp – woongebieden → Inspraak. Hier 
vindt u tevens een rechtstreekse link naar 
ruimtelijkeplannen.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 wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens 
bestaat de mogelijkheid voor een mon-
delinge inspraakreactie. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de behandelend 

ambtenaar, Janneke Preuter, telefoon-
nummer (053) 573 45 67. 

ONTWERP ʻW IJZIGINGSPLAN 
BUITENGEBIED HAAKSBERGEN, LOCATIE 
OLTHUISWEG 12ʼ
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het college van burgemeester en wethou-
ders in zijn vergadering van 30 november 
2021 heeft  besloten het ontwerp ʻWijzi-
gingsplan Buitengebied Haaksbergen, lo-
catie Olthuisweg 12ʼ ter inzage te leggen. 
Dit plan heeft  betrekking op het perceel 
aan de Olthuisweg 12 (kadastraal bekend 
als gemeente Haaksbergen, Sectie M, nr. 
155) in Haaksbergen. Het plan omvat het 
wijzigen van de bestemming aan de Olt-
huisweg 12 van de bestemming ʻAgrarisch 
– Agrarisch bedrijfʼ naar ʻWonen .̓ Er wor-
den geen sloop- of bouwwerkzaamheden 
uitgevoerd naar aanleiding van dit plan. Bij 
de wijziging is er rekening mee gehouden 
dat dit geen belemmeringen veroorzaakt 
voor (agrarische) bedrijven in de omgeving. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO. 0158.WP1012-0001.

Ter inzage
Het ontwerp ʻWijzigingsplan Buitengebied 
Haaksbergen, locatie Olthuisweg 12ʼ inclu-
sief bijbehorende bijlagen ligt met ingang 
van 17 december 2021 tot en met 27 januari 
2022 voor een periode van zes weken voor 
iedereen ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis.
Het plan met de bijbehorende stukken is 
tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website www.haaksbergen.nl → Inwo-
ner → Vergunningen en Plannen → Bestem-
mingsplannen en voorbereidingsbesluiten 
→ Buitengebied → Ontwerp → Wijzigings-
plan Buitengebied Haaksbergen, locatie 
Olthuisweg 12 .̓ Hier vindt u tevens een 
link naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke 
voorziening). Tijdens de inzagetermijn kan 
eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u in-
dienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 
7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de 
mogelijkheid voor een mondelinge ziens-

De raad vergadert
Woensdag 22 december vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint 
om 19.30 en is live te volgen via de website van de gemeente. De volgende hamer-
stukken en bespreekstukken staan op de agenda. 

Hamerstukken
•  Verlenen van instemming voor het aan-
gaan van de Centrumgemeenteregeling 
samenwerking ICT Hengelo en kenbaar 
maken van wensen en bedenkingen ten 
aanzien van de dienstverleningsovereen-
komst IT Haaksbergen en Hengelo

•  Vaststellen belastingverordeningen 2022

•  Vaststellen bestemmingsplan ʻʼBedrij-
venterrein Stepelerveld, fase 1, parti-
ele herziening Uitbreiding Uzin Utzʼʼ

•  Vaststellen bestemmingsplan ʻʼHaaks-
bergen Dorp, partiële herziening 
ʼt Kempke en Lourdeskerkʼʼ

•  Aanwijzen Functionaris 
Gegevensbescherming

•  Verlenen eervol ontslag plaatsvervan-
gend griffier

Bespreekstukken
•  Vaststellen van de bestemmingsplan-
nen ʻʼIndustrie-Westʼʼ en ʻʼGeluidzone-
ring Industrie-Westʼʼ

•  Nemen van diverse besluiten in het 
kader van de Eindejaarsrapportage 
2021

•  Kenbaar maken van wensen en be-
denkingen ten aanzien van het 
aangaan van een nieuwe achtervang-

overeenkomst met het Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw (WSW)

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onder-
werpen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 
21 december contact opnemen met 
griffier Gerrit Raaben. Dat kan via mail-
adres g.raaben@haaksbergen.nl of tele-
foonnummer (053) 573 45 67. De griffier 
bespreekt samen met u wat de verdere 
gang van zaken is.
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wijze. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar, Colin 
Watson, telefoonnummer (053) 573 45 67.

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 
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)  
•  Beatrixstraat 24, Z/21/021696, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw, 
ingediend 13 december 2021.

•  Demmertweg, kadastraal be-
kend onder sectie H, nummer 5222, 
Z/21/021647, het realiseren van een CDG 
gebouw en een inrit op hoogspannings-
station HBG 110, aspect bouw en inrit/
uitweg, ingediend 7 december 2021.

•  Kabelstraat, kadastraal bekend onder 
sectie P, nummer 1512, Z/21/021687, 
het bouwen van een bedrijfsgebouw, as-
pect bouw, reclame, inrit/uitweg, inge-
diend 10 december 2021.

•  Leppepaalweg 30, kadastraal be-
kend onder sectie T, nummer 18, 
Z/21/21685, het realiseren van een boer-
derij camper camping, aspect bouw, in-
gediend 10 december 2021.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Kroonprins 19, Z/21/020771, het kap-

pen van één berk, aspect kap.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 15 
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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Beckummerweg 38-40, Z/21/021694, 
voor een interne wijziging.

•  Diepenheimseweg 32, Z/21/021665, 
voor het veranderen van het bedrijf, om-
dat de mestscheidingsinstallatie niet 
meer aanwezig en niet meer in gebruik 
is.

•  Hulstweg 11, Z/21/021364, het veran-
deren van de inrichting.

•  Oude Rietmolenweg 23, Z/21/020357, 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem.

•  W.H. Jordaansingel 24, Z/21/020726, 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem.

•  Zuidgrensweg 9, Z/21/021667, het ver-
anderen van de inrichting.

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  50e Batavierenrace (30 april 2022), 
Z/21/021287, bekendgemaakt 7 decem-
ber 2021

•  Rommelmarkt St. Isidorushoeve (29 ja-
nuari 2022), Z/21/021413, Beckummer-
weg 11, bekendgemaakt 7 december 
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.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  Euss-Snacks, Z/21/021499, voor de ver-
koop van vis en visproducten aan de 
Markt in Haaksbergen en op de parkeer-
plaats van de Trefkoel in Buurse op de 
dinsdag en donderdag van 11.00 uur t/m 
18.00 uur.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 7 
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.

ONTHEFFING STOKEN PAASVUUR (WET 
MILIEUBEHEER) 
•  Alsteedsweg/Zendvelderweg, 
Z/21/021479, voor het ontsteken van 
een paasvuur op 17 april 2022 om 20.30 
uur. 

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

 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. 


