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Over  sneeuwval,  gladheidsbestr ijding en afvalinzameling

Foto: Tw
ente M

ilieu

Medewerkers van Twente Milieu werken 
sinds zaterdagavond met man en macht 
aan het sneeuw- en ijsvrij maken van 
straten en f ietspaden in Haaksbergen. 
De grote hoeveelheid sneeuw en de 
lage temperatuur in combinatie met de 
wind zorgen ervoor dat dit zelfs voor 
ervaren strooiploegen een enorme klus 
is. Twente Milieu probeer t de hoofdwe-
gen begaanbaar te maken en houden, 
maar dit lukt niet overal. Op de wegen 
in de woonwijken ligt nog een dik pak 
sneeuw. Dat heeft  gevolgen voor de 
afvalinzameling.

Vanwege de extreme weersomstandighe-
den heeft  Twente Milieu besloten om tot 
en met zaterdag 13 februari geen afval 
aan huis in te zamelen. Ook de eerder ge-
plande inhaalzaterdag (13 februari) komt 
te vervallen. De belangrijkste reden is dat 
de vuilniswagens niet veilig door de stra-
ten kunnen. Ook zijn de opstelplekken 
van containers niet sneeuwvrij. Inwoners 
wordt gevraagd om afval langer in of bij 
huis te bewaren. 

Verzamelcontainer
Wel kan afval naar de verzamelcontainers 
gebracht worden, die in de buurt van su-
permarkten staan. Twente Milieu doet zijn 
best de verzamelcontainers goed bereik-
baar te maken. Op www.langezaal.eu/af-

valbrengpunt is te zien of het afvalbreng-
punt aan de Industriestraat geopend is. 
Inwoners die een afspraak gemaakt heb-
ben met Twente Milieu voor bijvoorbeeld 
het wisselen van een container, het afha-
len van grofvuil of voor het bestrijden van 
plaagdieren krijgen bericht van Twente 
Milieu.

Eigen stoep
Twente Milieu doet er alles aan om de 
afvalinzameling weer zo snel moge-
lijk de herstarten. Ondertussen wordt 
verdergegaan met het sneeuw- en ijs-
vrij maken van straten. Inwoners kun-
nen zelf helpen door de eigen stoep en 
straat schoon en dus veilig te maken. 

Het laatste nieuws over gladheidsbe-
strijding of afvalinzameling is te lezen op 
twentemilieu.nl/winterweer.  Inwoners 
die tegen problemen aanlopen kunnen 
contact opnemen met Twente Milieu. Het 
nummer van de klantenservice is 0900 - 
85 20 111.

Foto: Veilig Thuis Tw
ente
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Veilig Thuis Twente is er  voor  iedereen!

Voorbeelden van huiselijk  geweld
•  Lichamelijk geweld: slaan en schoppen
•  Seksueel geweld: aanraken, seks tegen uw zin of chantage via social media
•  Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen of dreigen met geweld
•  Ouderenmishandeling: slaan of verwaarlozing van een oudere, geld of spullen af-
handig maken

•  Eergerelateerd geweld
•  Loverboy en/of mensenhandel

Veilig Thuis Twente is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft  met 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kan gaan om aller lei vormen van ge-
weld in de relationele sfeer.  Daarbij gaat het om geweld binnen gezinnen, families 
en andere relaties.  Huiselijk geweld komt voor op alle leeft ijden en in alle cultu-
ren. Bent u of iemand in uw omgeving direct betrokken bij situaties van huiselijk 
geweld en/of k indermishandeling, dan bent u niet de enige. Hulp is belangrijk!

Veilig Thuis Twente is er voor advies en 
hulp bij huiselijk geweld, kindermishan-
deling en ouderenmishandeling. U kunt 
er terecht als u hulp zoekt of als u zich 
zorgen maakt over anderen. Vaak gaat het 
om problemen die al lang bestaan en die 
u niet zonder hulp van anderen kunt op-
lossen. Het kan ook zijn dat u denkt dat 
mensen of kinderen niet veilig zijn, maar 
dat u het niet zeker weet. Het is belangrijk 
dat er hulp komt, want het geweld stopt 
niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap 
zetten! Bent u dat?

Kom in act ie!  
Als u zich zorgen maakt om de veiligheid 
bij u thuis of bij iemand anders, dan is het 
goed dat u belt of contact opneemt met 
Veilig Thuis Twente. De eerste stap naar 
een oplossing is erover praten. De mede-
werkers van Veilig Thuis Twente weten al-
les van veiligheid en geweld én zijn er voor 
iedereen die direct of indirect te maken 
heeft  met huiselijk geweld en kindermis-
handeling. Ze helpen u graag. U kunt bel-

len voor advies of het doen van een mel-
ding. Als u twijfelt, bel dan anoniem voor 
advies.

Wat gebeur t  er  als u belt? 
Als u belt, dan praat u met een medewer-
ker die naar uw verhaal luistert, die uw 
vragen beantwoordt en u advies geeft  of 
een melding opneemt als u dat wilt. Sa-
men met u kijken de medewerkers van 
Veilig Thuis Twente naar wat nodig is om 
het geweld te stoppen en of er professio-
nele hulp nodig is. Daarbij zijn ze duidelijk 
in wat ze doen en wat ze van u verwach-
ten. Ze werken samen met de mensen om 
wie het gaat en met andere professionals. 
Zo stopt het geweld en de mishandeling.

Contact
Hoe kunt u Veilig Thuis Twente bereiken? 
Dat kan via het gratis landelijke telefoon-
nummer 0800 2000. Veilig Thuis Twente 
is 7 dagen per week, 24 uur per dag be-
reikbaar. Ook kunt u dagelijks chatten via 
www.veiligthuistwente.nl.
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AFVAL

Op zaterdag 13 februari wordt het oud pa-
pier normaal gesproken opgehaald door 
de Bonifatiusschool en Havoc in de inza-
melgebieden 1 en 7. Vanwege de weersom-
standigheden heeft Havoc aangegeven het 
oud papier niet op te halen.

Op onze website houden wij u op de hoog-
te van wijzigingen rondom het ophalen van 
oud papier. Mocht het niet worden opge-
haald, dan worden inwoners die hun oud 
papier al buiten hadden neergezet vrien-
delijk verzocht dat weer binnen te zetten.

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)  
•  De Els 45, Z/21/018691, het uitbreiden 
van de woning met een dakopbouw op 
de garage, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 2 februari 2021

•  Eppenzolder  43 , Z/21/018701, het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit, aspect 
bouw, ingediend 3 februari 2021

•  Gerard Terborghstraat 12 , 
Z/21/018661, het verbouwen van de ga-
rage, aspect bouw, ingediend 1 februari 
2021

•  Munsterdijk  2a, Z/21/018700, het kap-
pen van drie eiken, aspect kap, inge-
diend 3 februari 2021

•  Spinnerstraat 8 , Z/21/018707, het uit-
breiden van een bedrijfspand ten be-
hoeve van opslag, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke or-
dening, ingediend 4 februari 2021

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Aamweg 21-Z, Z/21/018419, het bouwen 
van een vakantiewoning, aspect bouw

•  De Boerenmaat 34, Z/21/018620, het 
maken van een constructieve doorbraak 
in de woning, aspect bouw

•  Kolenbranderweg 93 , Z/20/018299, het 
verbouwen van de woning, aspect bouw

•  Tex tielstraat 15, Z/20/018198, het bou-
wen van een overkapping, aspect bouw

•  Vaanholt  38 en 40, kadastraal bekend 
onder sectie B, nummers 2412 en 2414, 
Z/20/018331, het bouwen van een 2 on-
der 1 kapwoning, aspect bouw

•  Vaanholt  42 en 44, kadastraal bekend 
onder sectie B, nummers 2418 en 2422, 
Z/20/18332, het bouwen van een 2 on-
der 1 kapwoning, aspect bouw

•  Vaanholt  50 en 52 , kadastraal bekend 
onder sectie O, nummers 2419 en 2413, 
Z/20/18255, het bouwen van een 2 on-
der 1 kapwoning, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
10 februari 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. 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Menwedstrijden (29 en 30 mei 2021) 
en Paardendagen (4 t/m 6 juni 2021), 
Z/21/018681, Onlandsweg 2, ingediend 
2 februari 2021

•  Pluimveestentoonstelling (14-16 januari 
2022), Z/21/018709, sporthal de Bouw-
meester, ingediend 5 februari 2021

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

VERLEENDE ONTHEFFING 
•  Ferdinand Bolstraat , Z/21/018552, 
voor het plaatsen van objecten

Deze vergunning is bekendgemaakt op 2 
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.

Voorkom insluiping in uw woning

Agenda’s raadscommissies

Even de hond uitlaten, een boodschap doen of gewoon even ‘boven’ in de woning 
zijn. De achterdeur kan wel openblijven, want wat kan er gebeuren in die paar mi-
nuten? Genoeg! Een insluiper kan zonder in te breken uw woning binnenkomen en 
er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. De laatste tijd vinden er in 
Haaksbergen veel van dit soor t insluipingen plaats.  

Bij een insluiping komen inbrekers een wo-
ning binnen op een moment wanneer de 
bewoners even weg zijn. De inbreker sluipt 
dan naar binnen via een openstaand raam 
of een deur die niet op slot was. Er is vaak 
geen schade aan het huis. Geen vernield 

slot of gebroken raam. Het enige bewijs is 
het ontbreken van spullen en mogelijk een 
rotzooi binnen, omdat de inbreker alles 
heeft doorzocht.

Wat kunt u doen?
Het belangrijkste is om alle ramen en deu-
ren goed af te sluiten. Ook al gaat u maar 
heel even de hond uitlaten of boodschappen 
doen. Bent u thuis? Wees u ervan bewust dat 
als u naar boven gaat om bijvoorbeeld de was 
op te hangen iemand zo binnen kan komen. 
Zorg dat u kunt zien of horen wat er gebeurt. 
Sluit ramen en deuren in de kamers waar u 
niet bent. Leg geen waardevolle spullen in 
het zicht. Als een inbreker iets waardevols 
ziet liggen dat makkelijk te pakken is, zal de 
inbreker sneller proberen binnen te komen. 

Bel 112 bij verdachte situaties
Ziet u iets verdachts? Bel dan 112. Dan kan 
de politie in actie komen en is de kans op 
een aanhouding groter. Wees daarom alert 
op elke vreemde situatie. Ook al lijkt het 
voor u onbelangrijk. Let op personen die 
niet in uw buurt thuishoren en die bijzon-
der veel aandacht hebben voor de huizen 
of de omgeving. Let op hoe ze eruitzien, 
maar noteer bijvoorbeeld ook kentekens 
en type voertuigen. 

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer digitaal en op afstand. De 
vergaderingen 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 15 fe-
bruari contact opnemen met griff ier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@
haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 
573 45 67. De griff ier bespreekt samen met 
u wat de verdere gang van zaken is.

Commissie Samenlev ing &  Bestuur
Op dinsdag 16 februari staan onder meer 
de volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Behandeling brief van 23 december 
2020 van B&W over ontwikkelingen lo-
catie basisschool Dr. Ariens, gymzaal de 

Zienesch en Adriaen Brouwerstraat 10 
met omliggend terrein

•  Voorstel tot het vaststellen van 
de Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening

•  Behandeling brief van 7 januari 2021 
van B&W over nieuw informatiebeveili-
gingsbeleid op basis van Baseline Infor-
matiebeveiliging Overheid (BIO)

Commissie Ruimte
Op woensdag 17 februari staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda:

•  Voorstel tot het vaststellen van het be-
stemmingsplan “Buitengebied Haaks-
bergen, partiële herziening Bartelerweg 
9”

•  Voorstel tot het vaststellen van het be-
stemmingsplan “”Buurse-zuid”

•  Voorstel tot het nemen van diverse be-
sluiten in het kader van de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein Stepelerveld, 
fase II

•  Voorstel tot het vaststellen van de Ver-
ordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht

•  Behandeling startvoorstel ontwikkeling 
Alsteedseweg 64 door Hollandmarkt Ter 
Huurne

•  Behandeling brief van 18 januari 2021 

over plan Diepemaat
•  Behandeling brief van 18 december 
2020 van LTO noord over grote zorgen 
over lokale impact stikstofdossier en 
doelen stikstofwet

•  Behandeling brief van 17 december 
2020 van B&W over tijdelijke invulling 
Gat in de Markt en terrein van De Bron

•  Behandeling besluit van 5 januari 2021 
van B&W over ontwerp wijzigingsplan 
De Eik

•  Behandeling brief van 22 december 
2020 van B&W over werkzaamheden 
Twente Milieu

•  Behandeling brief van 15 januari 2021 
van B&W aan Rijkswaterstaat over 
Vloedstegenbrug

   Openbare Bekendmakingen

 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. 
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Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der  Staten-Generaal
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Haaksbergen maakt 
bekend dat bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal op woensdag 17 maart 
2021 een kiezer mag stemmen in een wil-
lekeurig stembureau in Nederland. Daar-
bij gelden de volgende bepalingen.

A.  Schr ift elijke aanvraag
1. Bij de afdeling Burgerzaken van de 

gemeente zijn kosteloos formulieren 
verkrijgbaar voor verzoekschriften 
om in een willekeurig stembureau in 
Nederland aan de stemming te mo-
gen deelnemen.

2. Het verzoekschrift , en de stempas, 
moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 
2021 door de kiezer worden inge-
diend bij de burgemeester van de ge-
meente, waar hij/zij op maandag 1 fe-
bruari 2021 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, 
wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht of als kiezer in 
het buitenland per brief aan de stem-
ming te mogen deelnemen.

4. Bij het inwilligen van het verzoek 
wordt een kiezerspas verstrekt.

 
B.  Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst 

van de stempas, maar uiterlijk op vrij-
dag 12 maart 2021, 17.00 uur de stem-
pas over te leggen bij de afdeling Bur-
gerzaken van zijn/haar woonplaats 
waar hij/zij op maandag 1 februari 
2021 als kiezer is geregistreerd.

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, 
wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht of als kiezer 
in het buitenland per brief te mogen 
stemmen.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt 
een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij 
verlies niet worden vervangen. Als u gaat 
stemmen moet u naast uw kiezerspas ook 
een geldig identiteitsbewijs overleggen. 
Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen. 

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Haaksbergen maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkie-
zing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal op woensdag 17 
maart 2021 een kiezer is toegestaan bij 
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de 
volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag 
volmachtbewijs

1. Bij de Afdeling Burgerzaken van de 
gemeente zijn kosteloos formulieren 
verkrijgbaar voor de verzoekschriften 
om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 
vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer 
worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij/zij op 
maandag 1 februari 2021 als kiezer is 
geregistreerd.

3. Het verzoekschrift kan niet worden 
ingediend door de kiezer aan wie al 
een kiezerspas is verstrekt of door de 
kiezer in het buitenland aan wie het is 
toegestaan om per brief te stemmen.

4. Degene die zich bereid heeft ver-
klaard als gemachtigde op te treden, 
moet op maandag 1 februari 2021 als 
kiezer zijn geregistreerd binnen het 
gebied waarvoor de verkiezing geldt.

5. Bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt de gemachtigde een 
volmachtbewijs.

6. Een volmachtgever is niet bevoegd de 
volmacht in te trekken of zelf aan de 
stemming deel te nemen.

 
B.  Machtiging door  overdracht van de 
stempas of  k iezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in 

dezelfde gemeente als kiezer is gere-
gistreerd, machtigen om voor hem/

haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achter-

zijde van de stempas of kiezerspas 
en laat de kaart door de gemachtigde 
medeondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in een vol-
machtbewijs omgezette, stempas of 
kiezerspas aan de gemachtigde over.

4. Ook moet de kiezer een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs aan de 
gemachtigde meegeven. Deze kopie 
moet de gemachtigde aan de voorzit-
ter van het stembureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in een vol-
machtbewijs omgezette stempas of 
kiezerspas, kan tot en met de dag van 
de stemming.

6. Een volmacht die is verleend door 
overdracht van de stempas of kiezer-
spas kan, tot het uitbrengen van een 
stem door de gemachtigde, door de 
volmachtgever worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan drie vol-
machten aannemen. De volmachtstem 
dient tegelijk met de eigen stem te wor-
den uitgebracht.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij: 
Afdeling Burgerzaken
Blankenburgerstraat 28
7481 EB Haaksbergen


