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GemeenteNieuws

Afvalinzameling deels weer  op gang
Door de hevige sneeuwval vor ige week was het niet mogelijk voor Twente Milieu 
om afval aan huis op te halen. Er lag zo veel sneeuw dat de vuilniswagens niet vei-
lig door de vaak nauwe straten langs geparkeerde autoʼs konden manoeuvreren. 
Inmiddels is de inzameling van verpakkingen- en restafval maandag weer gestar t 
volgens het schema in de af valkalender.  Gft -af val wordt echter deze week nog niet 
opgehaald.  Dat heeft  onder meer te maken met de ex tra menskracht die nodig is 
om de vuilniswagen te begeleiden.

Inwoners werden afgelopen week via ver-
schillende communicatiekanalen opge-
roepen om hun afval nog even te bewaren 
of weg te brengen naar een van de verza-
melcontainers. Dank aan iedereen voor de 
medewerking! Vanaf maandag 15 februari 
worden containers met verpakkingen en 
restafval weer geleegd, maar wel volgens 
het reguliere schema in de afvalkalender. 
Is daarop te zien dat uw container deze 
week wordt geleegd, dan kunt u de vuil-
niswagen weer in uw straat verwachten. 

Gft -af val 
Het gft -afval wordt deze week nog niet 
opgehaald, maar de eerstvolgende re-
guliere verzamelronde. Hierdoor zijn er 
deze week voldoende medewerkers en 

voertuigen beschikbaar voor de inzame-
ling van rest- en verpakkingenafval. De 
vuilnismannen- en vrouwen krijgen na-
melijk ondersteuning van een extra colle-
ga. Deze controleert of de zware vuilnis-
wagens veilig de straat in kunnen rijden. 
Ook kan het zijn dat de containers door 
de sneeuw niet helemaal goed staan voor 
de grijper op de vuilniswagen. In dat geval 
helpt de Twente Milieu-medewerker een 
handje. 

Pr ior iteit
Om meerdere redenen is de keus ge-
maakt om prioriteit te geven aan de in-
zameling van verpakkingen en restaf-
val in plaats van aan gft . Het aanbod van 
gft -afval is in de winter vaak niet zo groot. 

Ook vriest het gft -afval bij zeer lage tem-
peraturen vast. De verwachting is dat 
gft -afval volgende week ook weer vol-

gens de afvalkalender kan worden opge-
haald. De afvalkalender is te vinden op 
www.twentemilieu.nl.

Verkiezingen Tweede Kamer
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw 
stem uitbrengen voor de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer. 
Nederlanders van 18 jaar en ouder mo-
gen dan naar de stembus. Vanwege de 
coronacrisis gaan deze verkiezingen iets 
anders dan normaal.

Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor 
dat iedereen kan stemmen. Want elke stem 
telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijk-
heden om uw stem uit te brengen: 
•  Een aantal stembureaus is al open op 
maandag 15 maart en dinsdag 16 maart. 
Deze vroegstembureaus zijn vooral be-
doeld voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

•  Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij 
deze verkiezing ook per brief stemmen.

•  Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen 
iemand machtigen om hun stem voor 
hen uit te brengen. Hebt u tijdens de 
verkiezingen coronaklachten? Machtig 
dan iemand anders om uw stem uit te 
brengen.

Waar kunt u stemmen?
Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvangt u 
uw stempas. Daarop staat een adres van 
een stembureau bij u in de buurt. Daar 
mag u stemmen, maar het mag ook in een 
van de andere stembureaus in Haaksber-
gen. In het stembureau gelden maatrege-
len om de kans op besmetting met het co-
ronavirus zo klein mogelijk te houden. De 
stembureaus zijn op 15, 16 en 17 maart ge-
opend van ’s ochtends 7.30 tot ’s avonds 
21.00 uur. Een overzicht van de stembu-
reaus kunt u vinden op de achterkant van 
de kandidatenlijst.

Meer weten?
Wilt u weten wat u kunt doen als u niet 
zelf óf in een andere gemeente wilt stem-
men? Of wat u moet doen als u uw stem-
pas kwijt bent geraakt? Op www.haaks-
bergen.nl staat hierover meer informatie. 
Contact opnemen met de gemeente kan 
ook. De gemeente is telefonisch bereik-
baar via (053) 573 45 67 of stuur een mail 
naar gemeente@haaksbergen.nl. Informa-
tie over de verkiezing kunt u ook vinden op 
www.elkestemtelt.nl.

 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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Uitnodiging werksessie op 4 en 11 maar t
In Haaksbergen willen we dat iedereen mee kan doen, ook als het gaat om samen spor ten. Ongeacht je achtergrond, je 
mogelijke beperking of tot welke doelgroep je behoor t .  Inclusief spor ten en bewegen noemen we dat .  Zo staat het ook 
in ons lokaal spor takkoord. Om dit thema praktisch en concreet te maken, worden twee gratis digitale werksessies 
ʻ Inclusief spor ten en creatief denkenʼ georganiseerd op donderdag 4 en 11 maar t ,  van 19.30 tot 21.30 uur.  Aanmelden 
kan via Nienke Schuppers:  n.schuppers@noaberpoor t .nl of (053) 573 45 89.

Sinds november 2020 hebben we in 
Haaksbergen het lokaal Sport- en Be-
weegakkoord. Dat is ondertekend door 
verschillende Haaksbergse organisa-
ties, waaronder sport- en beweegaan-

bieders, onderwijsinstellingen, Eer-
stelijnszorg Haaksbergen, Wijkracht 
en de gemeente Haaksbergen. Samen 
zetten zij zich in om onder meer sport 
en bewegen voor iedereen toeganke-

lijk te laten zijn. Voor mensen mét en 
zónder beperking. Kijk voor meer in-
formatie, ook over de werksessies, op 
www.haaksbergen.nl/sportakkoord.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 20 februari kunt u oud papier 
brengen naar de Pius X-school aan de W.H. 
Jordaansingel 20.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 20 februari 2021 haalt basis-
school Holthuizen oud papier op in inza-
melgebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er 
geen plastic tussen zit en het papier in do-
zen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten 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 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) 
•  Por ikweg 13a, Z/21/018763, het bou-
wen van een kapschuur, aspect bouw, 

sloop, kap en inrit/uitweg, ingediend 11 
februari 2021

•  Ten Vaarwerkstraat 28 , Z/21/018773, 
het vervangen van kozijnen, aspect 
bouw, ingediend 13 februari 2021

•  Valer iaan 8 , Z/21/018783, het realiseren 
van een overkapping, aspect bouw, in-
gediend 15 februari 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Groenr ijck ,  kavels 2 t /m 9, Z/20/018309, 
het bouwen van 8 vrijstaande woningen, 
aspect bouw, ingediend 23 december 
2020

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 31 
maart 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, van 
plan zijn vergunning te verlenen:
•  Klaproos 33c, Z/21/018548, het wijzigen 
van de kelder (wijziging op verleende 
vergunning), aspect bouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 18 februari 2021 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en 
het inzien van de stukken onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE 
•  Moatsnieder  1,  3,  5,  7,  9,  11,  13,  15,  17,  
19,  21,  23,  25,  27, Z/20/018197, het bou-
wen van 14 twee-onder-één-kapwonin-
gen, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

•  Spanbeddestraat 42 , Z/20/018200, 
het verbouwen van een woning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Scholtenhagenweg 29a, Z/21/018604, 
het aanvragen van een ontheffing van 
de gebruiksregels, aspect handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 17 februari 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.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE 
•  Breteler veldweg 8 - 12 , Z/20/017611, 
voor de activiteit het veranderen of ver-
anderen van de werking of het in wer-
king hebben van een inrichting (revisie-
vergunning), aspect milieu, ingediend 
23 oktober 2020.

Met ingang van 18 februari 2021 kunnen 
binnen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Industr iestraat 63 , Z/21/018753, het 
renoveren van het kantoorpand

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

Aanslagen gemeentelijke 
belastingen in aantocht

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kan nu 
in twee stappen. Door de bijgevoegde QR-code 
te scannen komt u op de web-applicatie, waar-
mee u bezwaar kunt maken.

Eind februari ontvangt u de aanslag ge-
meentelijke belastingen van GBTwente, 
het gemeentelijk belastingkantoor. U 
vindt de aanslag in uw Berichtenbox van 
MijnOverheid of per post in uw brieven-
bus. Dit jaar ziet de aanslag er wel wat 
anders uit . GBTwente wil gemeentelijke 
belastingen persoonlijk en begrijpelijk 
maken. Daarom heeft  GBTwente, met 
hulp van inwoners uit het verzorgings-
gebied, het uiterlijk van de aanslag ver-
nieuwd. Aan de inhoud is niets veran-
derd. U ontvangt nog steeds een aan-
slag voor alle belastingsoorten die voor 
u gelden.

Heeft u vragen over de aanslag gemeente-
lijke belastingen of klopt er iets niet? Neem 
dan contact op met GBTwente. Zij helpen u 
graag. Samen met u bekijken ze de aanslag 
en helpen u bij eventuele vervolgstappen. 
U vindt de contactgegevens van GBTwente 
op de aanslag. Als u het niet eens bent met 
de WOZ-waarde, dan kunt u binnen twee 
stappen snel, makkelijk en gratis bezwaar 
maken via GBTwente. U ontvangt hierover 
een brief van GBTwente met een unieke 
QR-code. Bent u op zoek naar meer infor-
matie? Dan kunt u kijkje nemen op de pagi-
na ‘veelgestelde vragen’ via www.gbtwen-
te.nl. Verder kunt u diverse zaken regelen 
in het digitaal loket door in te loggen op 
www.mijn.gbtwente.nl.

Hulp bij het invullen van 
uw belastingaangift e
Elk jaar kunt u vanaf 1 maart online uw belastingaangifte doen. Vindt u het las-
tig om helemaal zelf uw belastingaangifte in te vullen? Of heeft  u thuis geen 
computer? De Belastingbrigade van de Bibliotheek Haaksbergen kan u helpen 
bij het invullen van uw belastingaangifte. 

Tussen 1 maart en 30 april kunnen vrij-
willigers van de Belastingbrigade hel-
pen bij het invullen van uw belastin-
gaangifte. De hulp wordt geboden aan 
mensen met een laag inkomen. Mensen 
die lid zijn van een vak- of ouderenbond 
kunnen voor hulp bij het invullen van de 
belastingaangifte terecht bij de vak- of 
ouderenbond waar zij bij aangesloten 
zijn. 

Aanmelden
De vrijwilligers van de Belastingbrigade 

werken op afspraak. Voor meer informa-
tie of het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met Peter Wijntje, 
contactpersoon Belastingbrigade. Hij 
is te bereiken via telefoonnummer (053) 
573 45 89. 

De Belastingbrigade is een samenwer-
king tussen de Formulierenbrigade van 
de Noaberpoort en de Bibliotheek Haaks-
bergen, onderdeel van Coöperatie de 
Kappen. 

   Openbare Bekendmakingen
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BESTEMMINGSPLANNEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT 
BUITENGEBIED HAAKSBERGEN,  DIVERSE 
RECREATIEWONINGEN
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken, conform het 
bepaalde in artikel 3.7, lid 7 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bekend dat de ge-
meenteraad in haar vergadering van 15 
februari 2021 een voorbereidingsbesluit 
heeft genomen.

Inhoud
Met het voorbereidingsbesluit heeft de 
raad besloten dat het verboden is om 
aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen zoals omschreven in de ar-
tikelen 1.4, 1.51, 1.17 en 1.42 en zoals op-
genomen in artikel 5.2.2 van het bestem-
mingsplan “Buitengebied Haaksbergen, 
diverse recreatiewoningen” te vergunnen 
en op te richten. Het voorbereidingsbe-
sluit is erop gericht om ongewenste ruim-
telijke ontwikkelingen en initiatieven in het 
plangebied te voorkomen. Door vaststel-
ling van een voorbereidingsbesluit geldt 

een aanhoudingsplicht voor bouw- en 
aanlegactiviteiten. Dit betekent dat omge-
vingsvergunningen voor deze activiteiten, 
die passen binnen het geldende bestem-
mingsplan, moeten worden aangehouden. 

Gebied
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het 
grondgebied zoals weergegeven op de 
verbeelding met de bestemming Wonen 
met het planidentificatienummer NL.IM-
RO.0158.BP1159-0003. Het gaat daarbij 
om de volgende adressen: Bosweg 2a –Z, 
Broekheurnerweg 27a –Z, Broekheurner-
weg 29 –Z, Meijersgaardenweg 23 –Z, Po-
rikweg 13a –Z, Stendermolenweg 3 –Z, Ei-
bergsestraat 260 –Z, Hambree 13 –Z en 
Bosweg 3a –Z, zoals weergegeven op de bij 
dit besluit behorende kaart (verbeelding).

Reden
Het is gebleken dat in het bestemmings-
plan “Buitengebied Haaksbergen, diver-
se recreatiewoningen” onder artikel 5.2.2. 
per abuis een verkeerde tabel is opgeno-
men. In deze tabel wordt ingegaan op de 
maximaal oppervlakte bijgebouwen in 

vierkante meters (m2), maar zijn de getal-
len opgenomen van het aantal kubieke 
meters (m3) van de inhoud van de wonin-
gen. Hierdoor is het mogelijk voor 7 wonin-
gen om een aanbouw, uitbouw, bijgebouw 
en overkapping te realiseren van dezelfde 
oppervlakte als de inhoud van de woning. 
Om dit te voorkomen heeft de raad beslo-
ten een voorbereidingsbesluit te nemen.

Inwerk ingtreding en duur
Het voorbereidingsbesluit wordt op 19 fe-
bruari 2021 ter inzage gelegd en treedt 
daarmee in werking. Het voorbereidings-
besluit heeft een werkingsduur van 1 jaar. 

Inzage
Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 19 fe-
bruari 2021 gedurende 6 weken ter visie bij 
de receptie van het gemeentehuis. Tevens 
is het voorbereidingsbesluit beschikbaar 
en raadpleegbaar via de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze 
website kan het besluit worden gevon-
den via het invullen van het identificatie-
nummer NL.IMRO.0158.VB1005-0001. Het 
voorbereidingsbesluit is tevens in digitale 

vorm te raadplegen via onze website www.
haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunnin-
gen en plannen → Bestemmingsplannen en 
voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → 
Vastgesteld → Voorbereidingsbesluit “Bui-
tengebied Haaksbergen, diverse recrea-
tiewoningen. Hier vindt u tevens een link 
naar ruimtelijkeplannen.nl. Tegen dit be-
sluit kan op grond van het bepaalde in arti-
kel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
geen beroep worden ingesteld.

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


