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GemeenteNieuws

Koninklijke onderscheiding voor Jan Wijlens

Terechte waardering voor  54 jaar  vr ijwillige inzet

Foto: B
etty M

orsinkhof

Hij heeft  een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger opgebouwd, verdeeld 
over Haaksbergen en Beckum. Afgelopen vrijdag werd Jan Wijlens (77) benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rob Welten sprak de verras-
te Haaksbergenaar toe, waarna zijn vrouw Sigita hem de bijbehorende versierselen 
opspeldde.

“Ik kan me voorstellen dat ik u enigszins 
overval”, begon Rob Welten zijn toespraak 
met een glimlach. Ja en nee, want Jan Wij-
lens voelde nattigheid die bewuste vrijdag. 
“Het gedrag van mijn vrouw Sigita vond ik 
opvallend. Ons huis moest ineens overdre-
ven netjes zijn. En alleen voor iemand van 
TVO die langs zou komen, werden wel erg 
veel hapjes ingekocht”, legt hij uit. Trots en 
tegelijk aangedaan is Wijlens dat hij nu dra-
ger is van een koninklijke onderscheiding. 
“Veel mensen zijn hier - zonder dat ik er erg 
in had - druk mee geweest. Die waardering, 
dat doet me heel wat.”

Even voor thelpen
Tot aan zijn pensionering was Jan Wijlens 
werkzaam in het basisonderwijs. Wie de Ga-
briëlschool, Kennedyschool (beide inmid-
dels verdwenen) en Paus Joannesschool 
bezocht, zal hem ongetwijfeld kennen. Zijn 
vrijwilligersloopbaan begon in 1967 bij de 

Beckumse voetbalvereniging TVO. De jonge 
onderwijzer wilde TVO ʻbest even voorthel-
pen’ met een tijdelijk voorzitterschap. Dat 
ʻeven’ werd uiteindelijk 24 jaar. Ook daar-
na bleef hij zich inzetten voor ʻzijn’ club. Hij 
organiseerde jeugdkampen, trainde pupil-
len, was clubscheidsrechter en betrokken 
bij het clubblad. Ook bij de totstandkoming 
van het Beckumse sportcomplex Kruudn-
hof speelde Jan Wijlens een belangrijke rol. 
Daarnaast maakte hij zich 27 jaar verdien-
stelijk bij de Hengelose Voetbalfederatie.

Op de bres voor v luchtelingen
Toen dertig jaar geleden Vluchtelingen-
werk Haaksbergen werd opgericht, meld-
de Wijlens zich meteen als vrijwilliger. Zo 
hielp hij met het inrichten van vluchtelin-
genwoningen en maakte veel nieuwe in-
woners-uit-den-vreemde wegwijs in de Ne-
derlandse samenleving én de taal. Wat niet 
onbenoemd mag blijven zijn de contacten 

die Jan Wijlens in 1995 legde met een basis-
school in Litouwen. Dit gebeurde in overleg 
met de Paus Joannesschool waar hij des-
tijds voor de klas stond. In het kader van 
het Europese Comeniusproject kwam een 
uitwisseling tussen leerkrachten tot stand, 

later gevolgd door transporten met onder 
meer schoolspullen en kleding. Voor de 
kersverse decorandus kreeg dit een bijzon-
der staartje. Hij ontmoette er de Litouwse 
onderwijzeres Sigita met wie hij in 2005 is 
getrouwd.

Tweede Kamerverkiezing

Bent u 70 jaar  of  ouder? Dan kunt u ook per  br ief  stemmen 
Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen 
we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt . Daarom zijn er dit jaar 
ex tra mogelijkheden om te stemmen. Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze 
Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alle informatie die u nodig heeft  
voor het briefstemmen, ontvangt u thuis.

Uiterlijk 3 maart ontvangt u een specia-
le stempas. Dit wordt de stempluspas ge-
noemd. Met deze stempluspas kunt u zelf 
stemmen op het stembureau, iemand 
machtigen om uw stem uit te brengen óf 
per brief stemmen. Daarna ontvangt u op 
uiterlijk 11 maart een tweede envelop met 

documenten die u nodig hebt als u per 
brief wil stemmen. Hier zit ook een duide-
lijke uitleg bij. 

Versturen of  afgeven
Stemt u per brief, dan kunt u kiezen of u 
uw stem per post verstuurd of afgeeft  bij 

het afgift epunt. Als u uw stem per post wil 
versturen, doet u de retourenvelop in een 
brievenbus van PostNL. Doe uw briefstem 
uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur op 
de post. U kunt uw briefstem ook afgeven 
bij het afgift epunt in het gemeentehuis. Dit 
kan vanaf woensdag 10 maart tot en met 
dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur 
(niet op zaterdag en zondag). Op woensdag 
17 maart is het afgift epunt open van 7.30 
tot 21.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie en een handig filmpje met 
een uitleg over briefstemmen vindt u op 
elkestemtelt.nl of www.haaksbergen.nl/

verkiezingen. Voor vragen mag u ook con-
tact opnemen met de gemeente via (053) 
573 45 67 of stuur een mail naar gemeente@
haaksbergen.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. 

Telefonisch spreekuur  
voor  vragen over  het OV 

Webinar  voor  
ondernemers over  
(f inanciële) steun
Op dinsdagavond 9 maar t kunnen alle 
MKBʼers die inzicht w illen hebben in 
de bestaande subsidieregelingen en 
MKB-vouchers deelnemen aan een webi-
nar.  Tijdens de avond wordt helder  toe-
gelicht wat de mogelijkheden zijn in deze 
coronatijd voor  ondernemers in diverse 
branches.  

De onlinebijeenkomst is een initiatief van 
MKB Twente en wordt georganiseerd door 
Ondernemend Twente en Provincie Over-
ijssel. De bijeenkomst op 9 maart vindt 
plaats van 18.30 tot 20.00 uur. Meer infor-
matie is te vinden op www.mkb-twente.nl/
events. Aanmelden kan via de site.

Reizen met het openbaar vervoer. Veel senioren hebben het lang niet meer 
gedaan. Logischerwijs weten ze niet goed meer hoe het werkt. Voor hen is 
het telefonisch spreekuur over reizen met het OV bedoeld. OV-ambassadeurs 
geven tekst en uitleg aan 55-plussers die graag weer eens met de trein of bus 
gaan.

Wilt u weten hoe het OV tegenwoordig 
werkt? Hoe u een OV-chipkaart aan-
vraagt? Of hoe u korting kunt krijgen 
op samen reizen? Wilt u meer weten 
over de coronamaatregelen in het OV? 
Bel met dit soort vragen de OV-ambas-
sadeur tijdens het telefonisch spreek-
uur op: 
•  Maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur

•  Maandag en woensdag van 18.30 tot 
20.00 uur

•  Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 
15.00 uur

Het nummer waarop uw de OV-am-
bassadeurs kunt bereiken is (038) 303 
70 10. Meer informatie is te vinden op 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
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Waar kunt u terecht?

Somber of  gespannen door  het coronavirus?

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantel-
zorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schul-
den of eenzaamheid? In de Noaberpoort werken mede-

werkers van meerdere organisaties onder één dak sa-
men. Professionals die u graag verder helpen. Kijk eens op  
www.noaberpoort.nl.

Nog elke dag komen er nieuwe coronabesmettingen bij in Nederland. Om het ver-
spreiden van die besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan, is er vanuit de lande-
lijke overheid een f link pakket beperkende maatregelen afgekondigd. Die maatrege-
len zorgen er weliswaar voor dat het virus wordt aangepakt, maar hebben ook veel 
negatieve gevolgen. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer Nederlanders somber of 
gespannen vanwege het coronavirus.

Noodgedwongen zit heel Nederland zoveel 
mogelijk binnen. Het is heel begrijpelijk 
dat sommige mensen zich daardoor som-
ber, gespannen of misschien zelfs angstig 
voelen. Dat kan gebeuren als u alleen bent, 
maar ook als u samen met andere mensen 
woont. Het helpt om af en toe een pauze te 
nemen. Van uw werk, van de drukte thuis 

of van het tv-kijken. Ook helpt het om de 
berichtgeving over het coronavirus even 
niet te volgen. Een gezonde leefstijl helpt 
ons ook om mentaal fit te blijven. Het is 
dan ook verstandig te zorgen dat u gezond 
eet en zorgt voor voldoende slaap en be-
weging. Structuur in uw dag helpt ook, zo-
als elke dag op dezelfde tijd opstaan.

Praat erover!
Praten over uw ongerustheid of zorgen 
met mensen in uw omgeving kan ook op-
luchten. Opkroppen is nooit verstandig. 
Praten met mensen die u vertrouwt kan 
helpen. Hou contact met vrienden, familie 
en collega’s via e-mail en telefoon. Als u er 
met uw omgeving niet uitkomt, zoek dan 
contact met een getrainde vrijwilliger of 
professionele hulpverlener. Ook kunt u bij 
aanhoudende klachten terecht bij uw huis-
arts. De huisarts kan u snel de juiste soort 
hulp bieden en doorverwijzen naar andere 
hulpverleners, zoals een psycholoog of een 
therapeut.

Overzicht van organisaties
Er zijn allerlei organisaties die u kunnen 
helpen als u somber bent of gespannen 
vanwege de coronacrisis. Uiteraard kunt u 
terecht bij het maatschappelijk werk, zon-
der verwijzing van de huisarts. Aanmelden 
via de Noaberpoort, elke werkdag van half 
9 tot en met half 12. Kijk op www.noaber-
poort.nl. U kunt ook kiezen voor het Steun-
punt Coronazorgen. Kijk op www.steun-
puntcoronazorgen.nl. Maar u kunt ook bel-
len of chatten met verschillende hulplijnen 
als u over iets wilt praten, iets wilt vragen 
of iemand zoekt die naar u luistert. Op 
www.haaksbergen.nl/hulplijnen vindt u 
een overzicht met waar u terecht kan voor 
welk onderwerp.

Geldzorgen? De Noaberpoor t kan helpen!
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Het kan iedereen overkomen dat het lastig wordt om maandelijks rond te komen. 
Misschien mist u overzicht of denkt u dat u niet alles goed geregeld heeft . Misschien 
heeft  u zorgen over geld of schulden. De Noaberpoort kan helpen. Samen kijken we 
wat passend is in uw situatie. 

Zicht hebben op geldzaken geeft een goed 
gevoel en helpt schulden voorkomen. 
“Daarom kunnen wij in verschillende situa-
ties helpen”, vertellen Peter Wijntje en Cle-
mens ter Braak van de Noaberpoort. “Wij 
bieden hulp bij bijvoorbeeld het organise-
ren van de administratie of het overzicht 
krijgen in inkomsten en uitgaven. Maar we 
kunnen ook helpen bij het invullen van las-
tige formulieren.”

Samen een oplossing zoeken
Bij de Noaberpoort kunt u terecht met al 
uw vragen over hulp bij geldzorgen. Cle-
mens ter Braak geeft aan dat het belang-
rijk is dat inwoners op tijd hulp zoeken. 
“Tijdens de afspraak horen wij graag meer 
over uw persoonlijke situatie. Daarna gaan 
we samen op zoek naar de beste oplossing 
of maken we een plan om uit de geldzor-

gen te komen. Misschien heeft u recht op 
toeslagen of kunt u een betalingsregeling 
krijgen.”  

De Noaberpoor t helpt u graag
“Wacht niet te lang. Ook bij kleine beta-
lingsachterstanden kunt u contact opne-
men. Hoe eerder hoe beter. Wij helpen u 
graag”, aldus Peter Wijntje. Neem voor 
meer informatie over hulp bij geldzorgen 
of het aanmelden voor ondersteuning con-
tact op met de Noaberpoort. De Noaber-
poort is van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 11.30 uur telefonisch bereik-
baar via telefoonnummer (053) 573 45 89 
of stuur een mail naar hulpbijgeldzorgen@
noaberpoort.nl. 
 
Kijk voor meer informatie op  
www.noaberpoort.nl/hulpbijgeldzorgen. 

Eerder  hulp bij beginnende schulden
Vanaf 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) veranderd. 
Gemeenten krijgen hierdoor meer mogelijkheden om inwoners die een risico heb-
ben op (beginnende) schulden actief hulp aan te bieden. 

Wanneer een inwoner belangrijke vaste 
lasten niet kan betalen, dan probeert de 

energie- of waterleverancier, zorgverze-
keraar of verhuurder te zorgen dat de in-

woner de achterstand alsnog betaalt. 
Als de inwoner niet reageert op betaal-
herinneringen en pogingen om contact 
te krijgen, dan moeten zij de gegevens 
van deze inwoner doorgeven aan de 
gemeente. 

De gemeente neemt vervolgens contact 

op met de inwoner om ondersteuning 
aan te bieden. Medewerkers van de ge-
meente gaan langs voor een huisbezoek 
of er wordt een brief gestuurd. Het doel 
van dit contact is om samen met de in-
woner te bespreken of er hulp nodig is 
en welke hulp het beste past. Het aan-
bod is uiteraard altijd vrijblijvend.

Voor Haaksbergse ouderen

Vervoer  voor  ouderen naar  vaccinatielocatie
Haaksbergse ouderen die geen eigen ver-
voer hebben, kunnen gebruikmaken van 
AutoMaatje Haaksbergen om op de vac-
cinatielocatie te komen. Zodra ze weten 
wanneer ze gevaccineerd worden, kunnen 
ze contact opnemen met AutoMaatje. Dat 
kan op werkdagen tussen 8.30 en 11.30 

uur, via telefoonnummer (053) 573 45 96. 
De vrijwilligers staan graag voor ouderen 
klaar om ze tegen een kleine vergoeding 
naar de vaccinatielocatie te brengen. Uiter-
aard houden zij zich aan de richtlijnen van 
het RIVM en is het verplicht om tijdens de rit 
een mondkapje te dragen. 

AutoMaatje Haaksbergen is bedoeld 
voor inwoners die niet meer zelf voor ver-
voer kunnen zorgen. Inwoners die nog 
geen deelnemer zijn, kunnen zich in-
schrijven via telefoonnummer (053) 573 
45 96. Meer informatie is te vinden op  
www.noaberpoort.nl/automaatje. 
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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 27 februari kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifaciusschool in de 
Hoeve, de parkeerplaats van VV Buurse en 
naar de Paus Joannesschool aan de Ben-
ninkstraat 12 (tussen 10.00 en 12.00 uur).

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 27 februari halen 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. 

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) 
•  Aaft inksweg 25a, Z/21/018867, het uit-
breiden van de woning, aspect bouw, in-
gediend 21 februari 2021

•  Alsteedseweg 20, Z/21/018820, het 
kappen van één esdoorn, aspect kap, in-
gediend 16 februari 2021

•  Broekdijk  16 , Z/21/018864, het kappen 
van drie eiken, aspect kap, ingediend 19 
februari 2021

•  De Biester  13, Z/21/018802, het bouwen 
van een overkapping, aspect bouw, in-
gediend 15 februari 2021

•  Blankenburgerstraat 3 , Z/21/018839, 
het herbouwen van een bijgebouw, as-
pect bouw, ingediend 17 februari 2021

•  Chopinstraat 28 , Z/21/018818, het bou-
wen van een overkapping, aspect bouw, 
ingediend 16 februari 2021

•  Grevenpaalweg 22 , Z/21/018872, het 
verbouwen van de woning, aspect 
bouw, ingediend 22 februari 2021

•  Hengelosestraat 212a, Z/21/018866, 
het kappen van één eik, aspect kap, in-
gediend 19 februari 2021

•  Munsterdijk  2a, Z/21/018857, het kap-
pen van twee eiken, aspect kap, inge-
diend 18 februari 2021

•  Nachtegaalstraat ong.  nabij nr.  148 , 
Z/21/018856, het kappen van vijf eiken, 
aspect kap, ingediend 18 februari 2021

•  Ten Vaarwerkstraat 7, Z/21/018819, het 
bouwen van een erker, aspect bouw, in-
gediend 16 februari 2021

Rectif icatie:  in Rond Haaksbergen van vo-
rige week, week 7, is de aanvraag gepubli-
ceerd voor: Por ikweg 13a, Z/21/018763, 
het bouwen van een kapschuur, aspect 
bouw, sloop, kap en inrit/uitweg, ingediend 

11 februari 2021. “Aspect kap betreft de 
aanvraag voor het kappen van drie eiken”.
Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Moatsnieder  26 (Groenrijck, kavel 13), 
Z/20/018351, het bouwen van een wo-
ning, aspect bouw, ingediend 29 decem-
ber 2020

•  Moatsnieder  36 (Groenrijck, kavel 18), 
Z/20/018366, het bouwen van een wo-
ning, aspect bouw, ingediend 29 decem-
ber 2020

•  Moatsnieder  38 (Groenrijck, kavel 19), 
Z/20/018353, het bouwen van een wo-
ning, aspect bouw, ingediend 29 decem-
ber 2020

Nieuwe uiterste beslistermijn is 6 april 
2021.

•  Grashof,  kadastraal bekend onder  
sectie R ,  nummer 1474, Z/20/018408, 
het bouwen van 5 woningen, aspect 
bouw, ingediend 31 december 2020

Nieuwe uiterste beslistermijn is 8 april 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.

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:
•  Zendvelderweg 17, Z/21/018487, het 
plaatsen van een bovengrondse water-
silo, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening

Met ingang van 25 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  
•  Esse 4,  kadastraal bekend onder  sec-
t ie O,  nummer 2417,  Z/20/018367, het 
bouwen van een woning, aspect bouw 
(verleend op 16 februari 2021)

Deze vergunning is bekendgemaakt op 17 
februari 2021.

•  Eppenzolder  43 , Z/21/018701, het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit (tijdelij-
ke omgevingsvergunning), aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-

lijke ordening
•  Moatsnieder  44, Z/20/018256, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

•  Ten Vaarwerkstraat 7, Z/21/018819, het 
bouwen van een erker, aspect bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
24 februari 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Reute ong.  nabij nr.  26a, Z/21/018837, 
voor het vervangen van een 
gasreduceerstation

•  Zendvelderweg 17, Z/21/018842, het 
uitbreiden van de inrichting met een bo-
vengrondse opslag van bluswater

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  ANWB Streetwise (1 april 2021), 
Z/21/018854, Watermolenweg, inge-
diend 18 februari 2021

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  D.W. van Raaij, Z/21/018424, voor de ver-
koop van oliebollen, in de periode van 1 
oktober 2021 t/m 31 december 2021 van 
09.00 uur tot 20.00 uur op de maandag 
tot en met zondag

Deze vergunning is bekendgemaakt op 17 
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.

Agenda raadscommissie De raad vergader t
Op dinsdag 2 maart vanaf 19.30 uur vergader t de commissie Samenleving 
& Bestuur. De vergadering is digitaal en live te volgen via de website van de 
gemeente. 

Op woensdag 3 maart vergader t de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 
19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente. De volgende stukken 
staan deze avond op de agenda:

Hamerstukken
•  Vaststellen van de Verordening beslis-
termijn schuldhulpverlening

•  Vaststellen van de Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht

•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
“Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Bartelerweg 9”

•  Vaststellen van het bestemmingsplan 
”Buurse-zuid”

Bespreekstukken
•  Behandelen jaarverslag 2020 van de re-
kenkamercommissie Haaksbergen

•  Beschikbaar stellen van een voorbe-
reidingskrediet voor het uitvoeren van 
werkzaamheden in het kader van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Stepelerveld, fase II

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onder-
werpen, dan kunt u tot uiterlijk dins-
dag 2 maart contact opnemen met grif-
fier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres  
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griff ier be-
spreekt samen met u wat de verdere gang 
van zaken is.

Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
•  Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgeno-
men B&W besluit tot vaststelling nieuw besturingsmodel (organisatieontwik-
keltraject fase 1)

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u tot uiterlijk maan-
dag 1 maart contact opnemen met griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 573 45 67. De griff ier be-
spreekt samen met u wat de verdere gang van zaken is.

   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


