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GemeenteNieuws

Vervroegd stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing
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Vervoer naar het stembureau

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 uw stem uit te brengen. 

Stemmen kan op verschillende plekken in 
de gemeente. Op woensdag 17 maart zijn 
er 14 stembureaus in Haaksbergen. Men-
sen met een kwetsbare gezondheid mogen 
al stemmen op maandag 15 maart of dins-
dag 16 maart. Op die dagen zijn er vroeg-
stembureaus geopend. In Haaksbergen 
kunt u stemmen op de volgende locaties:

Maandag 15 maart van 
7.30 uur tot 21.00 uur
•  Gemeentehuis, Blankenburgerstraat 28
•  Theater De Kappen, Expositieruimte, 
Blankenburgerstraat 42

Dinsdag 16 maart van 
7.30 uur tot 21.00 uur
•  Gemeentehuis, Blankenburgerstraat 28

Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen tijdens deze verkiezingen ver-
vroegd stemmen óf iemand machtigen om hun stem uit te brengen. Daarnaast 
kunnen mensen van 70 jaar en ouder ook per brief stemmen. Minder mo-
biele personen die geen eigen vervoer hebben, kunnen gebruikmaken van 
AutoMaatje Haaksbergen om op het stembureau te komen.

Wie gebruik wil maken van vervoer naar 
het stembureau belt het liefst zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk twee werkdagen 
van tevoren, met AutoMaatje Haaksber-
gen. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 
en 11.30 uur, via telefoonnummer (053) 
573 45 96. De vrijwillige chauff eurs staan 

klaar om inwoners tegen een kleine ver-
goeding naar het stembureau te bren-
gen. Uiteraard houden de vrijwilligers 
zich aan de richtlijnen van het RIVM. 
Neem voor meer informatie contact op 
met AutoMaatje Haaksbergen of kijk op 
www.noaberpoort.nl/automaatje.

•  Theater De Kappen, Expositieruimte, 
Blankenburgerstraat 42

•  De Trefkoel, de Noor 111, Buurse
•  ’t Meuken, Beckummerweg 11, Sint 
Isidorushoeve

Woensdag 17 maart van 
7.30 uur tot 21.00 uur
•  Gemeentehuis, Blankenburgerstraat 28
•  Theater De Kappen, Expositieruimte, 
Blankenburgerstraat 42

•  De Trefkoel, Buurse, De Noor 111
•  ’t Meuken, St. Isidorushoeve, Beckum-
merweg 11

•  Basisschool Holthuizen, Holthuizer-
straat 12

•  De Oude Molen, Fazantstraat 35
•  Honeschschool, Hasseltweg 10
•  De Kappen, Bibliotheek, Blankenburger-
straat 42

•  Montessorischool, Weertseriet 19

•  Het Bakkershuis, Molenstraat 73
•  Basisschool de Kameleon, Bartokstraat 
56

•  Basisschool Dr. Ariëns, Adriaen Brou-
werstraat 4

•  Sporthal De Els, Trompstraat 20
•  Basisschool Los Hoes, Hassinkborgh 16

Maatregelen in verband met corona
Voordat u op het stembureau gaat stem-
men, moet u een gezondheidscheck doen. 
Ook zijn er op het stembureau maatrege-
len getroff en om te zorgen dat u zo veilig 
mogelijk kunt stemmen. Wilt u weten wel-
ke maatregelen dit zijn of wat u kunt doen 
als u niet zelf kunt stemmen? Kijk dan op 
www.haaksbergen.nl/verkiezingen. Con-
tact opnemen met de gemeente kan ook. 
De gemeente is telefonisch bereikbaar 
via (053) 573 45 67 of stuur een mail naar 
gemeente@haaksbergen.nl. 
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Meedoen aan Nederland Schoon in Haaksbergen  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. 

Verbeteringen aan Werfheegde en Pastoor Wienholtstraat 
Als het goed is zijn er binnenkort geen problemen meer met wateroverlast in de 
omgeving van de Werfheegde. Daar wordt met de aanleg van een regenwaterriool 
in ieder geval alles aan gedaan. Daarna wordt het wegdek van de Werfheegde en 
de Pastoor Wienholtstraat aangepast. In het najaar volgt de finishing touch met 
vernieuwing van het openbaar groen. Nadat er ruim een jaar geleden een inloop-
avond voor bewoners was waar ze hun zegje konden doen, gaan nu op korte ter-
mijn de werkzaamheden van start.

Een regenwaterstelsel moet ervoor zor-
gen dat bewoners van de Werfheegde 
droge voeten houden. En als de straat dan 
toch open ligt, dan kun je net zo goed ook 
de weg verbeteren. Daarbij is geluisterd 

naar de mensen die er wonen. Want was 
het in eerste instantie de bedoeling van 
de gemeente om de Werfheegde wat op 
de schuiven, toch gaat dat nu niet gebeu-
ren. Bewoners gaven aan graag de huidige 

vorm van de weg te behouden. Ook wordt 
op veler verzoek de vijver bij het appar-
tementencomplex vervangen door een 
wadi om regenwater op te vangen. Verder 
komen er drempels op de straat om de 
snelheid van het verkeer te temperen. De 
haaks op de Werfheegde gelegen Pastoor 
Wienholtstraat krijgt een andere vorm, 
met links en rechts een grasveld en aan 
beide kanten een trottoir. Ook verdwijnt 
de parallelweg. 

Leidingen verleggen
Het afgelopen jaar heeft  het nutsbedrijf 
voorbereidingen getroff en op werkzaam-

heden die plaats moeten vinden aan een 
leiding. Het nutsbedrijf gaat komende 
weken de middenspanningsleiding ver-
leggen. Deze leiding ligt te ondiep en te 
dicht op de erfgrenzen. Direct aanslui-
tend kan de civiele aannemer starten met 
de herinrichting. De gemeente hoopt dat 
met een vlotte voortgang het werk er half 
juli op zit. De aanleg van het openbaar 
groen gebeurt in het najaar. Dat is name-
lijk het beste seizoen daarvoor. Bewoners 
krijgen een brief over de ophanden zijnde 
werkzaamheden.

Zaterdag 20 maart is de jaarlijkse landelijke zwerfvuilactie Nederland Schoon. Ook in Haaksbergen wordt zwerfafval inge-
zameld, uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen. Zaterdagochtend steken leden van de IVN en CUP de han-
den uit de mouwen. Inwoners kunnen ook meedoen!

Gelukkig zijn er in Haaksbergen heel wat 
vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil op-
ruimen. De Stichting Rijwielpaden Haaks-
bergen zorgt er in de wintermaanden 
voor dat zwerfafval dat langs toegangs-
wegen naar Haaksbergen ligt in een vuil-
niszak verdwijnt. De zwerfafvalgroep van 

IVN Haaksbergen doet dat eens per twee 
maanden buiten de bebouwde kom en 
vrijwilligers van CUP (Clean Up Please) 
doen regelmatig hetzelfde goede werk.

De IVN en CUP trekken er op zaterdag 20 
maart, de landelijke opschoondag, sa-

men én op gepaste afstand op uit. De 
groep van CUP maakt buiten de bebouw-
de kom een zwerfvuil-ommetje en IVN 
binnen de bebouwde kom. Het zou fan-
tastisch zijn als ook inwoners deze dag 
zwerfafval te lijf gaan! Kijk daarvoor eens 
op www.nederlandschoon.nl.
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AFVAL

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

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 6 maart 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 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 Boorne 29a, Z/21/018881, het kap-
pen van één eik, aspect kap, ingediend 
op 22 februari 2021

•  Bouwstraat, kadastraal bekend onder 
sectie P, nummer 156, Z/21/018929, het 
bouwen van een bedrijfsverzamelge-
bouw, aspect bouw, ingediend 25 febru-
ari 2021

•  Groenrijck, kavel 16, Z/21/018936, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 26 februari 2021

•  Höfterveldweg 8, Z/21/018934, het rea-
liseren van een bijgebouw, aspect bouw, 
ingediend 26 februari 2021

•  Oude Enschedeseweg 50, Z/21/018892, 
het uitbreiden van de woning, aspect 
bouw, ingediend 24 februari 2021

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Moatsnieder 22 (Groenrijck, kavel 11), 
Z/20/018243, het bouwen van een wo-
ning, aspect bouw, ingediend 17 decem-
ber 2020, de nieuwe uiterste beslisda-
tum wordt 11 april 2021

•  Uiterhoevestraat 9, Z/20/018396, het 
aanpassen van de woning, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening, ingediend 30 december 
2020, de nieuwe uiterste beslisdatum 
wordt 16 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Ensinkweg 4, Z/21/018769, het intrek-
ken van de gehele vergunning voor een 
varkenshouderij, aspect milieu

Deze vergunning is bekendgemaakt op 25 
februari 2021.

•  Alsteedseweg 20, Z/21/018820, het 
kappen van één esdoorn, aspect kap

•  Broekdijk 16, Z/21/018864, het kappen 
van vier eiken, aspect kap

•  Hengelosestraat 212a, Z/21/018866, 
het kappen van één eik, aspect kap

•  Moatsnieder 22, Z/20/018243, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

•  Moatsnieder 24, Z/20/018293, het bou-
wen van een woning met bijgebouw, as-
pect bouw, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening en inrit/uitweg

•  Moatsnieder 36, Z/20/018366, het bou-
wen van een woning, aspect bouw

•  Munsterdijk 2a, Z/21/018857, het kap-
pen van twee eiken, aspect kap

•  Nachtegaalstraat ong. nabij 148, 
Z/21/018856, het kappen van vijf eiken, 
aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
3 maart 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 ONTHEFFING 
•  Privé paasvuur aan de Sonderenstraat 
79 op 4 april 2021, Z/21/018494

Deze vergunning is bekendgemaakt op 25 
februari 2021. Tegen bovengenoemde 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.

BESTEMMINGSPLANNEN

OUDE ENSCHEDESEWEG 31
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 

college in zijn vergadering van dinsdag 23 
februari 2021 heeft besloten het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buiten-
gebied Haaksbergen, locatie Oude Ensche-
deseweg 31’ ter inzage te leggen. Het plan 
omvat het slopen van een aangebouwd bij-
gebouw bij de bestaande bedrijfswoning, 
het slopen van een schuur en de bestaan-
de bedrijfswoning te verbouwen tot bijge-
bouw. Het bestemmingsvlak wordt aan de 
oostzijde verkleind en aan de zuidzijde van 
vergroot. Per saldo blijft de oppervlakte 
van het bestemmingsvlak gelijk. Het aan-
passen van het bestemmingsvlak maakt 
het mogelijk om een nieuwe bedrijfswo-
ning op het perceel te bouwen. Het identi-
ficatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.WP1008-0001.

Ter inzage
Het ontwerp ‘Wijzigingsplan Buitengebied 
Haaksbergen, locatie Oude Enschedese-
weg 31 inclusief bijbehorende bijlagen ligt 
met ingang van vrijdag 5 maart 2021 tot en 
met donderdag 15 april 2021 voor een pe-
riode van zes weken voor iedereen ter in-
zage 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 → Wijzigingsplan 
Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude 
Enschedeseweg 31. Hier vindt u tevens een 
rechtstreekse link naar ruimtelijkeplan-
nen.nl (landelijke voorziening). Tijdens de 
terinzagetermijn kan eenieder reageren. 
Uw zienswijze kunt u indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders, 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens 
bestaat de mogelijkheid voor een monde-
linge zienswijze. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de behandelend ambtenaar 
Thorben Scholten, via telefoonnummer 
(053) 573 45 67.

NL-Alert ontvangen? Wees alert
De overheid zet NL-Alert steeds vaker in bij een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een 
grote brand. Ook in Overijssel wordt het alarmmiddel regelmatig ingezet. Ontvang 
je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en help anderen.

8 op de 10 mensen waardeert het wanneer 
een NL-Alert wordt ingezet bij een incident 
in hun omgeving, blijkt uit onderzoek. Bij-
na driekwart (73%) vindt het daarnaast te-
recht als zij een NL-Alert ontvangen. Ook 
komen veel inwoners van Overijssel in ac-
tie als zij een NL-Alert ontvangen. Bij een 
grote brand sluiten zij ramen en deuren 
en zetten zij de mechanische ventilatie uit. 
Ook informeren zij hun directe omgeving 
zoals buren, vrienden of familie. Bijvoor-
beeld via de groepsapp van de buurt.

Rookoverlast
Bouwvakker Alex was nog maar een uur-
tje aan het werk toen hij een brandlucht 
rook. Alex: “Een paar minuten later ontving 
ik een NL-Alert over een grote brand in de 
buurt. Mijn collega’s en ik volgden meteen 

het advies op en gingen de bouwkeet in. 
We sloten de ramen en deuren en zetten 
de ventilatie uit. Ook belde ik mijn vrouw 
om hetzelfde te doen. Om de tijd door te 
brengen, legden we maar een kaartje. Na 
twee uur ontvingen we bericht dat de situ-
atie onder controle was en konden we weer 
aan de slag.”

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor 
hoef je niets te doen. Als er een NL-Alert op 
je mobiel binnenkomt, hoor je een hard en 
doordringend alarmgeluid. Dat klinkt an-
ders dan een normaal bericht. Ook zie je 
NL-Alert op steeds meer digitale reclame-
schermen en digitale reisinformatiescher-
men van het openbaar vervoer.

Wees alert bij een NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert je over 
noodsituaties, bijvoorbeeld bij een grote 
brand, gifwolk of noodweer. In een NL-Alert 
staat wat er aan de hand is, wat je moet 
doen en waar je meer informatie kunt vin-

den. Zie je een NL-Alert? Lees het meteen, 
kom in actie en help anderen.

*	 	Dit	verhaal	is	fictief.	Het	is	een	voorbeeld	
van	een	situatie	waarin	NL-Alert	kan	wor-
den	ingezet.

   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


