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De kroon op het vrijwilligerswerk

Blij verraste winnaars van de Haaksbergse vrijwilligersprijs
Op gepaste afstand en met inachtneming van de coronaregels zijn dinsdag 28 de-
cember de vrijwilligersprijzen in Haaksbergen uitgereikt door burgemeester Rob 
Welten en commissievoorzitter Theo van der Hulst. In de drie verschillende catego-
rieën, helpende handen, kunst & cultuur en sport werden de prijzen uitgereikt aan 
vrijwilligers die zich met hart en ziel ingezet hebben voor allerlei verschillende ver-
enigingen en initiatieven. Tanja Lammers (helpende handen), Matthijs Prins (kunst 
& cultuur) en Han Lansink (sport) zijn dan ook flink in het zonnetje gezet.

Dit jaar werd de vrijwilligersprijs voor het 
eerst op een andere manier georganiseerd. 
Op basis van de drie categorieën helpende 
handen, kunst & cultuur en sport, konden 
inwoners van de gemeente Haaksbergen 
nominaties doorgeven. Deze genomineer-
den zouden dan allemaal worden uitgeno-
digd voor een avondvullend programma. 
Het publiek had uiteindelijk mogen beslis-
sen wie de winnaar zou worden. In de huidi-
ge situatie kon dat niet doorgaan. Daarom 
gingen Rob Welten en Theo van der Hulst 
zelf op pad. Gewapend met oorkondes, 
bloemen, juryrapporten en cheques wer-
den de drie winnaars op een voor hun zeer 
bekende plek verrast. 

Helpende handen
Met de smoes dat wethouders van buur-
gemeenten The Gap wilden bekijken werd 
Tanja Lammers, winnares van de vrijwil-
ligersprijs in de categorie helpende han-
den naar The Gap gelokt, één van de vele 
projecten waar zij initiatiefneemster van 
is. Maar niet alleen dit, Tanja zet zich ook 

in voor andere projecten als de Blokken-
boom, Noabermuziek, CUP, Hoksebargse 
Reuring, De Nije Stichting en Wandelen met 
Ezels en Asielhonden. Bovendien kreeg de 
jury niet eerder zoveel nominaties voor de-
zelfde persoon binnen. Tanja Lammers stak 
er dit jaar met kop en schouders bovenuit, 
en daarom kon deze vrijwilligersprijs niet 
achterblijven. 

Kunst & cultuur
Veel Haaksbergenaren zullen Matthijs 
Prins, winnaar van de vrijwilligersprijs in 
de categorie kunst & cultuur kennen. Als 
cameraman, reporter en editor zet hij zich 
altijd met veel enthousiasme in voor RTV 
Sternet en alle lokale items die zij maken. 
De razende reporter is te zien bij de Mei-
markt, de Sinterklaas intocht, carnaval, 
het museum Buurtspoorweg, de opening 
van nieuwe winkels en nog veel meer. Hij 
is inmiddels ook een bekende verschijning 
geworden in Haaksbergen en omgeving. 
Bij theatergebouw De Kappen, de thuis-
basis van RTV Sternet werd Matthijs Prins 

verrast door Rob Welten en Theo van der 
Hulst.

Sport
Han Lansink werd op zijn werkplek verrast. 
Toen de burgemeester en Theo daar aan-
kwamen werd Han verblijd met de vrijwilli-
gersprijs in de categorie sport. Al meer dan 
50 jaar is hij lid bij HSC'21. Als kleine jongen 
eerst als voetballer en vervolgens als trai-
ner van het dameselftal. Tussendoor hielp 
hij ook nog met het rondbrengen van het 

clubblad en het schoonmaken van kleed-
kamers. Van zijn 50 jaar als HSC'21 lid is 
hij maar liefst 34 jaar wedstrijdsecretaris. 
Kortom, alles wat op de club gedaan moet 
worden heeft Han gedaan. Hij is bovendien 
vaak als eerste op de club te vinden om er 
vervolgens als laatste weer weg te gaan. 
Ook sportverenigingen kunnen niet zon-
der hun vrijwilligers, en daarom zijn ze bij 
HSC enorm blij met een vrijwilliger als Han 
Lansink. 

Carnaval wederom 
afgelast
Helaas wordt carnaval 2022 ook in de ge-
meente Haaksbergen afgelast. De gemeen-
te Haaksbergen, de carnavalsverenigingen, 
de Haaksbergse Karnavals Optocht (HaKa-
Op) en de Verlichte Optocht Buurse (VOB) 
hebben dit samen besloten naar aanleiding 
van de geldende coronaregels. Voorals-
nog wordt het carnaval verplaatst naar het 
weekend voor Pasen, zoals ook in Noord-
oost-Twente is gebeurd. Er wordt eind ja-
nuari een besluit genomen of dit plan 
daadwerkelijk door kan gaan. 

Rob Welten feliciteert diamanten bruidspaar

Jan en Marietje Temmink-Elsweier 60 jaar getrouwd
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Op 22 december schoof burgemees-
ter Rob Welten aan bij Jan en Marietje 
Temmink voor koffie met gebak. Die dag 
was het namelijk op de kop af 60 jaar 
geleden dat hun jawoord klonk in het 
Haaksbergse gemeentehuis.

Jan Temmink (85) groeide op aan de Wit-
teveenweg in Buurse, Marietje Elsweier 
(84) aan de Leemdijk. Op Hemelvaartsdag 
1955, met de fiets op pad tijdens het dauw-
trappen, kregen ze het aan. Ze zagen elkaar 
alleen op zondag. Want door de week volg-
de Jan, naast zijn werk als bouwvakker, de 
avondschool in Hengelo. Toen haar ouders 
woonruimte beschikbaar stelden voor het 
jonge stel werd er getrouwd. “Eind decem-
ber nog gauw voor de wet, vanwege het 

in de gemeenteraad. Gespreksstof genoeg 
dus met Rob Welten op visite... Iets wil-
len betekenen voor mensen die wel wat 
hulp kunnen gebruiken, dat kenmerkt het 
diamanten paar. Bij Bon Boys stond Jan 
aan de wieg van het veteranenvoetbal, hij 
bracht maaltijden rond voor Tafeltje Dekje 
en is nog altijd actief bij de Klussendienst 
van Het Gilde. Marietje zette zich liefst vijf-
tig jaar in voor zorginstelling Wiedenhof 
(daarvoor verpleeghuis St. Antonius en Het 
Wiedenbroek). In 2006 werd ze uitgeroe-
pen tot Vrijwilliger van het Jaar. En in 2007 
kreeg ze zelfs een lintje. Samen genieten 
ze van de ‘boerderij’ achter hun huis, met 
onder andere kippen, duiven en geiten. En 
van wandelen met Steffie, “de beste hond 
van de hele wereld.”

 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. 

belastingvoordeel”, vertelt de bruidegom. 
“Nadeel was dat ik weer terug moest naar 
Buurse. Pas als je in kerk was getrouwd 
mocht je echt bij elkaar wonen.” Marietje 
knikt. “Dat was op 3 maart 1962. Die datum 
houden we aan als onze trouwdag. Volgend 
jaar geven we een feestje. Laten we hopen 
dat het kan…”

Spannend 
Gelukkig waren ze met de geboorte van 
René, hun enig kind. Onverhoopt volg-
de echter een spannende periode vanwe-

ge de aangeboren hartafwijking van hun 
zoon. Dankzij een geslaagde hartopera-
tie in Utrecht toen hij elf jaar was, bloeide 
René helemaal op. Voor het gezin ging een 
andere wereld open. “Toen konden we on-
bezorgd op vakantie!” 

Trots
Toen Jan in 1981 startte met zijn eigen 
bouwbedrijf, kon hij altijd rekenen op de 
steun van zijn vrouw. “Het liep als een 
trein. Daar ben ik trots op”, aldus de brui-
degom. Namens het CDA zat hij twaalf jaar 
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OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 8 januari kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius-X school aan de W.H. Jor-
daansingel 20 en naar voetbalvereniging 
HSC’21. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 8 januari haalt basisschool Holt-
huizen oud papier op in inzamelgebied 3. 
Wilt u ervoor zorgen dat er geen plastic tus-
sen het oud papier zit. Het oud papier kunt 
u gebundeld of in dozen aanbieden. ’s Och-
tends voor 8.30 kunt u het bij de container-
verzamelplaats neerzetten. 

ALGEMEEN

MANDAATBESLUIT ‘OPVANG 
REGIOGEMEENTEN ENSCHEDE’
Op 26 oktober 2021 heeft het college van 
Haaksbergen het Mandaatbesluit ‘opvang 
regiogemeenten Enschede’ vastgesteld. Dit 
mandaatbesluit geeft aan welke bevoegd-
heden in het kader van beschermd wonen 
en opvang worden gemandateerd aan be-
stuursorganen van de gemeente Enschede. 
Het Mandaatbesluit ‘opvang regiogemeen-
ten Enschede’ is bekendgemaakt in het 
digitale Gemeenteblad van 23 december 
2021 en is in werking getreden op 1 januari 
2022. Dit mandaatbesluit is vanaf de inwer-
kingtreding te vinden op haaksbergen.nl/
verordeningen. Daarnaast is dit mandaat-
besluit opgenomen in het verordeningen-/
regelingenregister dat op verzoek kan wor-
den ingezien bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

NADERE REGELS BUDGETSUBSIDIES EN 
SUBSIDIE JEUGD
Op 14 december 2021 heeft het college van 
Haaksbergen de Nadere regels budgetsub-
sidies en de nadere regels subsidie jeugd 
vastgesteld. Deze nadere regels geven aan 

onder welke voorwaarden het college bud-
getsubsidie aan instellingen en subsidie 
voor activiteiten voor de jeugd verstrekt. 
De Nadere regels budgetsubsidies zijn be-
kendgemaakt in het digitale Gemeenteblad 
van 23 december 2021 en zijn in werking ge-
treden op 24 december 2021. Deze nade-
re regels zijn vanaf de inwerkingtreding te 
vinden op haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast zijn deze nadere regels opgeno-
men in het verordeningen-/regelingenregis-
ter dat op verzoek kan worden ingezien bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN 
HANDHAVINGSBELEIDSPLAN 2021-2025 
(VTH-BELEID BOUW, RO, APV EN OVERIGE 
WETTEN)
Op 9 maart 2021 heeft het college van 
Haaksbergen het Vergunningen, toezicht 
en handhavingsbeleidsplan 2021-2025 
(VTH-beleid Bouw, RO, APV en overige wet-
ten) vastgesteld. Het Vergunningen, toe-
zicht en handhavingsbeleidsplan 2021-2025 
(VTH-beleid Bouw, RO, APV en overige wet-
ten) is bekendgemaakt in het digitale Ge-
meenteblad van 30 december 2021 en is in 
werking getreden op 1 januari 2021. 

VTH UITVOERINGSPROGRAMMA 
BOUWEN, RO, APV EN BIJZONDERE 
WETGEVING 2022 (DEEL 1) EN VTH 
UITVOERINGSPROGRAMMA OD TWENTE 
2022 (DEEL 2)
Op 21 december 2021 heeft het college 
van Haaksbergen het Uitvoeringsprogram-
ma vergunningen, toezicht en handhaving 
2022 vastgesteld. Het uitvoeringsprogram-
ma bestaat uit twee delen. Dit uitvoerings-
programma is de uitwerking van het op 9 
maart 2021 vastgestelde Vergunningen, 
toezicht en handhavingsbeleidsplan 2021-
2025. Het uitvoeringsprogramma geeft de 
planning aan van de vergunningverlening, 
toezicht en handhavingstaken op het ge-
bied van bouwen, ruimtelijke plannen, APV 
en bijzondere wetten binnen de kaders van 
het beleidsplan. Het VTH Uitvoeringspro-
gramma Bouwen, RO, APV en bijzondere 
wetgeving 2022 (deel 1) en VTH Uitvoerings-
programma OD Twente 2022 (deel 2) is be-
kendgemaakt in het digitale Gemeenteblad 
van 30 december 2021 en is in werking ge-
treden op 1 januari 2021.

Beleidsregels, regelingen en 
verordeningen
De volgende beleidsregels, regelingen en 

Inwoners spreken zich uit over aardgasvrij en energiebesparing
Bijna 300 inwoners hebben via de enquête laten weten wat ze al aan energiebespa-
rende maatregelen hebben gedaan en hoe ze over aardgasvrij in onze gemeente 
denken. Volgens de uitkomsten willen inwoners dat de gemeente het initiatief voor 
aardgasvrij neemt, maar ze willen wel graag samen optrekken in die stap. Een lagere 
energierekening is een belangrijke reden voor energiebesparing. Een kwart van de 
inwoners wil snel van het aardgas af. Wethouder duurzaamheid Louis Koopman is 
blij met de reacties. ‘We weten nu wat er speelt bij inwoners en wat ze van ons ver-
wachten. We kunnen nu samen aan de slag’.

Al veel maatregelen genomen
De afgelopen 10 jaar zijn veel maatregelen 
genomen. HR-glas en zonnepanelen staan 
bovenaan. 30% heeft dak- en/of vloerisola-
tie, spouwmuurisolatie of tochtstrips aan-
gebracht. Huizen met een A/A+ label en 
bewoners in de leeftijdsklasse 67 jaar en 
ouder hebben beduidend meer maatrege-
len genomen. De komende 5 jaar wil men 
vooral (meer) zonnepanelen aanschaf-
fen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden 

terwijl de gas en energieprijzen sterk zijn 
gestegen. Inwoners zoeken naar snelle be-
sparing. Zij willen ook aan de slag met ef-
ficiëntere cv-installaties, vloerisolatie en 
HR(+++)-glas. Dé reden voor energiebespa-
ring is een lagere energierekening (62%). 
Meer dan de helft van de inwoners die de 
enquête invulden, maakt zich wel eens zor-
gen om de stijgende energiekosten.

Toekomst voor de warmtepomp
Vijf procent van de ondervraagden ge-
bruikt nu een warmtepomp om de woning 
te verwarmen. Het merendeel gebruikt 
aardgas. In de toekomst denkt men dat 
waterstof en de warmtepomp de woning 
zal verwarmen. Om waterstof als duur-
zaam gas te maken, moet alleen wel heel 
veel duurzame elektriciteit worden opge-
wekt via zon en wind. En dat is de komende 
decennia niet zomaar voorhanden voor de 
gebouwde omgeving. Waarschijnlijk zal de 
warmtepomp een grote rol gaan spelen als 
elektrisch alternatief voor aardgas.

Aardgasvrij: initiatief bij de gemeente
Meer dan 30% heeft nog geen idee wanneer 
zij van het aardgas af willen. Een kwart wil 
zo snel mogelijk van het aardgas af. Eén op 
de acht kiest voor de laatste mogelijkheid: 
2050. De inwoners geven aan dat het initia-
tief zal moeten liggen bij de gemeente sa-

men met de bewoners. Daarnaast wordt 
de gemeente genoemd. 57% ziet hier een 
rol voor de gemeente weggelegd. Maar 5% 
geeft aan om dit gezamenlijk als buurt, 
dorp of wijk op te willen pakken.

Hoe nu verder?
De gemeente verwerkt alle reacties die 
uit de enquête naar voren kwamen in de 
Warmtevisie. Hierin wordt richting gegeven 
aan hoe Haaksbergen aardgasvrij wordt. 
Bijna 20 inwoners hebben aangeboden om 
anderen te helpen energie te besparen. 
Wethouder Koopman: ‘We nemen nog dit 
jaar contact met deze inwoners op om af te 
stemmen hoe ze buurtgenoten willen hel-
pen. We weten nu wat inwoners van Haaks-
bergen van ons als gemeente verwachten 
en waar ze zich zorgen over maken. We wil-
len inwoners helpen zodat ze energie kun-
nen besparen en hun woningen kunnen 
isoleren’.

Gratis zelftesten voor 
Haaksbergenaren met een laag inkomen

Agenda’s commissievergaderingen

HAAKSBERGEN – Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenle-
ving, dus ook in de bestrijding van het coronavirus. De gemeente Haaksbergen 
stelt daarom gratis zelftesten beschikbaar voor inwoners met een kleine beurs.

Als u een laag inkomen heeft en daarom 
geen zelftesten kunt kopen kunt u twee 
zelftesten per persoon komen ophalen 
(maximaal vier per gezin). Hiervoor kunt 
u vanaf maandag 27 december iedere 

werkdag terecht bij de Noaberpoort in 
het gemeentehuis van Haaksbergen. De 
gastvrouwen van de Noaberpoort zijn 
dan van 08.30 tot 11.30 uur aanwezig 
om de zelftesten uit te reiken.

11 en 12 januari 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 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.

Commissie ‘Samenleving en Bestuur’
Dinsdag 11 januari vergadert de commissie 
Samenleving en Bestuur over de volgende 
onderwerpen. 
•  Behandeling onderzoeksrapport ‘’Sa-
menwerking Werk & Inkomen Borne, 
Hengelo, Haaksbergen: de balans opge-
maakt’’ van de rekenkamercommissie 
van Haaksbergen.

•  Voorstel om geen wensen en bedenkin-
gen kenbaar te maken ten aanzien van 
de oprichting  en deelname aan de stich-
ting risicobeheer veiligheidsregio’s.

•  Voorstel tot het vaststellen van de Re-
giovisie Jeugdhulp Twente.

•  Voorstel tot herbenoeming van de voor-
zitter van de rekenkamercommissie.

•  Voorstel tot het voorzetten van de sa-
menwerking Twentse gemeenteraden. 

•  Mededelingen:
  a) Politie Twente.
  b)  Actuele ontwikkelingen Sociaal 

Domein.
  c)  Stand van zaken nieuwbouw Inte-

graal Kind Centrum Het Palet.
  d)  Terugkoppeling uit 

samenwerkingsverbanden.
•  Behandeling overzicht afspraken raads- 
en commissievergaderingen.

•  Behandeling ingekomen stukken:
  a)  Behandeling brief van 9 december 

van B&W over update stand van za-
ken De Kappen (3e kwartaal).

  b)  Behandeling brief van 22 november 
van twee campingbedrijven over 
ingediende aanvraag voor een eve-
nementenvergunning tijdens het 
Knollenkamptoernooi van 24 tot en 
met 26 juni 2022. 

Commissie ‘Ruimte’
Woensdag 12 januari vergadert de commis-

sie Ruimte over de volgende onderwerpen.
•  Wensen en bedenkingen kenbaar ma-
ken in het kader van het vooroverleg-
plan bouwplan beschermd wonen aan 
de Brem.

•  Behandeling ingekomen stuk:
  a)  Behandeling van de brief van 28 ok-

tober van bewoners Zieneschstraat 
over leefbaarheid Zieneschstraat.

•  Voorstel tot het verlenen van medewer-
king aan de herontwikkeling van het ‘gat 
in de Markt’, het pand van voormalige 

Konings Schoenen en het achterliggen-
de terrein van de Bron. 

•  Mededelingen:
 a)  Terugkoppeling uit 

samenwerkingsverbanden.
 b)  Stand van zaken stikstofdossier. 
•  Behandeling overzicht afspraken raads- 
en commissievergaderingen.

•  Vaststellen besluitenlijsten van de com-
missievergaderingen Ruimte van 10 no-
vember, 8 december en 15 december. 

   Openbare Bekendmakingen
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verordeningen zijn bekendgemaakt in het 
digitale Gemeenteblad van 30 december 
2021 en in werking getreden op 1 januari 
2022. Deze zijn vanaf de inwerkingtreding 
te vinden op haaksbergen.nl/verordenin-
gen. Daarnaast zijn deze opgenomen in het 
verordeningen-/regelingenregister dat op 
verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

BELEIDSREGELS COFFEESHOPS 
HAAKSBERGEN
Op 21 december heeft de burgemeester van 
Haaksbergen de Beleidsregels coffeeshops 
Haaksbergen vastgesteld. Deze beleidsre-
gels geven aan hoe de burgemeester het 
nulbeleid toepast bij aanvragen voor het ex-
ploiteren van coffeeshops.

REGELING BRIEFADRES GEMEENTE 
HAAKSBERGEN 2021
Op 21 december heeft het college van 
Haaksbergen de Regeling briefadres ge-
meente Haaksbergen 2021 vastgesteld. 
Deze regeling geeft aan hoe het college 
van Haaksbergen omgaat met betrekking 
tot de aangifte en registratie van een brie-
fadres om het oneigenlijk gebruik van het 
briefadres tegen te gaan en om kwetsbare 
groepen zonder woonadres te registreren 
op een briefadres.

VERORDENINGEN GEMEENTERAAD OP 
22 DECEMBER 2021

VERORDENING TOERISTENBELASTING 
2022 
Deze verordening bevat kaders voor het hef-
fen van toeristenbelasting.

VERORDENING RIOOLHEFFINGEN 2022 
Deze verordening bevat de kaders voor het 
heffen van een directe belasting ter dekking 
van de kosten voor de inzameling en het 
transport van huishoudelijk- en bedrijfs-
afvalwater, de zuivering van huishoudelijk 
afvalwater en de inzameling en verwerking 
van afvloeiend hemelwater.

VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 
2022 
Deze verordening bevat de voorwaarden en 
tarieven voor de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

VERORDENING RECLAMEBELASTING 2022
Deze verordening geeft aan de voorwaarden 
en het tarief voor de heffing van reclamebe-
lasting in het centrum van Haaksbergen en 
dat de binnengekomen reclamebelasting 
als subsidie beschikbaar wordt gesteld voor 
activiteiten en voorzieningen voor de pro-
motie en verbetering van het centrum.

VERORDENING ONROERENDE-
ZAAKBELASTINGEN 2022
Deze verordening bevat de voorwaarden 
en tarieven van heffing en invordering van 
onroerende-zaakbelastingen.

VERORDENING MARKTGELDEN 2022
Deze verordening geeft aan dat een recht 
wordt geheven voor het innemen van een 
standplaats buiten de wekelijkse waren-
markt om. 

VERORDENING KWIJTSCHELDING 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2022
Deze verordening bevat regels voor het in 
het geheel geen dan wel gedeeltelijk verle-
nen van kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen en rechten.

VERORDENING HONDENBELASTING 2022
Deze verordening bevat de voorwaarden en 
tarieven van heffing en de invordering van 
de hondenbelasting van eenieder, die in de 
gemeente één of meer honden houdt.

VERORDENING FORENSENBELASTING 
2022
Deze verordening bevat de voorwaarden 
en tarieven van heffing en invordering van 
natuurlijke personen, die, zonder in de ge-
meente een hoofdverblijf hebben, er op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
voor zichzelf of hun gezin een gemeubileer-
de woning beschikbaar houden.

VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2022
Deze verordening geeft de kaders aan op 
grond waarvan rechten worden geheven 
voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door de gemeente verlenen van 
diensten in verband met de begraafplaats.

LEGESVERORDENING 2022
Deze verordening bevat de voorwaarden en 
tarieven voor de heffing van rechten gehe-
ven voor het genot van, door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten.

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 verwij-
zen 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 zienswijze 
kunt u een afspraak maken via bovenstaand 
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 uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN) 
•  Kortenroelefsweg 4a, Z/21/021789, het 
kappen van zeven eiken, aspect kap, in-
gediend 22 december 2021.

•  Stepelerveld, kadastraal bekend on-
der sectie P, nummer 1542, Z/21/021780, 
het realiseren van een tijdelijk ketenpark 
ten behoeve van de realisatie zoutwin-
ningslocaties, pompstation en onder-
gronds leidingwerk, aspect bouw en inrit/
uitweg, ingediend 22 december 2021.

Rectificatie: - Leppepaalweg 30, Z/21/021707, 
voor het bouwen van een machineberging ter 
vervanging van een bestaande. Deze aan-
vraag is niet op 25 november 2021 binnenge-
komen maar op 10 december 2021.

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
Kielweg 3, Z/21/021354, het plaatsen van 
zonnepanelen naast het huis, aspect bouw, 
ingediend 6 november 2021.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 19 fe-
bruari 2022. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Brandweg 16, Z/21/021375, het bouwen 
van een woning, aspect bouw.

•  Brandweg 16 en 16a, Z/21/021422, het 
tijdelijk plaatsen van woonunits, aspect 
bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
5 januari 2022. Tegen bovengenoemde be-
sluiten 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 
•  Esse 4, Z/21/021588, het realiseren van 
een gesloten bodemenergie systeem.

•  Spoelsterstraat 82, Z/21/021769, voor 
het starten van een groothandel in ICT 
apparaten.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Openluchtspel Buurser Revue en vie-
ring 75-jaar bevrijding (26 juni 2022), 
Z/21/021852, Wennewickweg 13, inge-
diend 30 december 2021.

•  Paasvuur St. Isidorushoeve (17 april 
2022), Z/21/021778, weiland Goorse-
straat, ingediend 21 december 2021.

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Feestavond Verlichte Carnavalsoptocht 
Buurse (19 februari 2022), Z21/021007, 
Broekheurnerweg 52, bekendgemaakt 
21 december 2021.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden 
hiertoe onder de kop Algemeen.


