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GemeenteNieuws

Wethouders aan de slag tijdens NLdoet

Vele handen maken licht werk

Heel Nederland stond vrijdag 11 en zaterdag 12 maart weer in het teken van NLdoet. 
De grootste vrijwilligersactie van ons land is een initiatief van het Oranjefonds. Op 
verschillende plekken in Haaksbergen werd geklust. Ook de drie wethouders Antoon 
Peppelman, Jan-Herman Scholten en Louis Koopman hadden zich aangemeld als 
vrijwillige hulp.

hij overhangende takken. Natuurlijk was 
er tussendoor ook tijd voor koffie met wat 
lekkers en werd de ochtend afgesloten met 
een welverdiende lunch. Wethouder Jan- 
Herman Scholten was zaterdag in touw in 
de Heemtuin van de IVN en bijenvereniging 
De Heidebloem. Ruim twintig paar handen 
sopten de informatieborden, repareerden 
dakgoten en knapten het bijenhotel op. 

Buiten bezig zijn in de voorjaarszon was 
beslist geen straf. Louis Koopman stroop-
te zaterdagochtend letterlijk zijn mouwen 
op bij The Gap. Ook familie, buren en vrien-
den hielpen een handje mee met verschil-
lende onderhoudsklusjes om het terrein 
lenteklaar te maken. Vele handen maken 
licht werk, maar maken het ook vooral heel 
gezellig. 

Antoon Peppelman hielp vrijdagmiddag 
mee bij hospice Het Buurtzorghuis. Samen 

met andere vrijwilligers maakte hij de pa-
den en perken weer onkruidvrij en snoeide 

Nieuwe bomen

Haaksbergen is een heleboel nieuwe bomen rijker. In allerlei soorten en maten. 
Op zandwegen in het buitengebied zijn er 150 gepoot en in de wijken 125 stuks. 
De nieuwe bomen vervangen exemplaren die de afgelopen jaren door de droogte 
het loodje hebben gelegd of na bomeninspecties als onveilig bestempeld wer-
den. Er is gekozen om veel verschillende soorten te planten. Dat is beter voor de 
biodiversiteit, bovendien worden ze dan minder snel geteisterd door plaagdie-
ren. Buiten de bebouwde kom zijn er onder andere lindes, wilgen, iepen, ruwe 
berken en walnotenbomen gepoot. Binnen de kern zien we vooral sierkers, haag-
beuken, lindes, amberbomen en esdoorns terug.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Bewonersavond over duurzaamheid in Buurse
Op maandag 21 maart organiseert het bestuur van de 
Stichting Belangengemeenschap Buurse (SBB) een informa-
tieavond over het thema duurzaamheid en de energietran-
sitie. Inwoners van Buurse zijn daarbij van harte uitgenodigd. 

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 19 maart kunt u tussen 8.30 
en 11.00 uur oud papier brengen naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 19 maart halen De Kameleon 
en Het Palet oud papier op in de inzamelge-
bieden 2 en 6. Het oud papier kunt u ̓ s mor-
gens 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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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 uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Alsteedseweg 10b, Z/22/022563, het 
plaatsen van zonnepanelen, aspect 
bouw, ingediend 10 maart 2022

•  Blankenburgerstraat 16 en 16a, 
Z/22/022572, het wijzigen van de functie 
op een gedeelte van de begane grond, 
aspect bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening, ingediend 
13 maart 2022

•  Dievelaarslaantje 6, Z/22/022562, het 
aanleggen van twee padelbanen, aspect 
bouw, ingediend 10 maart 2022

•  Moatsnieder 16, Z/22/022570, het uit-
breiden van de woning (realiseren van 
een werkkamer), aspect bouw, inge-
diend 11 maart 2022

•  Stratersdijk, kadastraal bekend onder 
sectie S, nummer 467, Z/22/022505, 
het plaatsen van een COTAG mast en 
een Wet-only vanger voor het meten van 
stikstofdepositie in het Haaksberger-
veen, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening, inge-
diend 7 maart 2022

•  Spinnerstraat 15, Z/22/022519, het ver-
plaatsen van de uitrit, aspect inrit/uit-
weg, ingediend 9 maart 2022

•  Watermolenweg 3, Z/22/022571, het 
plaatsen van een stretchtent, aspect 
bouw, ingediend 11 maart 2022

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Brandweg 10, Z/22/022106, het verbou-
wen van de woning, aspect bouw

•  Kabelstraat 13, Z/22/021687, het bou-
wen van een bedrijfsgebouw, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Lijsterbes 49, Z/22/022029, het bou-
wen van een carport, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  Rosinkweg 9, Z/22/022208, het kappen 
van één zomereik en één es, aspect kap

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 16 maart 2022. 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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Tolstraat 18, Z/22/022584, het uit-
breiden van de inrichting met een 
opslagruimte

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Volksfeesten Buurse (19-21 augustus 
2022), Z/22/022575, Broekheurnerweg, 
ingediend 14 maart 2022

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

AANWIJZEN PARKEERVAKKEN ALS 
LAADPLEK VOOR ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN
Het college van B en W heeft  besloten de 
volgende parkeervakken aan te wijzen als 
laadplek voor elektrische voertuigen:
•  Beethovenstraat, twee rechtse par-
keervakken tegen nummer 34. Eén 
parkeervak daadwerkelijk in te laten 
richten als oplaadplaats voor elektri-
sche voertuigen conform de huidige be-
hoeft e, en het tweede parkeervak pas 
dan in te richten wanneer hier in de toe-
komst behoeft e toe ontstaat;

•  Boerenmaat, de twee oostelijke par-
keervakken in een rij parkeervakken 
in de nabijheid van nr. 56.

•  Lansinkstraat, de eerste twee par-
keervakken van de linker rij parkeer-
vakken in de nabijheid van nr. 55. Eén 
parkeervak daadwerkelijk in te laten 
richten als oplaadplaats voor elektri-
sche voertuigen conform de huidige be-
hoeft e, en het tweede parkeervak pas 
dan in te richten wanneer hier in de toe-
komst behoeft e toe ontstaat;

•  Prins Bernhardstraat 37, de eerste 
twee parkeervakken nabij de Eiberg-
sestraat. Eén parkeervak daadwerkelijk 
in te laten richten als oplaadplaats voor 
elektrische voertuigen conform de hui-
dige behoeft e, en het tweede parkeer-
vak pas dan in te richten wanneer hier in 
de toekomst behoeft e toe ontstaat;

•  Stiegert. de eerste twee parkeervak-
ken van de rechter rij parkeervakken 
gericht op huisnummer 62. Eén par-
keervak daadwerkelijk in te laten rich-
ten als oplaadplaats voor elektrische 
voertuigen conform de huidige behoef-
te, en het tweede parkeervak pas dan in 
te richten wanneer hier in de toekomst 
behoeft e toe ontstaat;

•  Vincentstraat, de individuele twee 
parkeervakken in een plantsoen na-
bij huisnummer 14. Eén parkeervak 
daadwerkelijk in te laten richten als op-
laadplaats voor elektrische voertuigen 
conform de huidige behoeft e, en het 
tweede parkeervak pas dan in te richten 
wanneer hier in de toekomst behoeft e 
toe ontstaat;

•  Dr. Prinsstraat, het eerste parkeervak 
van de linker rij parkeervakken naast 
nr. 7. Eén parkeervak daadwerkelijk in te 
laten richten als oplaadplaats voor elek-

Informatiebijeenkomst herontwikkeling Bartokstraat 
Aan de Bartokstraat staan momenteel de voormalige basisschool en peuterspeel-
zaal leeg. Daarnaast ligt een klein winkelcentrum. Het is de bedoeling dat het hele ge-
bied wordt herontwikkeld. Het idee is om er grondgebonden woningen en apparte-
menten te bouwen. Daarvoor wordt een gebiedsvisie geformuleerd. Buurtbewoners 
werden dinsdag 8 maart geïnformeerd over de eerste gedachten.

Het gebied is deels in handen van de ge-
meente en deels eigendom van een maat-
schap. De gemeente heeft  samen met een 

stedebouwkundige een eerste aanzet voor 
een gebiedsvisie opgesteld voor woning-
bouw op deze plek. Een aantal uitgangs-

punten voor de visie is al duidelijk. Zo moet 
het woonbehoeft eonderzoek richtingge-
vend zijn voor het type woningen dat er 
moet komen. Uit dat onderzoek blijkt dat 
er vooral vraag is naar woningen voor star-
ters en senioren. Ook moeten de woningen 
passen bij de omgeving en moet er op ei-
gen terrein geparkeerd kunnen worden. 

De gebiedsvisie is een eerste stap in het 
traject tot woningbouw. Daarna moet een 
bestemmingsplanprocedure plaatsvinden 
voor een bestemmingsplanwijziging. Zo-
dra meer bekend is, worden omwonenden 
opnieuw geïnformeerd. Daarnaast kunnen 
geïnteresseerden informatie vinden op 
www.haaksbergen.nl/bartokstraat. Deze 
site wordt geactualiseerd als er nieuwe in-
formatie is.

sitie. Inwoners van Buurse zijn daarbij van harte uitgenodigd. 

Tijdens deze avond gaat Niels Busschers, 
beleidsmedewerker duurzaamheid van 
de gemeente Haaksbergen, in op de op-
gaves en het beleid van de gemeente. Een 

vertegenwoordiger van de Energie Coö-
peratie Haaksbergen vertelt over de co-
operatieve projecten die gepland staan. 
Daarnaast heeft  SBB Andrès Bauer van 

EnergieSamen uitgenodigd. Hij heeft  er-
varing met participatie van inwoners 
bij vraagstukken op het gebied van de 
energietransitie.

Aanmelden
De informatieavond start om 20.00 uur bij 
de Trefkoel. Vanaf 19.45 uur is de inloop. 
Als u wilt komen kunt u zich aanmelden 
door een mail te sturen aan sbb@buur-

se.nl. Mocht u nu al vragen hebben die 
u graag deze avond beantwoord ziet, 
dan kunt u deze vragen vooraf per mail 
toesturen. SBB zorgt ervoor dat deze 
uw vragen tijdens deze avond aan bod 
komen.

   Openbare Bekendmakingen



 donderdag 17 maart 2022 pagina 3

trische voertuigen conform de huidige 
behoefte, en het tweede parkeervak pas 
dan in te richten wanneer hier in de toe-
komst behoefte toe ontstaat;

Inzien
De tekening die onderdeel uitmaakt van 
het besluit kunt u inzien op het gemeen-
tehuis. Mocht u naar aanleiding daarvan 
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt 
u die stellen aan de afdeling Ontwikkeling. 
Op grond van het bepaalde in de Algeme-
ne wet bestuursrecht kunt u tegen dit be-

sluit bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen, postbus 102, 7480 AC Haaksber-
gen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt 
aan met ingang van de dag na publicatie 
van dit besluit. Voorts kunt u, na het ma-
ken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 
Awb de voorzieningenrechter van de recht-
bank Overijssel verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen dat 
vereist.

 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. 

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


