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GemeenteNieuws

Open huis 
Miljoenen Oekraïners zijn voor het oorlogsgeweld gevlucht. We hebben in Nederland 
gezamenlijk de opgave om deze vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Als ge-
meente hebben we een belangrijke rol te vervullen.

In Haaksbergen hebben we samen met 
vrijwilligers, ondernemers, kerken en ser-
viceclubs gezorgd voor de inrichting van de 
voormalige dr. Ariënsschool als tijdelijke 
opvangplek voor maximaal 60 Oekraïense 
vluchtelingen. Afgelopen zaterdag was er 
een open huis, vlak voordat deze plek voor 
de rest van dit jaar een warm thuis is voor 

de mensen die gevlucht zijn voor de oorlog 
in hun land. Honderden belangstellende 
inwoners van Haaksbergen konden met ei-
gen ogen zien waar we als Haaksbergse ge-
meenschap samen voor gezorgd hebben. 
Lees meer en bekijk de reportage van RTV 
Sternet op haaksbergen.nl/open-huis.

Haaksbergse deelnemers Special Olympics officieel gepresenteerd

Altijd een winnaar

De Haaksbergse sporters die gaan deelnemen aan de Special Olympics Nationale Spelen 
Twente 2022 waren afgelopen maandag op het gemeentehuis voor een officieel fotomo-
ment. Burgemeester Welten en sportwethouder Peppelman ontvingen de Haaksbergse 
delegatie op een feestelijke manier met koffie en gebak. In de Raadzaal van het gemeen-
tehuis wensten zij onze deelnemers aan de Special Olympics veel succes. De Special 
Olympics Nationale spelen zijn in 2022 in Twente. Van 10 t/m 12 juni sporten meer dan 
3.000 atleten in 14 Twentse gemeenten op 25 sportonderdelen. Haaksbergen is dan de 
speelstad voor het G-voetbal toernooi. Er doen 40 teams mee aan dit toernooi dat v.v. 
Haaksbergen en HSC’21 organiseren op het Sportpark Groot Scholtenhagen.

Gemeentehuis en de Noaberpoort

Rond Pasen gesloten

Afvalinzameling 
rond Pasen

Toezichthouders delen bekeuringen uit

Fietsenstalling busstation soms een puinhoop

Rond de paasdagen zijn 
het gemeentehuis en de 
Noaberpoort gesloten. Op 
Goede Vrijdag (vrijdag 15 
april) en op tweede paasdag 
(maandag 18 april) is het 
daarom niet mogelijk om 
een afspraak te maken. Wij 
wensen u fijne paasdagen!

Op Tweede Paasdag (maandag 18 april) 
haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats 
daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 
16 april de container legen. Let erop dat 
u de container die dag voor 7.30 uur aan 
straat zet. De klantenservice van Twen-
te Milieu is zaterdag tussen 9.00 en 15.00 
uur bereikbaar via 0900 - 85 20 111 of via 
het contactformulier op twentemilieu.nl/
contact. Het afvalbrengpunt is op Tweede 
Paasdag gesloten.

 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. 

Sinds enkele jaren heeft het Haaksbergse busstation een fietsenstalling met twee la-
gen. Dat wil zeggen een verdubbeling van de stallingscapaciteit. De verwachting was 
dat hiermee het ongewenst plaatsen van fietsen buiten de stalling grotendeels tot 
het verleden zou behoren. Toch blijkt in de praktijk dat veel fietsen vaak nog buiten 
de stalling belanden. Ze zijn daarmee een lelijke sta-in-de-weg voor bijvoorbeeld ou-
deren uit het nabijgelegen wooncomplex, die met een rollator maar moeilijk kunnen 
passeren. Daarom een vriendelijke, maar dringende oproep… 

Als je haast hebt, dan zit je er niet altijd op 
te wachten om ook nog je fiets netjes te 
parkeren. Laat van huis vertrokken en de 
bus naar school of werk wacht niet. Best 
begrijpelijk dat je dan je fiets ergens snel 
een plekje geeft. Begrijpelijk, maar niét 
goed! Een ander heeft hier namelijk last 
van. Wandelaars of rolstoelgebruikers kun-
nen er zo niet langs. De gemeente ontvangt 
hier veel klachten over van vooral senio-
ren. Ook ziet de boel er rommelig uit. Dat 
kan best anders!

Aanspreken en bekeuren
Toezichthouders van de gemeente gaan 
(brom)fietsers die buiten de rekken of aan-
gegeven vakken parkeren nu - na een pe-
riode van waarschuwen - bekeuren. Ook 
krijgen bestuurders die op de stoep fiet-
sen of rijden een boete. De bekeuringen 
bedragen van enkele tientjes tot rond de 
100 euro. Jammer van het geld, toch? Daar-
om de oproep: doe jezelf en een ander een 
plezier en plaats je fiets in de stalling en je 
brommer of scooter in het aangegeven vak!
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 16 april kunt u tussen 8.30 
en 11.00 oud papier brengen naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 16 april 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. 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 
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)  
•  Demmertweg 4, Z/22/022947, het dem-
pen van een sloot/greppel, aspect werk 
of werkzaamheden uitvoeren, inge-
diend 5 april 2022

•  Hondelink 73, Z/22/022961, het plaat-
sen van een tuinhuis, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 6 april 2022

•  Klaproos 58, Z/22/022952, het verbou-
wen van de berging, aspect bouw, inge-
diend 5 april 2022

•  Spinnerstraat 12, Z/22/022978, het 
intern verbouwen met een construc-
tie wijziging, aspect bouw, ingediend 7 
april 2022

•  Textielstraat 28, Z/22/022981, het uit-
breiden van een bedrijfshal, aspect 
bouw, ingediend 7 april 2022

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Veldmaterstraat 23, Z/22/022290, het 
bouwen van een schuur, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 26 
mei 2022. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Alsteedseweg 10b, Z/22/022563, het 
plaatsen van zonnepanelen, aspect 
bouw

•  Blankenburgerstraat 43, 45, 45a, 45b, 
45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45j, 47 
Benninkstraat 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 
6c, 6d, 6e, Z/21/021459, het transfor-
meren van een bestaand gebouw naar 
23 appartementen, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

•  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

•  Waandersstraat 9, Z/22/022607, het 
plaatsen van een erfafscheiding, aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 13 april 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 
•  Kabelstraat 7, Z/22/022940, het aanleg-

gen van een bodemenergiesysteem

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Avondwandelvierdaagse (13-17 juni 
2022), Z/22/022955, ingediend 6 april 
2022

•  Kolderhoeveparty (19 en 20 november 
2022), Z/22/022964, Olthuisweg 24, in-
gediend 7 april 2022

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Buitenspeeldag Hassinkbrink (8 juni 
2022), Z/22/022585, Akelei, bekendge-
maakt 6 april 2022

•  Feest 75 jarig bestaan scouting De 
Klomp (14 mei 2022), Z/22/022307, 
markt, bekendgemaakt 6 april 2022

•  Guitar Ribs Festival (27 april 2022), 
Z/22/022449, Scholtenhagenweg 36, 
bekendgemaakt 6 april 2022

•  Pokémondag (21 mei 2022), 
Z/22/022629, centrum, bekendgemaakt 
6 april 2022

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.

Bodemonderzoek groenstrook Goorsestraat
Volwassenen en kinderen moeten veilig kunnen wonen, leven en recreëren. Daarom is het belangrijk dat de leefomgeving 
waarin zij dit doen, schoon en veilig is. Gemeente Haaksbergen wil er zeker van zijn dat op deze plekken geen asbest in de 
bodem aanwezig is. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de gemeente Haaksbergen 
verkennend bodemonderzoek uitvoeren in de groenstrook tussen de Goorsestraat, de Richterstraat en de Nijenkerckestraat. 
Dit onderzoek vindt plaats in de week van 19 april.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Een verkennend bodemonderzoek wordt 
uitgevoerd door een gecertificeerd onder-
zoeksbureau. Op een aantal plaatsen in de 
groenstrook worden gaten geboord en/
of sleuven gegraven. De grondmonsters 
worden in het laboratorium onderzocht. 
Op die manier kan het onderzoeksbu-

reau bepalen of er asbest in de grond zit 
en hoeveel. De medewerkers die het on-
derzoek uitvoeren dragen beschermende 
kleding.

Géén direct gevaar voor de gezondheid
Als er tijdens het onderzoek asbest wordt 
gevonden, dan levert dat niet direct ge-

vaar voor uw gezondheid op. Want het 
asbest bevindt zich dan nog onder de op-
pervlakte. Mocht er asbest aanwezig zijn, 
dan geeft Projectbureau BAS de opdracht 
het asbest op te ruimen. 

Waarom dit onderzoek?
Projectbureau BAS onderzoekt in zeven 

Twentse gemeenten alle plekken waar 
volwassenen en kinderen recreëren en 
spelen op de aanwezigheid van asbest. 
Mocht er ergens asbest gevonden wor-
den, dan zorgt Projectbureau BAS ook dat 
het opgeruimd wordt. 
 
Vragen? Neem contact op met BAS!
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkhe-
den? Dan kunt u contact opnemen met 
Projectbureau BAS, via telefoonnummer 
(0547) 85 85 85 of stuur een mail naar 
bas@hofvantwente.nl. Meer informatie 
over Projectbureau BAS en het verwij-
deren van asbest in de bodem leest u op 
www.bodemasbestsanering.nl.

De raad vergadert
Woensdag 20 april vergadert de gemeente-
raad. De raadsvergadering begint om 19.30 
uur en is live te volgen via de website van 
de gemeente. Er staan twee stukken op de 
agenda: 
•  Hamerstuk: Vaststellen van het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Molenveldweg 12 
- 14’

•  Bespreekstuk: Vaststellen van de Eer-
ste wijziging Subsidieverordening 
coronamaatregelen en verlengen be-

stemmingsreserve Corona naar 31 de-
cember 2023

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 
april contact opnemen met griffier Gerrit 
Raaben. Dat kan via mailadres g.raaben@
haaksbergen.nl of telefoonnummer (053) 
573 45 67. De griffier bespreekt 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


