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GemeenteNieuws
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Nieuwe id-kaart, 
pas of rijbewijs nodig?

Om op vakantie naar het buitenland te kunnen, heeft  u een geldig reisdocument no-
dig. Is uw identiteitskaart of paspoort verlopen? Maak dan op tijd een afspraak bij 
de gemeente om deze te vervangen. Zo weet u zeker dat u zonder problemen op reis 
kunt en houden wij de wachttijden beperkt. 

Voorkom teleurstellingen en bekijk vooraf wat u mee moet nemen bij de aanvraag voor 
een nieuw reisdocument of rijbewijs op haaksbergen.nl/paspoort-rijbewijs-uittreksels. 
Wilt u een afspraak maken? Ook dat kan via haaksbergen.nl. 

Doneren voor 
Oekraïense vluchtelingen
Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties in Haaksbergen heb-
ben we de mogelijkheid om ontvangen donaties goed in te zetten. De Stichting 
Noodfonds Haaksbergen speelt hierin een belangrijke rol. U kunt dankzij hen een 
donatie doen die helemaal ten goede komt aan de Oekraïense vluchtelingen in 
Haaksbergen. Dit geld wordt gebruikt om dingen mee te bekostigen die niet worden 
vergoed door het Rijk.

Het geld komt helemaal ten goede aan Oe-
kraïense vluchtelingen die in Haaksber-
gen worden opgevangen. Een commissie 
van Stichting Noodfonds Haaksbergen be-
oordeelt samen met de gemeente en een 
vertegenwoordiger van de ondernemers 
welke aanvragen uit de donaties bekostigd 
kunnen worden. Kosten die door het Rijk 
vergoed worden komen hier namelijk niet 
voor in aanmerking.

Doneren
U kunt uw donatie overmaken naar reke-
ningnummer NL36 RABO 0189 8611 93 ten 
name van Stichting Noodfonds Haaksber-
gen Oekraïne.

 Namens de vluchtelingen in Haaksbergen 
heel hartelijk bedankt voor uw donatie!
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Informatiebijeenkomst 
Hassinkbrink
Maandag 25 april is er een informatie-
bijeenkomst voor de buurtbewoners 
van de wijk Hassinkbrink. Tijdens de bij-
eenkomst zullen de aangepaste bouw-
plannen voor het perceel Brem 5 worden 

toegelicht door de initiatiefnemers. De 
gemeente geeft  uitleg over de vervolg-
procedure. U bent van harte welkom om 
de bijeenkomst bij te wonen, van 19.00 
tot 20.00 uur in het gemeentehuis.
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Op Koningsdag gesloten

Zonnepanelen in trek

Het gemeentehuis en de Noaberpoort zijn op Koningsdag (woensdag 27 april) 
gesloten. Het is dan niet mogelijk om een afspraak te maken of langs te komen. 

Afvalinzameling 
Op Koningsdag haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats daarvan komt Twente 
Milieu op zaterdag 30 april de containers legen. Let op dat u de container die dag 
voor 7.30 uur aan straat zet. De klantenservice van Twente Milieu is op zaterdag 30 
april tussen 9.00 en 15.00 uur bereikbaar via 0900 - 85 20 111 of via het contactfor-
mulier op twentemilieu.nl/contact. Het afvalbrengpunt is op Koningsdag gesloten.

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

De energieprijzen blijven stijgen tot ongekende hoogte. 
De gasprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest en ook de 
prijzen van elektriciteit blijven stijgen. Voor een gemid-
deld huishouden dat binnenkort moet overstappen van 
energieleverancier betekent dit dat de energierekening 

per jaar al snel 400 euro hoger uitvalt. Het plaatsen van 
zonnepanelen heeft  nog nooit zoveel opgeleverd als nu. 

De goedkoopste stroom is de stroom die 
u niet hoeft  te kopen en zelf op kunt wek-
ken. Als uw zonnepanelen meer stroom 
opwekken dan u nodig hebt, kunt u deze 
terug leveren aan het elektriciteitsnet. 
Deze duurzame stroom kan dan gebruikt 
worden door een ander. Hiervoor krijgt 
u een vergoeding, die gelijk staat aan de 
tarieven van uw energieleverancier. 
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Zonnepanelen in trek

per jaar al snel 400 euro hoger uitvalt. Het plaatsen van 

Volg ons ook op social media via:
www.facebook.com/gemeentehaaksbergen
twitter.com/gemhaaksbergen en instagram.com/gemhaaksbergen
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 23 april kunt u oud papier 
brengen naar de Bonifatiusschool. 

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 23 april halen de Bonifatius-
school en Havoc oud papier op in de in-
zamelgebieden 1 en 7. Graag het papier in 
dozen of gebundeld aanbieden. Het oud pa-
pier kunt u ’s morgens voor 8.30 uur neer-
zetten 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) 
•  Kwartelstraat 19, Z/22/023025, het 
plaatsen van een erfafscheiding, aspect 
bouw, ingediend 13 april 2022

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Hondelink 75, Z/22/022424, voor het 
kappen van twee eiken, aspect kap, in-
gediend op 27 februari 2022

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 4 
juni 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.

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:
•  Klaproos 58, Z/22/022952, het verbou-
wen van een berging, aspect bouw

Met ingang van 21 april 2022 kunnen bin-
nen twee weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE  
•  Frankenhuis 52, Z/22/022894, het ver-
bouwen van de woning, aspect bouw

•  Zeedijk 6, 6a, 8, 8a, 10, Z/21/021620, 
het bouwen van 5 appartementen, as-
pect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 20 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 
•  Goorsestraat 253, Z/22/023028, een 
melding activiteitenbesluit voor het uit-
breiden met een ruimte voor draai- en 
freeswerk

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

MELDING MOBIEL BREKEN BOUW- EN 
SLOOPAFVAL
•  Bartelerweg 9, Z/22/023030, het breken 
van 600 m3 puin

De breekwerkzaamheden vinden plaats in 
de periode van 28 april 2022 tot en met 28 
juli 2022 (vijf werkdagen). Tegen deze mel-
ding staat geen bezwaar en/of beroep open.

 INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Het plaatsen van een oorlogsmonument 
(26 juni 2022), Z/22/023005, Broekheur-
nerweg, ingediend 12 april 2022

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

BESTEMMINGSPLANNEN

Ensinkweg 4
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening bekend dat het college het 
bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan Buiten-
gebied Haaksbergen, locatie Ensinkweg 4’ 
in de vergadering van 22 maart 2022 heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Aan de Ensinkweg 4 is een intensieve vee-
houderij (varkenshouderij) gevestigd. De 
initiatiefnemer neemt deel aan de Regeling 
Sanering Varkenshouderij (RSV). Hiervoor 
is de ondernemer verplicht het bedrijf te 
staken, de stallen te slopen en de bestem-
ming voor de intensieve veehouderij te 
wijzigen. In de RSV is opgenomen dat deel-
nemers naast deze regeling ook gebruik 
mogen maken van andere regelingen van 
de (plaatselijke) overheid. Om financieel uit 
te komen met RSV, wil de initiatiefnemer 
aanvullend daarop gebruik maken van de 
Rood voor Rood regeling van de gemeen-
te Haaksbergen. Op basis van de gemeen-
telijke regeling ‘Rood voor Rood beleid 
2015’ ontstaat met de sloop van minimaal 
2.500 m² aan landschapsontsierende be-
bouwing de mogelijkheid tot realisatie van 
twee compensatiewoningen van maximaal 
750 m³ met maximaal 150 m² aan bijgebou-
wen per woning. Aan de Ensinkweg 4 wordt 
in totaal 2.702 m² aan landschapsontsie-
rende bebouwing gesloopt. Initiatiefnemer 
is voornemens deze compensatiekavels te 
realiseren op en grenzend aan de slooplo-
catie. Daarnaast wil initiatiefnemer graag 
twee bestaande vrijstaande bijgebouwen 
met een gezamenlijke oppervlakte van 
307 m², en een bestaande uitbouw van de 
woning van circa 23 m², bij de woning En-
sinkweg 4 behouden. Dit wordt mogelijk 
gemaakt in verband met het overschot aan 
sloopmeters. Hiermee wordt de bestem-
ming van de locatie gewijzigd naar ‘Wonen’. 
Bij de wijziging is er rekening mee gehouden 
dat dit geen belemmeringen veroorzaakt 
voor (agrarische) bedrijven in de omgeving. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.WP1010-0002.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 

vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 22 april 2022 
tot en met 2 juni 2022 voor een periode van 
zes weken voor iedereen ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis. Het plan met 
de bijbehorende stukken is tevens in digi-
tale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Inwoner → Vergun-
ningen en plannen → Bestemmingsplannen 
en voorbereidingsbesluiten → Buitengebied 
→ Vastgesteld → Bestemmingsplan ‘Wijzi-
gingsplan Buitengebied Haaksbergen, lo-
catie Ensinkweg 4’. Hier vindt u tevens een 
link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van het college tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan kun-
nen belanghebbenden gedurende boven-
genoemde terinzagetermijn van 6 weken 
schriftelijk beroep instellen bij de afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het beroep kan uitsluitend worden inge-
diend door een belanghebbende die tijdig 
een zienswijze tegen het ontwerp bestem-
mingsplan bij het college kenbaar heeft 
gemaakt. Daarnaast kan beroep worden 
ingediend door een belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat 
is geweest om een zienswijze tegen het 
ontwerp bestemmingsplan bij het college 
kenbaar te maken. Een beroepschrift moet 
worden ondertekend en bevat in elk geval 
de naam en adres van de indiener, de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht, een kopie 
van het besluit en de gronden van het be-
roep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na afloop van de beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat een be-
stemmingsplan niet in werking zou moeten 
treden, kan binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van de afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven 
welk spoedeisend belang er is om het be-
stemmingsplan niet in werking te laten tre-
den. Indien gedurende de termijn beroep is 
ingesteld en om een voorlopige voorziening 
is verzocht, treedt een bestemmingsplan in 
werking op het moment dat op het verzoek 
om voorlopige voorziening is beslist. Voor 
zowel het indienen van een beroepschrift 
als een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn griffierechten verschuldigd.

   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


