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GemeenteNieuws

HAAKSBERGEN 
SPEELSTAD 

G-VOETBALTOERNOOI

SPORTPARK GROOT 
SCHOLTENHAGEN

BIJ V.V. HAAKSBERGEN EN HSC'21 

KOM ONS 
AANMOEDIGEN!

ALTIJD EEN WINNAAR!
11 EN 12 JUNI 2022

Geen verkeer over 
deel Eibergsestraat

De Eibergsestraat is ter hoogte van de Molenstraat de komende weken niet bereikbaar 
voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft  te maken met de werkzaamheden die uitgevoerd 
worden in de Molenstraat. Verkeer wordt omgeleid via borden en ook het busverkeer 
neemt een alternatieve route. Op de plek van de afsluiting komen onder de grond nieuwe 
kabels, leidingen en riolering. Zichtbare aanpassingen zijn nieuw asfalt en een plateau om 
de snelheid van het verkeer te remmen. Ingrijpende wijzigingen die helaas wel de nodige 
tijd kosten. Naar verwachting is dit deel van het werk eind juli klaar. 

Agendaʼs raadscommissies
Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal. De ver-
gaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen via de website van 
de gemeente.

Als u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht, dan kunt u tot uiterlijk 
maandag 13 juni contact opnemen 
met griff ier Gerrit Raaben. Dat kan via 
mailadres g.raaben@haaksbergen.nl 
of telefoonnummer (053) 573 45 67. De 
griff ier bespreekt samen met u wat de 
verdere gang van zaken is. 

Commissie Samenleving & Bestuur
Op dinsdag 14 juni staan onder meer de 
volgende onderwerpen op de agenda: 
•  Voorstel tot het nemen van diverse 
besluiten in het kader van de jaar-
stukken 2021

•  Voorstel tot het nemen van diverse 
besluiten in het kader van de Eerste 
Bestuursrapportage 2022

•  Presentatie extern onderzoek 
Wmo-casussen

•  Voorstel tot het beschikbaar stel-
len van Corona compensatiemidde-
len ten behoeve van ondernemers 
in de detailhandel, horeca (ge-
vestigd in de Molenstraat) en de 
vrijetijdssector

•  Voorstel tot het indienen van ziens-
wijzen op de ontwerpbegrotingen 
2023 en stellen van technische vra-
gen over de (voorlopige) jaarstukken 

2021 van diverse gemeenschappelij-
ke regelingen

•  Voorstel tot het aanwijzen van een 
contactpersoon Wet open overheid

Commissie Ruimte
Op woensdag 15 juni staan onder 
meer de volgende onderwerpen op de 
agenda:
•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ʻBuitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening Ei-
bergsestraat 250’

•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ʻBuitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening 
Benteloseweg 6’

•  Voorstel tot wijziging van de “Veror-
dening inzake de uitgift e van bouw-
grond voor koopwoningen”

•  Behandeling brief van 18 mei 2022 
over zoutwinning Haaksbergen en 
de reactie van het college op de 
Raadsafspraken Haaksbergen 2022-
2026 over zoutwinning

•  Voorstel tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan ʻBuitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening 
Rietmolenweg 26, Benteloseweg 41 
en Boonkweg ongenummerd’
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 11 juni kunt u tussen 8.30 
en 11.00 oud papier brengen naar De 
Kameleon.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 11 juni halen De Kameleon en 
Het Palet oud papier op in de inzamelgebie-
den 2 en 6. Het oud papier kunt u ’s morgens 
voor 8.30 uur in dozen of gebundeld 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 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 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Eibergsestraat 80, Z/22/023441, het 
kappen van een eik, aspect kap, inge-
diend 25 mei 2022

•  Goorsestraat tegenover nr. 259a, 
Z/22/023482, het kappen van 2 eiken, as-
pect kap, ingediend 1 juni 2022

•  Klaashuisstraat 67, Z/22/023464, het 
verbouwen van bestaande kapschuur, 
aspect bouw, ingediend 31 mei 2022

•  Ververstraat 24, Z/22/023443, het plaat-
sen van een erker aan de voorzijde van de 
woning, aspect bouw, ingediend 29 mei 
2022

•  Ververstraat 26, Z/22/023442, het plaat-
sen van een erker aan de voorzijde van de 
woning, aspect bouw, ingediend 27 mei 
2022

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Adriaen Brouwerstraat 4, Z/22/022923, 
het veranderen van de gebruiksfunctie, 
aspect bouw en handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening

•  Clematis 3, Z/22/023382, het plaatsen 
van een dakkapel, aspect bouw

•  Enschedesestraat 28-30, Z/22/023251, 
het splitsen van een woning, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

•  Geukerdijk 29, Z/22/023352, het uitbrei-
den van de woning, aspect bouw

•  J.A. Middelhuisstraat 14, Z/22/023342, 
het plaatsen van een dakkapel op de 
voorgevel van de woning, aspect bouw

•  Spinnerstraat 15, Z/22/023133, het op-
stellen van een tijdelijke opslagtent en 

sluis (tijdelijke omgevingsvergunning), 
aspect bouw

•  Textielstraat 28, Z/22/022981, het uit-
breiden van een bedrijfspand, aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
8 juni 2022. Tegen bovengenoemde beslui-
ten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

 INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Open Twentse Kampioenschappen forel-
roken en Proef het Platteland (22 augus-
tus 2022), Z/22/023456, Molenstraat en 
Markt, ingediend 30 mei 2022

•  Tropical Night (6 augustus 2022), 
Z/22/023472, Scholtenhagenweg, inge-
diend 31 mei 2022

•  Vogelschiet toernooi (24 juli 2022), 
Z/22/023446, Hasseltweg tegenover nr. 
19, ingediend 27 mei 2022

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Avondwandelvierdaagse (13-17 juni 
2022), Z/22/022955, bekendgemaakt 1 
juni 2022

•  Circus Renz (20 juni-28 juni 2022), wijziging 
op verleende vergunning, Z/22/022148, 
Trompstraat 20, bekendgemaakt 1 juni 
2022

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Kijk voor de mogelijkheden 
hiertoe onder de kop Algemeen.

   Openbare Bekendmakingen


