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GemeenteNieuws

AFVAL OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 18 juni kunt u oud papier bren-
gen naar de St. Bonifatiusschool. 

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 18 juni halen de St. Bonifati-
usschool 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-

Special Olympics Nationale Spelen Twente met allemaal winnaars
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Dat was het dan… De vlag is gestreken, het vuur gedoofd. Wat waren het geweldige dagen. Nog 
nooit werden de Nationale Spelen zo groots neergezet als het afgelopen weekend in Twente. We 
hebben in Haaksbergen samen alles uit de kast gehaald om de sporters een G-voetbaltoernooi van 

hun leven te geven. Haaksbergen bedankt. En vooral alle sporters bedankt, in alle speelsteden van 
Twente. Jullie zijn allemaal winnaars!

Staatssecretaris spreekt met 
bewoners over zoutwinning

Vertraging in afhandeling 
klachten en meldingenDat het bedrijf Nobian plannen heeft om zout te winnen in het gebied tussen Haaks-

bergen en Sint Isidorushoeve is inmiddels genoegzaam bekend. Net als dat de Hoe-
venaren zich daar grote zorgen over maken. Het is de staatsecretaris Mijnbouw, Hans 
Vijlbrief, die een besluit gaat nemen over het verstrekken van een vergunning voor 
de zoutwinning. Daarom komt hij samen met zijn adviseurs maandag 20 juni voor een 
kijkje op locatie en een gesprek met bewoners en een vertegenwoordiging van het 
gemeentebestuur. 

Regelmatig geven inwoners het aan 
de gemeente door als er iets man-
keert in de openbare ruimte. Een 
losse stoeptegel, defecte straatver-
lichting, kapotte verkeersborden of te 
veel onkruid, allemaal ergernissen die 
we graag opgelost zien. De gemeente 
schakelt voor het afhandelen van die 
meldingen en klachten verschillende 
bedrijven in. Met hen zijn afspraken 
gemaakt over de termijn waarbinnen 

het een en ander gefikst moet zijn. 
Helaas kampen diverse partijen met 
een gebrek aan personeel en lukt het 
niet altijd om het werk binnen de af-
gesproken tijd gedaan te krijgen. Ge-
vaarlijke situaties worden natuurlijk 
zo snel mogelijk verholpen. Inwoners 
kunnen hun klachten blijven melden 
via haaksbergen.nl. Als dat al een 
keer is gebeurd, dan hoeft dat niet 
nog eens.

TKF in actie voor Oekraïne

Cheque van TKF voor Stichting 
Noodfonds Haaksbergen

De cheque van TKF voor de Oekraïense vluchtelingen.

De medewerkers van TKF hebben een 
enorm bedrag bij elkaar gebracht voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne die in Haaks-
bergen een veilige plek hebben gekregen. 
Het initiatief hiervoor kwam van TKF-me-
dewerker Niels Morsink, die deze actie sa-
men met de personeelsafdeling op poten 
heeft gezet. Medewerkers van TKF konden 
de waarde van hun vrije dagen doneren 
aan het goede doel en aan deze actie werd 
driftig meegedaan. Het hiermee opgehaal-
de bedrag was al niet mis, en dit werd ook 

nog eens verdubbeld door de directie van 
TKF. De cheque werd overhandigd door 
Gea Groote Wolthaar, de TKF’er die de 
grootste bijdrage heeft geleverd. Namens 
de Stichting Noodfonds Haaksbergen nam 
Ton Engelbarts de cheque in ontvangst in 
het bijzijn van projectleider Lora Balci en 
wethouder Jan-Herman Scholten. Wij mo-
gen in Haaksbergen trots zijn op zo’n no-
aber, die op deze indrukwekkende manier 
in actie is gekomen voor onze Oekraïense 
vluchtelingen.

   Openbare Bekendmakingen

Het bezoek van de staatssecretaris is een 
initiatief van de Haaksbergse gemeente-
raad. De impact van de plannen op de ge-
meenschap is groot. De raad vindt het 
daarom belangrijk dat de staatssecretaris 
zich vergewist van de zorgen die er leven 
onder de bevolking en gemeentebestuur-
ders over veiligheid en leefbaarheid. Bij het 

gesprek zijn enkele omwonenden en raads-
leden, burgemeester Rob Welten en wet-
houder Jan Herman Scholten aanwezig. Het 
gezelschap gaat het gebied in en bekijkt on-
der meer de opstelling van zeecontainers 
in de Hoeve. De containers beelden samen 
met het hekwerk de hoogte en omvang van 
één van de twaalf boorlocaties uit.
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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) 
•  Diepenheimseweg 50, Z/22/023553, 
het bouwen van een woning ter vervan-
ging van bestaande woonboerderij, as-
pect bouw, ingediend 13 juni 2022

•  De Greune 38, Z/22/023545, het afwij-
ken van het bestemmingsplan, aspect 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 10 juni 2022

•  Hengelosestraat 176, Z/22/023549, het 
plaatsen van een afleverzuil en Adblue 
unit, aspect bouw en werk of werkzaam-
heden uitvoeren, ingediend 13 juni 2022

•  Nijverheidsstraat 7-9, Z/22/023523, 
het vervangen van een stikstoftank, as-
pect bouw en milieu, ingediend 8 juni 
2022

•  Waarveldweg 1, Z/22/023541, het bou-
wen van een vrijstaande carport, aspect 
bouw, ingediend 10 juni 2022

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
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:
•  Eibergsestraat ongenummerd, Mast 
nr. 18, Z/22/023306, het plaatsen van 
lichtmastreclame, aspect bouw en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Met ingang van 16 juni 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  
•  Braamweg 12a, Z/22/023174, het bou-
wen van een loods, aspect bouw

•  Heetpasweg 9, Z/22/022630, het bou-
wen van een machineberging ter 
vervanging van bestaande machineber-
ging, aspect bouw, deze vergunning is 
bekendgemaakt op 8 juni 2022

•  Kadastraal bekend Sectie O Nummer 
2524 (Plan Groenrijck), Z/22/023360, 
het aanleggen van een duikerbrug, as-
pect bouw

•  Leppepaalweg 30, Z/22/023069, het 
bouwen van een machineberging ter 
vervanging van bestaande schuur, as-
pect bouw, deze vergunning is bekend-
gemaakt op 13 juni 2022

•  Oude Enschedeseweg 46, Z/22/022813, 
het bouwen van een veldschuur, aspect 
bouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 15 juni 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Internationale Twentse Kennedymars 
(16-17 september 2022), Z/22/023534, 
ingediend 9 september 2022

•  Keep Them Rolling (10-11 september 
2022), Z/22/023516, Binnenveldweg 45, 
ingediend 8 juni 2022

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

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Beachvolleybal (14-16 juli 2022, 
Z/22/023258, nabij Markt 21, bekend-
gemaakt 3 juni 2022

Tegen bovengenoemd besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN

ENSCHEDESESTRAAT 76
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan “Buitengebied Haaksbergen, 
partiële herziening Enschedesestraat 76” 
in de vergadering van 25 mei 2022 heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat 
vergezeld van een beeldkwaliteitsplan dat 
eveneens als bijlage aan het plan is toege-
voegd. Het plangebied ligt ten oosten van 

de kern Haaksbergen, op de rand tussen 
de bebouwde kom en het buitengebied, 
hier bevindt zich aan de Enschedesestraat 
76 een tankstation met verschillende be-
drijfshallen. Het bestemmingsplan ziet op 
de herontwikkeling van de bedrijfsbestem-
ming met aanliggende gronden tot wo-
ningbouw. Het plangebied bestaat uit een 
noordelijk deel dat reeds is bebouwd en 
een zuidelijk deel dat thans onbebouwd is. 
Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.BP1178-0003.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dit betekent, dat de be-
langhebbende in het beroepschrift moet 
aangeven welke beroepsgronden hij aan-
voert tegen het besluit. Het beroep wordt 
niet-ontvankelijk verklaard indien binnen 
de beroepstermijn geen gronden zijn inge-
diend. Na afloop van de termijn van zes we-
ken kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
meer worden aangevoerd. Vermeld in het 
beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet 
van toepassing is.

Wet Geluidhinder
De geluidsbelasting ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai van de Enschedese-
straat en de Oude Enschedeseweg is voor 
de nieuw te realiseren woningen hoger 
dan de voorkeursgrenswaarde. Het colle-
ge van burgemeester en wethouders heeft 
op 1 februari 2022 ontheffing verleend van 
de voorkeursgrenswaarde middels een 
besluit tot het vaststellen van een hoge-
re waarde voor de ten hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan “Bui-
tengebied Haaksbergen, partiële herzie-
ning Enschedesestraat 76” inclusief het 
beeldkwaliteitsplan, het vaststellingsbe-
sluit en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17 juni 2022 tot en met 28 
juli 2022 voor een periode van zes weken 
voor iedereen ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis. Tevens ligt het besluit 
hogere grenswaarde van 1 februari 2022 
ter inzage. Het bestemmingsplan met de 
bijbehorende stukken is tevens in digitale 
vorm te raadplegen via onze website www.
haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunnin-
gen en plannen → Bestemmingsplannen en 
voorbereidingsbesluiten → Buitengebied 
→ Vastgesteld. Hier vindt u tevens een link 
naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het vaststellen van het bestemmingsplan, 
alsmede het besluit hogere grenswaar-
de, kunnen belanghebbenden gedurende 
bovengenoemde terinzagetermijn van 6 
weken schriftelijk beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende die 
tijdig een zienswijze tegen het ontwerp be-
stemmingsplan bij de gemeenteraad ken-

baar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep 
worden ingediend door een belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken. Een 
beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat in elk geval de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht, een kopie van het besluit en de 
gronden van het beroep (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 aange-
ven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te la-
ten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopi-
ge voorziening is verzocht, treedt een be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd.

 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


