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Special Olympics Nationale Spelen 2022
De Special Olympics Nederlandse 
Spelen zullen van 10 tot en met 12 juni 
2022 in Twente plaatsvinden. De ge-
meente Haaksbergen mag het G-voetbal 
toernooi organiseren en daar zijn wij 
trots op.

Tijdens de Special Olympics Nationale 
Spelen worden er in 14 Twentse gemeen-
tes maar liefst 25 sporttoernooien geor-
ganiseerd. Organiserende verenigingen 
zullen er alles aan doen om de deelnemers 
een onvergetelijke tijd te laten beleven. 
Bij de Pre Games in september hebben de 
Haaksbergse voetbalverenigingen al laten 
zien waar ze toe in staat zijn: het belooft  in 
Haaksbergen een groot sportfeest te wor-
den tijdens de Nationale Spelen in juni. 
Alle verenigingen die hun sporters willen 
aanmelden voor deelname aan de Special 
Olympics Nationale Spelen kunnen nu hun 
verenigingsnummer en inloggegevens aan-
vragen. Een belangrijke stap in de voorbe-
reiding van de spelen, want alleen met een 
verenigingsnummer kunnen sporters en 
teams zich vanaf februari inschrijven voor 
deelname aan de Special Olympics Natio-
nale Spelen.

Samen zorgen wij in Twente voor een zo 
groot mogelijk sportpodium voor G-spor-
ters. Door Noaberschap, samenwerken 
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Aanslag gemeentelijke 
belastingen 2022

W ilt u ook digitaal vaardig worden?De aanslagen gemeentelijke belastin-
gen komen er binnenkort weer aan. U 
vindt de aanslag in februari in uw be-
richtenbox van MijnOverheid of per 
post in uw brievenbus. U wilt natuur-
lijk in begrijpelijke taal informatie krij-
gen over gemeentelijke belastingen en 
wat deze voor u betekenen. Dat vinden 
wij heel belangrijk en daarom hebben 
wij de hulp van inwoners gevraagd om 
de vormgeving van de belastingaanslag 
zo goed mogelijk af te stemmen op uw 
behoeft e.

Ik heb een vraag, waar kan ik terecht 
voor meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u kijken bij 
de veelgestelde vragen op gbtwente.
nl. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt 
u contact opnemen met GBTwente. Zij 
zijn op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 
uur bereikbaar op het telefoonnummer 
053 – 481 58 81 of via het contactformu-
lier op gbtwente.nl/contact.

Kom naar het digitaal inloopspreekuur 
van Bibliotheek Haaksbergen. Dit spreek-
uur vindt iedere maandag plaats van 9.30 
uur tot 12.00 uur in de Kappen. U kunt hier 
al uw vragen stellen over de mobiele tele-
foon, smartphone, laptop, tablet, e-reader 
of het internet.  De vrijwilligers van (Digi)
Taalhuis Haaksbergen helpen u graag ver-
der! Heeft  u nog geen eigen tablet? Dat is 
geen probleem. Wij kunnen u voorzien van 
een leentablet. Samen kijken we welke ta-
blet het beste bij u en uw wensen past.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Kim Bos, te bereiken via 
k.bos@noaberpoort.nl of via 06 218 517 82. 

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

Klimaatlabel voor uw tuinHogere subsidie voor 
isolatie en warmtepompen

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 
moedigt de overheid huishoudens en bedrijven aan om over te 
stappen op duurzame warmtebronnen en om isolatiemaatre-
gelen te nemen. De subsidiebedragen die u als woningeigenaar 
kunt aanvragen zijn vanaf 1 januari verhoogd. U kunt subsidie 
aanvragen voor maatregelen die betrekking hebben op:
•  Energiebesparing (isolatie & beglazing)

•  Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen)
•  Aansluiting warmtenet

Op sterinsamenduurzaam.nl/nieuws leest u meer over dit goede nieuws!

Het duurt nog even voordat het voorjaar is, maar u kunt 
al wel vast nadenken over de inrichting van uw tuin. 
Weet u hoe uw eigen tuin scoort op gebied van re-
gen- en hittebestendigheid, biodiversiteit en droogte? 
Op groenblauwtwente.nl/bewoners/jouw-klimaatlabel/ 
kunt u gemakkelijk uw score berekenen. Vul uw adres in en 
ontdek wat u al goed voor elkaar heeft  en waar u nog beter in 

kunt worden. Samen pakken we de  
vervelende gevolgen van hitte, droogte 

en wateroverlast aan en uw tuin wordt er ook vaak groe-
ner en mooier van.

en omzien naar elkaar. Want iedereen telt 
mee! Heel Twente verheugt zich op de 
komst van alle sporters, begeleiders, fa-
milie en fans. We zullen hen verwelkomen 

met de kenmerkende Twentse gastvrij-
heid. Wilt u alles weten over dit grootse 
sportfeest? Ga naar specialolympics2022.
nl.

In de Noaberpoort werken medewerkers van 
meerdere organisaties onder één dak samen. Pro-
fessionals die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.
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   Openbare Bekendmakingen

De raad vergadert
Woensdag 26 januari vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 
19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente. De volgende hamer-
stukken en bespreekstukken staan op de agenda. 

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 25 
januari 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.

Hamerstukken
•  Behandeling onderzoeksrapport ‘’Sa-
menwerking Werk & Inkomen Borne, 
Hengelo en Haaksbergen: de balans op-
gemaakt’’ van de rekenkamercommis-

sie Haaksbergen.
•  Geen wensen en bedenkingen kenbaar 
maken ten aanzien van de oprichting en 
deelname aan de stichting risicobeheer 
veiligheidsregio’s. 

•  Herbenoeming van de voorzitter van de 
rekenkamercommissie.

•  Voorzetten van de samenwerking 
Twentse gemeenteraden.

Bespreekstuk
•  Vaststellen van de Regiovisie Jeugdhulp 
Twente

AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 22 januari kunt u uw oud papier 
brengen naar basisschool De Kameleon tus-
sen 8.30 uur en 11.00 uur.

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 22 januari halen basisschool De 
Kameleon en de Dr. Ariënsschool oud pa-
pier op in inzamelgebieden 2 en 6. Het 
oud papier kunt u ’s ochtends voor 8.30 
gebundeld of in dozen aanbieden bij de 
containerverzamelplaats. 

ALGEMEEN
BELEIDSREGELS TERUG- EN 
INVORDERING BEDRIJFSKAPITAAL TOZO 
HAAKSBERGEN
Op 11 januari 2022 heeft het college van 
Haaksbergen de Beleidsregels terug- en 
invordering bedrijfskapitaal Tozo Haaks-
bergen vastgesteld. In deze beleidsregels 
wordt in aanvulling op de beleidsregels te-
rugvordering gemeente Haaksbergen 2021 
uniforme regelgeving voor de terugvorde-
ring en invordering bedrijfskapitaal Tozo 
vastgelegd. De Beleidsregels terug- en in-
vordering bedrijfskapitaal Tozo Haaksber-
gen worden bekendgemaakt in het digitale 
Gemeenteblad van 20 januari 2022 en tre-
den in werking op 21 januari 2022. Deze be-
leidsregels zijn vanaf de inwerkingtreding te 
vinden op haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast zijn deze beleidsregels opgeno-
men in het verordeningen-/regelingenregis-
ter dat op verzoek kan worden ingezien bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN “INDUSTRIE-WEST” 
EN ONGEWIJZIGDE VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN “GELUIDZONERING 
INDUSTRIE-WEST”
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 “Industrie-West” in de vergade-
ring van 22 december 2021 gewijzigd heeft 
vastgesteld. In diezelfde vergadering heeft 
de gemeenteraad het bestemmingsplan 
“Geluidzonering Industrie-West” ongewij-
zigd vastgesteld. 

Bestemmingsplan “Industrie-West”
Het plangebied van het bestemmingsplan 

“Industrie-West” heeft betrekking op de be-
staande bedrijventerreinen ’t Varck (oost, 
west en ‘t Varck) en Brammelo die zijn gele-
gen ten zuidwesten van de kern Haaksber-
gen. Het plangebied wordt aan de zuidzijde 
begrensd door de Eibergsestraat en aan de 
noordzijde is de bestaande groenvoorzie-
ning aan het plangebied toegevoegd. Het 
bestemmingsplan is opgesteld omdat het 
huidige bestemmingsplan is verouderd en 
nodig geactualiseerd moest worden. Het 
identificatienummer van het bestemmings-
plan is NL.IMRO.0158.BP1163-0003. Bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan “In-
dustrie-West” zijn wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan aange-
bracht. Deze wijzigingen zijn het gevolg van 
ambtshalve aanpassingen en zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan. De wijzi-
gingen zijn opgenomen in de bij het raads-
besluit behorende nota van zienswijzen. 
Het betreffen op hoofdlijnen de volgende 
wijzigingen:
a.  aanpassing van verbeelding en planre-
gels met betrekking tot het hoogspan-
ningsstation aan Demmertweg 4;

b.  aanpassing van de toelichting door het 
akoestisch onderzoek behorend bij het 
bestemmingsplan “Geluidzonering In-
dustrie-West” ook als bijlage toe te voe-
gen aan het bestemmingsplan “Industrie 
West”;

c.  aanpassing van de regels ter verduidelij-
king van de bouwregels ten aanzien van 
toegestane bouwhoogten binnen de be-
stemming ‘Bedrijventerrein’;

d.  verduidelijking in de plantoelichting met 
betrekking tot presentatie uitbreidings-
plannen in de klankbordgroep;

e.  verleggen bouwblok gesitueerd aan de 
Eibergsestraat 182-184;

f.  toevoegen aanduiding “hoefsmederij” 
ter plaatse van Eibergsestraat 200.

Bestemmingsplan “Geluidzonering 
Industrie-West” 
Tegelijkertijd met vorengenoemd bestem-
mingsplan ligt ook het bestemmingsplan 
“Geluidzonering Industrie-West” ter inzage. 
Het plangebied van dit bestemmingsplan 
ligt op gronden rondom het industrieter-
rein Industrie-West en reikt tot maximaal 
370 meter vanaf de grenzen van het indus-
trieterrein.  Dit bestemmingsplan voorziet 
in een geactualiseerde regeling ten aanzien 
van de geluidzone op gronden rondom het 
bedrijventerrein. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1169-0003.

Besluit MER
De gemeenteraad heeft op 26 mei 2021 
op basis van de aanmeldnotitie vormvrije 
m.e.r.-beoordeling besloten dat voor de be-
stemmingsplannen het opstellen van een 
milieueffectrapportage niet noodzakelijk 
is. De aanmeldnotitie en het besluit is als 
bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan 
“Industrie-West”.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Industrie-West” en het ongewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan “Geluidzo-
nering Industrie-West”, het vaststellings-
besluit en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 21 januari 2022 tot en met 3 
maart 2022 voor een periode van zes weken 
voor iedereen ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis.
De plannen met de bijbehorende stukken 
zijn tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website haaksbergen.nl  → Inwoner → 
Vergunningen en plannen → Bestemmings-
plannen en voorbereidingsbesluiten → Be-
drijventerreinen → Vastgesteld. Hier vindt u 
tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 
het vaststellen van beide bestemmings-
plannen kunnen belanghebbenden gedu-
rende bovengenoemde terinzagetermijn 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het 
beroep kan uitsluitend worden ingediend 
door een belanghebbende:
1. die tijdig een zienswijze tegen het ont-

werp van het bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar gemaakt heeft;

2. die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze te-
gen het ontwerp van het bestemmings-
plan bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken;

3.  die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die ten aanzien van het ontwerp van het 
bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en bevat in elk geval de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het be-
roep is gericht, een kopie van het besluit en 
de gronden van het beroep (waarom gaat u 
in beroep).

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststellen van beide be-
stemmingsplannen treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het instellen 
van beroep schorst de werking van beide 
bestemmingsplannen niet. Een belangheb-
bende die beroep heeft ingesteld en die van 
mening is dat het bestemmingsplan niet 
in werking zou moeten treden, kan binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Een verzoek om voorlopige 
voorziening moet dezelfde gegevens bevat-
ten als het beroepschrift. Daarnaast moet 
u aangeven welk spoedeisend belang er is 
om het bestemmingsplan niet in werking te 
laten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopige 
voorziening is verzocht, treedt het bestem-
mingsplan in werking op het moment dat 
op het verzoek om voorlopige voorziening is 
beslist. Voor zowel het indienen van een be-

roepschrift als een verzoek om voorlopige 
voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
“BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD, 
FASE 1, PARTIËLE HERZIENING 
UITBREIDING UZIN UTZ”
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 “Bedrijventerrein Stepelerveld, 
fase 1, partiële herziening Uitbreiding Uzin 
Utz” in de vergadering van 22 december 
2021 heeft vastgesteld. Het bestemmings-
plan gaat vergezeld van een “Beeldkwali-
teitsparagraaf Uzin Utz Haaksbergen” dat 
eveneens is vastgesteld en als bijlage aan 
het plan is toegevoegd.

Plangebied
Het plangebied heeft betrekking op een 
gedeelte van de bedrijfskavel van het be-
drijf op bedrijventerrein Stepelerveld en 
voorziet in de realisatie van een bedrijfsge-
bouw met een hoogte van maximaal 42 me-
ter. Deze bouwhoogte is nodig vanwege het 
productieproces (realisatie van de poeder-
toren). Er zijn vanwege de hoogte van het 
bedrijfsgebouw criteria opgesteld die erop 
gericht zijn om voldoende beeldkwaliteit te 
garanderen. Deze criteria moeten worden 
gezien als vervanging van de criteria uit de 
welstandsnota. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1192-0003.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan “Be-
drijventerrein Stepelerveld, fase 1, partiële 
herziening Uitbreiding Uzin Utz” inclusief 
de vervangende welstandscriteria “Beeld-
kwaliteitsparagraaf Uzin Utz Haaksbergen”, 
het vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 21 januari 
2022 tot en met 3 maart 2022 voor een peri-
ode van zes weken voor iedereen ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis.
Het plan met de bijbehorende stukken is 
tevens in digitale vorm te raadplegen via 
onze website haaksbergen.nl  → Inwoner → 
Vergunningen en plannen → Bestemmings-
plannen en voorbereidingsbesluiten → Be-
drijventerreinen → Vastgesteld. Hier vindt u 
tevens een link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het vaststellen van het bestemmings-
plan kunnen belanghebbenden geduren-
de 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 belanghebben-

Vervolg vergadering 
commissie Ruimte
Donderdag 20 januari vergadert de 
commissie Ruimte weer digitaal en 
op afstand. De vergadering begint 
om 19.30 uur en is live te volgen via 
de website van de gemeente. Deze 
vergadering is een vervolg op de 
vergadering van 12 januari. 

Het volgende punt staat op de agenda:
•  Voorstel tot het verlenen van me-
dewerking aan de herontwikkeling 
van het ‘gat in de Markt’, het pand 
van voormalige Konings Schoenen 
en het achterliggende terrein van 
de Bron.

 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. 

Bespreekstuk of Hamerstuk: bepaling 
op 20 januari
•  Verlenen van medewerking aan de her-
ontwikkeling van het ‘gat in de Markt’, 
het pand van voormalige Konings 
Schoenen en het achterliggende terrein 
van de Bron. 
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de die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest om een zienswijze tegen 
het ontwerp bestemmingsplan bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken. Een beroep-
schrift moet worden ondertekend en bevat 
in elk geval de naam en adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrijving 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 ingesteld 
en die van mening is dat een bestemmings-
plan niet in werking zou moeten treden, 
kan binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Een verzoek 
om voorlopige voorziening moet dezelfde 
gegevens bevatten als het beroepschrift. 
Daarnaast moet u aangeven welk spoedei-
send belang er is om het bestemmingsplan 
niet in werking te laten treden. Indien ge-
durende 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 voorlo-
pige voorziening is beslist. Voor zowel het 
indienen van een beroepschrift als een ver-
zoek om voorlopige voorziening zijn griffie-
rechten verschuldigd.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 
(WIJZIGINGSPLAN) ‘BUITENGEBIED 
HAAKSBERGEN, LOCATIE 
WENNEWICKWEG 8, AAFTINKSWEG 25 EN 
HEETPASWEG 9’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend dat 
het bestemmingsplan (wijzigingsplan) ‘Bui-
tengebied Haaksbergen, locatie Wenne-
wickweg 8, Aaftinksweg 25 en Heetpasweg 
9’ met ingang van 24 december 2021 on-
herroepelijk is geworden. Dit houdt in dat 
dit bestemmingsplan het juridische kader 
is waaraan aanvragen om omgevingsver-
gunningen en vormen van grondgebruik 
worden getoetst. Het bestemmingsplan is 
onherroepelijk geworden, omdat er tegen 
het bestemmingsplan geen beroep is inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het plan omvat een 
drietal ontwikkelingen in het buitengebied 
van Haaksbergen. Hieronder wordt per lo-
catie de ontwikkeling beschreven.

Wennewickweg 8
Het voornemen is om de bestaande wo-
ning te slopen en een nieuwe woning aan-
sluitend aan het perceel te herbouwen. Op 
basis van het vigerende bestemmingsplan 
is het niet toegestaan om een nieuwe wo-
ning te realiseren op de gewenste locatie. 
Het bestemmingsvlak is aangepast zodat de 
nieuwe woning op de gewenste locatie ge-
realiseerd kan worden. Per saldo neemt de 
totale oppervlakte van het bestemmings-
vlak niet toe. 

Aaftinksweg 25
Het perceel aan de Aaftinksweg 25 is be-
stemd als ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Er is 
echter geen sprake meer van een agrarisch 
bedrijf waardoor de bestemming niet pas-
send is. In dit bestemmingsplan krijgt het 
perceel de bestemming ‘Wonen’. 

Heetpasweg 9
Het perceel aan de Heetpasweg 9 is be-
stemd als ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Op 
deze locatie vinden geen agrarische activi-
teiten plaats. De initiatiefnemer heeft een 
handelsonderneming en wil een machine-
berging verplaatsen. Naast een handelson-
derneming houdt het bedrijf zich bezig met 
landschapsonderhoud en het verhuren van 
noodstroomvoorzieningen voor de agrari-
sche sector. De bedrijfsmatige activiteiten 
passen niet binnen de agrarische bestem-
ming. De bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch 
bedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemming 
‘Bedrijf’.  

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.WP1011-0003. 
Het onherroepelijke bestemmingsplan is 
beschikbaar en raadpleegbaar via de lan-
delijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het 
ruimtelijke plan via die landelijke website 
is authentiek en rechtsgeldig boven alle an-
dere versies. Het plan met de bijbehorende 
stukken is tevens in digitale vorm te raad-
plegen via onze website haaksbergen.nl → 
Inwoner → Vergunningen en plannen → Be-
stemmingsplannen en voorbereidingsbe-
sluiten → Buitengebied → Onherroepelijk. 
Hier vindt u tevens een link naar ruimtelijke-
plannen.nl.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED HAAKSBERGEN, LOCATIE 
ENSINKWEG 4’
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend:
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft in zijn vergadering van 21 
december 2021 besloten het ontwerp wij-
zigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, 
locatie Ensinkweg 4’ ter inzage te leggen. 
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het 
perceel aan de Ensinkweg 4 (kadastraal be-
kend als gemeente Haaksbergen, Sectie O, 
nr. 422, 423, 424 en 2218) in Haaksbergen. 
Het plan omvat het opheffen van de huidige 
varkenshouderij. Hiervoor wordt de huidige 
bestemming gewijzigd van de bestemming 
‘Agrarisch – Agrarische bedrijf’ met de func-
tieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ naar 
de bestemming ‘Wonen’. De initiatiefnemer 
is voornemens om in totaal 2.702 m² aan 
landschapsontsierende bebouwing te slo-
pen. Deze bebouwing wordt ingezet voor de 
Rood voor Rood regeling. Er worden twee 
nieuwe woningen met een inhoud van 750 
m³ en twee bijgebouwen met een opper-
vlakte van 150 m² op de slooplocatie gerea-
liseerd. Bij de huidige bedrijfswoning wordt 
daarnaast een groter oppervlak aan be-
staande bijgebouwen behouden (330 m²). 
De huidige bedrijfswoningen worden tot 
slot omgezet naar burgerwoningen. Bij de 
wijziging is er rekening mee gehouden dat 
dit geen belemmeringen veroorzaakt voor 
(agrarische) bedrijven in de omgeving. Het 
identificatienummer van het bestemmings-
plan is NL.IMRO.0158.WP1010-0001.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, locatie Ensinkweg 4’ inclusief 
bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 
21 januari 2022 tot en met 3 maart 2022 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis. Het plan met de bijbehorende stuk-
ken is tevens in digitale vorm te raadplegen 
via onze website haaksbergen.nl → Inwo-
ner → Vergunningen en Plannen → Bestem-
mingsplannen en Voorbereidingsbesluiten 
→ Buitengebied → Ontwerp → Wijzigings-
plan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie 
Ensinkweg 4’. Hier vindt u tevens een link 
naar ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voor-
ziening). Tijdens de terinzagetermijn kan 
eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u in-
dienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 
7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de 
mogelijkheid voor een mondelinge ziens-
wijze. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar, Michael de 
Baat, telefoonnummer (053) 57 34 567.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED HAAKSBERGEN, 
PARTIËLE HERZIENING MOLENVELDWEG 
12 -14’
Burgemeester en wethouders van Haaks-
bergen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend:
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft in zijn vergadering van 21 
december 2021 besloten het ontwerp be-
stemmingsplan ‘Buitengebied Haaksber-
gen, partiële herziening Molenveldweg 12 
- 14’ ter inzage te leggen. Dit bestemmings-
plan heeft betrekking op het perceel aan 
de Molenveldweg 12 – 14 (kadastraal be-
kend als gemeente Haaksbergen, Sectie F, 
nummers 2505, 2552, 2553, 2610 en 2611) 
in Haaksbergen. Het plan omvat het slo-

pen van de huidige woning en de bestaan-
de schuur. Hiervoor wordt de bestaande 
woonbestemming deels uitgebreid. De 
nieuwe woningen kunnen namelijk niet ge-
heel binnen de huidige woonbestemming 
worden gerealiseerd. De inhoud en opper-
vlaktes van de twee nieuwe woningen met 
bijgebouwen zijn gelijk aan de inhoud en 
oppervlakte van de bestaande bebouwing. 
De bestaande woning heeft een inhoud van 
1.824 m³ en de bestaande schuur heeft een 
oppervlakte van 300 m². Eén nieuwe woning 
krijgt zodoende een inhoud van 1.000 m³, de 
tweede nieuwe woning krijgt een inhoud 
van 824 m³. De oppervlakte van de te slopen 
schuur wordt verdeeld over de twee nieuwe 
bijgebouwen. Met een partiële herziening 
van het bestemmingsplan wordt de nieu-
we ontwikkeling planologische mogelijk 
gemaakt. Bij deze herziening is er rekening 
mee gehouden dat dit geen belemmerin-
gen veroorzaakt voor (agrarische) bedrijven 
in de omgeving. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1194-0001. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Haaksbergen, partiële herziening Mo-
lenveldweg 12 - 14’ inclusief bijbehorende 
bijlagen ligt met ingang van 21 januari 2022 
tot en met 3 maart 2022 voor een periode 
van zes weken voor iedereen ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis. Het plan 
met de bijbehorende stukken is tevens in 
digitale vorm te raadplegen via onze web-
site haaksbergen.nl → Inwoner → Vergunnin-
gen en Plannen → Bestemmingsplannen en 
Voorbereidingsbesluiten → Buitengebied → 
Ontwerp → Ontwerp bestemmingsplan ‘Bui-
tengebied Haaksbergen, partiële herziening 
Molenveldweg 12 - 14’. Hier vindt u tevens 
een link naar ruimtelijkeplannen.nl (lande-
lijke voorziening). Tijdens de terinzageter-
mijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze 
kunt u indienen bij de gemeenteraad, Post-
bus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens be-
staat de mogelijkheid voor een mondelinge 
zienswijze. Hiervoor kunt u contact opne-
men met de behandelend ambtenaar, Mi-
chael de Baat, telefoonnummer (053) 57 34 
567. 

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 
voorzieningenrechter
Zowel een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
moeten worden ingediend bij de Recht-
bank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op 
dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN  
•  Eibergsestraat 200, Z/22/021936, het 
uitbreiden van een bijgebouw ten behoe-
ve van inwoning, aspect bouw, ingediend 
11 januari 2022.

•  Vaanholt, kadastraal bekend onder 
sectie O, nummer 2420, Z/22/021938, 
het bouwen van een woonhuis, aspect 
bouw, ingediend 11 januari 2022.

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

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Kemerij 32, Z/21/021447, het plaatsen 
van een carport, aspect bouw, ingediend 
17 november 2021, de nieuwe uiterste be-
slisdatum wordt 3 maart 2022.

•  Sonderenstraat 59, Z/21/021421, het 
verbouwen van een boerderij, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, ingediend 15 no-
vember 2021, de nieuwe uiterste beslis-
datum wordt 21 maart 2022.

•  Tolstraat 18, Z/21/021229, het uitbrei-
den van een bedrijfshal, aspect bouw, 
ingediend 26 oktober 2021, de nieuwe 
uiterste beslisdatum wordt 28 februari 
2022.

•  Veldmaterstraat 43, Z/21/021372, het 
verbouwen van een pand ten behoeve 
van een kinderdagverblijf, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening, ingediend 8 november 2021, 
de nieuwe uiterste beslisdatum wordt 7 
maart 2022.

•  Weverstraat 3, Z/21/021594, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 2 december 2021, 
de nieuwe uiterste beslistermijn wordt 
10 maart 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.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING 
REGULIERE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij, in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, van plan 
zijn vergunning te verlenen:
•  Weverstraat 3, Z/21/021594, het plaat-
sen van een dakkapel, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening.

Met ingang van 20 januari 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   
•  Adriaan van Ostadestraat 10, 
Z/21/021449, het aanbouwen van een er-
ker, aspect bouw.

Deze vergunning is bekendgemaakt op 17 
januari 2022. Tegen bovengenoemde be-
sluit(en) kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.


