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GemeenteNieuws

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

Lenen of spaargeld voor 
verduurzamen woning

Terugkijken: 
Haaksbergen aardgasvrij

19 januari organiseerde gemeente Haaksbergen een digitale infor-
matieavond over hoe en wanneer Haaksbergen aardgasvrij kan 
worden. Wilt u deze digitale informatieavond terugkijken? Dat 
kan via sterinsamenduurzaam.nl/19januari. Heeft  u nog een 
vraag over energiebesparing of aardgasvrij, stuurt u deze dan 
naar info@sterinsamenduurzaam.nl.

Voor het verduurzamen van uw woning kunt u spaargeld in-
zetten. Heeft  u dat niet, of wilt u het geld bewaren voor on-
verwachte uitgaven? Met een Energiebespaarlening kunt u 
tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor bijvoorbeeld 
isolatie of een warmtepomp. Zo 
profiteert u toch direct van een 
lagere energierekening. Alle infor-

matie over de Energiebespaarlening 
leest u op energiebespaarlening.nl 

Wilt u advies of ondersteuning bij opvoe-
ding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echt-
scheiding, werkloosheid, schulden of 

eenzaamheid? In de Noaberpoort wer-
ken medewerkers van meerdere organisa-
ties onder één dak samen. Professionals 

die u graag verder helpen. Kijk eens op 
www.noaberpoort.nl.
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Haaksbergen steekt de handen uit de mouwen
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden organi-
saties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet 
zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken. Ook in Haaksbergen! Kijk voor een overzicht van de klus-
sen in Haaksbergen op nldoet.nl 

Wil je een dagje de handen uit de mouwen 
steken voor een stichting, vereniging, of 
een vrijwilligersorganisatie? Doe dan mee 
op 11 en 12 maart 2022 met NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en 
helpt een organisatie een klus te klaren. 
En het is nog gezellig ook! Met NLdoet 
maak je op 1 dag echt een groot verschil 
voor een ander. Door een klus te klaren 
zorg je er bijvoorbeeld voor dat het voor 
ouderen fijner wonen is in hun verzor-
gingshuis of dat tuinen er weer mooier 
bij liggen. Dat kinderen een veiliger plek 

hebben om te spelen in een buurt of dat 
sportverenigingen betere accommoda-
ties hebben voor hun leden. Jouw inzet is 
hard nodig en zeer welkom! 

Voor klusaanbieders
Stichtingen, verenigingen, zorginstellin-
gen, kinderboerderijen en voedselban-
ken opgelet! Dit is jullie kans om een klus 
te klaren, jullie organisatie te promoten 
én nieuwe vrijwilligers te werven. Jul-
lie kans om echt verschil te maken. Meld 
je aan voor NLdoet 2022! Tot 31 januari 
2022 kun je een financiële bijdrage aan-

Wij doen mee 
aan NLdoet! 

Doe je ook mee?
Ga naar nldoet.nl

11 & 12 
maart

Haaksbergse verenigingen hoeven subsidie niet terug te betalen
Haaksbergse verenigingen en stichtingen konden in 2021 minder doen met het sub-
sidiegeld dat zij van de gemeente ontvingen, vanwege de coronacrisis. Ze hoeven 
dat bedrag niet terug te betalen.

Evenementen, workshops en optredens 
konden vorig jaar vanwege coronamaat-
regelen vaak niet doorgaan. Dat is precies 
het soort activiteiten waarvoor een aantal 
verenigingen, culturele instellingen en an-
dere maatschappelijke organisaties een 
subsidie van de gemeente Haaksbergen 
krijgen.

Verenigingen hebben het al 
moeilijk genoeg
Door de coronacrisis konden deze ʻte-
genprestaties’ in 2021 niet of nauwelijks 
worden geleverd. Wethouder Antoon 
Peppelman laat weten dat de gemeente 
Haaksbergen niet van plan is om de ver-
leende subsidies terug te vorderen. “Wij 
staan in nauw contact met het verenigings-

leven in Haaksbergen en wij zien dat veel 
verenigingen het momenteel erg moeilijk 
hebben. Bijeenkomsten in alle vormen zijn 
het afgelopen jaar nauwelijks mogelijk ge-
weest. De nadelige eff ecten daarvan wer-
ken enorm door. Neem als voorbeeld een 
muziekvereniging: Als je geen optredens 
kunt doen en ook geen acties voor extra 
inkomsten dan komt de bodem van de re-
serves steeds sneller in zicht. Als zij dan 
ook nog het subsidiebedrag zouden moe-
ten terugbetalen, worden verenigingen in 
hun bestaan bedreigd. Het bloeiende ver-
enigingsleven in Haaksbergen is ons daar-
voor te veel waard. Wij kunnen niet zonder 
de verenigingen en culturele instellingen: 
zij spelen een belangrijke rol in de leef-
baarheid van onze gemeente.” 

vragen voor je NLdoet klus. Hierbij geldt 
wel: op = op.

Veilig
Uiteraard het is in verband met corona 
extra belangrijk dat NLdoet op een veili-
ge manier plaatsvindt en dat de activiteit 
wordt uitgevoerd met inachtneming van 
de geldende coronamaatregelen. Zolang 
zowel organisaties als vrijwilligers zich 
aan alle voorschrift en houden zijn er ge-
lukkig genoeg activiteiten die veilig op 
1,5 meter plaats kunnen vinden. 

Contact
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Renalde van Haren, Coördinator Vrijwilli-
gerswerk Haaksbergen: 06 343 478 12. Of 
mail naar r.vanharen@noaberpoort.nl. Kijk 
ook op vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl of 
volg onze facebookpagina ʻNoaberpoort.’
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AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 29 januari kunt u oud papier bren-
gen naar de St. Bonifatiusschool in St. 
Isidorushoeve en naar VV Buurse. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 29 januari halen de Bonifatius-
school en volleybalvereniging Havoc oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 1 en 7. U kunt 
het papier gebundeld of in dozen aanbieden 
en ’s morgens voor 8.30 uur 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 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 gericht 
worden aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-
bergen. U wordt verzocht bij corresponden-
tie het beschikkingsnummer te vermelden, 
dat achter het adres staat. Het is niet mo-
gelijk om een bezwaarschrift per e-mail of 
per fax in te dienen. Door het indienen 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 ingediend bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Overijs-
sel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB 
Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de wer-
king van de vergunning en de ontheffing 
niet geschorst. Daarvoor dient naast het in-
dienen van een beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) te 
worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter. 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 uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•  Alsteedseweg 64, Z/21/022042, verzoek 
om medewerking voor het plaatsen van 
een tijdelijke opslagloods, aspect bouw, 
ingediend 24 januari 2022.

•  Bouwstraat 17, Z/22/021983, het wijzigen 
van een bedrijfsgebouw naar bedrijfsver-
zamelgebouw (wijziging op verleende 
vergunning), aspect bouw, ingediend 18 
januari 2022.

•  Lijsterbes 49, Z/22/022029, het bouwen 
van een carport, aspect bouw en hande-
len in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning, ingediend 20 januari 2022.

•  Mozartstraat 112, Z/21/022036, het aan-
bouwen van een berging, aspect bouw, 
ingediend 20 januari 2022.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Jan Lievenstraat 6, Z/21/021611, het rea-
liseren van een dakopbouw, aspect bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening.

•  Kemerij 32, Z/21/021447, het plaatsen van 
een carport, aspect bouw.

•  Kielweg 3, Z/21/021354, het plaatsen 
van zonnepanelen naast het huis, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening.

•  Sonderenstraat 59, Z/21/021602, het 
bouwen van een kapschuur en berg-
schuur, aspect bouw en handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
26 januari 2022. Tegen bovengenoemde be-

sluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Benteloseweg 12, Z/22/022020, het ver-
anderen van de inrichting en het vermin-
deren van het aantal vleesvarkens.

•  Buurserstraat 145, Z/22/021866, 
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem.

•  Elektrostraat 3, Z/21/020866, lozen bui-
ten inrichtingen.

•  Hengelosestraat ong. nabij nr. 79, 
Z/22/022025, het vervangen van een 
HAS/B gas afleverstation.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Tentfeest Buurse (16-17 april 2022), 
Z/22/022021, Haaksbergerweg, inge-
diend 20 januari 2022.

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

Beleidsnota participatie
Op 21 december 2021 heeft het college van 
B&W de beleidsnota “participatie, ook voor 
Omgevingswet“  in ontwerp vastgesteld en 
besloten de nota ter inzage te leggen.
De nota ligt nog ter inzage tot 5 februari 2022 
in het gemeentehuis. Voor digitale toezen-
ding van de nota kunt u contact opnemen 
met Harm Rexwinkel via hh.rexwinkel@
haaksbergen.nl

   Openbare Bekendmakingen


