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GemeenteNieuws

Groente-, fruit- en tuinafval/
etensresten weggooien. 

Zo doen we dat!

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval

Gft/gfe weggooien  Zo doen we dat!

Jouw groente-, fruit- en tuinafval/etensresten (gft/gfe) is waardevol. 
Hoe beter je het scheidt, hoe meer compost en biogas ervan gemaakt 
kan worden. Maar hoe kun je gft/gfe het beste weggooien, zodat het 

zo goed mogelijk kan worden verwerkt? Zo doen we dat:

Toch niet los in de container? 
Gebruik dan een zakje met kiemlogo; 
deze zijn biologisch afbreekbaar. 
Andere zakjes zijn niet toegestaan, 
omdat het de verwerking lastiger 
maakt.

Zakje met kiemlogoLos in de 
container 
Gooi het 
gft/gfe 
het liefst 
los in de 
container.

of

Wat mag er 
bij gft/gfe?
Scan de QR code of ga naar 
www.twentemilieu.nl/gft
en kijk welk afval er bij 
gft/gfe mag. 

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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Kom ook bij de nieuwe ontmoetingsgroep
Vanuit de Noaberpoort is een nieuwe ont-
moetingsgroep opgericht speciaal voor 
vrouwen met een migratieachtergrond. 
Elke woensdag van 10.00 uur tot 13.00 uur 
komen de vrouwen bij elkaar in het Kultur-
hus aan de Sterrebosstraat. 2 maart is de 
eerste bijeenkomst. Er is ook begeleiding 
aanwezig om in de moedertaal te spreken. 
Gezelligheid en contact staat voorop bij de 
ontmoetingsgroepen. Ook bespreken we 
actuele zaken en wordt er voorlichting ge-
geven over verschillende zaken. Door deel 
te nemen aan deze bijeenkomsten kunt u 
sociale contacten opbouwen. De kosten 
voor deelname zijn €1,50 per keer inclusief 
een kop koff ie of thee. Wilt u deelnemen 
aan de ontmoetingsgroep of kent u iemand 
die hier belangstelling voor heeft ? Kom dan 
gerust langs op 2 maart! Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen via de mail 
met Ayse Cebecioglu (a.cebecioglu@no-
aberpoort.nl) of met Gerda van der Velde 
(g.vandervelde@noaberpoort.nl) of via de 
telefoon met 053 57 34 589. 

Waarom 
verkiezingen? 
Op 16 maart is het weer zover: de ge-
meenteraadsverkiezingen. Alle in-
woners die een stempas hebben 
ontvangen mogen dan hun stem uit-
brengen. Zij bepalen wie de komende 
jaren namens hen in de gemeente-
raad besluiten neemt over Haaksber-
gen. Alle stemmen samen bepalen 
hoe Haaksbergen de komende vier 
jaar bestuurd gaat worden. 

Hoe zit de gemeentepolitiek 
in elkaar?
De gemeente wordt bestuurd door 
de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders. 
De gemeenteraad vormt hierin het 
algemeen bestuur en het college 
van burgemeester en wethouders 
(B&W) vormt hierin het dagelijks 
bestuur. De gemeenteraad is het 
hoogste bestuursorgaan en een ver-
tegenwoordiging van de inwoners 
van de gemeente. Daarom wordt 
deze raad direct gekozen door de in-
woners. Grote plannen op het gebied 
van bijvoorbeeld welzijn, ruimtelijke 
ordening, economie en verkeer kun-
nen pas worden uitgevoerd door het 
college van B&W als de gemeenteraad 
hier over heeft  besloten. Ook bepalen 
zij op welke manier het geld wordt be-
steed. Hiervoor wordt jaarlijks een 
gemeentebegroting en de kadernota 
opgesteld. Ten slotte controleert de 
gemeenteraad het college van B&W 
op het uitvoeren van hun taken. In de 
infographic van Rijksoverheid wordt 
dit nog eens duidelijk uitgelegd. 

 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. 

Reageren op Warmtevisie
Vanaf vrijdag 18 februari kunt u als inwoner of onder-
nemer reageren op de Warmtevisie die u kunt vin-
den in het gemeentehuis en online op sterinsa-
menduurzaam.nl. U kunt uw mening over deze 
voorlopige versie geven tot 31 maart 2022. De 
gemeenteraad zal zich eind mei buigen over de 
Warmtevisie. Daarna is de richting naar hoe en 
wanneer Haaksbergen aardgasvrij wordt duidelijk. 

Let op: de Warmtevisie is een richting, dus geen defi-
nitief besluit over de alternatieven voor aardgas!

Inwoners en ondernemers kunnen nu al stap voor stap 
inspelen op de mogelijke alternatieven die per wijk of 
buurt worden voorgesteld in de ontwerp-Warmtevisie. 
U kunt bijvoorbeeld rekening houden met aanpassin-
gen in huis of aan apparatuur en installaties. Het iso-
leren van uw huis kan ook een goede eerste stap zijn. 

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en 
opwekken van energie op www.sterinsamenduurzaam.nl
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AFVAL
OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 19 februari kunt u oud papier 
brengen naar basisschool de Kameleon 
tussen 8.30 uur en 11.00 uur. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 19 februari halen basisschool De 
Kameleon en de dr. Ariënsschool oud pa-
pier op in de inzamelgebieden 2 en 6. Het 
oud papier kunt u ’s ochtends voor 8.30 
uur in dozen of gebundeld bij de contai-
nerverzamelplaats neerzetten. 

ALGEMEEN 
EERSTE ONTWERPWIJZIGING 
SUBSIDIEVERORDENING 
CORONAMAATREGELEN
Op 15 februari 2022 heeft het college van 
B&W de eerste ontwerpwijziging van de 
Subsidieverordening coronamaatregelen 
vastgesteld, waar wordt voorgesteld om 
artikel 6, lid 2 en 3 van de Subsidieverorde-
ning coronamaatregelen te wijzigen. Deze 
wijziging ligt tot 19 maart ter inzage bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis.  In-
woners en belanghebbenden kunnen bin-
nen de termijn van terinzagelegging naar 
keuze schriftelijk of mondeling een reactie 
geven op het ontwerp bij burgemeester 
en wethouders. Belanghebbenden die dat 
mondeling willen doen, kunnen hiervoor 
contact opnemen met de heer H. Rexwin-
kel (telefoonnummer 053-5734567).

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND
Op 8 februari 2022 heeft het college van 
Haaksbergen de Beleidsregels bijzon-
dere bijstand vastgesteld. Deze beleids-
regels geven aan in welke gevallen het 
college wel of geen bijzondere bijstand 
kan toekennen. De Beleidsregels bijzon-
dere bijstand worden bekendgemaakt in 
het digitale Gemeenteblad van 17 februari 
2022 en treden in werking op 18 februari 
2022. Deze beleidsregels zijn vanaf de in-
werkingtreding te vinden op www.haaks-
bergen.nl/verordeningen. Daarnaast zijn 
deze beleidsregels opgenomen in het ver-
ordeningen-/regelingenregister dat op 
verzoek kan worden ingezien bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN
ALGEMEEN
Inzien / afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten 
vergunningen of meldingen inzien? Neem 
dan contact met ons op. Dit kan telefo-
nisch via (053) 573 45 67. Voor meer infor-
matie verwijzen 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 in-
gediend bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, 
Postbus 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
•  Blankenburgerstraat 40, Z/22/022207, 
het plaatsen van een kunstwerk aan de 
muur, aspect bouw, ingediend 9 februari 
2022.

•  Groenrijck, kavel 10, Z/22/022187, het 
bouwen van een woning, aspect bouw, 
ingediend 7 februari 2022.

•  Paulus Potterstraat 7, Z/22/022225, het 
vervangen van kozijnen, aspect bouw, 
ingediend 10 februari 2022.

•  Pijperstraat 21, Z/22/022243, het plaat-
sen van een dakkapel op de voorgevel, 
aspect bouw.

•  Rosinkweg 9, Z/22/022208, het kappen 

van 1 els en 1 eik, aspect kappen, inge-
diend 9 februari 2022.

•  Wagnerstraat 27, Z/22/022227, het 
plaatsen van een dakkapel op de voor-
gevel, aspect bouw, ingediend 11 febru-
ari 2022.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Hengelosestraat 70, Z/22/022166, 
het plaatsen van een dakkapel, aspect 
bouw.

•  Ravelstraat 11, Z/22/022119, het uit-
breiden van de woning, aspect bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op 16 februari 2022. Tegen bovengenoem-
de besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit een bezwaarschrift indienen. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE   
•  Goorsestraat 263, Z/21/019187, het re-
aliseren van een nieuwe varkensstal, as-
pect bouw en milieu

Met ingang van 17 februari 2022 kan bin-
nen 6 weken beroep/verzoek om voorlopi-
ge voorziening worden ingesteld. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen. 

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Bevrijdingsconcerten (5 mei 2022), 
Z/22/022183, Markt, ingediend 7 febru-
ari 2022

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING(EN)
•  De Actieve Partij, Z/22/022182, Haaks-
bergen Dorp/de Markt, zaterdag 12 
maart 2022, voor doeleinden met een 
maatschappelijk belang, bekendge-
maakt 10 februari 2022.

•  D.W. van Raaij, Z/22/022055, voormalig 
ABN-AMRO gebouw, 1 oktober t/m 31 
december 2022, verkoop van oliebollen, 
bekendgemaakt 10 februari 2022.

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

   Openbare Bekendmakingen

Wat doet de gemeenteraad?
Elke 4 jaar kiezen we de raadsleden die in de gemeenteraad van onze gemeente komen. Maar wat  
doet zo’n gemeenteraad eigenlijk? En wie mag er raadslid worden? We leggen het hieronder uit.

Waarover besluit de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente.  De raads- 
leden beslissen over de plannen van de gemeente en hoeveel die 
mogen kosten. Dat heeft direct invloed op u en op uw buurt. 

De gemeenteraad neemt bijvoorbeeld besluiten over:

Wie mogen er raadslid worden?

Inwoners uit de gemeente kunnen zich vanaf 18 jaar kandidaat stellen. 
Kandidaten zijn meestal lid van een landelijke of lokale partij. 

Het aantal plekken in de gemeenteraad hangt af van het aantal 
inwoners. Er zitten minimaal 9 en maximaal 45 mensen in de 
gemeenteraad. 

Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid ook nog een 
andere baan. Voor het werk in de gemeenteraad krijgen ze een 
vergoeding. 

Meer weten over de 
gemeenteraad?

Kijk op de website van de gemeente.

Meer weten over het werk 
 van raadsleden?

Kijk dan op www.raadsleden.nl. 

Hoe zorgen raadsleden dat ze weten wat er  
speelt in de gemeente?

De leden van de raad vertegenwoordigen de inwoners. Raadsleden 
gaan vaak in gesprek met organisaties en inwoners over wat er speelt 
in de gemeente. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met  
een raadslid over uw vraag of idee. 

De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand en neemt  
dan besluiten over de voorstellen van de gemeente. Die vergaderingen 
zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen en vaak ook online 
volgen. Zo kunt u zelf het werk van de gemeenteraad beoordelen.

Welke taken heeft de gemeenteraad nog meer?

De gemeenteraad kiest ook de wethouders. Die voeren samen met de 
burgemeester de plannen van de gemeenteraad uit. De gemeenteraad 
controleert of zij dat goed doen en of het geld goed wordt besteed.

Zorg en jeugd- 
zorg

AfvalVerkeer en  
vervoer

Woningbouw

Sport, cultuur  
en recreatie Onderwijs

Werk en  
inkomen

Gemeentelijke 
belastingen


