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GemeenteNieuws

Papier weggooien. 
Zo doen we dat!

Papier weggooien. Zo doen we dat!

Jouw oud papier is waardevol. Het kan wel zes tot zeven keer worden 
hergebruikt. Maar hoe kun je papier het beste weggooien, zodat het zo goed 

mogelijk kan worden verwerkt tot nieuwe producten? Zo doen we dat:

Schoon en droog Verwijder plastic

Maak het kleiner 

Kijk of het papier schoon 
en droog is, dus zonder 
vet en andere 
verontreiniging.

Verwijder plastic folie om 
het papier voordat je het 
weggooit.

Maak grote kartonnen dozen 
kleiner, zo past er meer in de 
container.

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

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

Enschede zonder afval
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De vitaliteitsbeurs vraagt aandacht voor inclusie
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Voor de Vitaliteitsbeurs slaan Havoc, Bakker 
Bart en buurtsportcoach de handen ineen 
en verzorgen de lunch voor deelnemers. Ze 
vragen daarmee aandacht voor het thema 
inclusiviteit. Havoc probeert de locatie toe-
gankelijk te laten zijn voor iedereen. Zo spor-
ten ook inwoners met een beperking in de 
sporthal, via de VASH. En hebben zij aandacht 
voor senioren binnen de vereniging. Den-
nis en Jorieke, van Bakker Bart Haaksber-
gen, vinden het belangrijk dat ook jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk kunnen. Zij bieden deze jongeren een 
kans om binnen hun bedrijf te werken en zo 
hun werknemersvaardigheden én daarmee 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Buurtsportcoach Haaksbergen
Buurtsportcoach Haaksbergen zet zich in 

om bewegen toegankelijk te maken voor 
alle inwoners, ook diegene met een spe-
cifieke behoeft e. Heel zichtbaar is nu na-
tuurlijk de Special Olympics, waar mensen 
met een verstandelijke beperking laten 
zien hoe talentvol ze zijn op het gebied van 
sport. Maar ze laten ook zien wat zij nodig 
hebben om bepaalde sport te kunnen uit-
oefenen. ʻHet is gaaf om te zien dat steeds 
meer mensen, organisaties, bedrijven en 
verenigingen open staan om met diverse 
brillen op te kijken naar onze maatschappij 
en hoe we zaken geregeld en ingericht heb-
ben. Wanneer je met diverse brillen kijkt, 
word je ook creatiever en veelzijdiger in 
je antwoorden. Als we dat allemaal doen, 
voelt iedereen zich ertoe doen en kan ook 
iedereen meedoen ,̓ aldus Schuppers.

Waar kunt u op 
16 maart stemmen?
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Gemeentehuis Blankenburgerstraat 28
Theater de Kappen Blankenburgerstraat 42
De Trefkoel, Buurse de Noor 111
ʻt Meuken, St. Isidorushoeve Beckummerweg 11
Basisschool Holthuizen Holthuizerstraat 14
De Oude Molen Fazantstraat 35
Het Schuttershoes Scholtenhagenweg 40 b
Montessorischool Weertseriet 19
Het Bakkershuis Molenstraat 73
Basisschool de Kameleon Bartokstraat 56
Basisschool Dr. Ariëns Adriaen Brouwerstraat 4
Sporthal de Els Trompstraat 20
Basisschool Los Hoes Hassinkborgh 16

Deze stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Wat als u niet kunt?
Ook vroegstemmen is mogelijk op maan-
dag 14 maart en dinsdag 15 maart. Daar 
kunt u gebruik van maken om de drukke-

 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. 

re woensdag te vermijden, of als u op 16 
maart niet in de gelegenheid bent om te 
stemmen. De locaties vindt u op haaksber-
gen.nl/verkiezingen.

Kunt u zelf niet komen stemmen? Dan 
kunt u een ander bij volmacht voor u laten 
stemmen. Hoe u dit kunt doen staat op uw 
stempas.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Regenwateroverlast? 
Berg water voor droogte
We kennen allemaal de enorme hoosbuien van af-
gelopen tijd. En die zware regenval zal steeds va-
ker voorkomen. Heeft  u last van te veel water in 
uw tuin of op uw erf? Richt uw tuin hier dan op in. 
Een tweede voordeel hiervan is dat het regenwater 
dan niet direct het riool in gaat. Het riool kan na-
melijk ook op plekken in onze dorpen overbelast 
worden. Daardoor stromen de straten over. Nu het 
voorjaar eraan komt, is het tijd om in uw tuin aan 
de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld eens aan:
•  Hemelwaterafvoer afkoppelen naar een regen-
ton of vijver.

•  Let infiltratiekratten aan in uw tuin.
•  Tegels eruit, groen erin!
•  Maak een geul richting een vijver.

Door water in uw tuin op te slaan, heeft  u water 
voor drogere periodes. Wilt u meer tips, kan dan 
op sterinsamenduurzaam.nl/klimaat-natuur

Lang leven 
uw spullen
Alle spullen kunt u met een circulaire 
blik bekijken om te verduurzamen. Dat 
geldt voor de producent, maar ook voor 
uzelf als consument. Als u spullen wilt 
kopen, denk dan eens aan:
•  Spullen kunnen langer mee: repareren, delen of verkopen.
•  Recycle en hergebruik oude spullen.
•  Zo goed als nieuw: kun je lenen, koop tweedehands of 
consuminder.
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OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 26 februari kunt u oud papier 
brengen naar de St. Bonifatiusschool in St. 
Isidorushoeve en naar VV Buurse. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 26 februari halen de Bonifatius-
school en Havoc oud papier op in de inza-
melgebieden 1 en 7. Het oud papier kunt u 
gebundeld of in dozen aanbieden en voor 
ʼs ochtends 8.30 uur bij de containerverza-
melplaats neerzetten. 
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BEPERKTE AFSLUITING VAN EEN 
ONVERHARD GEDEELTE VAN DE 
SMITTERIJWEG

Het college van B en W heeft  besloten de 
Smitterijweg af te sluiten, tussen Leem-
dijk en voormalige N18, voor autoverkeer 
door middel van een fysieke afsluiting en 
het plaatsen van verkeersbord L08 + on-
derbord “uitgezonderd fietsers / voetgan-
gers” aan beide uiteinden van dit wegvak. 
Hiermee wordt overlast door motorvoer-
tuigen voor omwonenden en gevaar voor 
weggebruikers door sluipverkeer voorko-
men zonder dat fietsers en voetgangers 
hier hinder van ondervinden. Aanliggende 
percelen blijven bereikbaar.

Inzien
De tekening die onderdeel uitmaakt van 
het besluit kunt u inzien op het gemeente-
huis. Tegen dit besluit kunt u tot 29 maart 
2022 een gemotiveerd bezwaarschrift  in-

dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders.
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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. Schrift elijke 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 schrift elijk 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.
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INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)  
•  Bartelerweg naast nummer 9, 
Z/22/022252, het plaatsen van een tij-
delijke unit, aspect b ouw en handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 15 februari 2022

•  Hegeveld, kadastraal bekend onder sec-
tie T, nummers 167 en 171, Z/22/022253, 
het graven van poelen, aspect werk of 
werkzaamheden uitvoeren, ingediend 
15 februari 2022

•  Molenstraat 21 en 23, Z/22/022306, het 
samenvoegen van de panden Molen-
straat 21 en 23, aspect bouw, ingediend 
21 februari 2022

•  Pastoor Wienholtsstraat 43, 
Z/22/022292, het verbouwen van een 
woning, aspect bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening, 
ingediend 17 februari 2022

•  Veldmaterstraat 23, Z/22/022290, het 
bouwen van een schuur, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening, ingediend 17 februari 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:
•  Lijsterbes 49, Z/22/022029, het bou-
wen van een carport, aspect bouwen en 

   Openbare Bekendmakingen

De raad vergadert
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Hamerstukken
•  Verlenen eervol ontslag aan plaats-
vervangend griff ier en aanwijzen van 
plaatsvervangend griff ier.

•  Verlenging aanwijzing Hofsteenge Zee-
man Groep B.V. als accountant voor de 
controle van de jaarrekening.

•  Incidenteel met €50.000 verhogen van 
het budget voor duurzaamheid.

•  Vaststellen eerste wijziging van de Ver-
ordening reclamebelasting Haaksber-
gen 2022.

Bespreekstukken
•  Vaststellen ʻʼRegionale spelregels voor 
ruimtelijke ontwikkelingen in het bui-
tengebied van Zuidwest-Twenteʼʼ

•  Afwijzen van het verzoek tot de bouw 
van woningen op een 3-tal percelen aan de 
Landweg.

•  Nemen van diverse besluiten in het ka-
der van de beleidsnota ʻʼParticipatie, 
ook voor Omgevingswetʼ .̓

•  Behandeling moties over ̒ ʼBrem kruimel-
regelingʼʼ en ʻʼBrem seniorenwoningenʼ .̓

•  Behandeling motie ʻʼDe Kappenʼ .̓

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht over niet geagendeerde onderwer-
pen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 1 
maart 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.
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handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening

Met ingang van 24 februari 2022 kunnen 
binnen twee weken schriftelijk en mon-
deling zienswijzen worden ingebracht. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en 
het inzien van de stukken onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Demmertweg 4, kadastraal bekend on-
der sectie H, nummer 4762, Z/22/022149, 
het realiseren van een bouwplaatsop-
stelling, aspect bouw en werk of werk-
zaamheden uitvoeren, bekend gemaakt 
d.d. 23 februari 2022

•  Stepelerveld, kadastraal bekend onder 
sectie P, nummer 1542, Z/21/021780, het 
realiseren van een tijdelijk ketenpark 
ten behoeve van de realisatie, aspect 
bouw en inrit/uitweg, bekendgemaakt 
d.d. 23 februari 2023

Tegen bovengenoemde 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.

WET GELUIDHINDER

BESLUIT; VASTSTELLEN HOGERE 
GRENSWAARDE WEGVERKEERSLAWAAI  
Voor het bestemmingsplan Centrum 
Haaksbergen is een hogere grenswaar-
de nodig voor wegverkeerslawaai vanwe-
ge het realiseren van 23 appartementen 
op het perceel Blankenburgerstraat 43, 
Z/22/022311.

Voor het bestemmingsplan Centrum 
Haaksbergen is een hogere grenswaarde 
nodig voor wegverkeerslawaai vanwege 
het realiseren van 5 appartementen op het 
perceel Zeedijk 6-8, Z/22/022312

Met ingang van 24 februari 2023 kunnen 
binnen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien van 
de stukken onder de kop Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Kabelstraat 7, Z/22/022274, het realise-
ren van een gesloten VBWW systeem

•  Goorsestraat 116, Z/22/022276, voor 
een naamsverandering

•  Oude Enschedeseweg 31, Z/22/022268, 
het melden van veranderingen

•  Textielstraat 20a, Z/22/022255, voor 
het verhuizen van het bedrijf

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

 BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
•  Industriestraat 26-28, Z/22/022112, 
het opleggen van maatwerkvoorschrif-
ten (geluid), 

Het besluit is bekendgemaakt door mid-
del van toezending op 23 februari 2022 en 
het besluit ligt vanaf 23 februari 2022 ter 
inzage.

Tegen bovengenoemde 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.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Feest 75-jarig bestaan van scouting De 
Klomp op 14 mei 2022, Z/22/022307, 
Centrum Haaksbergen, voor het bor-
des van het gemeentehuis, ingediend op 
21 februari 2022

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

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


