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Nieuwjaarstoespraak burgemeester Theo Schouten:
‘grensontkennend’ samenwerken met open vizier
Afgelopen 2 januari sprak burgemeester Theo Schouten zijn traditionele
nieuwjaarstoespraak uit tijdens een
openbare bijeenkomst in Stadstheater
De Bond. Hij wenste alle aanwezigen
namens de leden van het college van
B&W en de gemeenteraad, alle goeds
toe voor het nieuwe jaar: “dat 2018 een
jaar wordt waarin u succesvol, gezond,
veilig en grenzeloos gelukkig mag zijn.

De burgemeester sprak zijn waardering
uit voor alertheid van onze hulpdiensten, die onder meer bij het onderzoek
naar de internationale trein vorige week,
hun daadkracht toonden. Zoals bij de
jaarwisseling gebruikelijk is was er ook
een terugblik en een vooruitblik. 2017
gaat de boeken in voor Oldenzaal onder
meer als het jaar van de start van de
Stadsnoabers, de oplevering van de op-

nieuw ingerichte Groote Markt en de invoering van diftar. Voor dit jaar springen
vooral de komende gemeenteraadsverkiezingen (op 21 maart) in het oog.

• “Wie zich gelukkig voelt met
het geluk van anderen, bezit
een rijkdom zonder grenzen.”
Vanuit deze gedachte riep Schouten op
om met een open, verruimde blik 2018

Openingstijden Publieksbalie
Met afspraak
ma.
8.30 – 20.00 uur
di.
13.30 – 16.00 uur
wo.
8.30 – 16.00 uur
do.
13.30 – 16.00 uur
vr.
8.30 – 12.30 uur

Zonder afspraak
di. + do. 8.30 – 12.30 uur

• Laatste nieuwjaarstoespraak
Gezien zijn aangekondigde vertrek was
dit - naar verwachting - de laatste keer
dat burgemeester Theo Schouten sprak
tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst. De
volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak is te lezen op de website van de
gemeente: www.oldenzaal.nl

Afspraak maken
Via oldenzaal.nl/afspraakmaken of
telefonisch (0541) 58 81 11.
Openingsijden Maatschappelijk Plein
Met afspraak
ma t/m do
13.30-16.00 uur

Zonder afspraak
ma t/m vr

in te gaan en “grensontkennend”
samen te gaan werken. “Grenzen vormen veelal een belemmering en staan
in de weg aan groei en ontwikkeling.
Doe daarom alsof er geen grenzen zijn.
Dit betekent dat je met open vizier naar
samenwerkingspartners kijkt en luistert
en loskomt van het “wij-zij”-denken.
Het gaat een stap verder dan ‘over je
grenzen heen stappen’, maar is werken
vanuit alle openheid. Niet om er zelf
beter van te worden, maar om er
samen beter van te worden. Iets van jezelf loslaten ten bate van het gezamenlijke belang. Dat geldt bijvoorbeeld
voor ons als Twentse gemeenten als
het gaat om de nieuwe Agenda voor
Twente.”

08.30-12.30 uur

Hebt u een contactpersoon? En wilt u
zeker weten dat uw contactpersoon
aanwezig is en tijd voor u heeft?
Maak dan eerst telefonisch een
afspraak via (0541) 58 81 11

Collectes
er zijn geen collectes deze week

Oldenzaal
Digitaal
Like ons op Facebook!
Heeft u de gemeente Oldenzaal al
gevonden op facebook? Ga naar
Facebook.com/stadoldenzaal
en like ons!

Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van uw gemeente:
De Glimlach van Twente

Burgerlijke stand
Overlijden
de heer J.A. Brons
de heer J.B.J. Hampsink
de heer H.A. Olde Kalter

Gevonden en verloren voorwerpen: Stembureauleden en tellers gezocht
voor de Gemeenteraadsverkiezingen en het
u kunt terecht bij de gemeente!
Referendum op 21 maart 2018
Bent u iets verloren? Bijvoorbeeld een
portemonnee, tas of sleutelbos? Of heeft
u juist iets gevonden? U kunt hiervoor
terecht bij de gemeente Oldenzaal. Alle
gevonden voorwerpen kunt u naar de
receptie in het stadhuis brengen. Het
verlies van een voorwerp kunt u meestal
digitaal laten registreren. Raakt u uw
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
kwijt? Dan vragen we u om een afspraak
te maken.

• Gestolen voorwerpen
Denkt u dat uw eigendom is gestolen?
Of heeft u spullen gevonden die zeer
waarschijnlijk afkomstig zijn uit diefstal?
U kunt hiervoor terecht bij het politiebureau of digitaal aangifte doen via
www.politie.nl/aangifte.

• Verloren voorwerpen
Bent u iets verloren in Oldenzaal? U
vindt de lijst met gevonden voorwerpen
op de website van de gemeente. En u

kunt uw verloren voorwerp digitaal laten
registreren via het aangifteformulier op
onze website.

• Paspoort of Identiteitskaart
kwijt
Het kan gebeuren dat uw paspoort of
identiteitskaart kwijtraakt. U hoeft geen
aangifte te doen bij de politie, maar u
kunt een verklaring van vermissing invullen bij de gemeente. U kunt dan meteen een nieuw document aanvragen. Dit
is alleen mogelijk bij een Nederlands document.

• Gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp gevonden heeft, dan
kunt u dit melden bij de gemeente. U
kunt het voorwerp afgeven bij de receptie in het stadhuis.

➢ www.oldenzaal.nl/gevondenvoorwerpen

Op woensdag 21 maart 2018 worden de
leden van de gemeenteraad gekozen. De
kans is groot dat er op hetzelfde moment
ook een raadgevend referendum wordt
gehouden. Dit keer zijn er dus waarschijnlijk 2 verkiezingen op 1 dag. Je kunt je
voorstellen dat het een hele klus is om
de verkiezingen goed te laten verlopen.
De gemeente Oldenzaal zoekt enthousiaste mensen die daarbij willen helpen!

• Kom je helpen in het
stembureau?
Ben je 18 jaar of ouder en op 21 maart
2018 beschikbaar? Ben je stressbestendig, nauwkeurig en vind je het leuk om
in teamverband te werken? Meld je dan
aan als lid van een stembureau of als
teller! We zorgen voor voldoende eten
& drinken tijdens de verkiezingsdag en
er staat een vergoeding tegenover het
werk dat je verricht.

• Wat zijn de werkzaamheden?
Je kunt je aanmelden als lid van een
stembureau (voor de ploeg van 7.00 14.00 uur of van 14.00 - 21.00 uur) of
als teller (van 21.00 uur - ongeveer middernacht). Je bent als lid van het stembureau samen met de voorzitter en de
andere stembureauleden verantwoordelijk voor het goede verloop van de verkiezingen in één van de 17 stembureaus
in onze gemeente. De tellers komen

vanaf 21.00 uur in beeld om te helpen
bij het handmatig tellen van de stemmen. Daarbij worden de tellers geholpen door de stembureauleden en de
voorzitter van het stembureau. Tijdens
een verplichte instructiebijeenkomst
krijg je uitleg over je taken.

• Hoe kun je je aanmelden?
En hoe gaat het dan verder?
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op www.oldenzaal.nl/verkiezingen.
Aanmelden kan tot 12 januari 2018. Wij
bekijken je aanmelding en je hoort uiterlijk begin februari 2018 van ons of je
wel of niet bent ingedeeld. Als er te
veel aanmeldingen zijn, dan kom je op
de reservelijst voor volgende verkiezingen.

Meer informatie:
www.oldenzaal.nl/verkiezingen

Kom per e-mail ontvangen? Mail dan naar info@oldenzaal.nl

Dinsdag 9 januari 2018

• Horloge met bruine band
• Zwarte portemonnee
Meer informatie: telefoon (0541) 58 81 11. Volledig overzicht
gevonden voorwerpen: www.oldenzaal.nl/gevondenvoorwerpen

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen
Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling plaats voor
de verkiezing van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal.
Op die dag kunnen van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten
(formulier H1) en de andere benodigde formulieren bij het centraal
stembureau in het stadhuis van Oldenzaal ingeleverd worden. Politieke partijen kunnen software (OSV) downloaden van www.kiesraad.nl. Via deze software kunnen de genoemde formulieren
ingevuld worden. De ingevulde documenten moeten op een usbstick worden aangeleverd.
De benodigde formulieren
•
de lijsten van kandidaten (model H1)
•
de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun
kandidaatstelling (model H 9)
•
de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de
politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
•
de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd
door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst
(model H 3-2)
•
de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst
(model H 4)
Waarborgsom
Voor politieke groeperingen die op dit moment niet zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad geldt een verplichting tot het betalen
van een waarborgsom. Deze waarborgsom bedraagt € 225,- en moet
op 22 januari 2018 zijn ontvangen op rekeningnummer
NL25BNGH0285006371 van de gemeente Oldenzaal o.v.v. “waarborgsom kandidaatstelling-naam politieke partij”. Na ontvangst
wordt een bewijs van betaling afgegeven die bij het inleveren van
de kandidatenlijst moet worden ingeleverd. De waarborgsom wordt
terugbetaald als de betreffende groepering geen kandidatenlijst inlevert of minimaal 75% van de kiesdeler haalt.
Meer informatie
Op de website van de gemeente (oldenzaal.nl/verkiezingen) en op
www.kiesraad.nl is meer informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen.
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Domein Dienstverlening, team verkiezingen, e-mail verkiezingen@oldenzaal.nl of
telefoon (0541) 58 81 11.

Onderzoek veiligheid breedplaatvloeren
In mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven
Airport ingestort. De betonnen vloer van deze parkeergarage was
opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten met daarop een - in
het werk - gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee
lagen blijkt onvoldoende te zijn geweest en heeft vrijwel zeker geleid tot de instorting. Uit onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich ook voor kunnen
doen bij andere gebouwen met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten. De minister van Binnenlandse Zaken wil
daarom dat alle vergelijkbare vloeren in ons land worden gecontroleerd. Alle gemeenten moeten eigenaren van bepaalde gebouwen
vragen te onderzoeken of hun pand ook zo’n vloer heeft en of dat
kan leiden tot onveilige situaties. Als de veiligheid in het geding
is, dan moet de eigenaar maatregelen nemen.
Wat doet de gemeente Oldenzaal?
Uit opgevraagde informatie is gebleken dat de specifieke Bubbledeckvloeren (vlakke betonnen plaatvloer met gewichtbesparende
holle bolvormige elementen) - zoals toegepast in de Eindhovense
parkeergarage - in Oldenzaal niet voorkomen. Wel zijn er ook in Ol-

denzaalse gebouwen breedplaatvloeren toegepast. De gemeente is
nu bezig met een eerste onderzoek naar deze vloeren met behulp
van stukken uit het gemeentelijke archief, volgens het aangereikte
stappenplan. Bij de aanvraag van vergunningen worden constructieberekeningen aangeleverd, die de gemeente zorgvuldig archiveert. We hebben allereerst een aantal publieke gebouwen bekeken
waarvan een kwetsbare doelgroep gebruik maakt. In al deze gebouwen blijkt geen gebruik gemaakt te zijn van de risicovolle breedplaatvloeren. De overige (grotere groep) gebouwen wordt nu
onderzocht; daarbij wordt allereerst gekeken of breedplaatvloeren
zijn toegepast. Dat zorgt voor een eerste schifting. Bij deze groep
wordt vervolgens gekeken naar de overspanning en andere constructieve kenmerken.
Wat moet ik doen als pandeigenaar?
Als uit het laatste onderzoek blijkt dat uw gebouw de risicovolle
betonplaten bevat en er een (mogelijk) veiligheidsrisico aanwezig
is, dan nemen wij in februari 2018 contact met u op. We gaan dan
samen bekijken welke maatregelen passend zijn. Eigenaren die zelf
al onderzoek hebben uitgevoerd of dit nog laten doen worden verzocht dit te melden bij de gemeente.
Om welke vloeren gaat het?
Het gaat dus om zogeheten geprefabriceerde breedplaatvloeren. De
vloeren bestaan uit betonplaten die in een fabriek worden gemaakt
en die, op de bouwplaats zelf, van een tweede laag beton worden
voorzien. De platen hebben een wapening (versterking in het beton)
die bij plaatsing van de eerste laag zichtbaar is aan de bovenkant.
Ze zijn minimaal 2,40 meter breed en dus breder dan de bekende
kanaalplaatvloeren. Die zijn vaak 1,20 meter breed en te herkennen
aan de holle kanalen die aan de uiteinden zichtbaar zijn. Deze vloeren krijgen op de bouwplaats alleen nog maar een dunne afdeklaag.
Zijn alle breedplaatvloeren gevaarlijk?
Nee, het gaat om breedplaatvloeren die na 1999 zijn gefabriceerd
en waarbij gebruik is gemaakt van zogeheten zelfverdichtend beton.
Als de bovenkant van de platen niet is opgeruwd voordat de tweede
laag beton is gestort, dan bestaat de kans dat hechting tussen de
twee delen niet voldoende is en de vloer daardoor niet sterk genoeg is. Dit risico wordt nog groter als ook nog eens sprake is van
grote overspanningen en kolommen als ondersteuning.
Welke gebouwen zijn verdacht?
De breedplaatvloeren in combinatie met kolommen zijn de afgelopen jaren vooral gebruikt in de utiliteitsbouw. Denk daarbij aan
grote gebouwen met meerdere bouwlagen, zoals parkeergarages,
grote bedrijfspanden, winkels en scholen. Die vloeren moeten dan
ook onderzocht worden. Woningen, woongebouwen en agrarische
bedrijfsgebouwen vallen vanwege de constructie en vaak geringe
overspanningen buiten de risicogroep.
Informatie
Voor meer informatie: www.oldenzaal.nl/breedplaatvloeren. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de vloer/een gebouw ligt
bij de gebouweigenaar. De gemeente informeert over de risico’s en
helpt waar mogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar
stellen van bouwdossiers als u daar zelf niet meer over beschikt. U
kunt voor vragen terecht bij de helpdesk bouwregelgeving van de
rijksover-heid, maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente
Oldenzaal via info@oldenzaal.nl of (0541) 58 81 11.

Bekendmaking Wet op de lijkbezorging
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december
2017 besloten dat zij een vergunning verlenen aan Crematoria
Twente B.V. voor de vestiging van een bijzonder crematorium.
Het betreft de locatie Schipleidelaan, kadastraal bekend onder nummer ODZ00 K 9982 G in Oldenzaal.
Op basis van artikel 53 van de Wet op de lijkbezorging behoeft het
vestigen, uitbreiden of wijzigen van een bijzonder crematorium (een
crematorium in werking gehouden door een kerkgenootschap dan
wel door een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon) een vergunning van burgemeester en wethouders. De wet
borgt dat er op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de overledenen.
Vanaf 10 januari 2018 tot en met 2 februari 2018 ligt het besluit gedurende de openingstijden van de Publieksbalie ter inzage in het

gemeentehuis te Oldenzaal. Conform artikel 54 van de Wet op de
lijkbezorging heeft het ontwerpbesluit al minimaal 30 dagen ter inzage gelegen.
Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden op grond van artikel 55 van de Wet op de lijkbezorging binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
Meer informatie: Publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11.

Politiek forum 15 januari 2018
Aanvangstijd 19.30 uur, raadzaal
Informerend:
1. Concept-fietsbeleidsplan 2018-2025
Informerend:
2. Evaluatie groenbeleid
Meer informatie: www.oldenzaal.nl/gemeenteraad

Ingekomen evenementenaanvragen
•

Marktstraat 15 (11349-2017), voor het houden van de carnavalsfeesten bij het J.W. Racerhuis van 9 februari tot en met 12
februari 2018, ontvangen 21 december 2017.

Belanghebbenden kunnen tot en met twee weken na de publicatiedatum een zienswijze over de aangevraagde vergunningen naar
voren brengen bij de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal of via info@oldenzaal.nl

Verleende evenementen
•

Wieldraaierlaan 120 (11011-2017), evenementenvergunning
voor het houden van een carnavalsoptocht op 9 februari 2018
voor basisschool de Bongerd, verzonden 2 januari 2018.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus
10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening
of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek
zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Verleende vergunningen bijzondere wetten/overige
APV
Het college heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
•
Ada Kokstraat 20 (10788-2017), voor het innemen van een
standplaats voor het borstkanker bevolkingsonderzoek van 20
mei tot en met 13 oktober 2018, verzonden 28 december 2017.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.
Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank,
postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n
verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Wabo
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Termijn van 6 weken
•
Hanzepoort 11 (9427-2017), voor; het wijzigen van een uitweg,
verzonden 3 januari 2018
De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 25 februari 2018.

Dinsdag 9 januari 2018

•

Retentieweg 32 (9613-2017), voor het oprichten van een
bedrijfspand, verzonden 4 januari 2018.

•
•

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 21 februari 2018.
•
Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11
•

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
•

•
•

Potskampstraat 29 (11429-2017), voor het uitbreiden van een
woning met een erker en een uitbouw aan de achterzijde, ontvangen 27 december 2017;
Ootmarsumsestraat 73 (11418-2017), voor het uitbreiden van
een woning met een serre, ontvangen 27 december 2017;
Klieveriklaan 4 (11427-2017), voor het kappen van vier bomen,
ontvangen 27 december 2017;

Weerselosestraat 21 en 23 (11530-2017), voor het kappen van
twaalf bomen, ontvangen 29 december 2017;
Oude Oldenzaalsestraat naast nummer 9 (11536-2017), voor
het oprichten van een woning, ontvangen 29 december 2017;
Kortestraat 5 (11539-2017), voor het verbouwen van een
winkelpand tot woonruimte, ontvangen 30 december 2017;
Haerstraat 130 (11540-2017), voor het kappen van twee
bomen, ontvangen 31 december 2017.

Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Kennisgeving beschikking reguliere
voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning
•
Marskramer 11 (8686-2017), voor het oprichten van een
woning, verzonden 28 december 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.
Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank,
postbus 10067, 8000 GB Zwolle, een verzoek om een voorlopige
voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van
zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Volg ons op Twitter via
@StadOldenzaal

