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Archiefjaarverslag 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 decem-

ber 2018 verslag uitgebracht aan de raad over de werkzaamhe-

den die zij in 2017 heeft verricht ter uitvoering van arikel 30 van

de Archiefwet. Dit verslag betreft alle informatie die de gemeente

Hof van Twente opstelt of ontvangt op basis van haar taken, ver-

antwoordelijkheden en bevoegdheden. Het vormt tevens de basis

voor de informatieverstrekking richting de provincie als toezicht-

houder.

 

 

HOFNIEUWS

Duurzaamheidsprijs 

Elke week vragen we een deelnemer van de Duurzaamheidsprijs

hoe het met zijn/haar ingezonden idee gaat. Deze week basis-

 
Hoe gaat het met

“De kas staat er!”, vertelt locatiedirecteur

Teeselink enthousiast. “We zijn nu hard bezig om een

stappenplan te maken, zodat we in het voorjaar kun-

nen beginnen. Onderdeel van het plan is dat de buurt-

schap ook wordt betrokken. En we hebben alweer een

nieuwe droom: de buurt uitnodigen om samen met ons

‚een diner met groenten uit de kas te gaan eten!”

 

Tip voor mensen met een duurzaam idee?

“Doe meel Denk niette moeilij, eigenlijk kan alles. En

niet geschoten, is sowieso mis!”
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e naar de winkel gaan als je zel je eten kunt verbouwen
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school Stokkum, winnaar van de 2e prijs van de jury n de cate-

gorie jongeren én de publieksprijs met hun idee van een ‘kas voor

een gezonde school’.

Wat was jullie idee?

Basisschool Stokkum heeft het vignet 'Gezonde School. Als middelpunt van de ge-

zonde school wilden ze een kas neerzetten waar lerlingen z

e

eten je allemaal zelf kunt ver n”, legt leerkracht| uit, “Waarom zou

   

lanten kunnen poten

Jen heeft en wat voor

echte kas waar we in

4 januari

2019

Weer naar school?

ote

£

é[Hofvan OC

Gente twente Anpak*n

 

Wil je graag een schooldiploma en aan het werk?

Dan kun je vanaf februari 2019 meedoen aan de

entree-opleiding in Goor!
 

ROC van Twente, Stichting Anpak’n en gemeente Hof van Twente

gaan samen een entree-opleiding aanbieden in Goor. ledereen

vanaf 18 jaar, ook al heb je geen uitkering, kan meedoen.

Aan de opleiding zijn geen kosten verbonden.

Elke week krijg je zo'n 6 uur les in groepsverband en ga je daar-

naast 16 uur per week stage lopen of aan het werk. Wij helpen

jou bij het zoeken naar een geschikte en leuke werkplek in Hof

van Twente waardoor jouw kansen op werk vergroot worden.

De opleiding begint in februari 2019. Na een jaar ben je de

trotse bezitter van een mbo 1-diploma!

WIl je meer weten? Kom dan op dinsdagochtend 8 januari om

9.30 uur naar het gemeentehuis in Goor. Daar kunnen we je meer

vertellen over de opleiding en wat je precies gaat doen. Deze

voorlichting duurt maximaal 2 uur.

Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je dat doorgeven door een

mail te sturen aan hofvantwente.nl

onder vermelding ‘aanmelding voorlichting entree’.

We hopen je dan te zien en te spreken!

Tot dan!

www.hofvantwente.nl

 Markelo _ Diepenheim

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

De Eschmolen ong., Delden

het kappen van een conifeer

Van Heeckerenweg 54, Goor

het kappen van een lindeboom

20 december 2018

20 december 2018

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Almelosestraat ong., Ambt Delden

het bouwen van een woning en een bijgebouw, ter inzage vanaf

vrijdag 21 december 2018 1 februari 2019

Grootholtsweg 4, Bentelo

het uitbreiden van een woning, ter inzage vanaf zaterdag 22

december 2018 2 februari 2019

Ensink 1, Goor

het bouwen van een woning en het aanleggen van een virit, ter

inzage vanaf donderdag 13 december 2018 _ 24 januari 2019

Klavermaten 25, Goor

het wijzigen van de voorgevel, ter inzage vanaf vrijdag 28 de-

cember 2018 8 februari 2019

Rosveld 2, Hengevelde

het bouwen van een woning en het aanleggen van een virit, ter

inzage vandf vrijdag 28 december 2018 8 februari 2019

Roudaalterweg 17, Markelo

het bouwen van een kapschuur, ter inzage vanaf zaterdag 22

december 2018 2 februari 2019

Taets van Amerongenstraat 1, Markelo

het plaatsen van een reclame-uiting, ter inzage vanaf zaterdag

22 december 2018 2 februari 2019

 

Goor __ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

De Stoevelaar 1 f, Goor

het plaatsen van een lift, het brandveilig gebruiken van een ge-

bouw en het verlengen van de instandhoudingstermijn, ter inzage

vanaf maandag 7 januari 2019 18 februari 2019

Verlengen beslistermijn

   

Als u wilt reageren, format

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Irenestraat 8, Delden

het vergroten van een woning

Peckedammerstraat 15, Diepenheim

het bouwen van een bedrijfspand

Melding Activiteitenbesluit

formatie: 

Als u wilt reageren, zi

Verzoek om handhaving

Larenseweg 78, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Oude Diepenheimseweg 2 en 4, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Informatie om te reageren

Bezwaar

bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

In dit bezwaarschrift zetu uiteen waarom u het niet eens bent met

het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na ver-

zenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswijzen

zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de

uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Vervolg

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.
 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning [of het besluit. Als

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter

vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van

mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat

‚een omgevingsvergunning nodig zo zijn, dan kunt v een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met

de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een

afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

 

 

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl} raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585.

Vervolg

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

Markelo

- kansspelvergunning tijdens toneelavond op 26 januari 2019, Sta-

tionssraat 28 (19-12:2018)

- kansspelvergunning tijdens toneelavonden op 1, 2, 6, 8 en 9 fe-

bruari 2019, Larenseweg 44 (19-12:2018)

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen ó weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

Stookontheffing

De volgende ontheffing is, onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Stokkumerweg 67 in Markelo, 19-12-2018 tot 01-11-2020 (19-12-

2018).

De ontheffing ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze ont-

heffing binnen zes weken na datum besluit van de ontheffing schri:

telijk indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene die bezwaar

maakt, kan tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

 


