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Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

   

 

 

Maanda

: Postbus 54, 7470 AB Goor EE

° °. 7 info@hofvantwente.nl 3;““*;gq

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 Woensdag

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 4 ':‚; ii

Wl:(auAppnumm ! i
[U krijgt antwoord binnen lag]

www.hofvantwente.nl E E maken?

vewwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 wur)

| HOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden

Gemeentehuis Alleen op afspraak.

U kunt een afspraak maken voor:

Dat kunt v doen op de volgende manieren:

11 september

2019

Milieupark Groen-Recycling Twente

 Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark

Openingstijden Milieupark:

 
* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Telefonisch: 0547-85 85 85

* Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

 

12.00-19.30 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 13.00 uur

09.00- 13.00 uur

17.00-19.30 uur

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantoorlijden van de

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

e = Vijdog ven 09.00 ot 1630 ur

ioleringen, gevonden huisdieren, storingen * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

openbare verlichting, etc.)

 

 

 

Stand van zaken na informatie-avond onbeveiligde spoorwegover-

gangen

 

Op 27 mei |. heeft n het gemeentehuis van het Hof van Twente een informatieavond plaatsgevonden over de aanpak van de onbevsiligde

overwegen in de gemeente. De opkomst was hoog en de betrokkenheid groot. Er zijn veel ervaringen, inzichten en ideeën uitgewisseld. Pro-

Rail en de gemeente zijn met alle inbreng aan de slag gegaan en werken bepaalde scenario's uit, hier geven wij v graag een update over

# De onbeveiligde overwegen ten westen van Goor, de Kooidijk en Herikervlierweg: het is duidelijk dat het recreatief belang erg groot

is. Gesprekken met belangenvertegenwoordigers (0.a. Routenetwerken Twente, Fietsersbond en Wandelnet] over juiste maatregelen

zijn inmiddels opgestart.

© Voor de IJsbaanweg en Heijinksweg aan de rand van Goor, lopen de suggesties voor maatregelen erg uit elkaar. Voor een goede

afweging van belangen en críteria is een vervolg in een kleinere werkgroep nodig. Een aantal mensen heeff zich hiervoor aangemeld

en een le werksessie vindt eind deze maand plaats. Ook Landgoed Weldam wordt bij de afwegingen nauw betrokken. Het is niet

meer mogelijk om u voor de werkgroep aan te melden

© Voor de aanpak van de spoorwegovergang bij het station, het Zompepad, kwamen veel suggesties binnen en in de gesprekken werd

duidelijk dat deze overweg een belangrijke verbinding is voor voetgangers en fietsers. ProRail onderzoekt nu of het mogelijk is om

voor het station een zuidelijke toegang te maken zodat het beveiligde station overpad het gebruik van het Zompepad kan overnemen

# Ten oosten van Goor liggen vier onbeveiligde overwegen [0.a. Wachtpostdijk en Grensweg) die ook gezamenlijk moeten worden

bekeken. Daarom vinden er diverse gesprekken plaats met betrokkenen.

* De overige onbeveiligde overwegen, ten oosten van het zijkanaal naar Almelo, worden apart bekeken in samenspraak met direct

belanghebbenden.

Dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid op deze overwegen 1e vergroten staaf voor ProRail, Gemeente en Provincie

niet ter discussie. De manier waarop we dit doen hangt erg af van inbreng uit de buurt, van belanghebbenden en andere betrokkenen.

e

Heeft u vragen? É°“

Neem dan gerust contact met ons op. ò

U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact ö ':‘-î-f„)’:‚:‘te

Of bel 0800 - 776 72 45 (grati]

Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 1830 uur …

heedijk Markelo vanaf 23 september afgesloten

In de week van 23 september start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS] met de bodemsanering van de wegbermen aan de

Wheedijk in Markelo. Dit betekent dat de weg vanaf 23 september tof 21 oktober afgesloten is voor alle verkeer. Het Projectbureau Bodem

Asbest Sanering (BAS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de Wheedijk zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde

grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden,

Borne, Hellendoorn, RijssenHolten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS. Dit kan per mail: BBhofvontwente.nl óf

telefonisch: 0547-858585.

 
Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbeste-

ding hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

© _ Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAsN

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl
 

SAMEN GENIETEN VAN DE BUITENLUCHT

Kunt u ook zo genieten van de buitenlucht en wilt u

dit plezier delen met een ander?

Werkuren per week/maand

Ongeveer 1 uur per keer, 1 of 2 x per week. Dag en tijdstip

in overleg

Omschrijving vrijwilligerswerk

Voor Carintreggelandhuis de Stoevelaar en de Wheehof zoe-

ken we vrijwilligers die het leuk vinden om met bewoners te

wandelen (zelfstandig of in de rolstoel) of te fietsen op de duo-

fiets (met ondersteuning). Lijkt het u leuk om dit samen met een

van onze bewoners te doen? Neem vrijblijvend contact op.

rofiel

 

Scholing, begeleiding, gezellige sfeer en sociale contacten.

Doelstelling organisatie

Corintreggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-

bied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog

Jouw voor ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt.

   

e bent lichamelijk in staat om te wandelen (enevt eenrolstoel __ Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en vei-

Ie dowen) c ie fetsen, Je beheerst de Nederandse laal enle _ lige zorg, ondersteuning n advies. Ons dosl 1s dat de Hant
vindt het fijn om met ouderen om f binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevolaan? Mogelijk kan er om

een Verklaring Omtrent Gedrag worâen gevraagd.

e

wij zijn

mogelijk leven kan lijden.

Invoering Diftar in Hof van Twente succesvol verlopen
 

 

Per 1 januari 2017 is in Hof van Twente het Diftar systeem voor het ophalen van huisvuil ingevoerd. Vanaf die

datum vroegen we aan onze inwoners hun afval nog beter te scheiden. De invoering van Diftar is in Hof van

Twente positief verlopen, blijkt uit de evaluatie en een onderzoek onder de inwoners van Hof van Twente **}

 

De doelstelling om in 2030 te komen tot een afvalloos (Hof van) Twente lijkt haalbaar. In 2016 werd nog 180

kg restafval per inwoner per jaar ingezameld. In 2018 was dit al gedaald naar 85 kg per inwoner per jaar. Dit

is fors minder dan de verwachting uit het afvalstoffenbeleidsplan dat de raad in 2015 vaststelde (148 kg). Wel

moeten nog verdere stappen gemaakt worden op weg naar het doel.

Inwoners bedankt!

In 2015 heeft de gemeenteraad het afvalstoffenbeleidsplan vastgesteld en daarbij aangegeven dat in 2019, na 2 jaar Diftar, een

evaluatie moest plaatsvinden. In het plan is destijds gekozen voor het scenario 'koploper duurzaamheid’. Daarvoor moest de verpak-

kingencontainer worden ingevoerd en werd aansluitend overgegaan op Diftar. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de

bewustwording van de inwoners van Hof van Twente op het gebied van afval scheiden en afvalvermindering zijn we in Hof van Twente

veel verder gekomen dan de verwachtingen waren in het afvalstoffenbeleidsplan

Daarvoor willen we onze inwoners dan ook hartelijk danken!

Tevredenheid

De gemeente Hof van Twente is tevreden met het resulfaat van Diftar. Er is onder onze inwoners een enquête gehouden om te peilen hoe

zij over de afvalinzameling en Diftar denken. De meeste inwoners onderschrijven de doelstelling om te komen tot een afvalloos Hof van

Twente (met maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar). **)

Vervolg

De evaluatie wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. De komende tijd gaan we inzetten op meer bewustwording welk afval in

welke container hoort. Op dat punt is nog best veel te winnen. Daarnaast stelt het college aan de raad de vraag of er wijzigingen in de

inzomeling moeten komen om onder de doelstelling te komen

**} De uitkomsten van het onderzoek onder onze inwoners kunt u inzien op: www.hofvantwente.nl.

Hieronder treft u een samenvatting van het onderzoek aan.

 

 

    

 

Hof van Twente / september 2019

Afvalbeleid Hof van Twente

De mening van de inwoner over afvalinzameling en Diftar

  
  

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Diftar systeem voor het ophalen van afval toegepast n Hof van Twente. Vanaf die datum

vroegen we onze inwoners om hun afval te scheiden. Inwoners betalen vanaf dat moment niet langer één vast bedrag voor

het ophalen van huisvuil. De afvalstoffenheffing is zo opgesplitst in twee delen; een vast en een variabel deel. De variabele

kosten worden bepaald door het aantal keren dat inwoners restafval aanbieden. Restafval is het echte afval dat overblijft als

alle grondstoffen goed gescheiden zijn. Bewoners van laagbouwwoningen betalen voor iedere keer dat zij de

restafvalcontainer aanbieden. Bewoners van hoogbouwwoningen betalen voor iedere keer dat zij de ondergrondse container

openen. We zien dat de resultaten van deze nieuwe manier van inzamelen goed zijn. Er is minder restafval en afval wordt

beter gescheiden. Maar hoe ervaren de inwoners deze verandering? Dat zochten we uit met een peiling via

HofvanTwente.Ikpraatmee. In totaal deden in de maand juni 437 inwoners mee door het invullen van de vragenlijst.

We geven u hierbij de belangrijkste uitkomsten.

  

   

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Waar stelden we vragen over:

We stelden inwoners van appartementen en laagbouwwoningen

vragen over:

Worden de afvalcontainers op de

afgesproken dag geleegd?

 

 

 

 

+ Gebruik en leging van de verschillende soorten containers Ja, altijd 82%

* De kostfan van afvahr!zamelmg TanEzEl 16%

+ De mening over scheiden van afval - 7

+ De afvalinzameling door Twente Milieu ES iE5

+ Het gebruik van het milieupark aan de Mossendamsdwarsweg Nee, nooît 1%

Hoogbouwbewoners over het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers:

- Positief over: Gebruiksvriendelijkheid, tijdige leging van de verschillende containers en loopafstand naar

de container.

+ De mening is verdeeld over: Netheid rondom de containers, extra inspanning die wegbrengen kost en

de afmeting van het containerluikje.

+ Verbeterpunt: Hoogbouwbewoners willen graag betere mogelijkheden krijgen hun groenafval (gft) te

kunnen scheiden.

Laagbouwbewoners over het gebruik van de verschillende containers:

- Positief over: Leging van de grijze, groene en oranje container.

- De mening is verdeeld over: Inzameling van glas en textiel.

- Zeer tevreden over: oud papierinzameling door de verenigingen.

- Ophaalfrequentie:

« Ruim 70% van de deelnemers vindt dat het restafval, gft en verpakkingsafval vaak genoeg wordt

opgehaald.

« Volgens 50% kan het ophalen van restafval naar 1 keer per maand i.p.v. de huidige 2 x per maand.

« Gftafval mag in de winter minder vaak opgehaald worden en in de zomer liever wat vaker.

Verpakkingsafval liever niet minder vaak ophalen.

vandeverschillende containers

  

PES EE SEEEeK ES EN ar

Laagbouwbewoners: Hoogbouwbewoners:

+ 27% denkt jaarlijks goedkoper uit te zijn door Diftar, * 40% denkt jaarlijks goedkoper uitte zijn door Diftar,

27% denkt duurder uit te zijn en 25% denkt dat kosten 35% denkt duurder uit te zijn

hetzelfde zijn. 35% vindt de kosten per opening van de container

35% vindt de kosten per leging van de container redelijk, redelijk, 35 % vindt deze kosten niet redelijk.

29 % vindt deze kosten niet redelijk.  
  

www.hofvantwente.nl
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Veiligheidsregio Twente doet veel om de veiligheid in Twente te vergroten.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente,

wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo’ onherroepelijk
    

  

 é( Hof van

INFO

wente GEMEENTERAAD

Raadsvergadering

dinsdag 24 september 2019

MI l

AS S e A A A AN

Op9 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo' vastgesteld.

   

De Twentse

veiligheidskaart

In ieder gemeentehuis

beschikbaar!

  

  

  

 
Er is een verzoek ingediend om toepassing van de Rood voor Rood-regeling voor de locatie Brikkenweg 6 te

Markelo. Op het perceel wordt circa 1.900 m? landschapontsierende bebouwing gesloopt en circa 1.900 m?

aan verharding en kuilvoerplaten verwijderd. Ter compensatie mag daarvoor een woning worden gebouwd.

Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

\

\

\

  

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat

geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State is ingediend, is het bestemmingsplan de dag n afloop van de beroepstermijn, dus op 22 augustus 2019

in werking getreden.

 

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

ijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

- via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-ro0/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxbrikwg6-

VS10.

 

Vergroot uw eigen veiligheid

iligheidskaart
 

Veiligheidsregio Twente doet veel om

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plan-

nen/NL.IMRO.1735.BGxbrikwg6-/NL.IMRO.1735.BGxbrikwgó-VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond

gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

 
de veiligheid in Twente te vergroten.

Hulpdiensten zijn echter niet direct ter Goed voorbereid op

plaatse wanneer er iets gebeurt. ledereen noodsituaties!

 

   

  

   

 

Hierbij nodig i u uit voor de vergadering van de raad van de gemeen- is tot op een bepaalde hoogte ook zelf

e Hof van Twente op dinsdag 24 september om 19.30 uur in

de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twenle.

Onderstaand reft u de agenda aan.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente,

herziening Enkelaarsweg ong. Markelo’

Op elk gemeentehuis

verantwoordelijk voor een veilig leven.

in Twente kun je

zo'n veiligheidskaart

Van 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van eandaa helben)
De voorziter,

voorziner, Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo' voor een ieder ter inzage.
drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

ophalen. Ook is de kaart

Op deze kaart staan tips, weetjes en

d E q online te downloaden.ige te

Opening, agenda en spreekrecht burgers Voor het terrein aan de Enkelaarsweg is een plan ontwikkeld voor een nieuw landgoed van 16 hectare met EESB

kunnen komen bij een noodsituatie. www.vrtwente.nl

1. Opening en mededelingen

  

   

   

  

   

   

   

  

   

  

  

   

2. Vosttellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

. Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2019

$. Voststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vrogenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschoppelijke Regelingen

Hamerstukken

8. Vergaderschema raad 2020

9. Herbenoeming lid raad van toezicht OPO

Meningvormend

10, Vaststellen beleid ontgraven en toepassen grond

11, Evaluatie Difar

12. Garantstelling sportpark De Mors

Besluitnemend

Geen agendapunten

een landhuis en één woning. Op de voormalige eultuurgronden worden twee woonbestemmingen mogelijk ge-

maakt, waarop een landhuis met een minimale inhoudsmaat van 1.000 m? en een extra woning van maximaal

750 m? worden gerealiseerd. Als maatschappelijke tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal

4,5 hectare cultuurgrond worden ingericht als bos- en/of natuurterrein en wordt het geheel opengesteld voor

het publiek (wandelaars). Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanher-

ziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

- tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-ro0/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxEnkelr-

wg-OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plan-

nen/NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-/NL.IMRO.1735. BGxEnkelrwg-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de

gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Nieuw Landgoed Enkelaars-

weg ong. Markelo’

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor een ieder ter inzage van 12

september 2019 tot en met 23 oktober 2019.

 Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ’Buitengebied Hof van Twente, herzie-

ing Enkelaarsweg ong. Markelo” ter inzage en is in te zien:

jdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
 

 VEILIGHEIDS®RE\\TWENTE

®
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et openbaar vervoer

ok iets voor u?

inloopspreekuur voor senioren

ren met het openbaar vervoer.

bassadeurs beantwoorden graag uw vragen over:

+ hoe werkt de OV-chipkaart?

+ welk abonnement past bij mij?

=hoe plan ik mijn reis?

Wanneer: Dinsdag 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december

Tijd: 10.00- 11.30 uur

:  Bibliotheek - De Höfte 9, Goor
 

Van woensdag 13 tot en met zaterdag 16 november staan wij

ook op de 55 Plus Beurs in de IJsselhallen te Zwolle.  

    

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.
 

  

ervaar

het ovo

ov-ambassadeur

  
Voor meer informatie over deze raads-

 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schritelijk of mon- evoarhet OViseensamenweringserband van provincesHevdlnd,

Gelderland en Overissel, Ariva Breng, OV regio Isselmond en Keolis (Syntus)

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

     

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regul .?)

Ontvangen op

Beldsweg 22 in Ambt Delden (K 1406), Ambt Delden

het kappen van een eik 30 augustus 2019

Kuipersweg ong., Ambt Delden

het bouwen van woning

Langestraat 49, Delden

het plaatsen van 5 dakkapellen, legaliseren

Nijstadstraat 20, Diepenheim

het bouwen van een woning (wee onder een kap) 8 augustus 2019

Nijstadstraat 22, Diepenheim

het bouwen van een woning (wee onder een kap) 8 augustus 2019

Oude Haaksbergerweg 84, Goor

het bouwen van een tuinhuis met een overkapping 23 augustus 2019

13 augustus 2019

2 augustus 2019

Rembrandtstraat 36, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding 30 augustus 2019

Spoorstraat 39, Goor

het kappen van twee berken 22 augustus 2019

Herikeresweg 1, Markelo

het kappen van twee eiken 20 augustus 2019

Holtdijk ong., Markelo

het kappen van 5 populieren

Stoevelaarsweg 11, Markelo

het kappen van 9 beuken

Twikkelerweg 2, Markelo

het plaatsen van een woonunit

Visschersdijk 8, Markelo

het in gebruik nemen van een inpandige bedrijfsruimte van een

boerderij voor bewoning 27 augustus 2019

3 september 2019

4 september 2019

30 augustus 2019

Verleende omgevingsvergun!

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

de Dinkel 16,16b,16c en 16d, Delden

het aanleggen van vier uitritten, ter inzage vanaf woensdag 4

september 2019 16 oktober 2019

De Eschmolen ong., Delden

het kappen van twee cipressen, ter inzage vanaf vrijdag 6 sep-

tember 2019 18 oktober 2019

Schoppenstede 15, Delden

het bouwen van een garage, ter inzage vandf vrijdag 30 augus-

tus 2019 11 oktober 2019

Vossenbrink 26, Delden

het plaatsen van een hekwerk/erfafscheiding, ter inzage vanaf

woensdag 4 september 2019 16 oktober 2019

deling (op afspraak] een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54,

7470 AB Goor.

Vervolg

Bilderdijkstraat 9, Goor

het kappen van een eik, ter inzage vanaf dinsdag 3 september

2019 15 oktober 2019

Costerstraat 23, Goor

het kappen van een douglasspar, ter inzage vanaf donderdag 5

september 2019 17 oktober 2019

Visschersdijk 8, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een woonunit, ter inzage vandf vrijdag

30 augustus 2019 11 oktober 2019

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Polmaten 14, Goor

het oprichten van een bedrijf

 

Informatie om te reageren

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de

gemeente.In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet eens

bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

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 me de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit

Zienswijzen

esluilen, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen

ntwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op

afspraak) 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.

www.hofvantwente.nl
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Vervolg

Als u van mening bent dat niet met een melding kan worden vol-

staan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt

w een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en

wethouders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam,

adres en handtekening. 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, ten:

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

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] raad-

plegen of telefonisch met 0547-858585.

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.

 

  

 

Aangevraagde vergunning/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Hengevelde

-Ontheffing geluid op 14 september 2019 tijdens jubileumfeest,

Janninksweg 1 (10-09:2019]

Diepenheim

-Vergunning Schuttersfeesten Diepenheim op 21 september

2019 aan de Goorseweg 22 en van 27 t/m 29 september

2019 aan de Borculoseweg ong. In verband hiermee zullen de

volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

* op zaterdag 28 september 2019 vanaf 20.00 uur tot zon-

dag 29 september 2019 04.30 uur zal de Borculoseweg

tussen de Akkers (2e afslag] en de Krommedijk worden in-

gesteld als éénrichtingsweg voor alle bestuurders met uit-

zondering van lijndienstbussen en fietsers (inrijden vanaf de

bebouwde kom)

© van donderdag 26 september 2019 t/m maandag 30 sep-

tember 2019 zal een parkeerverbod ingesteld worden aan

beide zijden van de Borculoseweg (incl. de bermen). Voor

zover gelegen tussen de Haaksbergerstraat en de Oude Bor-

culoseweg/Wilgemansweg.

 

Vervolg

Tevens zal een parkeerverbod ingesteld worden aan beide zij

den van Het Elferink vanaf huisnummer 3 tot huisnummer 21

{05-09-2019)

Delden

-Vergunning buurtfeest op 28 september 2019 In verband hier-

mee zal de Raanhuisstraat op 28 september 2019 van 08.00 uur

tof 29 seplember 2019 12.00 wur worden afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen (04-092019)

Goor

- Wijziging Drank-en Horecavergunning, Reggelaantje 4 (02-09-

2019}

Markelo

- Vergunning Hellendoornraliy op 20 september 2019 In verband

hiermee zullen de volgende wegen op 20 september 2019 van

09.30 uur tot uiterlijk 24.00 uur worden afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen:

* Kemperweg, voor zover gelegen tussen de Rijssenseweg en

de Bovenbergweg;

© Bovenbergweg, voor zover gelegen tussen de Kemperweg en

de Groningeresweg;

© Groningeresweg;

© Oude Rijssenseweg, voor zover gelegen tussen de Groninge-

resweg en de Postweg;

* Hochtweg, voor zover gelegen tussen de Groningerveldweg

n de Leusmanweg;

* Winterkamperweg, voor zover gelegen tussen de Postweg en

de Hochtweg;

* Postweg, voor zover gelegen tussen de Oude Rijssenseweg en

de Hochtweg;

* Leusmanweg, voor zover gelegen tussen de Winterkamper-

weg en de Holterweg;

© Kluunvenneweg, voor zover gelegen tussen de Leusmanweg

en de uttekeveldweg;

© Ovinksweg;

© Luttekeveldweg. (03-09-2019]

- Vergunning zeepkistenrace op 14 september 2019, Zonneweg

14 (09-09-2019)

- Ontheffing geluid op 27 september 2019, in een tent gelegen in

een weiland aan de Enterbroekweg (09-09-2019]

- Verkeersbesluit tot het instellen van een zone met een maximum-

snelheid van 30 km/uur op de Speltstraat (ontsloten op de He-

rikeresweg) te Markelo door het plaatsen van de borden AO

130zb en AO 230ze bijlage 1 van het RVV en ter inzage lig-

gende tekening.

Bezwaarmogelijkheid:

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


