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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan:

Gemeentehuis gemee: in Goor igitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Alleen op afspraak P l

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor Maandag 12.00-19.30 e openingstijden

ladres: Dinsdag 09.00- 17.00 ĳ

e a W 09:00-17.00 Milieupark Groen-Recyling Twente

eves bereikban. onder 14 05 47 Donderdag 09.00- 13.00 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de

Fax: _ 0547-85 85 86 Vrijdag 09.00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor

ĳ 17.00-19.30
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Telefoon: 0547 - 36 34 95

13 februari

2019

U kunt terecht op het Milieupark op de

volgende tijdstippen

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Storingsnummer:

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoorijd

 

{o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

e
  

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:

e
 

Economie Hof van Twente op

volle kracht

 

 

De econor Hof van Twente draait op volle toeren.

Dat blijkt uit cijfers die vorige week woensdag bekend

zijn gemaakt tijdens een raadsbijeenkomst, In 2017

zijn er zo’n 633 banen bij gekomen. Een stijging van

4.2%, terwijl dat percentage landelijk ligt op 2,2% en

Twente op 1,5%. Ook het aantal mensen dat werkt

ligt in Hof van Twente wat hoger dan in Twente en Ne-

derland. De cijfers over de economie zijn vanaf nu on-

line te volgen via de Hof van Twente Index.

 

 

 

Wethouder Wim Meulenkamp: “Afgelopen jaren hebben we sa-

men met ondernemers flink ingezet op het versterken van de eco-

nomie. Daar zijn we al mee begonnen in een economisch zware

tijd. Nu zien we het effect: Hof van Twente is snel uit het dal ge-

klommen en draait uitstekend, mede dankzij onze ondernemers.

Wantwij maken dingen mogelijk, maarzijmaken het waar.” Frans

Schuitemaker van het Ondernemersplatform, de koepelorganisatie

van de zes ondernemersverenigingen in Hof van Twente, vult aan:

"Ook ondernemers ervaren de samenwerking als uistekend. We

hebben als ondernemers ook een ontwikkeling doorgemaakt in de

afgelopen jaren. We richten ons nu op thema's die de hele Hof

van Twente aangaan, zoals werken, mobiliteit en duurzaamheid.

Rondom elk thema hebben we 3 doelen geformuleerd waar we

samen met de gemeente aan gaan werken.”

Groei van banen

Het aantal banen in Hof van Twente stond bij de laafste telling eind

2017 op 15.758, het hoogste cijfer sinds het bijgehouden wordt.

Grote sectoren qua werk zijn de industrie, consumentendiensverle-

ning en de collectieve sector (overheid & zorg) in de gemeente. De

toename in het aantal banen is ook deels te verklaren doordat in de

afgelopen drie jaar ca. 100.000m2 extra bedrijfsgrond is verkocht

in Goor, Markelo en Hengevelde

Arbeidsparticipatie

Ook het aantal mensen dat werkt is toegenomen. Ten opzichte van

Twente en Nederland ligt de netto-arbeidsparticipatie in Hof van

Twente een paar procentpunten hoger. Ook de concrete doelstel-

ling van 150 matches, waarbij met name mensen in de bijstand

aan de slag gaan in een werkervaringsplaats of werk is gehaald.

Wel wordt duidelijk dat de problematiek van mensen die in de

bijstand komen en zitten, steeds complexer is.

Hof van Twente index

Woensdagavond 6 februari 2019 heeft de gemeente Hof van

Twente samen met het Ondernemersplatform de Hof van Twente

Index gepresenteerd aan de gemeenteraad en ondernemers. Via

deze online monitor {www.hofvantwente.nl/hofvantwenteindex)

kan iedereen vanaf nu de laatste status van de Sociaal Economi-

sche ontwikkelingen in Hof van Twente inzien. Daarnaast is de

werkgelegenheid goed te volgen, bijvoorbeeld aantal mensen

dat meedoet op de arbeidsmarkt en wat de specifieke kenmerken

zijn van het ‘uitkeringsbestand'. De index wordt voortdurend bijge-

houden en aangepast, dus die geeff altjd een actueel beeld.

Op www.hofvantwente.nl/nieuws vindt u een

overzicht van de belangrijkste cijfers.

Breng uw asbest (tot 35m2)

gratis naar het milieupark

In een tijdbestek van zes weken is er tweemaal asbest gedumpt

in het buitengebied. Wanneer er asbestdumpingen plaatsvinden

moeten deze opgeruimd worden door een gespecialiseerd be-

drijf. Hier zijn altijd hoge kosten aan verbonden.

Als inwoners van de gemeente Hof van Twente kunt u asbest tot

maximaal 35m? (is ongeveer 500 kg] gratis afvoeren en inleveren

bij het milieupark in Goor. Voorwaarde is wel dat het asbest ver-

pakt is in dubbel doorzichtig plastic. U kunt het asbest inleveren

op vertoon van uw milieupas.

Het milieupark vindt u aan de Mossendamsdwarsweg 1 in Goor.

Het milieupark is geopend op:

- Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

- Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

- Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Asbest is niet alleen zeer schadellijk voor de gezondheid en slecht

voor de natuur, het illegaal dumpen van asbest wordt gezien als

een misdrijf. Bent u getuige geweest van een illegale asbest dum-

ping? Meld het dan a.u.b. bij de gemeente Hof van Twente [tele-

foon 0547 — 858585).

 

   

 

Het is voorons

jen: ma-di-wo-do

. is wijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,

buitengebied dat

 Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547858585

 

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt v con-

tact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord en werken samen

‘metu aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijk-

‘beheerderheeff zijn eigen aandachtsgebieden specialisatie binnen de gemeente Hof

van Twente. Volgt u ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HvT

Wiltu weten wat wij doen? Bekijk ons filmpje op youtube

Wijkbeheer Hof van Twente: htips://www youtube.com/watch?v=nlkONhdvFU.

Of via onze site: www-hofvantwente.nl/wijkbeheer.

wa„dm„…w.……hip…„u…m…ad;fml.dm…ook via WhatsApp kunt doorgeven’
wanneer u een foto meestuurt.Als u een

prettig e E

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor

-Ĳi…ĳkw.:«d«…de kern Goor
agen: mo-dr-dovr

-…i:wijkbeheerder voor de kernen Markelo, Diepenheimen het buitengebied datbij die kernen hoort
lage

kernen hoort

 

baar te maken.

HOE WERKT HET?

  
ten

  

° met u besproken.

4ot 

Hof van Twenteis een gcmeei\le met veelo}
datinwoners, zowel volwassenen als ki

ruimte. Heeft u een idee om uw |eeícmnevlnî uzn|rekkeh‚ r te maken, maar weet u =
e e e BĲ &

 

 
1. Stuur een mail naar H(qebied Delden, Henge-

velde, Bentelo, Diepenheim en bijbehorend buitengebied of

de Boer (gebied Goor, Markelo en

 

ehorend bui-
 

hofvantwente.nl

hofvantwente.nl

of zij neemt contact met u op voor een afspraak.

ijdens deze afspraak worden de mogelijkheden van uw idee

begeleidt u bij de uitvoering van uw idee.

penboreinte Wivinden bbe|ungrl|k E 9kunnen genieten van de

 

 

AANDESLAGIN ge

UWEIGEN BUURT? -

 

Wilt u bijvoorbeeld met de buurt de speeltuinofÊknappul En jeuken uw

‘handen om de speeltoestellen van een nieuw 1e voorzien? Laat

het ons weten! Wij kunnen u helpen aan verf en n|xu\ graag met u

mee.

  

 & =

Op vrijdag 15 februarí is het landelijke warme truiendag. In hele Nederland is aandacht voor de boodschap 'irek eerst een warme

trui aan, pas daarna de verwarming'.

Ook interessant voor inwoners van Hof van Twente, want één graad scheelt al gauw 5% op de energierekening! Doet u ook mee?

Trek vrijdag een trui aan, maak een foto en deel deze via Facebook, Twitter of Instagram met #wijzijndehof en #warmetruiendag.

Insturen kan ook via info@hofpower.nl

Nog op zoek naar een heerlijk warme

ook te bestellen

  

i? Kinderen uit de Hof hebben prachtige ontwerpen gemaakt die nu

Aanslagen gemeentelijke

belastingen digitaal

 
 

MijnOverheid

Overzichtelijk- Vellig « Altijd beschikbaar| mijn.overheid.nl  
 

Gemeente Hof van Twente heeft een start gemaakt met het digitaal

versturen van berichten naar de berichtenbox van MijnOverheid.nl.

De aanslagen gemeentelijke belastingen worden vanaf

januari 2019 digitaal verstuurd aan iedereen die zich

daarvoor heeft aangemeld.

Wilt v ook graag uw aanslagbiljet gemeentelijke belas-

tingen digitaal ontvangen?

Wilt u het aanslagbiljet digitaal ontvangen [(dus niet langer meer

per post), meldt v zich dan aan bij www.MijnOverheid.nl en maak

een account aan.

Zet het vinkje bij gemeente Hof van Twente aan

Heeft u al een account bij MijnOverheid controleer dan bij instellin-

gen in het onderdeel Organisatie Berichtenbox/Gemeenten of u de

gemeente Hof van Twente heeft aangevinkt. Kies daarna onderaan

het scherm voor Bewaren.

Let op: uw aanmelding wordt pas begin maart geacti-

veerd

Omdat uw aanmelding bi Overheid pas begin maart wordt

geactiveerd onvangt u waarschijnlijk de aanslag gemeentelijke be-

lastingen 2019 van februari nog per post. De volgende keren krijgt

u de aanslagen don wel digitaal.

 

Liever per post?

Wilt u op een later moment de aanslagen toch per post ontvangen

‚en niet meer in de berichtenbox? Dan kunt u het vinkje bij gemeente

Hof van Twente weer uitzetten.

Wat is de berichtenbox van MijnOverheid?

De berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin

komt de post van organisaties zoals de belastingdienst, RDW, SVB,

UWV en de gemeente. Als er nieuwe berichten voor u zijn, krijgt u

automatisch een melding via e-mail (alleen wanneer u een e-mail-

adres hebt opgegeven}

Wat is het voordeel van de berichtenbox van

 

- Het is overzichtelijk, op één plek alle digitale post van gemeente,

belastingdienst, Pensioenfonds, UWV, SVB en RDW;

- Het is een beveiligde postbus, er raken geen stukken kwijt;

-U kunt altijd bij uw berichten want u kunt op elke locatie en op

elk moment uw post bekijken. De berichtenbox is wereldwijd be-

noderbaar;

- De berichtenbox heeft 100% bezorggarantie, dus geen proble-

men meer met bezorging door de post;

- Geen drukwerk op papier en daardoor duurzamer.

De berichtenbox op uw mobiel of tablet?

Download de app

U kunt de post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet.

Download de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe

post is, ontvangt u een melding. Inloggen doet u makkelijk en snel

met alleen een pincode. U activeert de app eenmalig met uw DigiD.

 

oene

(Hof van

eTwente

INFO

GEMEENTERAAD

IS

Raadsvergadering

dinsdag 26 februari 2019

 

 
Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de gemeente

Hof van Twenie op dinsdag 26 februari om 19.30 in de raadzaal

van het gemeeniehuis van Hof van Twente. Onderstaand treff u de agen-

da oon.

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Voshtellen besluitenlijst van de vergadering van 5 februori 2019

5. Voststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college terugkoppeling

Gemeenschoppelike Regelingen

Hamerstukken

8. Budgetoverheveling 2018 naar 2019

9. Vastslellen bestemmings;'7|un buitengebied Hof van Twente —
erdening Weldan 20

10. Algeven verklring van geen bedenkingen Holterweg ong. \

(nabij 28 in Morkel  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 



Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, an mensen

e ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

e 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 of mail vrijwilligerszaken@salut-

welzijn.nl.

VRIJWILLIG

PROMOTIE-

ASSISTENT

Vind je eerlijke handel belangrijk? Wil je dit

graag promoten? Wil je samen van Hof van

Twente een sterke Fairtrade gemeente maken?

Meld je dan aan!

 

HOF VAN TWENTE

Omschrijving vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger ga je mensen uit je omgeving, organisaties,

bedrijven en verenigingen benaderen en informeren over

het gebruik van Fairtrade producten (met name koffie en

thee) op de werkvloer en/of thuis.

Jouw profiel

Jij hebt affiniteit met duurzaamheid, Fairtrade en voorstander

van eerlijke verdeling van welvaart en welzijn.

Werkuren per week/maand

Zelf i te delen, tenzij er Hofbreed een actie gepland is.

Wij bieden

Opdoen van werkervaring en het opbouwen van een nieuw

netwerk. Optimale begeleiding waar nodig en gewenst.

 

Doelstelling organisatie

Ons belangrijkste doel is zoveel mogelijk mensen, organisa-

ties, bedrijven en verenigingen binnen de gemeente Hof van

Twente bewust van en enthousiast te maken over Fairtrade.

Partijen aan elkaar verbinden en iedereen inzeften op de

eigen deskundigheid heigeen leidt tot een sterk en duurzaam

resultaat, voor anderen en voor zichzelf. We zeften Fairtrade

in Hof van Twente breed in door veel bedrijven en maat-

schappelijke organisaties bewuste maken: activiteiten orga-

niseren met en op scholen & verenigingen en met gemeente,

private en publieke organisaties en haar toeleveranciers te

verkennen hoe we Fairtrade producten (verder] in het inkoop-

beleid kunnen opnemen.

Het kernteam Fairtrade Hof van Twente streeft ernaar om met

de titel ‘Fairtrade Gemeente’ het bewustzijn voor en het be-

lang van Fairtrade in onze gemeente te vergroten.

Goorse verenigingen blij met opbrengst van oud-papierdepot

De Goorse verenigingen zijn heel bli met de jaarlijkse opbrengst van hun oudpapierdepot

aan de Van Kollaan. Vrijwilligers van maar liefst acht erenigingen verwerken hier iedere

week grote containers vol oud papier. De opbrengst van de verkoop van dit oud papier

gaaf naar acht Goorse verenigingen, met name koren. Ook de gemeente Hof van Twente

draagt haar steentje bij in de vorm van een subsidie per kg. oud papier.

De coördinatie van de oudpapierinzameling gebeurt door het Goors Mannenkoor. Alle

verenigingen die meedoen leveren vrijwilligers. De inwoners van Goor komen langs en

zetten hun oud papier neer op het depot. De vrjwilligers pakken het papier dagelijks netjes ,

in de containers die op het terrein staan.

Blij met opbrengst

*…‚…„„van hef Goors Mamenkoor zegfd zjn vereniging enorm blij s
met de opbrengst van het oud papier. De vereniging befaalt uit de opbrengst van het oud

papier onder meer de kostuums die worden gedragen tijdens een optreden. Ook het jaar-

lijkse vitje wordt betaald uit deze opbrengst. Momenteel spaart het koor voor een speciale

activiteit .v.m. het 75-jarig bestaan volgend jaar.

Ergernisjes

Ergernisjes komen de vrijwiligers ook tegen in de dagelijkse praktijk. Zo zetten inwoners

hun oud papier in de weekenden (als het depot gesloten is} vaak naast het hek neer. Ook

Coördinator en voorzittter Goors Mannenkoor

wordt het papier vaak los neergegooid op het depot. Het kost de vrijwilligers veel werk om

dat weer op te ruimen

dag regende het ook nog Îink. Dat gaf dus een enorme chaos.’

"een tijd geleden had iemand behang dat van de muur was gehaald los neergegooid op heft depot. Die

Verder brengen mensen ook afval dat eigenlijk bestemd is voor het milieuplein of dat naar het milieupark moet worden gebracht. Denk bijv

aan oude ' bankstellen, flessen, ec. De vrijwilligers brengen dat weg naar hef milieupark. Dat kost enkele honderden euros per jaar.

Jammer, want het gaat ten koste van de opbrengst voor de verenigingen.

Hoe kunt u helpen?

U kunt de vrijwilligers helpen door uw oud papier netjes in dozen aan te bieden, tijdens de openingstijden van het depot. Het depot is

geopend op de volgende dagen:

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur

Zaterdag van 09.00 — 16.00 uur

Op zon: en feestdagen is het oudpapierdepot gesloten.

Mi 

park

U kunt op het depot aan de Van Kollaan alleen oud papier aanbieden.

Wilt u uw andere huiswilin de groene, grijze of oranje container stoppen of brengen naar het milieupark?

Het milieupark vindt v aan de Mossendamsdwarsweg Ì in Goor en is geopend op:

- Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

- Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

- Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Brandweer Twente zoekt vrijwilligers

Brandweer Twente is een campagne gestart voor het werven van vrijwilligers. De brandweer is op zoek naar mannen en vrouwen, die zich

willen inzeten voor de veiligheid van de Twentse inwoners. Op 1 februari heeft

voor de campagne gegeven

burgemeester van Dinkelland, het startschot

Bij Brandweer Twente zijn ruim 700 vrijwilligers actief. Samen met de beroepscollega's bestrijden zi jaarlijks ongeveer 4.500 incidenten.

“Vanuit onze 29 kazernes in Twente werken we 24 uur per dag aan een veilig Twente. leder jaar zoeken we weer enthousiaste vrijwilligers

die zich hiervoor willen inzetten”, aldus_sectorhoofd Repressie bij Brandweer Twente. Het werk bestaat onder meer uit het
blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brand-

weer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Pak deze kans!

Lees meer op www.brandweertwente.nl/werkenbij

Wervingsfilmpje (htips://www.facebook.com/214409678592903/posts/2303484126352104/]

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengeveide _ Bentelo __ Deiden

www.hofvantwente.nl

 

Aanvragen Subsidie

 
Eenmalige Activiteiten

Subsidie voor participatie, leefbaarheid,

sociale kwaliteit en cohesie (sub: egel 9)

Bent u van plan om mef uw organisatie in 2019 een éénmalige

activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg

of jeugd? Of wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt

of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar be-

ter leren kennen? Dan kunt u daar misschien een subsidie voor

ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaam-

heid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen ver-

groten en daarnaast hef vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in

kern of buurtschap stimuleren.

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stich-

tingen.

 

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

* Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale

kwaliteiten cohesie (subsidieregel 99}

* Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (subsidieregel 9b)

*Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud

‘daarvan (subsidieregel 9c}

« Eenmalige subsidie sportstimulering

(subsidieregel 10)
 

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen

voor:

< Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk

« Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

® Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een ar-

beidshandicap, reïntegratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming een-

zaamheid kwetsbare ouderen

* Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

« Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

e Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, interna-

tionale sportevenementen

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de

periode 1 maart tot 1 april 2019.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal

aanvraagformulier dat te vinden is op de website. Voor het indie-

nen van een subsidieaanvraag heeft v eHerkenning nodig.

 

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de

verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of

een eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels

zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden

op de website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

overzicht-subsidies.html

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Almelosestraat 34, Ambt Delden

het bouwen van een werktuigenberging

Beldsweg 1a, Ambt Delden

het kappen van een eik

Polmaten ong., Goor

het bouwen van een bedrijfshal

Koelertsweg 1, Markelo

het kappen van bomen

Seinenweg 12, Markelo

het bouwen van een werktuigenberging en het kappen van bomen

1 februori 2019

Ontvangen op

4 februari 2019

29 januari 2019

24 januari 2019

29 janvari 2019

Slagendijk 4, Markelo

het plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning

30 januari 2019

 

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informat

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

 

senseweg 6, Ambt Delden

het kappen van 17 eiken en 4 elzen, ter inzage vanaf dinsdag 5

februari 2019, herplantverplichting 19 maart 2019

Langestraat 118a, Delden

het kappen van bomen, ter inzage vanaf dinsdag 5 februari

2019, herplantverplichting 19 maart 2019

Diepenheimseweg t.h.v. huisnummer 12, Goor

het kappen van 33 populieren, ter inzage vanaf donderdag 7 fe-

bruari 2019 herplantverplichting 21 maart 2019

Mossendamspad 4a, Goor

het verbouwen van een schuur tot een woning, ter inzage vanaf

vrijdag 1 februari 2019 15 maart 2019

Fokkerstraat 2a, Markelo

het kappen van een plataan, ter inzage vanaf woensdag 6 febru-

ari 2019, herplantverplichting 20 maart 2019

Haaksbergerweg ong., Markelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf dinsdag 5 februari

2019 19 maart 2019

 

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebrei
 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Hoffmeijerweg 4 en 4a, Ambt Delden

het bouwen van een vleeskalverenschuur en het veranderen van

de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 14 februari 2019

29 maart 2019

Ontwerpbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informat

Holtdijk 24, Goor

het veranderen van een bedrijf (demonteren van bussen), ter in-

zage vanaf donderdag 14 februari 2019 28 maart 2019

ienswijzen

Reactie tot

Besluit (vormvrije) milieueffect-

rapportage

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Esweg 2a, Markelo

het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 14

februari 2019

Van rechtswege verleende

omgevingsvergunning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

 

het uitdunnen van een houtwal en het kappen van een wilg, ter

inzage vanaf woensdag 6 februari 2019 20 maart 2019

Melding aanleg gesloten bodem-

energiesysteem buiten de inrichting

Bomhof 68a., Hengevelde

het aanleggen van een bodemenergiesysteem

Borculoseweg 10, Diepenheim

het aanleggen van een bodemenergiesysteem

Bomhof 70a, Hengevelde

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Informatie om te reageren

Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrit indienen bij de

gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom v 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.

Vervolg

‘Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend tegen het ontwerpbesluit

 

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u 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 u 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 vit van de voorbereiding op

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

beslissing rechtstreeks uw belang reff, 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] raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585.

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

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

Aldeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

Goor

- Standplaatsvergunning friet en snacks op vrijdag van 26 april

1/m 11 oktober 2019, Weversplein (04-02:2019)

- Vergunning Veteranendag op 6 april 2019, parkeerplaats De

Höfte in Goor. In verband hiermee is de parkeerplaats op 6 opril

2019 afgesloten voor alle verkeer van 09.00 uur tot 18.00 uur

(07:02.2019)

Vervolg

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar, Twenterun op 17 en 18 mei 2019

over diverse wegen (06-02:2019)

- Verklaring van geen bezwaar, Happy Car Kids rally op 7 septem-

ber 2019 over diverse wegen (06-02-2019)

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het beslut, schriftelijk en gemofiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

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

Stookontheffing

De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschrifien,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Ontheffing ontsteken paasvuur Twickelerlaan 4 Delden op 21

opril 2019 (06-02:2019]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders

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

gene die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voornemen ambtshalve wijziging

gegevens verblijf en adres Wet

basisregistratie personen (BRP)

Wij hebben het voornemen om onderstaande personen vanwege

het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na

wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistra-

tie personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend

Betrokkenen kunnen een zienswijze met betrekking tot dit voorne-

men binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie

kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 

Datum [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

07:02.2018 |N|Onbekend

07022018N|Onbekend

 

07-02-2018

07-022018

 

      

 
 


