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

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

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Alleen op afspraak 0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balie ijdens

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor E 12.00-19.30 de openingstijden

n Dinsdog 09.00-17.00 ĳ

ea Woensdag 09:00- 1700 Milieupark Groen-Recycling Twente

tbereikbedsonder 1 05 47 Donderdog 09:00- 13.00 Het mileupark voor afvalstoffen is gelegen aan de

Fax: _ 0547-85 8586 Vrijdag 09.00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor
o 17001930 (bij de provinciale weg S15/N347 GoorRijssen).

 
  

 

 

Telefoon: 0547 - 36 34 95

 

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 von 09.00 tot 16.00 uur.

Storingsnummer:

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

(0.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

storingen openbare verlichting)

Vr n? Ons What: -nummert

ee e2rbeonwoord.
 

Verordening commissie

bezwaarschriften 2019

vastgesteld 
 

 

Op 7 mei 2019 is de ‘Verordening commissie bezwaarschrifien

2019' door de gemeeneraad vostgesteld. Deze verordening i

op 7 mei 2019 in werking gefreden. In de ‘Verordening com-

missie bezwaarschriften 2019' is vermeld hoe de onafhanke

commissie bezwaarschriften werk, hoe de samenstelling van de

commissie is geregeld en welke ‘bevoegdheden de comm

heeft. De ‘Verordening commissie bezwaarschrifien 2014' die

is voslgesteld op 13 mei 2014, is per 7 mei 2019 komen 1e

vervallen.

 

 

  

Lees meer op www.hofvantwente.nl, onder ‘Bestuur' en vervol-

gens onder 'verordeningen/beleidsregels'

 

zSTADSRAAD

DIEPENHEIM

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën over de openbare ruimte

(bijv. groen} in Diepenheim? Fiets dan mee met de leden van de

Stadsraad Diepenheim en medewerkers van gemeente Hof van

Twente. De medewerkers leggen uit welke keuzes de gemeente

maakt en samen kijken we naar de zaken, die spelen in de open-

bare ruimte die jullie aangeven. De wijkschouw is op dinsdag 28

mei. We starten om 18.30 uur bij Herberg De Pol en zijn rond

20.00 wur terug voor de koffie en nabespreking. Meld je wel

van tevoren even aan vía stadsraaddiepenheim@gmail.com. Dan

weten wij hoe groot de groep wordt. Vermeld daarbij ook wat je

ilt weten, bespreken en/of laten zien.

voo inlomati k belen eBv=n de Siodsrogd
Delden. Zij is bereikbaar onder telefoonnumme:EN

Uitnodiging

Voorjaarsbijeenkomst

Bees Are Few

 

Fotograat:N

Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een iuin?" Dat

was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars

_en Insecten zijn enorm belang-
rijk in ons ecosysteem. Het zijn de bestuivers, ze zijn de voed-

selbron van onze vogels en van veel zoogdieren en

maakten een kunstwerk: twee ‘echte' bijenkasten,

ie moesten zoemen met levende bijenvolken en vijf versteende

kasten. Een monument voor de verdwenen bijenvolken. Om

de omgeving van het kunstwerk nog aantrekkelijker te maken

voor zowel bijen als mensen, is het gebied Hazendam onlangs

opnieuw ingericht. Vrijwilligers en diverse organisaties hebben

samen fruitbomen geplant, bloemen ingezaaid en de bijenkas-

ten iets verplaatst. Goed voor de biodiversiteit, dus goed voor

mens en milieu.

  

 

Week van de Biodiversiteit

In de Week van de Biodiversiteit willen we samen met v stil-

staan bij het belang van dit kunstwerk en van biodiversiteit.

Daarom bent u van harte uitgenodigd voor de fees-

telijke afronding van de werkzaamheden op vrijdag

24 mei vanaf 15.00 uur in het gebied Hazendam in

iepenheim.
 

Het programma is als volgt:

14:45 uur Inloop

15.00 uur Aanvang officieel gedeelte met toespraken:

- Wethouder Wim Meulenkam

e|

 

-1O:

15.40 uur Pauze en wandelen naar het Kunstwerk

15.50 uur Kunstwerk bekijken, imkers geven toelichting

16.10 uur Terug wandelen

16.20 uur Afsluiting met een borrel

Route- en parkeerinformatie en aanmelden

iteit vindt plaats in het gel d Hazendam. U kunt par-

fhorst aan de e Broek-

weg 4 in Diepenheim. Vanaf daar wijst het zich vanzelf. Let

op: De Hazendammerweg is afgesloten vanwege een asbest-

sanering.

De activiteit is buiten. Bij slecht weer gaat het gewoon door.

Een paraplu is dan wel aan te bevelen. We willen graag van

tevoren weten hoeveel personen er ongeveer aanwezig zijn.

Belangstellenden die geen uitnodiging hebben ontvangen,

wordt daarom gevraagd zich aan te melden via beesarefew@

gmail.com.

  

 

Inloopbijeenkomst 27 me

N

onbeveiligde spoorwegovergangen

 

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Wa-

terstaat hebben besloten om alle niet beveiligde

spoorwegovergangen aan te pakken.

Aanleiding hiervoor is een aantal ernstige onge-

lukken in Nederland op onbeveiligde spoorweg-

overgangen. In gemeente Hof van Twente liggen

12 van zulke onbeveiligde spoorwegovergan-

gen, ook wel NABO's genoemd [Niet Actief Be-

veiligde Overwegen). Deze vindt u op de kaart in

de bijlage.

Veiliger

Een kruising van weg en spoor kan op verschik

lende manieren veiliger worden gemaakt. Bij-

voorbeeld door het aanleggen van een tunnel of

trap voor langzaam verkeer, het aanleggen van

een parallelweg naar een al beveiligde overweg

of beveiligen met bomen, bellen en lampen. In

sommige gevallen kan een NABO ook worden

afgesloten en opgeheven. ProRail heeft in samen-

werking met de gemeente het gebruik en de mo-

gelijkheden per spoorwegovergang onderzocht.

Inloopbijeenkomst

 
ProRail en de gemeente willen v graag informeren over onze bevindingen en hierover met u in gesprek gaan. Uw ideeën en suggesties

geven een beter beeld en kunnen worden meegenomen in de keuzes, die gemaakt moeten worden

Daarom nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 27 mei 2019 tussen 17.00 en 19.30 uur in de

hal van het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor.

Daar zijn mensen van de gemeente en van ProRail aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ProRail bereiken via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45

(gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 en 18.30 uur. De gemeente is op verschillende manieren te bereiken, kijk hiervoor op www.

hofvantwente.nl.

Meer groen in de Hof met bloeikaarten

Inwoners van ‘vogelstraten’ in Hof

van Twente ontvangen op 22 m

een speciale bloeikaart in de bri

venbus. In het papier van deze kaart

zitten bloemzaadjes, die tot bloei

komen als de kaart wordt ‘geplant’.

De 12-jarigeHuit groep8 van basisschool Heeckeren maak-

te voor de categorie groep 7/8 vol-

gens de jury de mooiste tekening en

daarom staat haar tekening op een

aantal van de bloeikaarten.

  

  

De bloeiactie is georganiseerd door de

Groene Loper Hof van Twente, Hofvogels,

Hofkracht en HofPower, om samen te wer-

ken aan een nog groenere Hof van Twente

met veel biodiversiteit. 22 mei is de lande-

lijke dag van de biodiversiteit. De 1300 in-

woners, die de bloeikaart op de mat vinden,

kunnen foto's van hun geplante kaart en/of

het bloeiende resultaat delen via info@groe-

neloperhofvantwente.nl of door @groenelo-

perhofvantwente te taggen in een berichtop

social media.

 

De tekeningen op de kaart zijn gemaakt

door kinderen uit Hof van Twente. Zij kre-

gen de tekenopdracht 'stel je voor, je bent

een uil, waar houdjij je schuil?'. Naast de

tekening van als winnaar van groep

7/8, zijn nog drie tekeningen gekozen uit de

groepen 1/2, 3/4 en 5/6. De winnaars van

groep 1/2, 3/4 en 5/6 zijn inmiddels ook

bekend gemaakt.

 

De 12-jarigeHvan basisschool
Heeckeren maakte voor de categorie groep

7/8 de mooiste tekening

 
Drukbezochte

Maandagavond 13 mei heeft

in De Bebsel in Goor een

bijeenkomst plaatsgevonden

over ‘samen dementievrien-

delijk'. Deze bijeenkomst was

de start van het traject om van

Hof van Twente een demen-

tievriendelijke gemeente te

maken.

In de goedgevulde zaal heb-

ben zo'n 100 aanwezigen

diverse sprekers en interviews

voorbij zien komen. Zo begon

de avond met het interviewen

van de echtgenoot en de

dochter van een mevrouw met dementie. Zijn persoonlijke verhaal

maakte veel indruk op de aanwezigen en maakte duidelijk dat

dementie ook jonge mensen kan treffen.

Vervolgens lichtte an Alzheimer Nederland cij

fers en informatie over dementie toe. De cijfers liegen er niet om,

dementie is een snel groeiende ziekte. Het is de verwachting, dat

het aantal mensen met dementie in 2040 is verdubbeld ten op-

zichte van de huidige situatie. Tenslotte werd de eigenaar van de

Sbar vit Diepenheiis geïnteviewd:N

 

 
jeenkomst dementievriendel

 

Hij motiveerde andere ondernemers om, net als de Spar, het eigen

personeel een dementietraining te laten volgen.

Tussendoor speelde het theaterduo ‘Poeder en Plusj herkenbare

situaties na, die mensen met dementie kunnen tegenkomen.

Aan het eind van de

avond hebben veel aan-

wezigen de intentiever-

klaring ondertekend om

met elkaar een demen-

tievriendelijke samenle-

ving te zijn. Als eerste

ondertekende Pieter van

Zwanenburg, wethouder

Sociaal Domein, de in-

tentieverklaring. De ge-

meente is van plan om de

medewerkers aan de pu-

blieksbalie een training

te laten volgen, waarbij

wordt geleerd hoe je

dementie kan herkennen

‚en hoe je omgaat met ie-

mand met dementie. 

Verkiezing van de Nederlandse

leden van het Europees

Parlement

 
Op donderdag 23 mei kunt u stemmen voor het Europees Par-

lement. Tijdens deze verkiezing gaan er in onze gemeente 18

stembureaus open in plaats van de gebruikelijke 27. U kunt in

elk stembureau binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Op uw

stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau genoemd.

ledig overzicht van de stembureaus vindt u op de achte:

de huisaanhuis bezorgde kandidtenlijst of op onze website:

www.hofvantwente.nl/verkiezingen

   

 
Stempas & Identiteitsbewijzen

Neem uw stempas en identiteitsbe

Identiteitsbewijzen die toegestaan

identiteitskaart.

ijs mee als u gaat stemmen.

een paspoort rijbewijs of

 

 

Stemmen met een verlopen paspoort of id-kaart

Uw idenfiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer

dan 5 jaar geleden verlopen is. Om te stemmen op 23 mei 2019

moet er bij ‘geldig to!’ 24 mei 2014 of een latere datum staan.

Bodemsanering wegbermen

aan de Hazendammerweg en

Kiefteweg in Diepenheim 

Op 20 mei gaat projectbureau BAS starten met de bodemsane-

ring van de wegbermen aan de Hazendammerweg en Kiefteweg

in Diepenheim.

De betreffende wegen worden tijdens de werkzaamheden afge-

sloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Veel activiteiten in

Week van de Biodiversiteit

 

Op 22 mei is de Dag van de Biodiversi! Voor een

aantal groepen in gemeente Hof van Twente de aan-

leiding om tal van activiteiten te organiseren op en

 

 

rondom biodiversiteit. Een overzicht:

   
Dinsdag 21 mei 2019

Lunch met een ‘bijsmaak’: de Groene Loper geeft aan ambtenaren

van de gemeente toelichting over biodiversiteit en de activíteiten

van de Groene Loper.

Woensdag 22 mei 2019, Dag van de Biodiversiteit

© Bewoners van de Huygensstraat in Goor hebben de handen

ineen geslagen om een groen speelferrein aan te leggen in

hun straat. De aanleg is bijna klaar. Wethouder Harry Scholten

helpt woensdag mee bij de laatste fase van de werkzaamhe-

den. Dit vindt plaats om 10 uur aan de Huygensstraat in Goor.

* Op 1300 adressen in Hof van Twente valt een ‘bloeikaart’ in

de brievenbus. De kaarten worden verspreid onder bewoners

van ‘vogelstraten’ in Hof van Twente. De kaarten zijn ontwor-

pen door basisschoolleerlingen in Hof van Twente. Zie voor

uitgebreide informatie het artikel elders op deze pagina.

* Officiële start van ‘het Groene speelterrein aan de Mulders-

kamp’ in Goor (prijswinnaar van de ‘groenste straat van Over-

ijssel”. De kinderen van de Openbare Dalton School Gijmink

krijgen vanaf 12.30 uur les over wormen, daarna gaan ze

samen wormen uitzetten rondom school en op het nog aan te

leggen groene speelterrein.

* Aftrap van de actie: ‘Draag je steentje bij voor biodiversitei!’:

tegel eruit, plant erin. Inwoners van Hof van Twente kunnen

een tegel inleveren, die gebruikt wordt voor een stapel of vlin-

dermuurtje op het te realiseren ‘groene schoolplein’ op Erve

Hooijerink. Daar krijgen ze een plantje voor terug. De Groene

loper Hof van Twente, Hofkracht en Stichting Steenbreek geven

’bijvriendelijke’ vaste plantjes weg. Deze actie start om 14.15

wur op het schoolplein bij KBS Erve Hooijerinck, Hooijerinks-

plein 7-9 in Delden. Kom op tijd, want op=op! In juni en juli

vindt deze actie ook plaats in Goor en Hengevelde.

Donderdag 23 mei 2019

Hofkrachtcafé over biodiversiteit. Spreker is.

der Natuur, landschap en landbouw bij Natuur en Milieu Overijs-

sel. Het Hofkrachtcafé wordt georganiseerd door IVN Diepenheim

in het Ottenhuis Diepenheim, aanvang 20.00 uur, gratis inloop.

  

 

Vrijdag 24 mei 2019

Voorjaarsbijeenkomst "Bees Are Few’ in Diepenheim (Hazendam)}

[De uitnodiging hiervoor vindt u elders op deze pagina).



Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring

opdoen, andere mensen

ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

Ie inzetten voor zaken die er echt toe doen?Dan is

vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande va-

cature is slechts een vacatureuit ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@sal ijn.nl

TAALCOACH

TAALCAFE SALUT

Ben je betrokkenbij

de samenleving,wil

je een concrete bij-

drage leveren aan de

inburgeraar?

Dan komen wij graag met jou in contact. 
Omschrijving vrijwilligerswerk

Als taalcoach Taalcafé help je mensen, die beter Nederlands

wilen leren spreken. Dit doe je door in informele sfeer bij de

bibliotheek met een groepje deelnemers te spreken over alle-

daagse onderwerpen, zoals werk, boodschappen doen, hob-

by' en gezondheid.

Jouw profiel

Jij beheerst de Nederlandse taal goed, bent sociaalvaardig,

belangstellend, kan goed luisteren en uitleggen. Je hebt respect

voor andere culturen.

Werkuren per week/maand

In overleg op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en/of

donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de bibliotheek in

Goor. Het voorbereiden van de bijeenkomst gebeurt per toer-

beurt.

Wij bieden

Een training van vier dagdelen, begeleiding door de coördina-

tor van Salut, een plezierige en inspirerende werkomgeving,

intervisiebijeenkomsten begeleid door de coördinator. Jaarlijkse

waardering en een gezellig uije. Eventuele reiskosten worden

vergoed.

 

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in de ge-

van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen

igers. Veel van de activiteiten en voorzieningen van

Salut steunen voor een deel op de inzet van vrijwilligers. Het

Taalcafé is een activiteit waar vrijwilligers en anderstaligen die

hun spreekvaardigheid willen vergroten, elkaar ontmoeten. Het

spreken van de Nederlandse taal wordt geoefend.

  

 

     

 

gebied Hof van Twente, wijzigings-

plan Brikkenweg 6 Markelo’

Van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikken-

weg 6 Markelo' voor iedereen ter inzage.

Er is een verzoek ingediend om loepassing van de Rood voor

Rood-regeling voor de locatie Brikkenweg 6 te Markelo. Op het

perceel word circa 1.900 m? landschap ontsierende bebouwing

gesloopt en circa 1.900 m2 aan verharding en kuilvoerplaten ver-

wijderd. Ter compensalie mag daarvoor een woning worden ge-

bouwd. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is

deze wijziging vn het bestemmingsplan 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.BGxbrikwg6-OP]O

De bestanden van het digitale bestemmingsplanzijnte downloaden

van: _ http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

BGxbrikwgó-/NL.IMRO.1735.BGxbrikwgó-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden, schriftelijk of

mondeling (op afspraak), een zienswijze indienen bij het college

van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Petzoldweg 11, Ambt Delden

het slopen van twee schuren

Rijksweg 2, Ambt Delden

het wijzigen van reclame-uitingen en hef vervangen van een MID

9 mei 2019

prijzenbord 9 mei 2019

Rikkerinksweg 2 en 24, Ambt Delden

het verbouwen van een woning 8 mei 2019

Hengelosestraat 2-4, Delden

het plaatsen van reclame-uitingen

Sluisstraat 10, Delden

26 maart 2019

het verbouwen van een bedrijfspand 10 mei 2019

Zwaluwstraat 26, Delden

het uilbreiden van een woning 10 mei 2019

Grotestraat 24, Diepenheim

het vervangen van een kapconstructie 8 opril 2019

Blankenvoortlaan 9, Goor

het vergroten van een woning en het overkappen van een dakter-

ras 2 mei 2019

Rozenstraat 2, Goor

het aanbrengen van een stalen ondersteuning t.bv. een houten

kapconstructie 10 mei 2019

Van Kollaan t.h.v. huisnr. 33, Goor

het herbouwen van garageboxen 9 mei 2019

Stokkumervlierweg 4, Markelo

het vergroten van een werktuigenberging 10 mei 2019

Ervencoach in Hof van Twente

*is aangesteld als Ervencoach voor de gemeente Hof van Twente. Als
Ervencoach adviseert en ondersteunt hij erfeigenaren bij hun plannen voor het eigen erf.

Dat geldt zowel voor woningen als bedrijven. Vorige week werd bekend dat de provincie

heeft besloten, dat alle gemeenten in Overijssel de mogelijkheid krijgen om een Erven-

coach aan te stellen. Aanleiding hiervoor was een succesvolle proef in Hof van Twente.

/anuit zijn betrokkenheid

stgerichte Erven. Daar-

zeer goed bekend

met de agrarische sector, waaraan wij veel waarde hechten. Hij spreekt de taal en weet

wat er speelt op de erven en de gezinsbedrijven. We hebben er alle vertrouwen in, dat hij

onze erfeigenaren praktisch en slim kan adviseren en ondersteunen.”

Wethouder Wim Meulenkamp: “We kennen

als vertrouwenspersoon namens Stimuland bij onze pilot Toel

door kent hij onze gemeente al behoorlijk goed. Daarnaast is

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_van 1999 tot en met 2016 melkveehouder geweest in de polder
Mastenbroek, inclusief een theeschenkerij/vergaderlocatie. Daarnaast vervulde hij diverse

bestuurlijke functies. "Al tijdens mijn studie bedrijfskunde en agribusiness aan de Hogere

Landbouwschool in Dronten kwam ik tot het besef dat 70 melkkoeien en 30 hectare grond

een mooie uitdaging is, maar dat de wereld grofer i dan mijn bedrijf alleen. Eind 2016

heb ik mijn bedrijf verkocht. Voor de korte lermijn een pijnlijke beslissing, maar voor de

langere termijn wel beter.” heeft veel zin in zijn functie als Ervencoach: "Er spelen

grote belangen. De sector, met alle segmenten eromheen, is voortdurend in beweging,

   
zowel lokaal als landelijk. Dat vraagt om inlevingsvermogen in nieuw beleid en nieuwe

denkwijzen, maar ook een gezonde kriische blik hierop. Met deze insteek en met mijn ervaring, ben ik een goede gesprekspartner voor

overheden, agroriërs/erfeigenaren en ondere stakeholders in de agrorische sector.”ü

blijft naast zijn functie als Ervencoach,

ook werkzaam als projectmanager bij Stmuland. Stimuland is een onafhankelijke stichting die werkt aan een vítaal, toekomstbestendig

platteland in OostNederland. Ze vervult een brugfunctie tussen beleid en praktijk en brengt partijen bij elkaar. 

Afspraak maken

Hebt u plannen met uw erf en wilt u weten wat de mogelikheden zijn? Neem dan contact op metNNNvoo: cen vrijblivend

gesprek. U kunt hem bellen op

Werkzaamheden Hengelerbr N346 Goor

Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

 

Rijkswaterstaat voert van 20 mei tot 13 juli onderhoudswerkzaam-

heden uit aan de Hengelerbrug in de N346/Rondweg in Goor.

Het gaat om werkzaamheden aan het brugdek, de asfaltcon-

structie en de stalen en betonnen constructiedelen van de brug,

uitgevoerd door aannemerscombinatie BAM-Van den Herik. De

werkzaamheden zijn nodig om het wegdek te herstellen en de

constructie van de brug in goede staat te houden zodat deze zijn

functie kan blijven vervullen. De periode van de werkzaamheden

is zodanig gepland om raakvlak en extra hinder vanwege de

werkzaamheden aan de A1 zo veel als mogelijk e voorkomen.

Voor het verkeer betekent dit:

® Van 20 mei tot en met 13 juli wordtéén fietspad afgesloten,

fietsers houden altijd doorgang via één kant van de brug.

Afhankelijk van de rijrichting, moeten fietsers oversteken,

dit wordt middels bebording aangegeven;

 

 

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

Verleende omgevingsvergun!

(regulier)

 

Als u wilt reageren, zie inform

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

Twickelerweg 3, Ambt Delden

het bouwen van een tweede bedrijfswoning, ter inzage vanaf

zaterdag 11 mei 2019 22 juni 2019

Polmaten ong. (toekomstig adres Polmaten 14),

Goor

het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het plaatsen van een

erfafscheiding, ter inzage vanaf vrijdag 10 mei 2019 21 juni 2019

meerdere locaties langs het Twentekanaal,

Goor, Markelo en Ambt Delden

het kappen van meerdere bomen, ter inzage vanaf vrijdag 17 mei

2019 28 juni 2019

Lochemseweg 16, Markelo

het herbouwen van een schuur, ter inzage vanaf dinsdag 14 mei

2019 25 juni 2019

Roudaalterweg 17, Markelo

het kappen van een eik, ter inzage vandf vrijdag 17 mei 2019

28 juni 2019

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

De Berken 2e, Delden

het oprichten van het bedrj,te inzage vanaf donderdag 23 mei

2019 $ jvli 2019

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Reactie tot

 

ienswijzen

Reactie tot

Kappelaarsdijk 3-3a, Markelo

het veranderen van het bedrijf ter inzage vanaf donderdag 23

mei 2019 4 juli 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Beldsweg 5, Ambt Delden

het bouwen van een bijgebouw en het veranderen van de inrichting

langs de N346 (vanaf hectometerpaal 42,8 tot

44,4), Delden

het ophogen van de taluds

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Kappelaarsdijk 3-3a, Markelo

het veranderen van het bedrijf

* Van 20 mei tot en met 21 juni is de brug gestremd voor al

het overig verkeer. De volgende omleidingsroutes worden

ingesteld:

o Doorgaand verkeer vanaf de zuidkant van het kanaal: via

de N346 richting Lochem (oost), in Lochem via de N332

richting Laren/A1, vervolgens via de A1, bij afslag 28

[Rijssen) de N347 op richting Goor;

o Doorgaand verkeer vanaf de noordkant van het kanaal

(Goor): via de N346 richting A1, bij afslag 26 [Lochem]

via de N332 richting Laren/Lochem, in Lochem via de

N346 in de ríchting Goor;

o Verkeer vanuit Hengevelde naar Goor via de N346 en

Delden;

o lokaal verkeer met bestemming Goor via de Diepen-

heimseweg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met

Rijkswaterstaat op 0800-8002

 
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 wordtde 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 we-

ken 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

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 hierte-

jen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening

Bm dat niet met een melding kan worden volstaan omdet een omge.

vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v een verzoek om handha-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voorzien van datum, naam, adres en handfekening. Ook moet ver-

meld worden waarom u hef niet eens bent met de melding. Wilt u een

melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak: 0547858585

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe;

Deze beslising maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

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

beslissing rechtstreeks uw belang freft. Nadat de vergunning is

verleend, kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Îiggen 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.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Aangevraagde vergunning/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Delden

- Vergunning Hemelvaartsfeest van 30 mei tot en met 2 juni 2019,

centrum Delden. In verband hiermee worden de volgende ver-

keersmaatregelen genomen:

 

    
    

  

INFO

e A EEDT]

dinsdag 28 mei 2019

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de ge-

meente Hof van Twente op dinsdag 28 mei om 19.30 uur n de

raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand reft

u de agenda aan

De voorzitter,

drs. H.A.M. Nautaan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2019

5. Voststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vragenhalfuur gemeenteroad

7. Actieve informatieplicht college /terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

Bespreekstuk ter kennisname

8. Gemeentelijk ioleringsplan

Meningvormend

9. Veiligheidsregio Twente Jaarrekening 2018 en begroting 2020

10. Begrofingswijziging (Eerste Berap)   
      

      

   

  

   

www.hofvantwente.nl

11. Actuolisatie Algemene Plaatselijke Verordening

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 

  

Vervolg

e van 29 mei 2019 19.00 uur tot 30 mei 2019 23.00 uur zullen de

volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer in beide

richtingen:

- Langestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met Hotel de

Zwaan en de kruising met de Spoorstraat;

- Ressingplein;

- Kortestraat;

- Marktstraat en de Markt

-alle zijwegen di uitkomen op het afgesloten deel van de Lange-

straat (aan de kant van de Langestraat];

© van 30 mei 2019 tot en met 2 juni 2019 zal de Hengelosestraat,

voor zover gelegen tussen de Greekerinckskamp en Hotel de

Zwaan worden afgesloten voor alle bestuurders n beide rich-

tingen;

* van 2 juni 2019 van 08.00 tot 20.00 uur zullen de volgende

wegen worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen:

- Langestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met Hotel de

Zwaan en de kruising metde Spoorstraat:

- Achter de Kerk

- Noordwal

- Kerkstraat

- Ressingplein;

« van 30 mei 2019 tot en met 2 juni 2019 zal een parkeerverbod

worden ingesteld aan beide zijden van de Zuiderhagen (tussen

Hotel de Zwaan en Apotheek Delden) en aan de Greekerin-

ckskamp, Van Nispenweg, Dr, Gewinstraat en de Stationsweg

(20-05-2019)

Goor

-Vergunning Nachttoernooi Hector op 31 mei 2019, Pluierstraat

13 (10-05:2019)

- Ontheffing sluitingsuur van 31 mei 2019 op 1 juni 2019 tot 02.00

uur, Pluvierstraat 1-3 (10-05-2019)

-Vergunning Reggaefestival op 10 juni 2019 In verband hiermee

zullen op 10 juní 2019 van 09.00 tot 02.00 uur de volgende we-

gen worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen:

* Grotestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Spoor-

straat en de kruising met de Wijnkamp.

* Schoolstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Gro-

testraat en de doorgang naar de parkeerplaats achter Thuis In.

(13-05-2019)

Markelo

- Vergunning opening en afsluiting Veldtocht op 3 en 7 juni 2019.

In verband hiermee wordt de parkeerplaats aan het Kaasplein

op 7 juni 2019 van 08.00 tot 10.30 uur afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen.(14-05-2019]

- Vergunning Vogelschieten op 8 juni 2019, Herikerweg 36 [14-

05-2019)

 

Melding incidentele festiviteit

- Grote Looweg 4, Ambt Delden op 31 mei 2019

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

-Kampvuur aan Suetersweg 6c, Bentelo (10-05-2019}

- Middendorperweg 3, Diepenheim (14-05-2019)

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten 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.

 


