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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Alleen op feTwente

)

 

(} Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor È'!flflâdng

’ Emailadres: info@hofvontwente.nl PE

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 s

Ook bereikbaar onder; 14 05 47 e

WhatsAppnummer ijdog

[U krijgt antwoord binnen 1 werkdag

www.hofvantwente.nl N r

vewwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 uur)

raak.

U kunt een afspraak maken voor:

Dat kunt v doen op de volgende manieren:

Gm LHOFNIEUWS
Openingstijden * Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Telefonisch: 0547- 85 85 85

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor.

 

12.00- 19.30 r tijdens de openingstijden (zie hiervoor). Telefoon: 0547 - 286 600

09:00. 17.00 wur Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark

09:00.- 17.00 wur ingsnummer te Hof van Twente

09:00.- 13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoortijden vande __ Openingstijden Milieupark:

09:00 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

17.00- 19.30 uur « Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Ingen, gevonden huisdieren, storingen

ting, efc.]

© Zaterdag van 0900 tot 16.00 uur

  

 

 
Uw mening over vrachtwagenheffing

Het kabinet wil vanaf 2023 een vrachtwagenheffing invoeren. Dat betekent dat binnen- en buitenlands vrachtverkeer gaat betalen voor het

gebruik van de weg. Het geld wat dat oplevert, wordt dan gebruikt voor de vervoerssector. Denk aan verlaging van de motorrijuigenbe-

losting op vrachtwagens, of projecten voor innovatie en verduurzaming van de sector. De landen om ons heen hebben ook al zo'n heffing.

Deze maatregel heeft een paar mogelijke gevolgen. Enerzijds een kostenstijging voor bedrijven (door de heffingskosten of door omrijden).

Anderzijds heeft de maatregel mogelijk tot gevolg dat er meer vrachtverkeer over provinciale wegen gaat rijden, waarvan er ook een

aantal door kernen gaat.

De overheid is hierover een wetsvoorstel aan het voorbereiden. U kunt hier via internet op reageren tof 7 augustus 2019.

Meer weten: https://www.vrachtwagenheffing.nl/

Reageren: htips://www.internetconsultatie.nl//wet_vrachtwagenheffing  

Vaststellen Beleidsregels leerlingenvervoer 2019

 

Burgemeester en wehouders hebben op 23 juli 2019 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2019 vastgesteld. Hierin zijn nadere voorwaar-

den aangegeven die te maken hebben met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Naast enkele tekstuele wijzingen, zijn ook regels opge-

nomen voor het afgeven van een beschikking voor meerdere jaren. De Beleidsregels leerlingenvervoer 2018, vastgesteld op 12 december

2017 worden per 1 augustus 2019 ingetrokken.

 

De nieuwe 'Beleidsregels leerlingenvervoer 2019' staan binnenkort vermeld op de gemeentelijke website www.hofvantwente.nl en treden

met ingang van 1 augustus 2019 in werking

Vrijwilligersvacature

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

 hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk

5°lut© _ iets voor jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

 

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SASNof mail vrijwilligerszaken@

salut-welzijn.n

HANDIGE VRIJWILLIGER

DIE DE HUISMEESTER _ Herfstz&n

ONDERSTEUNT

Ben jij die vrijwilliger met twee ’rechterhanden’?
 

Wij zijn naar jou op zoek!

Omschrijving vrijwilligerswerk

De huismeester ondersteunen bij het uitvoeren van diverse

klussen. De klussen variëren van lampen vervangen, kleine

reparaties, schilderijen ophangen, rolstoelen onderhou-

den, het wegbrengen van materiaal, ed.

 

 

Jouw profiel

Technisch, affiniteit met ouderen, veelzijdigheid, luisterend oor

‚en kunnen samenwerken.

  

WI zijn

EAI

31 JUU 2019

Omgevingsvergunning

Onrvung)en aanvragen omgevingsvergunning
r

(reguliei

Ontvangen op

Nieuwe Sluisweg 10, Diepenheim

het bouwen van een povilioen

Deldensestraat 111, Goor

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 15 juli 2019

Wheeweg 16, Goor

17 juli 2019

het aanleggen van een zonnepark 16 juli 2019

Effinck 29, Markelo

het bouwen van een woning 10 juli 2019

Effinck 31, Markelo

het bouwen van een woning 10 juli 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Almelosestraat 7a, Ambt Delden

het kappen van een eik, ter inzage vanaf zaterdag 20 juli 2019,

herplantverplichting 31 augustus 2019

Nijlandsweg 2, Ambt Delden

het verbouwen van een boerderij, ter inzage vanaf zaterdag 20

juli 2019 31 augustus 2019

Nijlandsweg 2, Ambt Delden

het plaatsen van een tijdelijke woonunit, ter inzage vanaf zater-

dag 20 juli 2019 31 augustus 2019

Grondhuttenweg 2, Bentelo

het verbouwen van de woning en het bouwen van een garage/

berging, ter inzage vanaf dinsdag 23 juli 2019 3 september 2019

Den Hof 10, Delden

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

vrijdag 19 juli 2019 30 augustus 2019

Dr. Gewinstraat 2, Delden

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf woensdag 24 juli

2019, herplantverplichting 4 september 2019

Hassinkstraat 10, Delden

het aanleggen van een uitrt, ter inzage vanaf dinsdag 23 juli

2019 3 september 2019

Hooijerinksstraat 4, Delden

het kappen van twee dennenbomen, ter inzage vanaf zaterdag

20 juli 2019 31 augustus 2019

Werkuren per week/maand

Eén ochtend per week

Wij bieden

Een afwisselende vrijwilligerstaak waarin je echt van beteke-

nis bent voor onze bewoners en medewerkers. Je werkt nauw

samen met onze huismeester.

Doelstelling organisatie

Herfstzon is een klein zelfstandig verpleeghuis in Goor. We

bieden onze bewoners gemoedelijk ouderenzorg in een hui-

selijke omgeving. We kennen elkaar en vinden persoonlijk

contact en aandacht belangrijk. Medewerkers, bewoners,

familie en vrijwilligers denken actief mee met alle verbete-

ringen

 

Rectificatie

Reactie tot

Grotestraat 25, Markelo

het verbouwen van een winkel tot twee appartementen, ter inza-

ge vanaf donderdag 18 juli 2019 29 augustus 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Kieftenweg 19, Bentelo

het wijzigen van een uitrit

Melding mobiel puinbreken

 

Als u wilt reageren, informatie:

Verzoek om handhaving

Visschersdijk 1, Markelo

het inzetten van een mobiel puinbreek installatie, van 5 augustus

2019 tot en met 16 augustus 2019

Melding aanleg gesloten bodem-

energiesysteem buiten inrichting

Het Wegdam 35, Hengevelde

het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

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 zienswijzen zijn ingediend

tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de uitgebreide

voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure

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-Neder-

land te Zwolle.

  twikkeling op 89 erven door het Veegplan 2019
 

 

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn n ontwikkeling, initiatie-

ven ondersteunen én mogelijk maken.

  

Eén van de manieren waarop we dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Dit doen we om het buitengebied

leefbaar en vitaal te houden voor nu en de toekomst. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan

worden in dit Veegplan bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert

een kosten- en tijdbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Op dit moment werken wij aan de

uitwerking van het tweede Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van dit tweede Veegplan

en het mogelijk opstarten van het derde Veegplan.

      

 

  

  

 

Veel animo

In februari van dit jaar informeerden wij u over het grote aantal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen hadden onder-

meer betrekking op het toevoegen van rood voor rood woningen in hef buitengebied, kleinschalige uitbreiding van nietagrarische bedrij

vigheid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (vab). In de periode tot nu hebben de deelnemers erfinrichtingsplannen

‚en haalbaarheidsonderzoeken aangeleverd. Bij de erfinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene inpassing. ledere ontwikkeling op

dat gebied draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

Deze rapporten samen maken deel uit van het Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt de bestemming gewijzigd. Ook zijn er

ambtelijke wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kapschuren en soortgelijke agrarische bouwwerken, die niet meer in gebruik

zijn, een sloopvoucher e krijgen.

Deze sloopvoucher kan worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan te realiseren. De sloopvoucher kan ook worden verhandeld,

zodat de nieuwe eigenaar een ontwikkeling in het buitengebied kan realiseren. Een sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor

de bouw van een compensatiewoning, het vergroten van een bestaande woning en/of de uibreiding van kleinschalige nietagrarische

bedrijven.

In hef Veegplan 2019 is veelvuldig gebruik van de sloopvouchers gemaakt In totaal word circa 30.000 m? te slopen agrarische bebov-

wing ingeze. Door het inzeften van de sloopvouchers onstaat ook de sloopverplichting. Dat betekent da als gevolg van dit veegplan in

tofaal circa 30.000 m? aan leegstaande agrarische bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tijd.

Inzagetermijn

Het college heeft het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019, met ingang van donderdag 11 juli 2019

ter inzage gelegd. De inzagetermijn loopt tot en met woensdag 21 augustus 2019. Een ieder kan binnen deze termijn een zienswijze

indienen.

Veegplan 2020

Gezien de getoonde belangstelling voor de eerste lwee versies van het veegplan overwegen we in het najaar van 2019 een derde Veeg-

plan voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dan kunt u

zich nu al bij ons aanmelden. Hopelijk is het volgende Veegplan dn voor v een uitkomst!

Wilt u meer weten?

 

  

 

 

 

 

    

     

oom de conic or E -
van Twente via tel. 0547-858585of mail naar: veegplan@hofvar

-

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

nswijzen

ij 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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. 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 don

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.

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.

Voorlopige voorziening

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.

Bo eoRhDoneinvan de geneen Ho‚ntwente.n

www.hofvantwente.nl

14A DN IN@aN

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

Hengevelde

- Ontheffing sluitingsuur op 7 op 8 september 2019 tot 02.00 uur

iv.m. Beachvolleybaltoernooi, Bretelerstraat 16 (24-07:2019}

Diepenheim

- Verklaring van geen bezwaar voor het houden van een fietstocht

op 14 augustus 2019 (24-07-2019}

Delden

- Standplaatsvergunning kaas, zuivel en eieren, elke vrijdag in

2020, 2021 en 2022, De Kolk (24-07-2019]

Goor

-Vergunning Terras op Straat op 3, 10, 17 en 24 augustus 2019,

aan de Grotestraat. In verband hiermee zal de Grotestraat worden

afgesloten voor alle bestuurders in de beide richtingen op 3, 10,

17 en 24 augustus 2019 van 15.00 uur tot 01.30 uur. Het gaat om

het deel van de Grofestraat dat ligt tussen de Waterstraat en de H

Heijermansstraat (24-07:2019]

- Vergunning BBQ, Beats, Beers, Barbers op 31 augustus 2019, De

Höfte 5. In verband hiermee wordt het gedeelte van de parkeer-

plaats voor de ingang van De Reggehof afgesloten op 31 augustus

(25-072019)

- Vergunning Koekeloeren op 8 september 2019, De Höfte 5. In

verband hiermee wordt het gedeelte van de parkeerplaats voor de

ingang van De Reggehof afgesloten op 8 september (25-07:2019].

Markelo

- Vergunning Fancy Fair en loterij op 21 september 2019 op het

Kerkplein. In verband hiermee zal het Kerkplein worden afgeslo-

ten voor alle bestuurders van 20 september 2019, 19.00 uur tot

21 september 2019 16.00 uur (25-07:2019)

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 gelij de Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 



- Grote Looweg 4 Ambt Delden op 31 augustus 2019.

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

De volgende ontheffingen zijn - onder het opleggen van voor-

schriften- verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoei-

hout buiten een inrichting:

- Stoevelaarsweg 15 Markelo, van 1 november 2019 tot 1 novem-

ber 2021 (24-07-2019)

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzoge. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schriftelik 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 voor-

ziening verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspradk van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Wij hebben het voornemen om onderstaande persoon vanwe-

ge het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen

na wijziging van het adres een adreswijziging door fe geven

aan het gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet ba-

sisregistratie personen ambtshalve in te schrijven op het adres:

Onbekend.

  

Betrokkene kan 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

 

     24072019r Onbekend _ |24-072019

 

www.hofvantwente.nl

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


