
 

www.hofvantwente.nl

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

 

 

 

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor Maondag

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor v;';”‘:gq

Emailadres: info@hofvantwente.nl e

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 Hi3

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 fijdag

  

WhatsAppnumme

U krijgt antwoord binnen 24 uur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 wur

 

0547 -858585.

z "

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor:

Afspraak maken?

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

dingen digitaal regelen.

12.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur ingsnummer Hof van Twente

09.00- 17.00 wu

09.00- 13.00 uur toorlijden van de gemeente kunt u bellen naar: 

09.00- 13.00 uur

 

Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

n 5

Dit nummeris alleen !uvlun kantoortijden bereikbaar

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk  Openingst

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld

trent corona! De medewerkers die u hier Ie woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twentegemeente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

ingstijden Milieupark:

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tof 16.00 uur

 

Getroffen door corona?

In de media verschijnen berichten over het aantal slachtoffers

dat het coronavirus per gemeente eist. Tot voor kort werd de

burgemeester door de GGD geïnformeerd over besmeftingen en

overleden personen. Als gevolg van de zware druk die op dit

moment op zorgverleners ligt, gebeurt dit niet meer.

Wij vinden het als gemeente echter van belang om daar, waar

gewenst of nodig, degenen die door corona worden gefroffen

bij fe sfaan. Bent u patiënt of nabestaande en stelf v onze steun-

 

Uitstel gemeentelijke belastingen

voor ondernemers

 

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de

verspreiding van het coronavirus is groot voor het

Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmid-

dels een uitgeb: maatregelenpakket aangekon-

igd om ondernemers te ondersteunen. De gemeente

Hof van Twente wil hieraan bijdragen door onderne-

mers uitstel te verlenen van de betaling van de ge-

meentelijke belastingen.

 

 

 

De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aan-

gevraagd zijn de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing,

reinigingsheffingen, marktgelden, bedrijveninvesteringszone en

leges die n hef kalenderjaar 2020 zijn of worden opgelegd.

Het uitstel geldt voor maximaal zes maanden tot en met novem-

ber 2020 en kan worden aangevraagd door alle ondernemers

die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaron-

der vallen ook ZZP'ers, ondernemers die actief zijn in de kunst

en cultuur en stichtingen en verenigingen

Aanvragen uitstel van betaling

Uitstel gemeentelijke belastingen kan digitaal worden aange-

vraagd via onze website: www.hofvantwente.nl/uitstel-belasting

Toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting 2019 voor ondernemers in de toe-

ristische sector wordt op zijn vroegst eind augustus 2020 opge-

legd. De ondernemers in deze sector hoeven de aanslagen dan

ook niet eerder te betalen dan 30 november 2020.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Rapperdsweg 7, Ambt Delden

het vervangen van kozijnen en dakpannen van een woning

29 maart 2020

Sportlaan ongenummerd, Delden

het kappen van bomen (herinrichting van parkeerterrein De Mors}

1 april 2020

Needseweg 1, Diepenheim

het bouwen van een jongveestal en een werktuigenberging

24 maart 2020

Molenstraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning 24 maar! 2020

Scherpenzeelseweg 5, Goor

het bouwen van een overkapping 26 maar! 2020

Diepenheimsestraat 44a, Hengevelde

het bouwen van een woning 25 maart 2020

Gorsveldweg 15, Hengevelde

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Slotsweg 6, Hengevelde

22 maart 2020

het uitbreiden van een woning 27 maart 2020

Grotestraat 2, Markelo

het veranderen van de voorgevel 27 maart 2020

Middeler 4, Markelo

het wijzigen van de voorgevel van een garage _ 26 maart 2020

Verleende omgevingsvergunningen

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Mossendamsweg 4a, Ambt Delden

het bouwen van een werktuigenberging,

ter inzage vanaf dinsdag 31 maart 2020
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12 mei 2020
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ngen oud papier inzameling Hof van Twente

 

De maatregelen voor het coronavirus zi  tot en met dinsdag 28 april 2020 verlengd. Daarom kan het zijn dat het oud

papierniet overal meer wordt opgehaald door de werenigingen, In Hof van Twente zjn 29 organisaties actief voor het
ophalen van oud papier. Het is aan die verenigingen en organisaties zelf of en hoe zij de aankomende maand oud

papier inzamelen. Op onze website www-hofvantwente.nl/oud-papier vindt u een overzicht.

Zelf wegbrengen van oud papier

Haalt de vereniging uw oud papier niet op dan kunt u het ook zelf wegbrengen. Dat kan naar de volgende locaties:

* Milieupark, Mossendamsdwarsweg 1, Goor (gratis). Het Milieupark is open 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

* Depot Markelo’s Mannenkoor, Endemansdijk in Markelo (bij het sportpark)

Dit depot is 24/7 open. U kunt daar op elk gewenst moment uw papier brengen.

* Container van Basisschool Heeckeren in Goor, terrein Bolink-HBG, DJ Bunschotenstraat 14, Goor

U kunt w oud papier hier brengen op werkdagen, ijdens de openingstijden van HBG en in de weekenden

Laat het papier niet op straat staan

Kunt u uw oud papier op dit moment niet kwijt aan één van de organisaties, wilt u het dan bewaren tot de coronacrisis voorbij is?

U kunt natuurlijk ook iemand in uw omgeving vragen om het voor u weg te brengen.

Wilt v het oud papier vooral niet in of naast de vuilcontainers deponeren?

Vragen over oud papier

Voor vragen over oud papier kunt v bellen naar Jeanet van der Kraats, afdeling Leefomgeving, telefoon 0547 — 857309

Laten we samen onze omgeving netjes houden! Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

aasvuren gaan niet door/Intrekking overige evenementenvergunningen

Grote en kleine paasvuren in Hof van Twente kunnen in verband met het coronavirus niet doorgaan dit jaar. Alle verleende ontheffingen

hiervoor zijn ingetrokken. Ook bij kleinere paasvuren komen toch al gauw meer dan drie mensen en. Daarnaast speelt dat op dit

moment Fase 2 voor natuurbrandrisico's van kracht is. Dat betekent dat er een verhoogde kans op nafuurbranden is

Van de meeste paasvuren is het hout inmiddels opgehaald door de medewerkers van het Milieupark of wordt dit in de aankomende

week nog gedaan

Overige evenementen tot en met 31 mei 2020

Ook alle overige evenementenvergunningen voor data tot en met 31 mei 2020 worden ingetrokken

De organisafies die dit befreft krijgen daarover een brief. Daarin staat vermeld hoe we omgaan met al betaalde leges en aanvragen die

al ingediend waren maar waarvoor nog geen vergunning was verleend.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen metNNN telefoon 0547-858585

Vervolg

1e Zomerdijk 2, Diepenheim

het kappen van een boom, ter inzage

vandf vrijdag 27 maart 2020, herplantverplichting _8 mei 2020

Mulderskamp 28, Goor

het plaatsen van een overkapping,

ter inzage vanaf donderdag 2 april 2020 14 mei 2020

Rozenstraat 10, Goor

het bouwen van een erker en het bouwen van een aanbouw aan

de woning, ter inzage vandf dinsdag 31 maart 2020 12 mei 2020

Van Kollaan 7 en 9, Goor

het bouwen van een winkelpand (Jumbo,

terinzage vanaf donderdag 2 april 2020

Beldsweg 39, Hengevelde

het bouwen van een kapschuur,

terinzage vanaf donderdag 2 april 2020

Rietdijk 12, Markelo

het bouwen van een tuinhuis,

terinzage vanaf donderdag 2 april 2020

14 mei 2020

14 mei 2020

14 mei 2020

 

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Steenmorsweg 7, Diepenheim

het veranderen van hef bedrijf

Melding aanleggen van een

gesloten bodemenergiesysteem

buiten inrichting

Beukenlaan 10, Bentelo

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
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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 bezwarenpro-

eedure 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 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 u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.
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Gemeentehuis gesloten op

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

 

Op Goede Vrijdag (vrijdag 10 opril) en Tweede Paasdag

(maandag 13 opril is het gemeentehuis gesloten

Voor ondernemers blijven we bereikbaar via

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket

Meldingen Openbare ruimte kunt u doen via

www.hofvantwente/Meldingen.

Voor spoedgevallen kunt u bellen naar: 06 - 11 30 88 27

[bijv. voor verstopte rioleringen, storingen openbare verlichting,

kapot wegdek of gevonden huisdieren)

(Dit nummer is aÎleen voor spoedgevallen meldingen openbare

ruimte. Niet voor andere zaken)

Afvalinzameling rond Pasen

en Koningsdag

 

‘Op Tweede Paasdag [maandag 13 april] en Koningsdag (maan-

dag 27 april} haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats daar-

van komt Twente Milieu op een zaterdag de containers legen.

Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan de straat

zet. Zo weet u zeker dat uw container geleegd wordt. De klan-

tenservice van Twente Milieu is deze zaterdagen tussen 09.00

— 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900-85201 11 of

via het contactformulier op www.twentemilieu.nl.

In plaats van

Maandag 13 april

Maandag 27 opril

wordt uw container geleegd op

Zaterdag 11 april

Zaterdag 25 opril

 

Vervolg

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 vol-

staan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan

kunt v 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, 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.

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.
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