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é’s Hof van

o_Twente

www.hofvantwente.nl

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Emailadres: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547-85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47°

WhatsAppnumm

U krijgt antwoord binnen 24 uur

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

vewrw:hofvantwente.nl. [ussen 09.00 en 1200 uur)

 

 

 

 
 

| HOFNIEUWS

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

voor:

Maandag 12.00- 19.30 wur

Dinsdag 09.00- 17.00 uur

Woensdag 09.00- 17.00 uur

Donderdag 09.00- 13.00 uur

Vrijdag 09.00- 13.00 uur

maken?

U kunt op onze website online een afspraak maken

via www.hofvantwente.nl/afspraak.

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

ingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

\……‘alleen buiten kantoorijden bereik-

baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of maatregelen omtrent

corona!

  

 

 

19 augustus

2020

De medewerkers die u hier e woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/mil

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

« Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

© Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

vpark
 

 

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

, andere mensen ont-

e moeten, een zinvolle tijds-

besteding 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 we Öwelzijn.

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwiligerszaken@salut-welzijn:

GASTHEER OF GASTVROUW BĲ

VVV INFORMATIEPUNT DELDEN

 

Ben jj gastvrij, vind je het leuk om ftoeristen en

inwoners fe i ren? Dan hebben wij een hele

leuke vrijwilligersbaan voor jou!

Omschrijving vrij rswerk

Toeristen en nkvangen en hen de door jou ver-

zamelde toerislische informatie over Hof van Twente en omstreken

versirekken. Het verkopen van toerisische producien als routes

en souvenirs, cadeaukaarten en het reserveren van de stadswan-

delingen. Het takenpakket kan in overleg vitgebreid worden met

het inkopen van souvenirs, uitvoeren van administratieve taken en

coördineren van het gidsenteam.

Jouw profiel

Je bent gastvrij, wil graag mensen ontmoeten, hebt affiniteit met

Hof van Twente olJe bent bereid hier kennis over op te doen. Je
beheerst de Nederlandse taal, een tweede taal is een pré, kan

redelijk met de computer en het internet over weg.

Werkuren per week/maand

In overleg, voorkeur voor minimaal één dagdeel (4 uur] per week.

Wij bieden

Een leuke en gezellige werkplek bij de VVVinThe Readshop Express,

waar eigen inìl\afie?op prijs gesteld wordt. Geen dag is hetzelfdei

Korting op producien uit de VWV [m.v.v. cadeaukaarten).

  

  

 

Doelstelling organisatie

Het VWV Informatiepunt Delden valt onder de Stichting HofMarketing.

Deze jonge stichting is verantwoordelijk voor het in de markt zetten

van Hof van Twente op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ontwerpbestemmingsplan

'Buitengebied Hof van Twente,

herziening Rijssenseweg 35

Markelo'

Van 20 augustus 2020 i/m 30 september 2020 ligt het ontwerp-

bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijs-

senseweg 35 Markelo® voor iedereen ter inzage.

 

 

Eris een plan ontwikkeld om op het woonerf aan de Rijssensewet

35 te Markelo een woning foe te voegen op basis van het rooc

voor rood-regeling. De initiatiefnemer is van plan om ter com-

ensatie van de slzop van 1000 m aan landchapsontsierende

ebouwing één nieuwe woning te realiseren. De voorgenomen

ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestem-

mingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze be-

stemmingsplanherziening opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,

e Hefie 7 Ie Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: https://www-ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxRijsswg35-OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloa-

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

Bkansswg; -/NL IMRO.1735.BGxRijsswg35-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling

(op_afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van

Hof van Twente op grond van artikel 11Oc van de Wet geluid-

hinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerp-beschikking

hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerp-

beschikking heeft betrekking op het vaststellen van een hoËere
grenswaarde geluid voor de locatie Rijssenseweg 35 in Markelo.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling

(op afspraak] een zienswijze naar voren brengen bij het college

van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Krudersweg 1a, Ambt Delden

het bouwen van een recreatiewoning

Gossinksweide 7, Goor

het verbouwen van een woning en het bouwen van een schuur

15 juli 2020

22 juli 2020

lependijk 44, Goor

hef kappen van een boom 6 augustus 2020

Lintelorweg 4, Goor

het bouwen van een Volière 5 augustus 2020

Wethouder Goselinkstraat ongenummerd,

Hengevelde

het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen

van een uitrit 24 juli 2020

Brinkweg 5, Markelo

hettijdelijk plaatsen van een stacaravan 31 juli 2020

 

 
OPROEP: Waar stonden deze grenspalen?

Bij de hoofdingang van het voormalige stadhuis van Delden stonden tot 2015 t\wee palen met inscriptie 'SD'. Na de afbraak van

het achterste deel van het stadhuis zijn deze palen ook weggehaald en in opslag gegaan

De inscriptie ‘SD' verwijst naar Schoutambt Delden, de oude naam van Ambt Delden. De palen zijn dus grenspalen van Ambt Delden

geweest. Wij willen de grenspalen graag op hun oorspronkelijke plek terugzetten, maar we weten niet waar ze gestaan hebben.

Mogelijk zijn deze palen al 50 jaar geleden, na de grenswijziging tussen Stad en Ambt Delden, weggehaald

Daarom vragen wij om uw hulp:

© Weet u hoe en wanneer deze palen bij het stadhuis zijn geplaatst?

« Weet u waar deze palen daarvoor gestaan hebben?

Laat dat dan weten aan —von gemeente Hof van Twente.
U kunt hem bereiken via: telefoonnummer: 0547-858585 of per e-mail: Wehofvantwente.nl
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S INFO

ó[ Hof van

oTwente GEMEENTERAAD

…

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een

beeldvormende bijeenkomst van de raad van de

gemeente Hof van Twente op:

 

Raadsvergadering woensdag

26 augustus 2020, 19.30 uur

In verband met maatregelen om verspreiding van het Coronavirus legen

te gaan, is deze bijeenkomst helaas niet oegankelik voor inwoners

De bijeenkomst is welte volgen via de website van de gemeeneraad:

htps://gemeenteraad.hofvanwente.nl/Vergaderingen

D-5infl…

De agenda voor deze bijeenkomst ziet e als volgt vit:

Onderwerp: een mogelijk afsteekverbod van

consumentenvuurwerk in Hof van Twente en

alternatieve mogelijkheden daarvoor

De volgende vragen komen aan de orde:

1. Is het wenselijk dt in de gemeente Hof van Twenie een algeheel

afsteekverbod voor consumentenvuurwerk wordt afgekondigd?

2. Wat zijn hiervoor de argumenen voor en tegen?

3. Als een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuur-

werkwordt ofgekondigd i et dn wenseljk da er dlernafioven

worden aangeboden? Wat zijn eventuele alernafieven?

4 Hoe is een afsteekverbod te handhaven?

De vragen die voorliggen zijn:

Een beeldvormende bijeenkomst is een bijeenkomsl, georgoniseerd

op iniiaief van de raad zelf. Doel van zo'n bijeenkomst s dat raads-

leden een mening kunnen vormen over een bepaald onderwerp of

bepaalde problematiek. De raad kan externe mensen vitnodigen voor

een beeldvormende bijeenkomst

De uikomst van de beeldvorming kan desgewenst worden betrokken

bij de besluivorming door de raad  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

 

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

 

Als u wilt reageren, zie inform

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Haarweg 4a, Ambt Delden

het verplaatsen van een uitrit,

ter inzage vanafdinsdag Ì1 augustus 2020 _ 22 september 2020

Rupperink 10, Delden
het plaatsen van een erfafscheiding,

ter inzage vanof vrijdag 7 augustus 2020

Vosland 30, Diepenheim

het aanleggen van een uirit,

ter inzage vandf vrijdag 7 augustus 2020

Kloosterlaan 27 Goor

hef verbouwen en vergrofen van een woning,

ter inzage vanaf vrijdag 7 augustus 2020

18 september 2020

18 september 2020

18 september 2020

 Verlengen beslisterm

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Hogedijk 3a en 3b, Markelo

het aanleggen van een vitit

 

Melding Activiteitenbesluit

 

informatie:

g

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het vitbreiden van hef bedrijf (plaatsen sleufsilo's]

Middendorperweg 6, Diepenheim

het veranderen van het bedrijf

Als u wilt reageren,

Verzoek om handha: 

Besluit (vormvrije)

milieueffectrapportage

 Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep op

http://www.hofvantwente.nl

 

Slaghekkenweg 10a, Bentelo

het veranderen van het bedrijf, plaatsen van een emissiearm systeem,

ter inzage vanaf donderdag 20 augustus 2020

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

jemeente. In dit bezwaarschriftzet u uiteen waarom u het niet eens

ent 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 igebreide voorberidingsprocedure, dan wordde bezwgren-
procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Vervolg

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 mef de uitgebreide procedure

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 Ziens

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dît

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling {op af:

Spraok|of schriftlj zienswizen
 

Voorlopige voorziening

Tijdens ebezwaar en be de sprocedure kan op eigen risico ge-

bruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit]. Als u

dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de

besìssing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen

om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Bij een beroepsproce-

dure 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 zou zijn, dan kunt u 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 beme;
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 hiernaast genoemde aanvragen en besluiten liggen op af

spraak ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor.

Voor de openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl]

raadplegen 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/

actveel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Bentelo

-vergunning voor Terrastival op 22 en 23 augustus 2020,

Bentelosestraat 42 (17.08-2020}

Hengevelde

-vergunning voor Beachtennis op 22 augustus 2020,

Bretelerstraat 16 (17-08-2020)

Markelo

- vergunning voor het houden van een kinderfestival op 29 augustus

2020, Beukenlaantje 6 (de Kosterskoele) (12:8-2020]

hofvantwente.nl/Vergaderingen

Vervolg

Hof van Twente

- vergunning voor het houden van verlichte avondwandeling op 2 en

3 oktober 2020 over diverse wegen in Markvelde, waarbij wordt

gestart kruising Kleidijk/Bekkedammerweg (12-08-2020]

Bexwaurmogelâ'ikhel'd
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen

schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoed-

eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

Voornemen ambtshalve wijziging

gegevens verblijf en adres Wet

basisregistratie personen (BRP)

Wanneer u gaat verhuizen bent v verplicht uw nieuwe adres bin-

nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-

nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat da wij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben

dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de

verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid

gegeven. Daarom heeft ons college het voornemen de volgende

personen uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van

Twente, naar het adres: onbekend

 

 

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Datum _ [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

/06.08-2020 Onbekend 06-08:2020

06082020 Onbekend 06-08.-2020

106:08-2020 Onbekend 06-08-2020

06:08-2020| Onbekend 06-08.:2020

06.08-2020| Onbekend 06-08-2020

12082020 Onbekend 12:08-2020

12082020 Onbekend 12:08-2020

1208.2020 Onbekend 12.08-2020

12.08-2020 Onbekend 12:08-2020

12082020 Onbekend 12:08-2020

12082020 Onbekend 12:08-2020

12.08-2020 Onbekend 12:08-2020

12.08-2020 Onbekend 12:08-2020     

  


