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Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

  

 

9 september

2020

De medewerkers die u hier te 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 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

upark
 

e voor:

ESx Maandog 12.00-19.30 wur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:
Postadre ’ostbus 54, 7470 AB Goor “

Emoiladres: info@hofvantwente.nl Dinsdag 09.00 - 17.00 uur

Telefoonnummer: 0547- 85 85 'BS Woensdag 09.00- 17.00 wur ummeris alleen n kantoortijden bereik-

G E IEL Donderdag 09.00- 13.00 wur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

WE SETTEN, Vrijdag 09.00- 13.00 uur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

U Krigt antwoord tinnen 24 vui drukriool of bomen op de weg. Let op!

EDE aeeP Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
# ë U kunt op onze website online een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

wowhofvaniwenie.nl. ussen 09.00 n 12:00 w} gyy hofvantwente.nl/cfspraok. e e © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Duitsland test sirenes

VEILIGHEIDS®Nd3

Op donderdag 10 september om 11.00 uur worden in heel Duits-

land de sirenes getest. Mogelijk kunnen inwoners die in het grens-

gebied wonen dit ook horen. Mocht u dit horen, dan hoeft u niets te

doen. Het betreft een test bij onze Oosterburen

Kijk voor meer informatie over deze ‘Warntag' op de (Duittalige)

website van Nordrhein!Westfalen: htips://www.im.nrw/themen/

gefahrenabwehr/warnung/warntagnrwwasistdas

GoorseA e

demonstranten slaan aanbod

gemeente af 

De Goorse demonstranten die een vaste woonwagen-

standplaats eisen, hebben afgelopen week een twee-

de aanbod afgeslagen voor een demonstratielocatie.

Het betreft een locatie aan de Wheeweg. Burgemees-

ter Ellen Nauta: “Het demonstratierecht is een groot

joed, maar ik blijf een demonstratie in een woonwijk

niet wenselijk vinden. Vroeg of laat levert dat onrust

op. De locatie aan de Wheeweg betreft geen woon-

wijk en de grond is van de gemeente. Voor een de-

monstre is het een goede zichtplek. Helaas is nu

ook dit aanbod afgeslagen. Uiteraard blijven we met

de familie in gesprek, maar de mogelijkheden zijn nu

uitgeput.” Eerder sloeg de familie een aanbod af om

de demonstreren voor het gemeentehuis.

   

  

 

 

 

De Goorse familie demonstreert omdat zij een vaste woonwagen-

standplaats wil afdwingen. Naast deze familie zijn er nog acht

huishoudens die een standplaats willen in Goor. De gemeente

kan echter niet op korte termijn in woonwagenstandplaatsen

voorzien, omdat er geen locaties beschikbaar zijn waar de be-

nodigde voorzieningen aanwezig zijn en het bestemmingsplan

woonwagens toelaat. Dit heeft tof gevolg dat er planontwikkeling

nodig is die vergelijkbaar is met de ontwikkeling van nieuwe wo-

ningbouwlocaties. De doorlooptijd van dit proces bedraagt naar

verwachting circa twee fof drie jaar.

 
DUTEaTI

hof van twente

Welkom bij de officiële ope T e e e

 

De leerlingen van Integraal Kindeentrum [IKC) Magenta zijn

in mei enthousiast begonnen met de lessen in het nieuwe

gebouw aan de Langestraat. IKC Magenta is duurzaam ge-

bouwd; er is gebruik gemaakt van de nieuwste technologi-

sche ontwikkelingen

Het IKC biedt aan elk kind tussen O en 12 jaar de mogelijk-

heid voor ontwikkeling, ontdekking en ontmoeting. leder kind

heeft unieke kwaliteiten en daarnaas! meestal persoonlijke uit

dagingen. Binnen het Kindcentrum wordt ieder kind daarom

persoonlijk begeleid en wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en

een positief zelfbeeld. Daarnaast zijn wij samen met het naast

gelegen Twickel College Delden bezig om onderwijs voor

leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar vorm te geven. Dit

is nog in ontwikkeling.

 

Door corona was er eerder nog geen gelegenheid om een

officiële opening te organiseren. Dat kan nu wel maar dan ui-

teraard in aangepaste vorm. We willen u graag mee laten kij

ken met alle mogelijkheden die IKC Magenta te bieden heeft
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Uitnodiging IKC Magenta
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We nodigen u daarom graag uit een kijkje te komen nemen tijdens de open dag van IKC Magenta op zaterdag 26 september 2020

van 13.30 tot 16.00 uur. U kunt zich aanmelden via www.hofvantwente.nl/magenta26-9.

De tijdvakken zijn

13.30- 14.00 uur

14.00- 14.30 uur

14.30- 15.00 uur

15.00-15.30 uur

15.30- 16.00 uur

 
ntmoeten u graag op zaterdag 26 september.

U vindt IKC Magenta aan de Langestraat 118B, 7491 AK Delden.

U bent van harte welkom.

Namens bestuur, directie en personeel van IKC Magenta,

directeur onderwijs IKC Magenta

anager kinderopvang

Naast kinderopvang en de basisschool zijn de volgende organisaties op dit moment vertegenwoordigd binnen het kindcentrum:

- Kinderfysiotherapie Fleminghof

-GGD Twente

- RID, Regionaal Instituut voor Dyslectie

- BEO Logopedie

- Muziekschool Hof van Twente

- Welzijnsorganisatie Salut

De Marke II fase 2 binnenk:
 

v start

Op 13 augustus is het bestemmingsplan De Marke II fase 2 in Hengevelde onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan maakt de realisatie

van de tweede fase van de wijk Marke II in Hengevelde mogelijk. Deze fase bestaat in tofaal uit 69 nieuwe woningen. Ten opzichte van het

oorspronkelijk plan uit 2014 zijn er aanpassingen doorgevoerd om in te spelen op de behoefte aan kavels voor starters- en levensloopbestendige

woningen. Dat is goed nieuws voor mensen in Hengevelde die hier graag willen blijven wonen.

Nu het bestemmingsplan gereed i, zijn de voorbereidingen gestartom de grond bouwrijp te maken. De definitieve planning wordt bekend nadat

de aanbesteding voor het bouwrijp maken is afgerond. De onwerptekening voor het bouwrijp maken is dit najaar in te zien bij de gemeente

Wanneer de kavels precies in de verkoop gaan, hangt af van hoeveel tijd er nodig is om de grond bouwrijp te maken. De kaveluitgife start

waarschijnlijk n januari 2021.

 
Donderdag 24 september is het de land

FietsNaarJeWerk-dag!

Gezond én goed voor het milieu!

 

Werkt u die dag thuis? Doe dan een ‘thuiswerkrondje’: uw woon-

werkafstand, maar dan als ronde in uw eigen buurt. Meld u vooraf

aan op wwwietsnaarjewerkdag.nl en maak kans op een e-bikel

Het zou leuk zijn als u via social media laat weten dat u mee

gaat doen en anderen (zoals uw collega's) zo motiveert het-

zelfde te doen! Nóg leuker zou zijn als u daarbij de tags

#fietsnaarjewerkdag en/of #thuiswerkrondje gebruikt en

#ikwerkinhofvantwente.

Op 24 september: de FietsNaarJeWerk-dag:

Upload een onderweg foto met deze hashtags en maak kans op

extra prijzen! Tot fiets!

Werkzaamheden

2e Zomerdijk Diepenheim

 

In de week van 14 september wordt gestart met de sanering van

‘de wegberm aan de 2e Zomerdijk in Diepenheim. Dit betekent

dat deze weg vanaf 14 september gedurende een periode van 3

weken al dan niet gedeeltelijk is afgesloten voor alle verkeer. In

verband met een gewijzigde planning van de aannemer vind! de

sanering een week later plaats dan in eerste instantie was gecom-

municeerd. Het Projectbureau Bodem Asbest Sanering voert de

werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de 2e Zomerdijk zijn verontreinigd met as-

best. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de ver-

ontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de

plaats komt schone grond.

 

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de pro-

vincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn,

Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opne-

men mef Projectbureau BAS. Dit kan per mail: ij@hofvantwente.

nl f telefonisch: 0547-858585

www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Almelosestraat ong., Ambt Delden

het bouwen van een woning met bijgebouwen 21 augustus 2020

De Horst 8, Delden

het bouwen van een carport

Villapark 5, Delden

het kappen van een esdoorn

Kleidijk 7, Diepenheim

het verbouwen van een garage

Ensink ong., Goor

het bouwen van een wonin

Meidoornstraat 64, Goor

het aanleggen van een uitit 22 augustus 2020

Diepenheimsestraat 63, Hengevelde

het kappen van meerdere berken 28 augustus 2020

Het Wegdam 13, Hengevelde

het plaatsen van een tent voor tijdelijke opslag 17 augustus 2020

Tolweg 85, Markelo

het kappen van een beuk

5 augustus 2020

28 augustus 2020

28 augustus 2020

14 augustus 2020

25 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

 

senseweg 5a, Ambt Delden

het bouwen van een schuur,

ter inzage vandf vrijdag 4 september 2020

De Regge 9, Delden

het bouwen van een overkapping met een berging en het plaatsen

van een erfafscheiding,

ter inzage vangf zaterdag 29 augustus 2020 _10 oktober 2020

Hooi-esch 3 en De Kosterskamp 6, Delden

het kappen van 3 prunussen, ter inzage vanaf

dinsdag 1 september 2020, herplantplicht

Langestraat 27, Delden

het kappen van een tulpenboom,

ter inzage vanaf donderdag 3 september 2020 15 oktober 2020

16 oktober 2020

13 oktober 2020

Vervolg

Nijstandstraat 24, Diepenheim

hef bouwen van een woning,

ter inzage vanaf vrijdag 28 augustus 2020

Steenmorsweg ong., Diepenheim

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 2 september 2020

Deldensestraat ong., Goor

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 1 september 2020

Gossinksweide 7, Goor

het verbouwen van een woning en het bouwen van een schuur,

terinzage vanaf zaterdag 29 augustus 2020 _ 10 oktober 2620

Grotestraat 64, Goo

het vergroten van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 3 september 2020 15 oktober 2020

H nÊsweg 1, Goor

het verbouwen en het wijzigen van de gevels van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 3 september 2020 15 oktober 2020

Brummeloarsweì 5a, Markelo
het kappen van een eik,

ter inzage vanaf zaterdag 29 augustus 2020

Hogedijk 3a en 3b, Markelo

het aanleggen van een uirit en het verharden van een bestaand

uiti, ter inzage vanaf woensdag 2 september 2020

14 oktober 2020

9 oktober 2020

14 oktober 2020

13 oktober 2020

 

 

 

10 oktober 2020

Larenseweg 4, Markelo

het kappen van een beuk,

ter inzage vanaf dinsdag 1 september 2020

Oude Rijssenseweg 31, Markelo

het bouwen van een kapschuur met een paardenstel,

terinzage vanaf vrijdag A september 2020 __ 16 oktober 2020

Rijssenseweg 37, Markelo

hef kappen van een boom,

ter inzage vanaf donderdag 3 september 2020 15 oktober 2020

Twikkel 29, Markelo

hef plaatsen van een dekkopel,

ter inzage vanaf vrijdag 4 september 2020

13 oktober 2020

  

16 oktober 2020

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

5, Ambt Delden
Meijerinkveldkamps

tal/wagenberging en het veranderenhet bouwen van een jongvees!

van de inrichting, ter inzage

vanaf donderdag 10 september 2020 22 oktober 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Burg. Buiivoetsplein 70, Bentelo
het plaatsen van een fietsenstalling

Suetersweg 1, Bentelo

het vergroten en het verbouwen van een woning

Rupperink 1, Delden

het verbouwen van een woning, het aanleggen van een uitrit en het

plaatsen van zonnepanelen en een erfafscheiding

 

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 n hen direct beroep

worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt v 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

 

ienswijzen

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 mon3elmg (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 beslui]. Als

u dringende belangen heeft waardoor v niet kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter

vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.

 

Vervolg

Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd bij de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar n te dienen of beroep in te stellen. Áls u

van mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhoving ndienen bij Purgemeester 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 dan

telefonisch een afspraak: 0547-858585

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe}

Deze beslissing maakt onderdeel uit van E 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

Aangevraagde vergunning/ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

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

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

 



Markelo

- Vergunning Enduro Motorcross van 11 i/m 13 seplember 2020, Herike-

resweg 5a. In verband hiermee zullen op 11, 12 en 13 september 2020

de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

© de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in beide

richtingen:

- de Herikeresweg vanaf de inrit Hessenheem tot aan de Imminksweg;

- de zandweg vanaf de Goorseweg (bij aannemersbedrijf Oonk-Note-

boom) inclusief beide aftakkingen [links naar de Herikeresweg achter

buitencentrum "Hessenheem” en rechts richting circuit;

- de zandweg, verlengde Imminksweg.

« het parkeren te verbieden aan beide zijden van de Herikeresweg (tussen

de Potdijk en de Imminksweg) en de Imminksweg.(31-08-2020]

- Vergunning Truck Run op 3 oktober 2020 over diverse wegen in de Hof

van Twente. Verirekpunt Oude Rijssenseweg 11, parkeerplaats Dieka van

de Kruusweg, in Markelo (01-09:2020]

ikheid

nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt

Ldnmm tussen haakies) kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk
ezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hof

van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoedeisende kwesties kan

gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067

80d0 ÎB te Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend.

 

www.hofvantwente.nl

I AET

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 


