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Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

i gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis
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Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken s

  

 

 

16 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/milieupark

Openingstijden Milieupark:

* Woensdagmiddag van 12.30 tot 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

huis … voor:

ES x Maandog 12.00-19.30 wur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:

de o hekonenel Disdog 0700-1700 wr e
Telefoonnummer 0547 85 85 85 ensdag 09.00- 17.00 wur ummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

Öck bereikbaor onder: 14 05 47 Donderdag 09.00- 1300 uur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

WhatsAppnummer: í Vrijdag 09.00 - 13.00 uur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

U krijgt|L drukriool of bomen op de weg. Let op!

Ù kunt ook chatten met de gemeente via: a e E DSNinarn

www.hofvantwente.nl. [ussen 09.00 en 12.00 uur} J kunt op onze website online een afspraak mal over coronaof maatregelen omtrent

via www.hofvantwente.nl/afspraak. corona! © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Welkom bij de of le opening

van IKC Magenta

 

We nodigen u daarom graag uit een kijkje te komen nemen in

ons nieuwe integraal kindeentrum Magenta, tijdens de open dag

op zaterdag 26 september aanstaande van 13.30 tot

16.00 uur.

Uitnodiging IKC Magenta

OPEN DAG

  
Door corona was er eerder nog geen gelegenheid om een of-

ficiële opening te organiseren. Dat kan nu wel maar dan uiter-

aard in aangepaste vorm. We willen u graag mee laten kijken

met alle mogelijkheden die IKC Magenta te bieden heeft.

De leerlingen van Integraal Kindentrum [IKC] Magenta zijn in

mei enthousiast begonnen met de lessen in het nieuwe gebouw

aan de Langestraat. IKC Magenta is duurzaam gebouwd; er is

gebruik gemaakt van de nieuwste technologische 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 daarnaast 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 leer-

Îingen in de leeftijd van TO tot 14 jaar vorm te geven. Dit is

nog in ontwikkeling.

 

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

Wij ontmoeten u graag op zaterdag 26 september.

U vindt IKC Magenta aan de Langestraat 1 18B, 7491 AK Delden.

U bent van harte welkom.

Namens bestuur, directie en personeel van IKC Magenta,

Mariël van Loenen, directeur onderwijs KC Magenta

Nina Brouwer, manager kinderopvang

Naast kinderopvang en de basisschool zijn de volgende organi-

saties op dit moment vertegenwoordigd binnen het kindcentrum:

- Kinderfysiotherapie Fleminghof

- GGD Twente

- RID, Regionaal Instituut voor Dyslectie

- BEÓ Logopedie

- Muziekschool Hof van Twente

- Welzijnsorganisatie Salut

TET
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Afspraak maken met de gemeente via chatrobot

 

Gemeente Hof van Twente startte op donderdag 10 september (dag van de digitale communicatie] een proef met een chatrobot. Met de

chatrobot kunnen inwoners een afspraak inplannen voor de aanvraag van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Hof van Twente is

daarmee één van de eerste gemeenten in Nederland die een proef gaat doen met een chatrobot. Burgemeester Ellen Nauta, portefeuille-

houder dienstverlening: “Onze dienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Met deze proef willen we samen met inwoners gaan ervaren

of een chatrobof daarop een goede aanvulling is.”

 

 

Inwoners > Paspoert jbewisenuitreksels > Pzspcort

Paspoort

+ Tweede paspoort

+ Vluchtelngenpaspoort

 Vreemdeingenpaspcort

Paspoort

unt wonine een afszraak maken

Kertiteitskaort

Ribewis

wooer

Bensjs van Ineven zijn

Legaisatie bandtekening

Utreksel burgerije stand

ONDERKEMERS _ BESTUUR

Voor de aarwraagvan een paspoort moet u persconlijk angskornenop het gers

uerijk S werkdagen na de aanvraag Ie het paspoort voor u klaar. U kunt deze;

komen ophalen tjcens anze opeangstijden. U aant het paspoort o9k aten bezot

 

I de aanwraag voor een kind jonger dan 18 jaar?

 

  
 

Utreksel Basisregitratie

Personen (SRP) Spoedaarvraag
 

Verkisring Omtrent het

D ?

e aspoon kwijt of gestolen
  Vermssing reisdocunent

Hoe werkt de chatrobot?

    

De chatrobot is beschikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur. Inwoners die dan via de website een afspraak inplannen voor een

paspoort, rijbewijs of identiteitskaart worden hiervoor in contact gebracht met de chatrobot. Als een inwoner via de chatrobot niet goed

geholpen kan worden, dan neemt een medewerker van de gemeente het gesprek digitaal over. Inwoners die een afspraak hebben inge-

pland via de chatrobot, kunnen n afloop aangeven hoe zij dat hebben ervaren.

Nieuwe contactkanalen

Gemeente Hof van Twente vindt goede dienstverlening erg belangrijk. We merken dat er vanuit inwoners steeds meer behoefte is aan

digitaal contact met de gemeente. Naast de traditionele kanalen, zoals telefoon en post, biedt de gemeente sinds een paar jaar ook dienst-

verlening aan via social media. Inwoners weten ons steeds meer fe vinden via Facebook, WhatsApp en Íve chat. D

gewaardeerd. Zo krijgt onze live chat gemiddeld een 9,1 (gebaseerd op 251 reacies). De chatrobot is een uitb

Hof van Twente sinds 2018 aanbiedt.

Hof van Twente loopt voorop

   

dienstverlening wordt

ng op de live chat die

 

 

Gemeente Hof van Twente is één van de eerste gemeenten in het land die een chatrobot voor het maken van afspraken gaat testen. De proef

waaraan wij deelnemen is gezamenlijk met 4 andere gemeenten (Geldrop-Mierlo, Gorinchem, Overbetuwe en Tilburg]. Hof van Twente is

de eerste van deze gemeenten waarbij de proef van start gaat. Een aantal inwoners heeft de chatrobot al gefest in het gemeentehuis. De

reacties waren overwegend positief.

Testen en evalueren

De proef draait 6 maanden. Tijdens die maanden en n afloop wordt geëvalveerd hoe de chatrobot wordt ervaren. Daarna wordt besloten

of de proef een vervolg krijgt.

Raadsvergadering woensdag 16 september 2020

Deze vergadering , in verband met maatregelen ter voorkoming van verspreiding van hef Coronovirus, helaas niet fysiek bj e wonen.

De vergadering is wel ve te volgen via gemeeneraad.hofvantwente.nl

19:30-19:45 Introductie

Toelichting hoe en waarom Woonvisie, relatie met ander beleid en pro-

jeclen

19:45-20:15 Toelichting onderzoek

Bevolkingsontwikkeling gemeente, per kern en buitengebied, woningbe-

hoefte tot 2030

20:15-20:30 Terugkoppeling woontafels

Bewonersavonden en bijeenkomsten experis

20:30-20:55 Discussie

Hoe denken de raadsleden over de effecten van bevolkingsontwikkelin-

‚gen, faciliteren lokale woningvraag en specifieke doelgroepen

20:55-21:00 Vervolgstappen en afsluiting

Voor meer informatie over deze raadsvergadering zie

https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen 

heeft uzelf in de hand

 

Avondje weg? Licht aan

en deur op slot!

De gemeente vraagt al haar

inwoners om voortdurend alert

te zijn op inbraken. Samen

kunnen we het de inbreker niet

te makkelijk maken. Ook als

we 's avonds even niet thuis

zijn. Om een inbraak te voor-

komen als u ‘s avonds weg

bent, is het belangrijk dat u de

volgende maatregelen neemt:

* Niet thuis? Licht aan!

Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een be-

woonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u ‘s avonds weg bent,

laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot

’s avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een

lamp. Vergeet de buitenlamp niet.

+ Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!

Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in het slot.

Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio werken erkende

Poliiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW]bedrijven. Zij adviseren over

maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen deze

bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren

van goed hang-en sluitwerk. Een erkende PKVW-bedrijbij u in de

buurt vindt u op www.poliiekeurmerk.nl/bewoners/pkww_ bedrijf.

  

 

* Quiz

Doe de quiz en test jou kennis over inbraken:

https://www.inbraakchecker.nl.

Hallo, hoe gaat het met ons?

Hallo,

hoe gaat het ((\metons?

 
Met deze vraag wordt de komende periode aandacht gevraagd

voor de GGD Gezondheidsmeter 2020. De GGD Gezondheids-

meter 2020 is een groofschalig onderzoek onder volwassenen en

ouderen. Met de uitkomsten bepalen gemeenten, GGD'en en an:

dere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende

jaren. Het is dus belangrijk om mee fe doen!

Hoe kunt u meedoen?

Op vitnodiging

Heeft u een uitnodiging voor het onderzoek per post ontvangen?

Vul dan de vragenlijst in en u doet mee. Ook maakt u dan kans

op een Apple Watch of Pad.

Online via de website van de GGD Twente

Geen vragenlijst ontvangen?

Ga dan naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020.

Resultaten van het onderzoek

De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld

en verwerkt. Meer informatie?

Ga naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020

www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Erve Lankheet 2, Bentelo

het vergroten van een woning 2 september 2020

De Kolk ongenummerd, Delden

het kappen van bomen 7 september 2020

A. Quantstraat 79, Diepenheim

het bouwen van een buitenlokaal 30 augustus 2020

Ruimersdijk 40, Diepenheim

het bouwen van een erker

Deldensestraat 99, Goor

het kappen van een beuk

 

25 augustus 2020

2 september 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Hengevelderweg 6, Diepenheim

het bouwen van een bedrijfshal,

ter inzage vanaf zaterdag 5 september 2020

Ensink ong. (kuvelg 14), Goor

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 9 september 2020 21 oktober 2020

Van Coeverdenstraat 28‚ Goor

het verbouwen van een woonzorgcomplex en het bouwen van een ser-

re, ter inzage vanaf woensdag 9 september 2020 21 oktober 2020

Slotsweg 3, Hengevälde

het milieuneutraal wijzigen van een inrichting, ter inzage vanaf

vrijdag 4 september 2020 16 oktober 2020

Reactie tot

 

17 oktober 2020

Vervolg

Larenseweg 11a, Markelo

het verbouwen van een schuur, ter inzage vanaf dinsdag 8 septem-

ber 2020 20 oktober 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Kanaal ZZ 8, Ambt Delden

het bouwen van een werktuigenberging

Enterseweg 1, Goor

het bouwen van een opslaghal

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informati

Verzoek om handhaving

Bentelosestraat 31a, Hengevelde

het uitbreiden/wijzigen van het bedrijf

Noordur.hlere:r.hwe? 6a, Markelo
het vergroten van het bedrij

 

Intrekken omgevingsvergun

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

 

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

Potdijk 5, Markelo

het plaatsen van een pellet kachel,

ter inzage vanaf zaterdag 5 september 2020 17 oktober 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 bezwaarschrift zet 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 uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de 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 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.

nswijzen

ij 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 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 besfsing of bezwaar of beroep, dan kunt y 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 behundeîl.

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 handhoving indienen bij burgemsester 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 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

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.



Vrijwilligersvacature

 
www.hofvantwente.nl

Aar tenver ingen kunt u inzie

p og e eevendentmlJSE e

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

- Loterijvergunning op 20 september 2020, Da Costastraat 7

(10:59.2020]

Melding incidentele festiviteit

- De Bebsel, Hengevelderstraat 20, Goor op 16 september 2020

- Café de Whee, Da Costastraat 7 Goor op 20 september 2020

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Stookontheffing

De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Stokkumerweg 25 in Markelo (10-09-2020]

Verkeersbesluiten

- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Mors 4 in

Delden (017:09-2020]

- Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-

plaats aan de Deldensestraat (Goor), ter hoogte van huisnummer

23. (17-09-2020]

- Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-

laats aan de Wijnkamp (Goor), ter hoogte van huisnummer 67.

17:09-2020]  

Vervolg

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maokt [datum tussen haokjes) kunnen belanghebbenden hiertegen

schrtfielijk bezwoor maken bij burgemeesier en wethouders van de

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

Gisende kwesties kan gelijkijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank Postbus 1006 8000 GB te Zwolle «n verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


