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ije Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

Storingsn gemeenteHof van

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

u_mmur‘alleen buiten kantoortijden bereik-

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis D

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

 

 

 

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor M

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor gmndas (I)g% :;.gg uur

Emailadres: info@hofvaniwente.nl insdag ,00 - 17.00 uur

Woensdag 09.00- 17.00 uur
  

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

 

 

 
 

 

 
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
 

4 4 Donderdag 09.00- 13.00 wur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

$‚°h';‚l;';'krf‘_::r'n“"d“"e Vijdag 09.00- 13.00 uur ENeeSE|MEE

U k Evoud E drukriool of bomen op de weg. Let op!

E e maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

hofvantwente nl ‘…î“ 0900en12.00uu) _ U kuntEEwebsite ÎË&” aun:fxpruukmaken over corona of maatregelen omtrent
Ó D í í via www.hofvantwente.nl/afspraak corona! © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

 

Rookmelders redden levens

De beste plek voor uw rookmelders

Rookmelders worden vandf 1 juli 2022

wettelijk verplicht in alle woningen. E m

Maar waarom wachten tot die datum? “

Hang tenminste rookmelders in de hal

en op de overloop. Door deze ruimtes

vlucht u bij brand. Nog beter is het om

ook rookmelders op te hangen in alle E
slaapkamers en de woonkamer. En wilt

u de beste veiligheid, hang dan rook-

melders op in alle ruimten waar brand kan ontstaan. Zo zorgt u

ervoor dat brand snel wordt ontdekt en u voldoende tijd heeft om

uw huis veilig te verlaten.

In ieder geval (wordt de wettelijke plicht):

- Op elke verdieping tegen het p|n‘an,

-Minimaal 50 cm van een muur of hoek en vanuit de nok van

het huis;

- In de ruimte waar de slaapkamers op uitkomen.

  Voor nog meer veiligheid:

-In iedere slaapkamer;

- In de woonkamer of een andere ruimte waar v veel bent;

- In de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan (als dit

niet de badkamer is};

-In de keuken adviseren wij de rookmelder zodanig te plaatsen

dat hij niet direct in de stoom/damp van een kooktoestel of vaat-

wasser hangt. Lukt dit niet, plaats dan een thermische melder

- In iedere ruimte waar v elektrische apparaten oplaadt (telefoons,

toblets, e-bikes, hoverboards, …

 

Plaats de rookmelder niet:

* in een badkamer, bij een ventilator of ventilatieopening, boven

de verwarming, op tochtige plekken.

——

ROOKMELDERS MM

REDDEN LEVENS
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Start realisatie ontmoetingspark

‘de Koppel’ in Diepenheim

 

Het realiseren van een ontmoetingspark op sport-

park ‘de Koppel’ is weer een stukje dichterbij. De

voorbereidingen voor de realisatie zijn in volle gang.

In oktober start de uitvoering. De gemeente Hof van

Twente neemt aansluitend de herinrichting van het

parkeerterrein op het sportpark mee en voorziet deze

van nieuwe verlichting en beplanting zodat alle werk-

zaamheden voor het nieuwe sportseizoen van 2021

zijn afgerond.

 

Ontmoetingspark ‘de Koppel’

Het doel van het Ontmoetingspark is een plek te creëren waar

natuur, kunst, cultuur, onderwijs en sport samenkomen. Zodat

spontane ontmoetingen fot stand komen tussen mensen die elkaar

normaal niet zo snel tegenkomen. Het is een plek waar u kunt

sporten met vrienden, een ommetje kunt maken met opa of oma

en kunt genieten van vogels, vlinders en insecten en waar u kunt

ken naar een groepje buren die bijvoorbeeld aan het beachvol-

leyballen zijn.

htips://www.vdiepenheim.nl/533/Ontmoetingspark-de-kop-

pel/

Herinrichting parkeerterrein Sportpark de Koppel

Aansluitend aan de realisatie van het Ontmoetingspark wordt het

parkeerterrein heringericht. VV Diepenheim heeft samen met de

tennisvereniging en in overleg met de gemeente een plan uitge-

werkt. Het parkeerterrein wordt op basis van de huidige maat-

staven opnieuw ingericht. In combinatie hiermee worden de

verlichting en het groen vervangen. Ditis vertaald in een ontwerp-

tekening die te zien is op de website van de gemeente:

https://www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-

projecten/ontmoetingspark-de-koppel-diepenheim.html

   

 

 

De werkzaamheden aan het parkeerterrein starten begin januari

2021 en zijn naar verwachting eind februari 2021 afgerond.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben over

het ontmoefingspark of de herinrichting van het parkeerterrein

neemt u dan gerust contact op met:

voorzitter van VV Diepenheim, over het ontmoe-

Mmaspork op telefoonnummer NNN < per emcil op:

voorziter@vvdiepenheim.nl

h Bon de geneen f von Tvere
over de herinrichting van arkeerterrein, op telefoonnummer

0547:858585 of per emî N hofvoriwentel

De CoronaMelder-app: vanaf nu

 

 

voor iedereen beschikbaar

 

Voorkom dat u onbewust een ander besmet

Het coronavirus is er nog. Daarom kan

vanaf nu iedereen de CoronaMelder-

app gebruiken. De app informeert v als

u mogelijk besmet bent geraakt. Zo kunt

u voorkomen dat u onbewust een ander

besmet. Elke download helpt om de ver-

spreiding van corona te stoppen. In de

App Store en de Google Play Store staat

CoronaMelder voor u klaar. Het down-

loaden van de app is altijd vrijwillig.

Kijk voor het volledige persbericht op:

www.hofvantwente.nl/nieuws

? Bel 0900-0904

 Geen spoed, wel brandweer ter plaatse no:

Geen spoed

wel brandwe

Heeft u de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan belt u 0900-0904. Het

nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties

Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de brandweer voortaan over één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft

112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.

24 uur per dag bereikbaar

Het nummer 0900-0904 is 24 wur per dag bereikbaar. Na het inspreken

gionale meldkamer van de brandweer. Hiermee komt een einde aan het

brandweer in geen-spoed situaties te bereiken.

 

n de plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de re-

perk waar elke regio een eigen telefoonnummer had om de 

Geen spoed

Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed naartoe hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid paard dat niet meer

zelf uit de sloot kan komen, een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten

blank komen te staan. Het gaat dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Voor zulke situaties belt u

voortaan 0900-0904.

Meer informatie over het landelijke geen-spoednummer vindt u op www.brandweer.nl/geenspoed.

mabegroting Hof van Twente: voelbare maatregelen onvermijdelijk

 

Landelijk beleid dwingt gemeente tot het uiterste

 

De begroting van gemeente Hof van Twente staat flink onder druk. Om de financiële huishouding op orde te hou-

den, nu en in de toekomst ente komend jaar de structurele uitgaven vermindert

en de inkomsten vergroot. Wethouder Scholten van Financi “We hebben te maken met andere tijden. Er wordt

steeds meer gevraagd van inwoners, maar ook van gemeenten. We krijgen wel steeds meer taken, maar niet de

bijbehorende ‘knaken’. Daardoor moeten we onze uitgaven elk jaar verder terugdringen. De gevolgen hiervan

worden steeds meer voelbaar.” De komende jaren zal de gemeente moeten snijden in het voorzieningen

  

 

 

 

 

   

de dienstverlening moeten versoberen. Wethouder Scholten: “Dat is erg vervelend, maar ook nodig om voorbereid

te blijven op de toekomst. Doordat we jarenlang voorzichtig hebben begroot kunnen we nog rondkomen. Maar

wat ons betreft is de grens nu wel bereikt. Als we nog dieper moeten snijden, tasten we het basisniveau aan waar

we als gemeente voor staan. Dat willen we absoluut niet. We blijven dan ook, samen met andere gemeentes,

flink aandringen op compensatie door het Rijk.” Het college heeft de begrofing als voorstel aangeboden aan de

gemeenteraad, Die vergadert hierover op maandag 2 en woensdag 4 november.

 

 

 

Om de begroting voor komende jaren sluitend te krijgen, is een aantal maatregelen nodig. In totaal gaat het om een bedrag van 2 miljoen

euro. Vorig jaar zijn ook al enkele maatregelen gefroffen. De huidige maatregelen houden hier rekening mee en sluiten hier op aan.

Het voorstel is om fors te bezuinigen op de kosten voor het beheer van de openbare ruimte, door hier anders mee om fe gaan (€ 700.000].

De bestaande bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie wordt verhoogd met € 100.000. Daarnaast zullen volgend jaar de

gemeentelijke subsidies niet worden geïndexeerd, wat € 150.000 oplevert. Datzelfde geldt voor alle materiële uitgaven [€ 245.000). De

uitgaven binnen het sociaal domein worden verlaagd met € 100.000, onder meer door bij de huishoudelijke hulp (Wmo} geen strijkvoorzie-

ning meer te vergoeden en de was verzorging alleen nog maar als algemene voorziening aan te bieden. Tot slof zien we ons genoodzaakt

om de Ozb met 10% [extra) te verhogen. Wethouder Scholten: “De gevolgen van dit maatregelenpakket zullen voor iedereen merkbaar

en zichtbaar zijn. We hebben geprobeerd de lasten zo evenwichtig mogelijk te spreiden, want we willen een gemeente blijven met een

sociaal gezicht en maatschappelijke sport- en welzijnsvoorzieningen waar onze inwoners graag blijven komen. Want dat is wat Hof van

Twente een hechte gemeenschap maakt.”

 

Nieuw beleid

De begroting geeft beperkt mogelijkheden om te investeren n nieuw beleid. Dat betreft vooral investeringen die noodzakelijk zij

belangrijk zijn voor onze inwoners. Zo honoreren we het verzoek van de voetbalvereniging Rood-Zwart uit Delden om een wijkvoorziening

te worden, vergelijkbaar met ’t Doesgoor in Goor. Hiervoor is in samenwerking met Salut een plan ontwikkeld. Wij gaan hier een structu-

rele subsidie voor beschikbaar stellen. Datzelfde doen we voor het Taalpunt/taalcafé, dat al langer bestaat, maar telkens met incidentele

middelen werd gefinancierd. We doen dit in afwachting van de nieuwe wet Inburgering. Daarnaast willen we in de toekomst de bermen

en sloten zo duurzaam mogelijk onderhouden met oog voor biodiversiteit. We maken ruimte om de structurele kosten hiervan te kunnen

betalen. Tot slot gaan we - samen met het Rijk en de provincie - in het kader van de verkeersveiligheid meebetalen aan de beveiliging van

8 niet actief beveiligde overwegen (NABO's) in onze gemeente. De ontwikkeling van het TSBerrein, die de gemeente een aantal weken

geleden bekendmaakte, heeft geen directe gevolgen voor de begrofing en de bezuinigingen. De begroting gaat over structurele uitgaven,

terwijl deze investering een incidentele uitgave is, die op termijn ook weer geld oplevert.

  

 

  

 

Reëel scenario

De druk op de gemeentelijke begroting is vooral het gevolg van landelijk beleid. Gemeenten krijgen steeds meer nieuwe taken, maar krijgt

niet het geld wat nodig is om die taken goed te kunnen doen. Dat, samen met de coronacrisis, heeft tot gevolg dat er voelbare maatregelen

nodig zijn om de begroting komende jaren sluitend te krijgen. Onze gemeenteraad roept de rijksoverheid dan ook op om gemeenten spoe-

dig structureel hogere uitkeringen e geven. Een vurig pleidooi dat ook de gemeente houdt, bijvoorbeeld in het kader van de herverdeling

van het Gemeentefonds, maar ook via de VNG, P1Ô en andere kanglen

Tips om een inbraak te voorkomen

 

 

Wist u dat?

90% van de inbraken een zogenaamde 'gelegenheidsinbraak! is?

Een inbreker gemiddeld 30 seconden nodig heeft om binnen te komen?

U 50% van de inbraken met eenvoudige middelen kunt voorkomen?

Tips

Gelukkig kunt u zelf veel doen om inbraak te voorkomen:

* Sluit alijd ramen en deuren, ook al bent u maar ‘heel even! weg

* Laat nooit sleutels aan de binnenzijde van de deur

* Laat onbekenden niet via de intercom binnen

© Zet verpakkingen van dure nieuwe apparatuur niet bij het huisvuil

© Laat TNT Post de post bewaren bij vakantie, zet uw krant tijdelijk stop

* Bewaar pasjes en pincodes nooif samen

© Registreer uw waardevolle spullen, graveer waardevolle dingen

* Maak foto's van sieraden en noteer serienummers van elektronica

© Ken uw buren en maak afspraken bij afwezigheid

* Hang uw adres niet aan uw sleutelbos

« Plaats eventueel een alarm, als aanvulling op goede sloten en

gewoonten

« Zorg voor de verlichting waardoor het ijkt of er iemand thuis is

* Wees ook op uw vakantie alert en tref de nodige voorzorgmaat-

regelen op uw vakantieadres

Bel altijd de politie als u iets niet vertrouwt

EEA

aandacht voor de effecten

van klimaatverandering 

Houden zol Datis de kern van de campagne die vorige week van

start is gegaan. De 14 Twentse gemeenten, waaronder Hof van

Twente, vragen met deze campagne de aandacht van hun inwo-

ners voor de effecten van klimaatverandering. De 14 wethouders

van deze gemeenten gaven samen de (digtale) affrap. Met de

campagne willen de gemeenten het bewustzijn over de klimaat-

verandering vergroten. Wat is het effect van de steeds warmere

zomers? Wat merken inwoners daar thuis van? Welke effecten

zijn wel of niet acceptabel?

Op het online platform www.groenblauwtwente.nl vindt u eenvou-

dige maatregelen waarmee v gelijk aan de slag kunt om uw huis

‚en tuin hitte- en waterproof te maken. Wethouder Harry Scholten:

"Ik ben trots op mijn inwoners en ik weet zeker dat onze inwoners

hun steentje kunnen bijdragen om de overlast door klimaateffec-

ten te voorkomen. Met kleine aanpassingen kan iedereen zijn huis

oftuin al hitte- en waterproof maken”

 

 

Kijk voor het volledige persbericht op:

www.hofvantwente.nl/nieuws of op de website:

www.groenblauwtwente.nl.

Gemeente Hof van Twente

zoekt Zonneboeren

 
Gemeente Hof van Twente wil via een proefproject onderzoeken

of er kleine zonneparkjes gerealiseerd kunnen worden binnen een

agrarisch bouwvlak.

Gemeente Hof van Twente heeft gemerkt dat er veel agrarische

bedrijven zijn die zonnepanelen op hun dak hebben of willen.

Ook ziet de gemeente dat er veel agrarische bedrijven zijn die

nog bouwmogelikheden hebben binsen hun bouwslak MU! een

proefproject wil de gemeente onderzoeken of die ruimte ook

voor een klein zonnepark gebruikt kan worden. In eerste instantie

wordt gezocht naar circa 25 locaties. Mogelijk kunnen de ini-

tiatieven gezamenlijk worden opgepakt. Agrariërs die interesse

hebben, kunnen hierover contact opnemen met

M bofvantwente.nl of

 

> INFO

S[ Hof van

wente GEMEENTERAAD

 

Raadsvergaderingen maandag

2 november 2020, 19.30 uur en

woensdag 4 november 2020 
 

Deze vergaderingen zijn, in verband met maatregelen ter

voorkoming van verspreiding van het Coronavirus, helaas

niet fysiek bij te wonen. De vergaderingen zijn wel live te

volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

Hierbij nodig k v uit voor de vergadering van de raad van de ge-

meenie Hof van Twente op maandag 2 november 2020 18:00 uur,

1e termijn Begrofing 202Î, en woensdag 4 november 2020, 19:30

wur 2 termijn Begroting 2021, in de raadzaal van het gemeentehuis

van Hof van Twente. Onderstaand ireft u de agenda aan.

 

De voorziter,

Was getekend

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4_ Vaststelen besluitenljst van de vergadering van 6 oktober 2020

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Acieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschoppelike Regelingen

Besluitnemend Spreektijd Spreektijd

perfractie college

8. Progronmobegroling 202 \ rm H

'Een nieuwe realiteif e termijn e termijn

10 min 70 min

. Schorsi / í

Jot 4november 2020, 2e termijn 2 termijn
$ min 35 min

19:30 uur.  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 



Blad van gemeentelijke bomen in uw tuin?

Maak gebruik van de bladkorven!

 

 
Bladkorven alleen voor blad van gemeentelijke bomen!

Bladkorven zijn bedoeld voor het blad van gemeente
 

Onze gemeente is een prachtig

groene gemeente, de naam HOF

van Twente zegt het al. Bomen zi

mooi en zeker in de herfst genie-

ten we ervan. Het enige nadeel is

dat de meeste bomen in de herfst

hun blad verliezen en dat brengt

soms behoorlijk wat opruimwerk

mee. Zijn er gemeentelijke bomen

waarvan het blad in uw eigen tuin

valtf? Dan kunt u dat blad kwijt in

de bladkorf die vanaf half oktober

in uw wijk staat.

  

jke bomen dat in uw tuin terecht komt. Het is een extra service zodat uw groenbak niet overvol

wordt. Het groenafval uit uw eigen tuin mag niet in de bladkorven en ook het blad dat op de straat, stoep of in de plantsoenen komt hoort niet in de

bladkorven. Dat blad wordt door de gemeente in samenwerking met Gildebor opgeruimd.

Wanneer en waar?

In alle kernen komen vanaf 12 oktober de bladkorven op dezelfde plekken als vorig jaar. De korven worden afhankelijkvan hoe vol ze zi

 

geleegd. Zijn de korven niet helemaal vol dan wordt de frequentie van legen aangepast. De bladkorven zullen tot de kerstin de wij blijven staan

Het kan zijn dat in de herfstperiode sommige korven verplaatst worden. Dat gebeurt omdat boomsoorten in verschillende periodes hun blad laten

vallen. U mag de bladkorven niet zelf verplaatsen omdat de route voor vrachtwagen dan niet meer klopt.

 
Bladkorven alleen voor bladafval van gemeentel

e bomen!

De korven zijn dus alleen bedoeld voor blad van gemeentelijke bomen. Wanneer u ander (tvin)afval of blad in de bladkorf doet halen wij de bladkorf

weg. Uw eigen tuinafval kunt u gratis brengen bij het Milieupark Hof van Twente aan de Mossendamsdwarsweg 1 in Goor.

Geen extra korven of verplaatsing van korven

Bij de gemeente komt regelmatig de vraag binnen om de bladkorf op een andere plek neer te zetfen of om er nog één bij e plaatsen. Vanwege de

kosten of de te rijden route i dit helaas niet mogelik. Ook mag v nietzelf een bladkorf plaatsen, de gemeente zal deze korven verwijderen.

Blad ruimen kost misschien wat moeite maar geniet u vooral van de herfst!

\ DTEaTIn
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wekeliks

 ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding

WILÊ graa,

s°lut ‘hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?e  Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime

Je houdt van omgang met mensen en vindt het fijn om op wis-

selende tijden ingezet te worden. Je bent goed in het nakomen

van afspraken.

Werkuren per week/maand

In overleg op basis van aanvraag.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl °PP

CHAUFFEUR ANWB AutoMaatje

VOOR HET

ANWB

AUTOMAATJE

HOF

VAN TWENTE

Ben jij een gezelligedameof heer die graag autorijdt

en con pragije maakt, dan hebben wij cenleuke viijr

willigersvacature voor jou!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het verzorgen van '!:i"vefvoef van deur tot deur met jouw eigen

auto voor minder mobiele inwoners, waarbij het gesprek tussen

deelnemer en chauffeur een waardevol sociaal contactmoment is.

Voor het vervoeren van mensen uit een ander huishouden hanteren

wij de richtlijnen van het RIVM. Sinds 1 julí geldt: draag een mond-

kapje als je met mensen uit een ander huishouden in een aufo zit.

Jouw profiel

In het bezit van een geldig rijbewijs B en in het bezit van een

eigen auto om in te zetten als AutoMaatje, bij deelnemers, bij

voorkeur, uit je eigen woonplaats.

 

 

Wij bieden

Begeleiding door de coördinator van Salut. Reiskostenvergoe-

ding + eventuele parkeerkosten. Pakketje met benodigdheden

voor het vervoeren volgens de regels van het RIVM. jaarlijkse

  

Doelstelling organisatie

Salut zet zict in voor het welzijn de inwoners in de ge-

meente Hof van Twente. Dit doen iet alleen, maar samen

met vrijwilligers. Zo ook ANWB AutoMaatje. Met AutoMaatje

vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten te-

?en een geringe onkostenvergoeding. Mensen xoyË-mg moge-
ijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maat-

schappelijk verkeer is de reden dat deze vervoerservice is

opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen

winstoogmerk.

 

 

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Almelosestraat 7a, Ambt Delden

hef kappen van een boom

Den Hof 9, Delden

het verbouwen van een tandartsenpraktijk

Sportlaan ong, Delden

het kappen van 3 platanen

Wiinìuissiraai 4, Delden

hef uitbreiden van een woning

terlaan ongenummerd, Goor

het veranderen van een bestaande uitrit en

het aanleggen van 2 uitritten

Brummelaarsweg 12, Markelo

het plaatsen van een mestsilo

Potdijk 1a, Markelo

het kappen van 4 eiken

Stoevelaarsweg 21, Markelo

het vergroten van een woning

2 oktober 2020

24 september 2020

1 oktober 2020

1 oktober 2020

1 oktober 2020

30 september 2020

1 oktober 2020

22 september 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

 
Almelosestraat 11, Ambt Delden

het bouwen van een woning met bijgebouwen,

ter inzage vanaf donderdag 8 oktober 2020 _ 19 november 2020

Noordwal 52, Delden

het plaatsen van een overkapping,

ter inzage vanaf dinsdag 1 september 2020

Kanaalweg ongenummerd

£mlus! Kanaalweg 2c), Markelo
iet tijdelijke plaatsen van een menginstallatie, het tijdelijke aan-

leggen van een toegangsweg en het plaatsen van een damwand,

ter inzage vanaf woensdag ? oktober 2020 _18 november 202

13 oktober 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Grotestraat 105c, Goor

het plaatsen van een dakuitbouw

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Enîerhrcekweï 5, Markelo
het veranderen van het bedrijf

Rosveld 6, Hengevelde

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Rosveid 8, Hengevelde

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

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.

www.hofvantwente.nl

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakten 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 be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze s inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

 

 

Bij 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 níet 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 handhavi

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 v een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handte-

kening.

Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met de

melding. Wilt v 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 besluiten is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

  

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.

Locatie waar de stukken ter inzags

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

 

  

‘Wanneer u gaat verhuizen bent u 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 dat wij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven vit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

 De personen die wij n het overzicht hieronder noemen hebben dit

nief gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verbli

plaats 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

08102020 Onbekend _ |23:09.:2020

08-10.2020 Onbekend _ |23.09.:2020

08-10.2020 Onbekend _ |23-092020

08102020 Onbekend _ [23:09.:2020     

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


