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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

WhalsAppnummer

(U krijgt antwoord binnen 24 v

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur)

Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

voor:

Maandog 12.00- 1930 uor

Dinsdag 09:00- 17.00 wur

Woensdag 09.00- 17.00 wur

Donderdag 09.00- 13.00 wur

Vrijdag 09.00- 1300 wur

Afspraak maken?

U kunt op onze website online een afspraak maken

via www.hofvantwente.nl/afspraak.

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Dit nu…mer‘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!

De medewerkers die v hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdworsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvanwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tof 16.30 wur

# Zaerdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 8 september

2020 het besluit mandaat, volmachten machtiging voor bodemon-

derzoek en -sanering vastgesteld

In dit beslui saan regels voor Mandaat, volmacht en machtiging voor

een aanal werkzaamheden door het college aan projectbureau BAS.

Het besluit treedt in werking op 8 september 2020.

U kunt het besluit inzien op onze website www.hofvantwente.nl

en op www.overheid.nl

WAT UIT UW TUIN

MAG BIJ HET GFT?

 
Wat goed is om te weten over gft

Bij gft mogen etensresten en tuinafval.

Gftafvalbestaat onder meer uitkeukenafval, zoals etensresten en

SW schilen e uiMein inafl zoalsgemaaid gras laderen en gekript

snoelhout D afva i de bsls voor compost

 

 
Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/gft

 

TWSTEMILIEU

schoon, gezond enfris

 

 
Bij de verkoop of verhuur van een woning is een huiseigenaar

verplicht een definitief energielabel te laten registreren.

Per 1 januari 2021 wordt dit energielabel duurder. Dan wijzigt

namelijk de bepalingsmethode voor het energielabel. VanafÌ ja-

nuari moet er een energieadviseur worden ingeschakeld om een

energielabel toe te kennen. Dit maakt het energielabel duurder.

Nog voor 1 januari een energielabel aanvragen? Op de site

www.energielabelvoorwoningen.nl kan een voorlopig energiela-

bel worden bekeken en een aanvraag worden gedaan voor een

definitief energielabel

Op 18 en 19 november gaat Wegenbouw Lansink uit

Saasveld het asfalt repareren van de Bollenweg

Ambt Delden. De weg wordt er uiteindelijk beter van

maar het kan zijn dat dit wat overlast geeft. Wij vra-

gen hiervoor uw begrip.

 

 

Wat gaat er gebeuren?

Op sommige plekken wordt het asfalt gerepareerd. Op andere

plekken wordt de bovenste asfalflaag vervangen. Volgend jaar

wordt dit deel van de weg afgedekt met een slijlaag.

Waar precies wordt het asfalt

gerepareerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Bollenweg,

vanaf de parallelweg van de provinciale weg tot en met het

kruispunt met de Dieckertsweg. Op de afbeelding hiernaast ziet

u om welk deel van de Bollenweg het gaat.

Hoe ziet de planning eruit?

De werkzaamheden zijn gepland op 18 en 19 november.

Weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen

kunnen invloed hebben op de planning.

 e afsluiting Bollenweg

De Bollenweg wordt 2 dagen afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Bewoners en bedrijven die aan het werkvak

 

    
liggen, krijgen een brief van de aannemer met informatie over de bereikbaarheid. Ook zin er verkeersregelaars om het verkeer te leiden.

Overlast

De reparatie van de weg zal voor de aanwonenden overlast geven maar ook voor de overige weggebruikers. Houdt u rekening met extra

reistijd door de omleidingsroute.

Vragen en informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de toezichthouder, Hij is tijdens kantooruren

bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585. U kunt ook terecht bij de uitvoerder van Wegenbouw Lansink, i

kantooruren bereikbaar op telefoonnummer!

Avondje weg?

Licht aan en deur op slot!

n ä

niet te makkelijk.

  

Wethouder Scholten:

“Samen de schouders eronder”

Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad de

Programmabegroting 2021 vastgesteld. In deze be-

groting zijn bez: gen opgenomen

inwoners voelbaar zullen zijn. Wethouder Harry

Scholten van Financiën: “Al een aantal jaren moeten

jen. Dat komt vooral doordat we extra

taken krijgen van het rijk, maar onvoldoende ex-

tra geld. Afgelopen jaren konden we er nog voor

mogelijk merken van

jaar zal iedereen het

gaan zien of ervaren. We zullen samen de schou-

ders eronder moeten zetten om de financiële huis:

houding op orde te houden, ook in de toekomst.”

gen worden zoveel mogelijk gesprei

over alle inwoners. Wethouder Scholten

len een gemeente blijven met een sociaal

maatschappelijke sport- en welzijnsvoorzieningen,

waar onze inwoners graag blijven komen. Want

dat i|s(wat Hof van Twente een hechte gemeenschapmaakt.”

    

 

 

 

    
  

 

     

Om de Programmabegroting 2021 voor komende jaren slui

tend t krijgen, is een aantal maatregelen getroffen.

e Er wordt fors bezuinigd op het beheer van de openbare

ruimte door hier anders mee om e gaan (€ 700.000). De

besparing wordt onder andere gehaald door het beheer

minder arbeidsintensief te maken en de natuur meer ruimte

e geven

e De gemeentelijke organisatie krijgtde opdracht om bovenop

de bestaande taakstelling € 100.000 extra te bezuinigen.

e Datzelfde geldt voor alle materiële uitgaven [€ 245.000)

* Binnen het sociaal domein wordt € 100.000 minder uitge-

geven. Dat gebeurt onder andere door strijkvoorziening niet

meer per persoon te vergoeden, maar de wasverzorging

centraal te organiseren.

e De Ozb met 10% (extra} verhoogd

e De gemeentelijke welzijnssubsidies worden niet geïn-

dexeerd. Dat betekent dat de jaarlijkse prijsstijging (infla-

tie] niet wordt doorgerekend in de subsidies. Dat levert €

150.000 op

De raad heeft er op aangedrongen het reeds aanwezige fric-

tiebudget van 1 miljoen vanaf 1 januari 2021 volledig in te

zetten om bezuinigingen bij instellingen op subsidies te dem-

pen tot en met 2023. Dit ’frictiebudget' kan de gemeente ge-

bruiken om welzijnsorganisaties te ondersteunen bij het reali-

seren van de nodige structurele bezuinigingen.

 

 

Investeren

Komend jaar zal de gemeente ook investeren in projecten die

noodzakelijk zijn en/of belangrijk zijn voor onze inwoners. Zo

krijgt voetbalvereniging Rood-Zwart uit Delden een structurele

bijdrage om een wijkvoorziening te worden, vergelijkbaar met

’t Doesgoor in Goor. Hiervoor is in samenwerking met Salut

een plan ontwikkeld. Datzelfde gebeurt voor het Taalpunt/

taalcafé, dat al langer bestaat, maar telkens met incidentele

middelen werd gefinancierd. Verder willen we in de toekomst

de bermen en sloten zo duurzaam mogelijk onderhouden, met

oog voor biodiversiteit. Er wordt ruimte gemaakt om de structu-

rele kosten hiervan te kunnen betalen. Tot slot gaan we - samen

met het Rijk en de provincie - in het kader van de verkeersvei-

ligheid meebetalen aan de beveiliging van 8 niet actief bevei-

ligde overwegen [NABO's) in onze gemeente

Moties

De gemeenteraad heeft de begrofing aangenomen. Er zijn n to-

taal 10 moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen:

Een motie van de PvdA en het CDA om een lening beschikbaar

te stellen voor de herbouw van de Eschmolen en een motie van

Groen Links en de SP om kwijtscheldingen van gemeentelijke

‚en waterschapsheffingen actiever te communiceren. Een over-

zicht van de moties en de stemmingen vindt u op de website

van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl.

Hier is ook de programmabegroting te vinden

Wel taken, geen knaken

Wethouder Scholten: “Als gemeente krijgen we wel extra ta-

ken, maar onvoldoende extra knaken. Doordat we jarenlang

voorzichtig hebben begroot kunnen we in 2021 nog rond-

komen. 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.”

 

Wil je graag ervaring opdoen,

andere mensen ontmoeten,

zinvolle

SalUL. z z; em

zaken die er echt toe doen?

 

 

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Deze vacature is slechts een vacature uit ons ruime

aanbod. Meer weten? wwwsalut-wel

bel 0547-260053, app SAS

vrijwilligerszaken@salut-welzi

  

  

KRINGLOOPWINKEL VRIJWILLIGER

Zoek jij een zinvolle dagbesteding, wil je werkerva-

ring opdoen ofje netwerk uitbreiden, dan hebben wij

een leuke vacature voor jou!

 

Omschri vrijwilligerswerk

Afrekenen met Klanten, waarbij je de klant op een klantvriendelijke

manier helpt. Je staat klanten te woord, adviseert en bedient klanten

Je neemt goederen in en zorgt ervoor dat de goederen netjes, schoon

n geprijsd in de winkel worden gehangen of gezet. Je zorgt er met

hetteam voor dat de winkel er represeniatief en netjes uit blijft zien.

 

Jouw profiel

Je bent klantvriendelijk, flexibel, representatief, beschikt over goe-

de communicatieve vaardigheden en hebt affiniteit met kleding.

Werkuren per week/maand

Minimaal 1 dag per week, meer is mogelijk in overleg

Wij bieden

Een professionele werkomgeving, samenwerken met andere vrij

wiligers. Reiskostenvergoeding. Zelstandigheid in de funcie de winkel

e draaien waarbij eigen ideeën en iniiatieven welkom zijn. 50% kor-

ting op alle producten in de winkel en iedere maand een waardering

Doelstelling organisatie

De missie van Alfayelie is werk maken van hergebruik. Dit bereiken

we door gebruikte goederen een tweede leven e geven. Alle produc-

ten die bij ons binnen komen sorferen we zorgvldig. Het gaat om kle-

ding, schoenen, tassen, sieraden accessoires en veel meer: Hef goede

doel dat Alfayefte ondersteunt is het Ronald McDonald kinderfonds.



N ONaNa e 10 BEKENDMAKINGEN

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Bollenweg 9 en 9a, Ambt Delden

het vergroten van een woning

Peppelendijk 3, Ambt Delden

13 oktober 2020

het realiseren van een B&B 25 oktober 2020

Rapperdsweg 1, Ambt Deldenhet bouwen van een loods 20 oktober 2020

De Eschmolen ong., Delden

het plaatsen van lantaarnpalen

Rauwland 72, Delden

het plaatsen van een berging metoverkapping 31 oktober 202

iepenheimseweg ong.

£Iussen huisnummer 26 en 28), Goor
t ophogen van een bouwkavel 29 oktober 2020

Gondalaan ong., Goor

het bouwen van een wonin

PC Hoofstraat 28, Goor

het aanleggen van een uitrit

Vijverpad 3, Goor

het bouwen van een carport met schuur

Zwanenstraat 9, Goor

het bouwen van een erker

Bentelosestraat 27, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit

Gor;ve?âwog 13, Hengevelde

het kappen van vier eiken

iekink 15, Markelo

het vergroten van een dakkapel

Witterietsweg 4, Markelo

het kappen van een Amerikaanse eik

20 oktober 2020

 

29 oktober 2020

28 oktober 2020

26 oktober 2020

1 november 2020

1 november 2020

4 november 2020

 

21 oktober 2020

4 november 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Needseweg 3, Diepenheim

het kappen van een perenboom, ter inzage vanaf

dinsdag 3 november 2020, herplantplicht _ 15 december 2020

Diepenheimseweg ong.

£husen huisnummer 26 en 28 ), Goor
iet bouwen van een woning met een bijgebouw, ter inzage vanaf

woensdag 4 november 2020 16 december 2020

Grotestraat 105c, Goor

het plaatsen van een dakuitbouw,

terinzage vanaf vrijdag 30 oktober 2020 _ 11 december 2020

Stationslaan hoek Diepenheimseweg, Goor

het kappen van vijf populieren,

ter inzage vanaf zaterdag 31 oktober 2020 12 december 2020

Wheeweg 16, Goor

het uitbreiden/wijzigen van een siroopfabriek, ter inzage vanaf

woensdag 4 novemger 2020 16 december 2020

Effinck 31, Markelo

het aanleggen van een uitrit,

ter inzage vandf zaterdag 31 oktober 2020 12 december 2020

Kolhoopsdijk 10, Markelo

het kappen van bomen, ter inzage vanaf

donderdag 5 november 2020, herplantplicht 17 december 2020

senseweg 62, Markelo

het kappen van een kastanje, ter inzage

vanaf dinsdag 3 november 2020

Reactie tot

  

12 december 2020

Rijssenseweg 64, Markelo

het uitbreiden/wijzigen van een siroopfabriek, ter inzage vanaf

woensdag 4 november 2020 15 december 2020

Scholendijk 2, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling, ter inzage

vanaf zaterdag 31 oktober 2020 12 december 2020

t.h‚v. Roudaalterweg ongenummerd (langs de

Schipbeek), Markelo

het kappen van 3 beuken, ter inzage vanaf dinsdag 3 november

2020, herplantplicht 15 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Zienswijzen

Achterveldweg 2, Diepenheim

het bouwen van een vleesvarkensstal en het veranderen van de

inrichting, ter inzage vanaf donderdag 12 november 2020

24 december 2020

Rouwelaarsdijk 3, Markelo

het bouwen van een rundveestal, ter inzage vanaf

donderdag 12 november 2020 24 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Reactie tot

Vermeerstraat 2, Goor

het vergroten en het verbouwen van een woning

Groenlandsdijk naast nr. 7, Markelo

het verbouwen van een schuur tot een woning

Als u wilt reageren, zie inform

Beroep/Voorlopige voorzieni

 

 

Dieckertsweg 4, Ambt Delden

het houden van 7000 ouderdieren van vleeskuikens, ter inzage

vanaf donderdag 12 november 2020 25 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot 

 

Reactie tot

Beldsweg 35, Hengevelde

het houden van mestvarkens, ter inzage

vanaf donderdag 12 november 2020 25 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kanaalweg ong., Markelo

het opleggen van een maatwerkvoorschrift, ter inzage vanaf

donderdag 12 november 2020 17 december 2020

www.hofvantwente.nl

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 hef 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-

cedure 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 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 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 voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ont-

werpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak]

of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-

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

dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de be-

slissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om

een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure

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 hier-

tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-

ning 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 handtekening. Ook

moet vermeld worden waarom v 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 beslising maakt onderdeel uit van de voorbereiding op een

besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de beslis-

sing rechtstreeks uw belang treff. Nadat de vergunning i 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 ope-

ningstijden 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 evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Delden

-Drank en Horecavergunning, Park Camping Mooi Delden, De

Mors 6 (05-11-2020}

Verkeersbesluiten

- Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-

plaats met kenteken

aan de Rozenstraat (Goor). [1O november]

- Verkeersbesluit tot het omdraaien van het eenrichtingsverkeer

aan een gedeelte van de Wehmekamp en omdragien stopver-

bod aan de Fokkerstraat i.v.m. in gebruik name van IKC Markelo.

128 oktober)

- Verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer aan de

Leeuwerikstraat i.v.m. herinrichting van de straat. (1O november)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (dtum tussen haakies} kunnen belanghebbenden hierie-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

 

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 Basisregistrafie staat dat 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

niet gedaan. iebben een onderzoek gedaan naar de verblijf-

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

29-10-2020 29-10-2020

29-10-2020 29-10-2020

02-11-2020 02-11-2020

 

  

  
   

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


