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Adressen en telefoonnummers Openingstijden Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

wen e Gemeentehuis Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken Storingsnummer Hof van Twente

. Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor voor: Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

° Poslodres: Postbus 547470 AB Goor Maandog 12.00- 19.30 r kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

e EneleeHO Dinsdog s N
Telefoonnummer. 0547 85 85 85 (oensdag 09.00- 17.00 uur Dit nummer is alleen buiten kontoortijden bereik-

Ook bereikbaer onder: 14 05 47 Donderdag 09.00- 13.00 uur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

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

Ù krijgt antwoord binnen 24 uur| n drukriool of bomen op de weg. Let op!

www.hofvantwente.nl Ù Kuri ook chatten met de gemeente via: Afspraak maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

veww hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 wur)

U kunt op onze website online een afspraak maken

via www.hofvantwente.nl/afspraak.

n | HOFNIEUWS

 

over corona of maatregelen omtrent

corona!

e SeSiel

2020

De medewerkers die v 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 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tof 16.30 wur

# Zaerdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

 

   

   

   

   

 

  

 

 

uitengebied dat
°

?/ä° Werkdagen: ma-di-do-vr
_‚.i

WIJKBEHEER

Jij en wij(k) aau zet! 

 

dan verzoeken wij u ook uw emai

Het WhatsAppnummer hiervoor is:
 

SIS

seur voor de kernen Goor en Markelo en

kernen hoort

.…i: kregisseur voor de kernen Bentelo, Delden,
iepenheim, Hengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort

 

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defec-

te lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? Het is voor ons prettig

wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeling wilt ontvangen

 

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Loop Ïi

 

vermelden.

  

 

 

Een Groene Pluim voor een natuurvriendelijke tuin!

Ï in jouw wijk ook wel eens langs groene, biodiverse tuinen waar je de bijen, vlinders en vogels

naar hartenlust ziet vliegen? Daar word je toch heel blij van. Wij ook, dus wilden wij de eigenaren

eens bedanken voor het zo groen inrichten van hun tuin.

De wijkregisseurs deden samen met de werkgroep Groene Lo-

per een o

ingericht

voor de Groene Pluim.

De wijkregisseurs bekeken grote en kleine tuinen, prairietui-

nen en geveliuinen. Allemaal natuurvriendelijk en biodivers

ingericht waar

tjes het erg naar

hadden aangemeld kregen een Groene Pluim met daarbij een

Klein cadeautje: een lavendelzeepje gemoakt uit vlaszaad en

een waardebon, beide van de Stadslandbouw.

 

roep. Mensen die hun tuin natuurvriendelijk hadden

bEDE

els, vlinders, bijen, insecten en eekhoorn:

un zin hebben. De mensen die hun tvin

  
 

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende

iaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al

zwaar beloste zorg en op de handhaving van de openbare

orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van

staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat

en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd

met dit tijdelijke verbod.

95 Omgevingsdienst

de TWENTE

 
 

Vergoeding en veilige opslag

Omdat de oorzaak van het tijdelijke verbod ligt in COVID-19, zullen mensen uit de vuurwerkbranche in elk geval gebruik kunnen

maken van bestaande COVID-19 compensatiemaatregelen voor ondernemers. Daarbovenop krijgt de sector een vergoeding voor de

veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. Hiervoor trekt het kabinet in totaal zo’n 40

miljoen euro vit. Vanzelfsprekend mag vuurwerk dat niet verkocht wordt alleen op veilige, speciaal hiervoor aangewezen locaties

worden opgeslagen. Veel importeurs hebben naast opslaglocaties in Nederland ook de Ëeschi ing over locaties in Duitsland. Hier-

mee is er naar verwachting voldoende ruimte voor opslag. Wanneer in 2021 de vuurwerk-verkoop weer van start gaat, kunnen de

voorraden alsnog worden verkocht.

 

Fop- en schertsvuurwerk

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor het zogeheten Fop- en schertsvuurwerk [F-1 categorie), zoals sterretjes, trektouwtjes,

sierfonteintjes of knalerwten. Door Europese richtlijnen kan een lidstaat niet besluiten tot het verbod van dit type vuurwerk, dat in

winkels het hele jaar door verkocht mag worden. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19.

 

Wiziging Vuurwerkbeslit
Per 1 december 2020 worden knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotsbuizen, vuurpijlen en F3-vuurwerk in Nederland aangemerkt

als professioneel vuurwerk

Deze vuurwerkartikelen mogen vanaf dan niet meer op voorraad liggen of als consumentenvuurwerk verkocht worden bij de Neder-

landse verkooppunten.

De Omgevingsdienst Twente controleert

In de laatste week van december is het mos eläk dat uw bedrijf bezocht wordt. Tijdens dit bezoek wordt 0.a. gecontroleerd op de
maximale opslagcapaciteit en de aanwezigheid van vuurwerkartikelen die per 1 december 2020 niet meer onder ‘consumentenvuur-

werk! vallen. Deze artikelen vallen onder ‘professioneel vuurwerk’ en mogen niet in de opslagen aanwezig zijn.

 

Wat u er niet in gooit, hoeft er ook niet ui

Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via

de riolering naar de rioolwaterzuivering van waterschap Vechtstromen. Daar

wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren,

beken en sloten terecht. Vandaag de dag is dt heel vanzelfsprekend. 50 Jaar

eleden waren er nog geen afspraken over hef lozen von afvalwater. Bijna al

Ee| vieze water van huishoudens en bedrijven kwam rechtstreeks in de natuur.

Sinds 1 december 1970 is daarom de Wet Verontreiniging Oppervlaktewate-

ren in werking getreden en kregen waterschappen de wettelijke taak om ons

afvalwater te zuiveren en verontreiniging van water te voorkomen en tegen fe

gaan. Op www.vechtstromen.nl/5Ojaarschoonwater staan we hierbij i!

Alleen poep, plas en toiletpapier

Er komt steeds meer afval in het riool wat er niet in hoort. Bijvoorbeeld vet,

verf, mondkapjes en doekjes. Dit afval leidt tot verstoppingen thuis, verderop in

het riool of op de rioolwaterzuivering. Hierdoor lopen pompen vast of roosters

raken verstopt. Dat kost jaarlijks heel veel geld. En sommige chemische stoffen,

zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het rioolwater te verwijderen.

Dat is schadelijk voor plant, dier en mens. U kunt een handje helpen door goed

na te denken over wat u wegspoelt. Wat niet in het rioolwater komt, hoeft er

ook niet uit! Het riool is eigenlijk alleen bedoeld voor water, poep, plas en toilet-

papier. Spoel dus geen doekjes, vet, verf of medicijnen door de we of de goot-

steen. Maar breng het naar het betreffende afvalpunt! www.nietinhetriool.nl

  

   

Rondleiding op een rioolwaterzuivering

We willen u graag |aten zien hoe we uw afvalwater zuiveren. Maar op dit mo-

ment kunt u door de coronapandemie helaas geen bezoek brengen aan onze

rioolwaterzuiveringen. Het zuiveren van afvalwater is een belangrijk proces

voor de maatschappij. Dat mag niet in gevaar komen door het coronavirus. Als

de coronamaatregelen weer wat versoepeld worden, houden we weer rondlei-

dingen op de rioolwaterzuiveringen. Kunt u daar niet op wachten?

Volg Vechtstromen dan op facebook of andere online media.

Of neem een kijkje op www.vechtstromen.nl/50jaarschoonwater

Kijk voor het volledige persbericht op www.hofvantwente.nl/nieuws

 
RWZI Enschede: totaalbeeld van de rioolwaterzuive-

ring, omstreeks 1950

 
Gistingsbollen Hengelo anno nu. Hier wordt al het slib

van Twente wordt naartoe gebracht om er stroom van

te maken



‘Zonneboeren Hof van Twente’

komen digitaal bij elkaar op

maandag 7 december

   

Gemeente Hof van Twente onderzoekt via een proefproject of

er kleine zonneparkjes gerealiseerd kunnen worden binnen een

agrarisch bouwvak en/of op daken van deze erven. De afgelo-

en weken hebben zich 25 erfeigenaren gemeld die inferesse

Eehben Als vervolgstap organiseert de gemeente een digitale

bijeenkomst. Deze vindt plaats op maandagavond 7 december

m 20:00 uur.

ijdens de bijeenkomst gaat de gemeente toelichten hoe we ver-

 

 

 

Voorwaarden

Er wordt gedacht aan een ruimtelijk werk dat:

- gerelateerd is aan de omgeving,

- onderhoudsarm is,

- geen zitobject is,

- te realiseren is binnen het budget van € 12.500.

OPROEP AANMELDING KUNSTWERK DE MORS DELDEN

De gemeente Hof van Twente doet een oproep aan kunstenaars om zich aan te melden voor de realisatie van een

kunstwerk op de parkeerplaats van het vernieuwde sportparkde Mors in Delden.

Procedure

Uit de aanmeldingen worden maximaal drie kunstenaars

geselecteerd door het bestuur van Stichting Beeldende

Kunst Hof van Twente. Deze kunstenaars wordt vervolgens

gevraagd schetsontwerpen te maken waarna een

definitieve keuze volgt.

der gaan mef dit project en welke mogelijkheden er zijn.

Gelet op de COVID-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk Aanmelden

om ysiek hiervoor bij elkaar te komen. Daarom is de bijeenkomst

van 7 december digitaal. De digitale bijeenkomst kan thuis via de

computer of tablet gevolgd worden.

Erfeigenaren die alsnog interesse hebben om mee te doen aan het

prce?prcíecfi Zonneboeren en die de digitale bijeenkomst van Z  
De deadline voor de aanmelding voor de kunstopdracht is 15 december 2020. U kunt zich aanmelden door

documentatie op te sturen naar Gemeente Hof van Twente t.a.v. de SBKHVT/

De documentatie moet recent werk, een cv en NAW-gegevens bevatten. Een digitale aanmelding is mogelijk. De

informatie kan in dat geval gemaild worden naar: sbk@hofvantwente.nl

Postbus 54, 7470 AB Goor.  
 

december willen bijwonen, kunnen contact opnemen met

ed
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Raadsvergadering

woensdag 15 december 2020

Deze vergaderingis, in verband met maatregelen ter voor-

koming van verspreiding van het Coronavirus, helaas niet

fysiek bij te wonen. De vergadering is wel live fe volgen via

gemeenteraad.hofvantwente.nl

Hierbij nodig i v uit voor de vergadering van de raad van de gemeene

of verse broodjes in te doen

 

wullen, bijvoorbeeld zeep of shampoo.

gaderen. Onderstaand treft u de agenda aon.

De voorziter, Prijsvraag

Was getekend

drs. H.A.M. Nauiavan Moorsel MPM

 

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Hamerstukken

8. Verordening individuele inkomenstoeslag

ij

9. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 De winnaar krijgt een leuke prijs!

Meningvormend

10. Starinota RES en duidingsnofitie

Vragen of informatie over afval

   steeds meer aandacht voor een duurzamer leven. Wi

11. Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied

Hof van Twente, Deldensestraat ong. Goor!

Besluitnemend

12. Actualisatie APV Gemeente Hof van Twente  13. Actualisatie Treasurystatuut

  

    

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

TET

hof van twente

gezocht van een voorbeeld van Afvalverminde

Opening, agenda en spreekrecht burgers Waardeer het, repareer het! |

1. Opening en mededelingen EN

2. Vaststellen agenda waarsoor Ie wiet

3. Spreekrecht burgers Ll E

Besluitenlijst en ingekomen stukken m ú * E jeeigen

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van p w e p n vooraaddnge sonper O verpakking

24 november 2020 :::“--"*w‘ 7 N mee f}

5. Voststellen adviezen ingekomen stukken | z K e e

Informatie en vragen |

 

Gemeente Hof van Twente deed vorige week actief mee aan de week van de afvalvermindering. Elke dag werd aandacht besteed

aan het bewustzijn over afvalpreventie en de 3 R's : Reduce, Reuse en Recycle op onze social media

2 Reduce is verminderen: vraag uzelf af of u de goederen die y gaat kopen echt nodig heeft voordat v ze koopt. Dat geldt

( M ook voor de verpakking van producten. U kunt misschien zelf een tasje of bakje meenemen om bijvoorbeeld uw groente

Reuse is opnieuw gebruiken: kunt u misschien dingen repareren waardoor ze weer als nieuw zijn? Of gereedschappen

van een buurman Îenen of met de buurt delen? Ook verpakkingen kunnen soms opnieuw gebruikt worden door ze na fe

Recycle is afval als grondstof voor een nieuw product: het is natuurlijk altijd beter om minder afval te krijgen, maar afval

waarvan weer nieuwe producten gemaakt worden is weer beter dan afval storten of verbranden. Daarvoor is het wel

Hof van Twente op dinsdag 15 december via Pexip videover- G  belangrijk dat het afval op een goede manier gescheiden wordt.

Wie heeft het leukste voorbeeld van de 3 R's Reduce ( verminderen), Reuse (opnieuw gebruiken] of Recyclen van afval ?

 

       

  

  

 

 

  
LE = 2

en

Maak een foto en stuur die voor 12 december 2020 naar duurzaamheid@hofvantwente.nl

De gemeente besteed! regelmatig aandacht aan afvalinzameling, het goed scheiden van afval, opruimacties etc. Gelukkig is e ook

v ook uw steentje bijdragen? Alle kleine beetjes helpen!

Voor wagen of informatie over ofval kunt u terecht bij NNN oeibaar op elefoonnummer : 0547:85 85 85

 

Jury trui-teke gen beoordeelt

record aantal tekeningen

 

   

  

   

  

   

Voor het 6e jaar organiseert HofPower de truiontwerpwedstrijd.

De mooiste truitekeningen van de categorie groep 3/4 en de

categorie groep 5/6 worden afgedrukt op een echte trui. Niet al-

leen voor de winnaar van de tekening, maar voor de hele klas. Dit

jaar is er een record aantal tekeningen ingeleverd. De jury had de

zware taak om 1000 tekeningen te beoordelen! De tekeningen

zijn allemaal de komende tijd te bewonderen in het gemeentehuis

én de bibliotheek in Goor. Op woensdag 16 december worden

de winnende truien uitgereikt.

Bekendmaking belastingbeslu

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat

op 24 november 2020 door de gemeenteraad de volgende ver-

ordeningen zijn vusÊss'eld:
° legesverordening 2021;

havengeldenverordening 2021;

verordening lijkbezorgingsrechten 2021;

verordening marktgelden 2021;

verordening forensenbelasting2021;

verordening reinigingsheffingen 2021;

verordening rioolheffing 2021;

 

 

 

Bovengenoemde verordeningen treden in werking met ingang

van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021

De verordeningen kunt v raadplegen op de website van de ge-

meente, www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl.

Voor meer informatie kunt v contact opnemen met cluster belastin-

gen via telefoonnummer: 0547-858585

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!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod.Meer

n|‚b40547-260053‚u„…aa e

CREATIEVEVORMGEVERVOOR LEVENSBOEK

Heb jj belangstel-

voor mensen en

hun verhalen? Houd

  rswerk

Het aangeleverde geschreven levensverhaal grafisch vormgeven door

de tekstenop te maîan in een aantrekkelijke ut en te voorzien van

foto's, gedichten of tkeningen.

Jouw profiel

Je bent creatief en houdt von digitale bewerkingen. Je hebt erva-

ring met hef digitaal verwerken van teksten, foto's en plaatjes. Je

legí makkelijk Contact en bent oprecht geïnferesseerd in het leven

van een verieller (veelal senioren).

 

 

Werkvren per week/maand

Zodra de schrijver klaar s met het verhaal ga j kennismaken met de

verteler en ga j het boek thuis op je eigen pc afmaken.
  

Wij bieden

Twee keer per jaar overleg met de vrijwilligers van de dienst ’Levens-

boek’ om ervaringen uit te wisselen. Reiskostenverg g en [ein-

dejaarwaardering. Aanvragen van een VOG {verklaring omtrent

gedrag).

Doelstelling organisatie

  

 
Slut zet zich in voor het welzijn van alle i

Dit doen wij niet alleen, maar samen met

activiteiten

‚ners in Hof van Twente

ijwiligers. Veel van de

diensten von Saluf steunen voor een deel op de inzet

 

  

 

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van

Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo’

Op 24 november 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening

Rijssenseweg 35 Markelo' ongewijzigd vastgesteld.

Er s een plan ontwikkeld om op het woonerf aon de Risenseweg 35 n Morkel een woring Ioe I voegen op bosisven de rood voor
rood-regeling. De initiatiefnemer is van plan om ter compensatie van de sloop van 1.000 m? aan landschapsontsierende bebouwing één

nieuwe woning te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze

ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld

Het vastgestelde plan ligt van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021 voor iedereen ter inzage en is in te zien:

ijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

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

- via deze rechtstreekse link: htips://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxRijsswg35-VS10.

 

De bestanden van hef digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: hip://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGx-

Rijsswg35-/NL.IMRO.1735.BGxRijsswg35VS10.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet n staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen

kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Af djing Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-

zitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzie-

ning is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist

Beschikking hogere waarde

Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op

grond van de Wet geluidhinder bekend dat zij op 24 novem-

B 2020 besloten hebben een hogere grenswaarde (geluid]

vast te stellen voor de locatie Rijssenseweg 35 in Markelo.

Deze beschikking ligt gelijk met het bestemmingsplan ter in-

zage.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs

niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen de ontwerp-

beschikking in e dienen kunnen gedurendeîovengenoem Ie

inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den

Haag

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoem-

de Afdeling.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in

werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-

pige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking

Eeop dr verzeek is Beslist  



Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Bollenweg 2a, Ambt Delden

het kappen van bomen 25 november 2020

Hagmolenweg ongenummerd, Ambt Delden

het kappen van bomen 19 november 2020

Kuipersweg 7a, Ambt Delden

het legaliseren van een bestaande toegangsweg

20 november 2020

Veldweg ongenummerd, Ambt Delden

het legaliseren van een tijdelijk geplaatste zeecontainer

23 november 2020

Welbergsweg 11, Ambt Delden

het plaatsen van een dakkapel en het verplaatsen van de huidige

dakkapel aan de voorzijde van de woning _ 29 oktober 2020

Bentelosestraat 40b, Bentelo

het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een overhead

deur in een loods 15 november 2020

Hazendammerweg ongenummerd, Diepenheim

het kappen van twaalf elzen 17 november 2020

Diepenheimseweg 12, Goor

het kappen van bomen 24 november 2020

Stoevelaarsweg ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitrit 16 november 2020

Diepenlìeimses!ran' 8, Hengevelde

het wijzigen van een kinderdagverblijf naar een wonin

19 november 2020

Enterweg 1b, Markelo

het kappen van een eik

Loosboersstraat 50, Markelo

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

en het vervangen en veranderen van kozijnen 10 november 2020

Prinses Irenestraat 44, Markelo

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

23 november 2020

23 november 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Almelosestraat 11, Ambt Delden

het kappen van vier bomen, ter inzage vanaf woensdag

25 november 2020, herplantverplichtine 6 januari 2021

Almelosestraat 7a, Ambt Delden

het kappen van een eik, ter inzage vanaf zaterdag 21 november

2020, herplantverplichting 2 jonuari 2021

Suetersweg 8, Bentelo

het vergroten van een stal, ter inzage vanaf

vrijdag 20 november 2020

Hengevelderweg 2, Diepenh:

het kappen van drie elzen en een berk, ter inzage vonaf woensdag

5 november 2020 6 januari 202]

Lindelaan ongenummerd (t.h.v. huisnummer 35),

Diepenheim

het kappen van een lindeboom, ter inzage vanaf donderdag 26

november 2020, herplantvoorschrift 7 januari 2021

Reactie tot

1 januari 2021

  

 

  

Vervolg

Kloosterlaan ongenummerd, Goor

het verplaatsen van een bestaande uitrit en het aanleggen van

2 uitritten, ter inzage vanaf woensdag 25 november 2020

6 januari 2021

Van den Vondelstraat 7, Goor

het kappen van een eik, ter inzage vanaf dinsdag 24 november

2020 5 januari 2021

Goorsestraat 17, Hengevelde

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf woensdag 25 novem-

ber 2020, herplantverplichting 6 januari 2021

Grotestraat 2, Markelo

het maken van een doorbraak in een muur op de begane grond

van de Kaasfabriek, ter inzage vanaf zaterdag 21 november 2020

2 januori 2021

Scholen« 2, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling, ter

inzage vanaf donderdag 26 november 2020 __ 7 januari 2021

Algemene vergunningen

 

informatie: Zienswijzen 

Als u wilt reageren, zi

Koekoekslaan 2a, Markelo

het brandveilig gebruik van een bouwwerk, ter inzage vanaf

donderdag 3 december 2020

Burgemeester de Beaufortplein 1, Markelo

het vitoefenen van het paracommerciële horecabedrijf, ter

inzage vanaf donderdag 3 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Goorseweg 48, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond

van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indie-

nen bij de gemeente.In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom

v het niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet

binnen zes weken na verzenddatum van het besluit worden in-

gediend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerp-

besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidings-

procedure, dan wordt de bezwarenprocedure 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.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen

besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Be-

roep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

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 mondeling

{op afspraak) 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 v dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten

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

rechter vragen om een 'voorlopige voorziening’ te treffen. 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 in te dienen of beroep in te stellen. Als u

van mening bent dat niet met een melding kan worden vol-

staan 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 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 beroep

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 vergun-

ning is verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde 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.hofvant-

wente.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

Goor

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Café Johny’s,

Grotestraat 122 (25-11-2020]

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

- Winterkamperweg 12, Markelo, 25-11-2020 tot 25-11-2022 (25

11-2020)

- Schoneveldsweg 7a, Ambt Delden, 25-11-2020 tot 25-11-2022

(25:11-2020]

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt

(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

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 Basisregistratie 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 dit

nief gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf

plaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.

Daarom heeft ons college besloten 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

24-11-2020 Onbekend 10-11-2020

25-11-2020 Onbekend 11-11-2020     

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


