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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

eTwente

)

Fzan | HOFNIEUWS
Het gemeentehuis en de balie van

burgerzaken zijn tot nader bericht

gesioten. Heeft u een andere afspraak dan

met burgerzaken? Dan kunt u aanbellen

aan de voorzijde van het gemeentehuis

9 december

 
Storingsnummer gemeente Hof van Twente De medewerkers die u hier te woord staan hebben

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de daar ook geen kennis van.

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

-* Milieupark Groen-Recyeling Twente
Dit numme alleen buiten kantoortijden bereik- Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

 

 

 

(Schoolfeestweide). baar en alleïnvoorxpoedmk‚.n in de leefom- T.Ieiooü547 -286 600 l
q í geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg, Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

O bereikbaar onde d Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen drukriool of bomen op de weg. Let opl

DAE via www.hofvantwente.nl en Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen Openingstijden Milieupark:

[U krijgt antwoord binnen 24 uur)

U kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {tussen 09.00 en 12.00 wur)

 

www.hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis.

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

over corona of over de cyberaanval, De

medewerkers die u hier te woord staan

hebben daar ook geen kennis van.

e Woensdagmiddag van 12.30tot 16.30 uur

< Vrijdag van 09.00 tof 16.30 uor

e Zaierdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Ontwerp herinrichting Grotestraat in Markelo ter inzage

 

ing van de Grotestraat in Markelo is klaar. Op dit moment wordt de

int naar verwachting in september 2021 en is, als

n 2022 klaar. In combinatie met de herinrichting legt de gemeente meteen een hemel-

waterriool aan in de Grotestraat.

Ook wordt onderzocht in hoeverre het verfraaien van het Kaasplein met de herinrichting van de Grotestraat kan

worden meegenomen. De tekening voor de herinrichting is in te zien op de website van de gemeente: www.hof-

vantwente.nl/grofestraat, Reageren kan tot 22 december 2020.

 

  

 

 

Het voorlopig ontwerp

Begin 2018 heeft Goudappel Coffeng een ontwerp uitgewerkt, waarbij de uitstraling van een doorgaande weg wordt aangepast naar een

pleinomgeving. Er komt meer ruimte voor voetgangers, lerrasjes en groen en de Martinuskerk wordt centraal middelpunt. Dit ontwerp, dat

samen met de klankbordgroep tot stand is gekomen, is de basis geweest voor de verdere uitwerking van het plan. Op www.hofvantwente.

nl/grotestraat is het voorlopig ontwerp in te zien.

Planning

De planning is om in september 2021 met de herinrichting van de Grotestraat in Markelo te beginnen. De uitvoering duurt plusminus 4

maanden. De nutsbedrijven willen ook nog werkzaamheden uitvoeren. Hierover worden nog gesprekken gevoerd wat zij precies van plan

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen

 

Rondom de feestdagen zijn er andere openingstijden dan dat u

van ons gewend bent. Hieronder leest u wanneer het gemeentehuis

gesloten is en wanneer wij telefonisch beperkt bereikbaar zíjn.

Op onderstaande dagen is het gemeentehuis

gedeeltelijk gesloten:

Dinsdag 22 december vanaf 15.00 uur

(online personeelsbijeenkomsi

Donderdag 24 december vanaf 1300 uur (kerstmiddag)

Donderdag 31 december vanaf 13.00 uur (oudejaarsdag]

Telefonisch zijn wij op bovenstaande momenten ook niet bereikbaar.

Vanaf maandag 4 januori gelden de reguliere openingstijden.

Het gemeentehuis is gesloten op:

Vrijdag 25 december ['Ieskersldn Ì

Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag)

Scan de Q

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toel

 ode 

Op zoek naar een gra

Op de algemene begraafplaatsen in Hof van Twente is het nu eenvoudiger om een graf te vinden. Met een QR code die gescand wordt met

een smarlphone kan via Rustplaats.net een bepaald graf gevonden worden. Ook is het mogelijk een graf te reserveren dat nog beschikbaar is.

zijn en hoe en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Reageren op voorlopig ontwerp

D |e?
ening met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting en het verfraaien van het Kaasplein, is in te zien op de website van de gemeen-

te www.hofvantwente.nl/grotestraat. Een reactie sturen kan via het reactieformulier op deze webpagina tot viterlijk 22 december 2020.

Meer informatie

Contactpersoon is de projectleider uitvoering, N tiidens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547.858585.
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QR-code in informatiekastje

In het informatiekastje op de algemene begraafplaatsen van Hof van Twente vindt u een @R-code.

Hoe vindt u een graf?

Om een bepaald graf te vinden scant u de QR-code met uw mobiele telefoon. U heeft daarvoor wel een inter-

netverbinding nodig. Bij de meeste telefoons kunt u de QR-code scannen met de camera maar u kunt ook een

GRscanner app downloaden

Op uw scherm verschijnt Rustplaats.net. U ziet de begraafplaats waar u bent.

Vervolgens:

© tik op de 3 streepjes van het menu

® tik op zoeken tik op overledene

@ tik op zoeken typ de naam van de overledene in

® tik op het vakje met de naam

* Het graf waar de persoon ligt wordt blauw

Hoe kunt u een graf reserveren?

U kunt ook met uw mobiele telefoon een graf reserveren.

Daarvoor gaat u in het menu naar begraafplaatsen. U

tikt op de ?>egraafpluflls van uw keuze. Bij graven ziet

v een overzicht met rode en groene graven. De groe-

ne graven zijn vrij om te reserveren. vì op het graf en

vervolgens op details. U ziet de gegevens van het graf

en kunt op reserveren klikken. Na reservering neemt de

medewerker begraafplaatsen van de gemeente contact

met u op. U kunt rechthebbende worden van een door u

uitgekozen graf en u bepaalt zelf wie en wanneer hierin

wordt begraven.

Op welke begraafplaatsen kunt u de QR-code

gebruiken?

Ù kunt de GR-code gebruiken op de algemene begraaf-

plaatsen van gemeente Hof van Twente. Deze liggen in

de kernen Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. De

begraafplaatsen zijn vrij toegankelijk en te bezoeken

van zonsopgang tot zonsondergang.

Een graf zoeken op de computer

Heeft u geen smartphone of wilt u thuis een graf uitzoe-

ken dan kan dat ook met uw computer.

Ga naar Rustplaats.net. Selecteer de begraafplaats van

uw keuze en zoek of reserveer een graf.

Kunt u het graf niet vinden?

Neem dan contact op met de Gemeente Hof van Twente

telefonisch 0547-858585

 

 
www.hofvantwente.nl
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Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbestedi

l hebben of |e inzeltenvror zaken die er echt toe doon? ! "95° U e  Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime

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

 

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

CREATIEVE

VORMGEVER VOOR

LEVENSBOEK  moetortdckontnikkel

Heb jij groene vingersen word je blij van een ver-

zorgd schoolplein dan hebben wij een hele leuke

vacature voor je.

 

ren op en rond hef schoolplein, 0.9. schoffelen, sproeien, zwerfafval

opuimen. En als dat bi je past ondersteunen bij de educatie van de

moestuin. Onze hovenier zorgt voor het groot onderhoud.

Jouw profiel

Je werkt graag in de buitenlucht en kan zelfstandig werken. Je hebt

affiniteit met opgroeiende kinderen.

Werkuren per week/maand

Indicatie 1 keer per week 1 74 uur voor twee personen. In principe zijn

we blij met alle hulp. In overleg is er van alles mogelijk.

Wij bieden

Een nieuw pas aangelegde schoolluin, goed werkmateriadl, sociale

coniacten.

Doelstelling organisatie

Het choolplein blift een mooie, veilige plek voor opgroeiende kinderen.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergun:

(regulier) Ontvangen op

Ambachtsweg ongenummerd, Goor

het bouwen van een bedrijfshal 25 november 2020

Oude Haaksbergerweg 3, Diepenheim
het starten van een koffie-en theeschenkerij _19 november 2020

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Kloosterlaan 27, Goor

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan,

ter inzage vanaf maandag 30 november 2020 _11 januari 2021

Reactie tot

www.hofvantwente.nl

Vervolk

P.C Hooftstraat 28, Goor

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf maandag

30 november 2020 11 januari 2021

Irisstraat 48, Goor

het bouwen van een dakopbouw op de bestaande uitbouw van

de woning, ter inzage vanaf vrijdag 27 november 2020

8 januari 2021

Herikeresweg ongenummerd, Markelo

het uitdunnen van een hakhout bos,

ter inzage vanaf 26 november 2020 7 januari 2021

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 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.

Zienswijzen

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 af-

spraak) of schritelijk zienswijzen indienen.

 

Vervolg

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 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 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 handhaving indienen bij burgemeester en wet-

houders.

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 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] 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.

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


