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lefoor In verband met de l kunnen wij Storingsnummergemeente Hof van Twente

2_d"°”‚_î:if" telefoonnummers edensrvereningloverenzoelsuwan _ Vorpamoken n d operzrei Bien de
e ons gewend bent.

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Telefoonnummer: 0547- 85 85 85 Kik op www.hofvantwente.nl en

www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 voor de actuele status van onze dienst-

 

 

kantoortijden van de imo.m: kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

baar en alleen voor spoedzaken in

23 december

2020

De medewerkersdie u hier te woord staan

hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

leefom- Voor informatie: www.hofvantwente.nl/1

Opening:

 

 

upark

stijden Milieupark:

* Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

idag van 09.00 tot 16.30 uur   

verlening. geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

WhatsAppnumm drukriool of bomen op de weg. Let op!

(U krijgt antwoord binnen Komt v in aanmerking voor onze beperkte

Ù kunt ook chatten met de gemeente via: dienstverlening? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen °

www:hofvantwente.nl.(ussen 09.00 en 1200 wur) _ Maak dan een afspraak via 0547-858585.
over corona of over de cyberaanval.

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

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 zijn.

Het gemeentehuis is gesloten op:

Vrijdag 25 december (le kerstdag}

Vrijdag T januori (nieuwjaarsdag}

Op onderstaande dagen is het gemeentehuis

gedeeltelijk gesloten:

Donderdag 24 december vanaf 13.00 uur (kerstmiddag)

Donderdag 31 december vanaf 13.00 wur (oudejaarsdag)

Telefonisch zijn wij op bovenstaande momenten ook niet

bereikbaar.

Vanaf maandag 4 januari gelden de reguliere openingstijden.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!

Afvalinzameling rond

Oud & Nieuw

Op nieuwjaarsdag (1 janvari 2021} haalt Twente Milieu geen

afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 2 ja-

nuari de containers legen. Let op dat u de container die dag voor

07.30 uur aan de straat zet. Zo weet u zeker dat uw container

geleegd wordt

 

De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag tussen

09.00 - 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer

0900-85201 11 of per e-mail via www.iwentemilieu.nl/contact

Aangepaste openingstijden

 
Milieupark Hof van Twente

Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is het Milieupark van

de gemeente Hof van Twente gesloten

Het 

upark is gesloten o}

Vrijdag 25 december (le kersir.€]g}
« Zaterdag 26 december (2 kerstdag)

* Vrijdag Î januari (nieuwjaarsdag}

 

Op onderstaande dagen is het milieuparkwel geopend:

« Woensdagmiddag 23 december van 12:30 tot 16.30 uur

« Woensdagmiddag 30 december van 12:30 tot 1630 uur

Vanaf zaterdag 2 januari 2021 gelden de reguliere openingsijden

 
Vaststelling verordening

individuele inkomenstoeslag

2021

De raad heeft op 15 december 2020 de verordening individuele

inkomenstoeslag 2021 vastgesteld.

In deze verordening staan algemeen geldende regels voor de in-

dividuele inkomenstoeslag.

De verordening freedt in werking op 1 januari 2021

U kunt de verordening inzien op onze website

www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl.

 

Vaststelling beleidsregels

bijzondere bijstand 2021

Het col\ege van burgemeester en wethouders heeft °f 15 decem-

 

ber 202Ö de beleidsregels bijzondere bijstand Hof van Twente

2021 vastgesteld.

In deze beleidsregels staan algemeen geldende regels voor de

verlening van bijzondere bijstand

De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

U kunt de beleidsregels inzien op onze website

www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen

Vaak worden afspraken voor de feestdagen ver van tevoren gemaakt. Regel dan ook gelijk uw vervoer. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi

zijn aangepast. Reserveer daarom uw riften op tijd!

Tot wanneer kunt v ritten aanvragen?

Ritten op Doorgeven uiterlijk op

Vrijdag 25 december (Te Kerstdag] Zaterdag 19 december

Zaterdag 26 december [2e ><ersafag] Zaterdag 19 december

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) vanaf 06.30 uur Donderdag 31 december 12.00 uur

Rit wijzigen of afmelden?

U kunt uw aangevraagde ritten voor de kerstdagen en nieuwjaarsdag wijzigen tot de genoemde data en tijden. Ritten afmelden kan wel

tot uiterlijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900- 1814.

 

iden kevsklagen en oudejaarsdag
Op Âonderdug 24 december (Kerstavond] en de beide kerstdagen rijdt Regiotaxi Twente de normale tijden.

Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) rijdt de Regiotaxi tot uiterlijk 20.00 uur.

Dit betekent dt v alleen ritten kunt aanvragen waarmee v uiterlijk om 20.00 uur of vóór 20.00 uur op de plaats van bestemming bent.

 

Geen vaste wekelijkse ritten kerstdagen en Nieuwjaarsdag

Op 25 en 26 december en 1 januari vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt u op deze data wél uw vaste rit door laten gaan?

Geef dit dan uiterlijk op zaterdag 19 december door aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900- 1814.

Een rit boeken kan via 0900- 1814 en op www.regiotaxitwente.nl

Wij wensen v prettige feestdagen en een voorspoedig 20211

Winnaars warme trui-ontwerpwedstrijd bekend

De jury heeft dit jaar meer dan 1000 tekeningen ontvangen van truiontwerpen! Ontzettend mooie en creatieve tekeningen die allemaal

te bekijken zijn in het gemeentehuis en de bibliotheek (de tekeningen hangen voor de ramen). De jury had dus een pittige klus om de win-

nende ontwerpen uitte kiezen!

Voor de categorie groep 3/4 heeft gewonnen uit groep 3 van het Stedeke uit Diepenheim met haar gele zonnepanelen-rui

Voor de categorie groep /6 hebben de tefeningen van üe„Fbe.à°e Vit roep 6, gewennen. Zi hebben cen
boomsmiley-trui ontworpen en de slogan 'trek mij aan!'. Allemaal gefeliciteerd! En natuurlijk ook de genoemde klassen, want iedereen in

de klas heeft zo'n mooie trui gekregen!

 

De truien zijn na te bestellen op www.warmetruien.nl (fegen kostprijs). En natuurlijk: trek eerst een warme trui aan voor je de verwarming hoger zetl

 

Besluit onroerende-zaak-

belastingen 2021 vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat

op 15 december 2020 door de gemeenteraad de verordening

onroerendezaakbelastingen 202T is vastgesteld.

Bovengenoemde verordening treedt in werking met ingang van

de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van in-

gang van de heffing is 1 januari 2021

De verordening kunt v raadplegen op de website

www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cluster belastin-

gen, telefoon 0547-858585

Oud en nieuw 2020-2021

in Hof van Twente

 

Deze jaarwisseling is anders dan andere jaren. Het

gaat niet goed met het aantal besmettingen met het

coronavirus in Twente en de druk op de zorg is erg

root. Daaro het belangrijk dat we ons ook tijdens

e jaarwisseling aan alle coronamaatregelen houden.

  

  

Een volledig overzicht van de Nederlandse maatrege-

len vindt u op de website: www-rijksoverheid.nl. Ge-

meente en politie zien bij de jaarwisseling ook toe op

het naleven van de coronaregels.

 

    

Hieronder een over t van alle regels en maatrege-

len rondom Oud en Nieuw in onze gemeente. Helpt u

mee om de jaarwisseling goed en veilig te laten ver-

lopen?

Namens alle gemeentelijke afdelingen wensen wij u een veilig en

vooral gezellig uiteinde en een gezond 2021 toel

Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

Door het coronavirus is de werkdryk in ziekenhuizen en bij onze

hulpverleners erg hoog. Daarom heeft het kabinet besloten dat

tijdens deze jaarwisseling 2020.2021 geen vuurwerk verkocht

en afgestoken mag worden. Vervoeren en het in bezit hebben van

vuurwerk is ook strafbaar.

Fop- en schertsvuurwerk afsteken mag wel

Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie Fl-vuurwerk] zoals

trektouwtjes, knalerwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is

het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en

gebruikt.

Carbidschieten mag ook

Op de laatste dag van het jaar is het in Hof van Twente een rradi-

tie om carbid te schieten. Er geldt dit jaar een landelijk verbod op

het afsteken van vuurwerk, maar carbid schieten mag wel. Uiter-

aard gelden ook tijdens het carbidschieten de coronaregels. Dat

betekentdat het samenkomen met grote groepen dit jaar niet kan.

Voor carbid schieten moet u melding doen op de website van de

gemeente. De melding moet uiterlijk 28 december voor 12 uur bij

de gemeente binnen zijn. De regels voor het carbidschieten en het

formulier om een melding te doen vindt u op de website:

www.hofvantwente.nl/carbid2020

Plastic containers en hondenpoepbakken afgesloten

Ook dit jaar zal Gildebor de containers voor het plastic, de prul

lenbakken en de hondenpoepbakken verwijderen of afsluiten. Dit

om schade te voorkomen. Wij vragen u om geen afval of zakjes

met hondenpoep bij de lege of gesloten bakken achter te laten.

Neem dit mee naar huis en doe het thuis in de afvalcontainer.

Controlerondes politie en BOA's

Politie en BOA' zullen controlerondes doen fijdens Oud en

Nieuw. Onze BOA's mogen nu ook een HALTstraf uitschrijven

aan jeugdige overtreders bij vernielingen, vuurwerkovertredingen

en overmatig drankgebruik.

 

Maatregelen die u zelf kunt treffen

Om uw eigendommen te beschermen, kunt u zelf ook maatregelen

treffen. Denk aan het afdichten van uw brievenbus, het afsluiten

van uw ramen, kwetsbare objecten binnen neerzetten, blusmid-

delen paraat houden en verdachte situaties melden bij de politie.

Schoolpleinverbod

Tijdens Oud en Nieuw is een schoolpleinverbod van kracht. Dit

om de ver igen op de schoolpleinen tegen te gaan. De politie

en BOA' zullen controles uitvoeren en overtreders worden be-

straft (Haltverwijzing).

 

Verbod op verbranden afval in olievaten

Afgelopen jaren is aanzienlijke schade veroorzaakt omdat grof:

wfi in olievaten werd verbrand. Dit leidde tot zeer grote vlammen

en zwarte rook. Bovendien kwam hiermee de vrije doorgang van

hulpverleners in gevaar omdat de vaten vaak op de openbare

weg stonden.

Het verbranden van afval en kerstbomen op de openbare weg

is niet toegestaan en schade zal op de overtreders worden ver-

haald.

Eerst water, de rest komt later!

Wanneer er toch wat mis gaat en v heeft een brandwond ont-

houdt dan; eerst lauw water, de rest komt later. Bij brandwonden

is koelen van groot belang. Voor meer informatie kunt v kijken op

brandwondenzorg.nl. Afhankelijk van de ernst kan het noodzake-

lijk zijn de huisarts of EHBO te bezoeken voor behandeling.

Meer informatie

Kijk voor het volledige bericht op

www.hofvantwente.nl/carbid2020.

 



Informatie werk en inkomen over uitkering en bijstand

 

Voorlopig geen Klantinfo, maar informatie op onze website

Mensen die een uitkering van onze gemeente ontvangen, krijgen regelmatig een Klantinfo met daarin nieuws over de uitkeringen. Vanwege

de storing in onze systemen stoppen wij voorlopig met het uitbrengen van deze Klantinfo maar zetten de informatie op onze website. Op deze

manier kunnen wij informatie over de uitkeringen snel en veilig met iedereen delen.

Belcn%rìäe informartie over vitkeringen, betalingen en andere voorzieningen uit ons minimabeleid kunt u vinden op de website
www.hofvantwente.nl/uitkering (of onder Zorg, werk en inkomen — Computerstoring en uitkering)

 

Aanvraagformulieren (bijzondere) bijstand

Het aanvragen van bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag kan vanaf nu online.

Meer informatie hierover vindt u op onze website www.hofvantwente.nl onder Zorg, werk en inkomen.

 

Voor bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag gaat v naar: Laag inkomen? Er kan meer dan u denkt! Daarna kiest u voor: Bijzondere

bijstand of voor Individuele inkomenstoeslag. Onder: Informatie en aanvragen kunt u kiezen voor het aanvragen ervan.

Het aanvragen van individvele sudietoeslag kan door onder: Zorg, werk en inkomen te kiezen voor: Werk en uikering, Individuele studietoeslag

en Aanvragen. Het aanvragen van een bistandsuikering, blift ia de oorspronkelike route van werk.nl.

Voorschot

Door de ernstige storing n de systemen kunnen wij aanvragen niet afhandelen zoals we dat anders zouden doen. Veel gegevens en infor-

matie kunnen wij nu helaas niet bekijken. Daardoor kunnen wij nietin alle gevallen een goede beslissing nemen op de aanvragen. Wij

nemen daarom eerst een voorlopige beslissing. Krijgt u bijstand? Dan betalen wij deze eerst vit ls een voorschot n de vorm van een lening.

Als het weer mogelijk is nemen wij een definitieve beslissing op uw aanvraag. Het bedrag dat wij als voorschot hebben verstrekt verrekenen

wij dan met de toegekende bijstand. Krijgt u geen bijstand of kunnen wij het voorschotbedrag niet helemaal verrekenen? Dan moet u het

voorschot of een deel ervan aan ons terugbetalen. Houdt u hier dus rekening mee.

Gegevens bewaren

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan hoeft u nu geen inkomstenbriefjes n te leveren. Deze kunnen wij nu helaas niet verwerken. Als wij

dit wel weer kunnen vragen wij u om de inkomstenbriefjes en bewijstukken (bijvoorbeeld loonstrookies] in te leveren vanaf november 2020.

Let op: Wij vragen u om alle informatie vanaf november 2020 goed te bewaren!

Moet uw uitkering sloprí‚r\ omdat u gaat werken of verhuizen of om een andere reden? Stuur ons dan een mail hierover naar:werkeninkomenhvi@hofvantwente.nl.

Opnieuw informatie en aanvragen aanleveren

Door de storing kunnen wij niet alle gegevens meer gebruiken of terugvinden. Bij sommige klanten, moeten we daarom nog een keer om

dezelde informatie vragen. Dat vinden wij heel vervelend maar wij vragen om uw begrip en medewerking. Duurt het langer dan 6 weken

voordat u een umwoovä of een bedrag van ons ontvangt op een eerdere aanvraag? Stuur ons dan een mail naar:

werkeninkomenhvi@hofvantwente.nl.

Vragen en informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over uitkeringen of bijstand of de betaling ervan? Neem dan contact op met het team Werk en

inkomen via het nieuwe mailadres: werkeninkomenhvt@hofvantwente.nl.

U kunt ook bellen met het team Werk en inkomen elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 0547 85 85 85.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 15 december 2020 de nieuwe tarieven voor reisdocumenten en het rijbe-

wijs zijn vastgesteld voor 202 1. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1.2 _ Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Tarief

12. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

121 van een nationaal paspoort:

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is €74,75

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeffijd van 18 jaar nog nietheeft bereikt | €56,55

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort

als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1221 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is €7475

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt €56,55

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie

van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is €7475

1232 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeffijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt | €56,55

1.24 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen €56,55

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

1251 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is €64,00

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt €32,90

126 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, | €50,90

zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen van

Titel 1.3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het torief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, €41,00

vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs    
 

Een overzicht van alle torieven van de legesverordening kunt u raadplegen op www:hofvantwente.nl en op www.overheid.nl.

Nieuwe openingstijden in 2021 gemeentehuis Hof van Twente

Met ingang van 1 januari 2021 veranderen de openingstijden van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is dan langer

open voor het ophalen van documenten, maar korter voor het aanvragen van producten. De gemeente heeft in de

lopen jaren meer digitale middelen ingezet waardoor een bezoek aan het gemeentehuis steeds minder nodig is.

Dîen' gstijden ophalen producten
jbewijzen, paspoorten en identieitskaarten ophalen kan op maandag van 09.00 tot 19.30 uur, van dinsdag tot en met donderdag van

9.00- 17.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden.

Openingstijden aanvragen producten

Het aanvragen van rijbewijs, paspoort, identiteitskaart en andere producten kan op maandag van 12.00- 19.30 uur, en dinsdag tot en met

 

  

 

Telefonische bereikbaarheid

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 wur.

 

Overzicht actuele openingstijden:

Dag Aanvragen product Ophalen product Telefoon

Maandag 12.00- 19.30 09.00- 19.30 09.00- 17.00

Dinsde 09.00- 13.00 09.00- 17.00 09.00- 17.00

Woensdag 09.00- 13.00 09.00- 17.00 09.00- 17.00

Donderdag 09.00-13.00 09.00- 17.00 09.00- 17.00

Vrijdag 09.00- 13.00 09.00- 13.00 09.00- 13.00

vrijdag van 9.00 - 13.00 uur. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden.

DTEITI

hof van twente

23 DECEMBER 2020

Daarnaast kunnen inwoners de gemeente bereiken via de chat, Whatsapp en social media (voor bereikbaarheid zie onze websit).

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Kooidijk 7, Markelo

het kappen van bomen 11 december 2020

‘+ Schoman ongenummerd, Diepenheim

het bouwen van een recreatiewoning 4 december 2020

Bomhof ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning (twee-onder- een kap]

12 november 2020

Bomhof ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning (twee-onder- een kap]

12 november 2020

Dammaten ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitrit en het verplaatsen van lichtmasten

9 december 2020

Langestraat 69, Delden

het verbouwen van een bestaand appartement naar 2 apparte-

menten 13 november 2020

Kuipersweg 5, Ambt Delden

het aanleggen van een rijbak en een longeerbak 8 december 2020

Stationslaan 3, Goor

het plaatsen van beschuttingssystemen op station Goor

19 november 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Diepenheimseweg 26 a, Goor

het aanleggen van een waterbron,

ter inzage vanaf vrijdag 11 december 2020

Diepenheimseweg 26 a, Goor

het ophogen van een bouwkavel,

ter inzage vanaf vrijdag 11 december 2020

Herikerweg 24, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een chalet,

ter inzage vanaf vrijdag 11 december 2020

Rozenstraat 3, Goor

het bouwen van een kap op de bestaande schuur,

ter inzage vanaf donderdag 17 december 2020 28 januari 2021

Pof ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning, toegangshek en het aanleggen van

een uitrit ter inzage vanaf donderdag 17 december 2020

28 janvari 2021

Twickelerlaan 1a, Ambt Delden

het restaureren van een hekwerk,

ter inzage vanaf vrijdag 20 november 2020

Twickelerlaan 7, Ambt Delden

het aanpassen van de inrichting rondom de parkeerplaafs en de

landgoedwinkel ter inzage vanaf donderdag 3 december 2020

14 januari 2021

Reactie tot

22 januari 2021

22 januari 2021

22 januari 2021

 

 

1 januari 2021

  

Vervolk

Breddendijk ongenummerd, Markelo

het kappen van 10 populieren,

ter inzage vanaf woensdag 16 december 2020 27 januari 2021

Bentelerhaarweg 4, Bentelo

het gewijzigd uitvoeren va een reeds vergunde pluimveestal en

het bouwen van een stal,

ternzage vanaf woensdag 16 december 2020 27 januari 2021

Witterietsweg 4, Markelo

het kappen van een Amerikaanse eik,

ter inzage vanaf donderdag 17 december 2020 28 januari 2021

Diepenheimsestraat 8, Hengevelde

het wijzigen van een kinderdagverblijf naar een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 15 december 2020 _ 26 januari 2021

De Mors 3, Delden

het bouwen van 2 bergingen,

ter inzage vanaf dinsdag 15 december 2020 _ 26 januari 2021

Grotestraat 86, Goor

het inten verbouwen van een kantoorpand,

ter inzage vanaf woensdag 16 december 2020 27 januari 2021

Rauwland 72, Delden

het plaatsen van een berging met overkapping,

terinzage vanat vrijdag 18 december 2020

Bomhof ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning (l\wee onder een kap)

ter inzage vanaf woensdag 16 december 2020 27 januari 2021

Bomhof ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning {\wee onder een kap),

ter inzage vanaf woensdag 16 december 2020 27 januari 2021

Brummelaarsweg l%‚ Markelo

het bouwen van een loods en een mestvergister,

ter inzage vanaf donderdag 17 december 2020 28 januari 2021

  

29 januori 2021

Als u wilt reageren, zie informatie

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

Meiierinksveldkampsweg 5, Ambt Delden
het bouwen van een jong veestal/wagenberging en het verande-

ren van de inrichting, fer inzage vanaf donderdag 17 december

2020 28 januari 2021

Als u wilt reageren, informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het bouwen van een loods

Van Suchtelenstraat 8, Delden

hef plaatsen van een dakkapel

Twickelerweg 2, Ambt Delden

hef bouwen van een machineberging

  

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 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, don 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.

 

  besluiten, die met de uigebreide 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 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 handhavins

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 wethouders. Het

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

ning. 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 voorbereidir

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.

Vervolg

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.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze website

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Hof van Twente

- Vergunning voor het houden van een kledinginzameling voor

het jaar 2021

- Hersenstichting in het Te kwartaal 2021 (15-12-2020]

- Fanfare Markelo op 17 april 2021 (15-12-2020)

- Caritas Hengevelde in het 3e kwartaal van 2021 (15-12-

2020)

- Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost in het 2e kwar-

taal uitgezonderd Markelo, in het 3e kwartaal uitgezonderd

Hengevelde en het 4e kwartaal 2021 (15-12-2020)

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

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

buiten een inrichting:

- Prinsendijk 6 Diepenheim 16-12:2020 tot 16122022 (16-1220)

- Leusmanweg 16 Markelo 16-12:2020 tot 16-122022 (16-12.20)

 

 

 

 

     

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakies} kunnen belanghebbenden hierte-

gen schrifelijk 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.

  

    

  

  

  

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


