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| 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

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

 

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de iamaanle kunt u bellen naar:

16 december

2020

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/milieupark

(Schoolfeestweide). Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

á . baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

%‘;_î;:'*„*‘::"„:"‘*°' 140547 Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

Pr via www.hofvantwente.nl en drukriool of bomen op de weg. Let op!
U krijgt antwoord binnen 24 ur

U kunt ook chatten met de gemeente via:

vewwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 wur)

www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis.

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

 

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of over de cyberaanval.

Openingstijden Milieupark:

ensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

dag van 09.00 tot 16.30 uur

* 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 (Te kerstdag}

Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag}

Op onderstaande dagen is het gemeentehuis

gedeeltelijk gesloten:

Dinsdag 22 december vanaf 1500 uur

(online personeelsbijeenkoms!}

Donderdag 24 december vanaf 13.00 uur [kerstmiddag}

Donderdag 31 december vanaf 13.00 uur (oudejaarsdag)

Telefonisch zijn wij op bovenstaande momenten ook niet

bereikbaar.

Vanaf maandag 4 januari gelden de reguliere openingstijden.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toel

Afvalinzameling rond

Kerst en Oud & Nieuw

Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag haalt Twente Milieu

geen afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op een zater-

dag 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 zater-

dagen tussen 09.00 - 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer

0900.8520111 of per e-mail via www.twentemilieu.nl/contact

 

In plaats van

ijdag 25 december

Vrijdag 1 januori

wordt uw container geleegd op

Zaterdag 19 december

Zaterdag 2 januari

 

Aangepaste openingstijden

Milieupark Hof van Twente

 

Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is het Milieupark van

de gemeente Hof van Twente geslofen

 

Het milieupark is gesloten op:

* Vrijdag 25 december (Te kerstdag]

Zaterdag 26 december (2e kerstdag)

© Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag}

 

Oponderstaande dagen is het milieupark wel geopend:

« Woensdagmiddag 23 december van 1230 tot 16.30 uur

* Woensdagmiddag 30 december van 12.30 tot 16.30 uur

Vanaf zaterdag 2 januari 2021 gelden de reguliere openingstijden.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toel

Verlegde Bunschotenstraat

ter inzage

 

De gemeente is in oktober eigenaar geworden van het TSB-terrein

in Goor. Dat biedt nieuwe mogelijkheden om de Bunschotenstraat

te verleggen en de verkeersproblemen rond dit gebied op te los-

sen. De plannen voor de voorbereiding zijn inmiddels opgepakt.

We hebben de bewoners van de Bunschoftenstraat uitgenodigd

om ons ideeën, aandachtspunten en suggesties voor de route mee

te geven. Daaruit bleek de wens om de weg ten noorden van de

ortschool e leggen en e laten aansluiten bij de Blauwverve-

rij. Deze route heeft ook de instemming van de Stadsraad Goor

en Goor Collectief. Alle informatie is verwerkt in een voorlopig

ontwerp dat ter inzage ligt. U kunt via www.hofvantwente.nl/

bunschotenstraat het ontwerp bekijken en uw reactie geven. Uw

reactie kunt u tot 22 januarí aan ons doorgeven

 

 

Contactpersoon

Contactpersoon is de projectleider …woenng‚Mmdens
kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer Ô: 5

Planning en uitvoering

De planning is om de nieuwe route van de Bunschotenstraat in 2e

en/of 3e kwartaal van 2021 oan e leggen. De voorbereidingen

en onderzoeken hiervoor zijn gestart. Hierover volgt in de loop

van 2021 meer informatie. Als er geen tegenslagen zijn, bijvoor-

beeld saneringen, zijn we op schema voor de aanleg van de weg

rond de zomer van 2021

WI zijn

® hof van twente

 
Update dienstverlening gemeente Hof van Twente

 

De situatie rondom onze ICT-systemen heeft ervoor gezorgd dat wij de afgelopen weken niet de dienstverlenin

hebben kunnen leveren zoals u van ons gewend bent. Onze prioriteit ligt bij het in de lucht krijgen van onze vol-

ledige dienstverlening. Dit doen wij uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We willen zeker weten dat

de stappen die we zetten veilig zijn en dat kost tijd.

 

 

 

Rijbewijzen

Vanaf afgelopen maandag is het weer mogelijk om rijbewijzen en vittreksels uit de basisregistratie personen die spoed hebben aan te vragen.

Rijbewijzen met spoed

Met spoed bedoelen wij aanvragen voor rijbewijzen die:

« Al verlopen zijn;

e Die de komende week (tot 21 december 2020) verlopen

Voor de aanvraag van een rijbewijs moet u persoonlijk langskomen in het gemeentehuis.

U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen naar: 0547 - 858585

Wat moetu meenemen?

Wilt u weten wat u Ereclex mee moet nemen om uw rijbewijs aan te kunnen vragen? Of wilt u meer weten over andere zaken rond de
aanvraag van uw rijbewijs? Kijk dan op onze website: www.hofvantwente.nl/rijbewijs.

Uittreksels met spoed

Vanaf maandag 14 december kunt u ook weer uitreksels uit de basisregistratie personen die

het uittreksel komende week nodig heeft. Om een uittreksel aan te vragen kunt u eveneens

De medewerkers van team Burgerzaken beoordelen of er inderdaad sprake is van spoed

d hebben aanvragen. Spoed betekent hier dat u

praak maken via telefoonnummer 0547 - 858585.

plannen voor u een afspraak in zodra dat het geval is.  

Verhuizing doorgeven

Het is ook weer mogelijk een verhuizing door te geven. U kunt uw verhuizing op twee manieren doorgeven:

* Via het formulier dat u vindt op onze website: www.hofvantwente.nl/verhuizing;

« Persoonlijk, bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt in dit geval een formulier invullen bij de receptie in het gemeentehuis. Dit kan

tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Kijk voor meer informatie over het doorgeven van een verhuizing op: www.hofvantwente.nl /verhuizing.

Meer informatie

Op www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis vindt u de actuele status van onze dienstverlening. Houd deze pagina in de gaten voor

updates

Wij zijn erg blij dat wij u deze diensten weer kunnen aanbieden. Wij willen u bedanken voor uw begrip en geduld de afgelopen weken

 
Rioolvervan zantenstraat Goor

Het regent steeds vaker heel hard in ons land. Maar we hebben ook steeds drogere en hetere zomers. Daarom wil de gemeente maatre-

gelen nemen om beter om te gaan met de afvoer van het regenwater. Bij rioolprojecten kijken we hoe het regenwater goed kan worden

afgevoerd zonder dat hef regenwater in het riool voor vuil water terecht komt. Regenwater is redelijk schoon water dat weer terug kan

vloeien in de natuur. Zo droogt de bodem minder uit en hoeft er minder water door de waterzuivering. Welke maatregelen we nemen bij

de rioolvervanging in de Patrijzenstraat en Fazantenstraat in Goor leest u hier.

In de Patrijzenstraat en Fozantenstraat wordt een extra rioolstelsel aangelegd waarmee regenwater afgevoerd wordt naar de Regge. De

afvoer van hef regenwater van de nieuwe Jumbo wordt met de gemeentelijke plannen meegenomen

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor een nieuwe inrichting van de weg en een nieuw rioolleidingensysteem voor de Patrijzenstraat en Fazantenstraat

is aa Tidens de eerste inloopavond op 30 september en zigtaal inzien van het schesontwerp in de maand november hebben aanwo-

nenden ideeën en reacties gegeven. Daar waar mogelijk zijn die verwerkt in het schetsontwerp.

 

Reactie°p Voorlopig OntwerpVanwege de coronamaatregelen kunnen we op dit moment geen inloopavond organiseren. Toch willen we u de mogelijkheid geven om te

reageren. U kunt tot met 22 januari 2021 reageren op het voorlopig ontwerp via www.hofvantwente.nl/patrijzenstraat

Nieuwe inrichting van de straten

Na de rioolvervanging worden de straten opnieuw ingericht:

Patrijzenstraat:

* nieuwe bestrating met een parkeerstrook, aangegeven op de rijbaan;

© hergebruik stenen (Fazantenstraat) in de parkeerstrook;

« troftoir en banden langs de rijbaan van cementloos beton

« hoge froftoirband aan beide zijden (10 cm);

© troffoir langs de oneven huisnummers 1.80 meter breed (foegankelijkheid Jumbo);

* plateau op de kruising van de Reigerstraat en Roerdompstraat.

Fazantenstraat:

* nieuwe bestrating met een parkeergelegenheid, aangegeven op de rijbaan;

* hergebruik stenen in de parkeerstrook;

« troftoir en banden langs de rijbaan van cementloos beton

© hoge band (10 cm} langs oneven huisnummers en lage, overrijdbare band langs even huisnummers zodat hulpdiensten makkelijker kun-

nen keren op de weg

© troffoir langs de oneven huisnummers 1.80 meter breed (foegankelijkheid);

Aanpassing stappenplan

Het stappenplan van de nieuwsbrief van 17 september 2020 blijven we volgen. We doen dat alleen minder uitgebreid vanwege de corona-

maatregelen. Na hef schetsoniwerp volgt de bespreking van hef voorlopig ontwerp. Het bespreken van hef voorlopig ontwerp combineren

we me! de ter inzagelegging. Tijdens de ter inzagelegging kunt u met een reactieformulier op www.hofvantwente.nl/patrijzenstraat uw

mening geven

Contactpersoon

Dit i de projectleider N i is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-85 85 85.

Planning en uitvoering

De verwachting s dat de vitvoering in het najaar van 2021 kan starten. We informeren gebruikers, omwonenden en bedrijven als de

uilvoering van start gaat.

Woning in de verkoop of

verhuur?

Het energielabel wordt vanaf 2021 duurder

 

 
Bij de verkoop of verhuur van een woning is een huiseigenaarver-

plicht een definitief energielabel te laten registreren. Per 1 janvari

2021 wordt dit energielabel duurder. Dan wijzigt namelijk de

bepalingsmethode voor het energielabel. Vanaf 1 januari 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

energielabel worden bekeken en een aanvraag worden gedaan

voor een definitief energielabel

Vrijwilligersvacature

wi raag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er echt foe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod, Meer weten? wwwsalut-welzijn.

 

  

 

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwilligerszaken@salut-welzij

VRIJWILLIGER VOOR HET

MUSEUMPARK

VAN HET DEL

ORANJEMUSEUM S

Werk je graag in de tuin en lijkt het je leuk om bij het

Oranjemuseum Nieuwe Hoghuis het park te onder-
n meldje dan aan.

   
Omschrijving vrijwiligerswerk

Bifouden Van e par var em

Jouw profiel

Je houdf ervan om de natuur nog mooier te maken. En het plaatje

perfectte maken. Schoonheid van de natuur.

Werkuren per week/maand

4 uurtjes per week

Wij bieden

1 à 2 keer per jaar een activiteit met alle vrijwiligers. Gezellige sfeer

en waardering van elkaar:

Doelstelling organisatie

Bezoekers laten genieten van een mooie verzorgde binnenkomst. Met

een mooie berceaw en drie mooie perken met buxus en horlensig.

 

www.hofvantwente.nl

 

  

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Volkering 18, Goor

het plaatsen van een dakkapel achterzijde van de woning

1 december 2020

Torendijk 24, Delden

het plaatsen van een erfafscheiding 23 november 2020

 

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Van rechtswege verleende

omgevingsvergunning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Alsu wilt reageren, zie informatie: r oPm

9 Bezwaar/Voorlopige voorziening

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

Oude Goorseweg ongenummerd, Diepenheim

het bouwen van een onderlandhuis, ter inzage vanaf woensdag

9 december 2020 20 januari 2021

Gondalaan ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning, fer inzage vonaf dinsdag

8 december 2020 19 januari 2021

Brinkweg 26, Delden

het wijzigen van de voorgevel en het intern verbouwen van een

woning, ter inzage vanaf dinsdag 8 december 2020

19 januari 2021

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Wielewaalstraat 15, s

ielewaalstraat 15, Goor Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
hef vervangen van een draagmuur door een ijzeren draagcon-

structie, ter inzage vanaf woensdag 9 december 2020

Burgemeester Korthals Alteslaan 19, Markelo
20 januari 2021

Brinkweg 26, Delden

Het wijzigen van de voorgevel en het intern verbouwen van de

woning, ter inzage vanaf woensdag 8 december

20 jonuari 2021

het bouwen van een dakopbouw op de besiaande garsge

Esweg 4, Diepenheim

het bouwen van een woning

Rijssenseweg 189, Markelo

het bouwen van een tuinkamer

Bollenweg 9 en 9a, Ambt Delden

het vergroten van een woning  



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 n

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 dn alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

j besluiten, die met de uitgeb: procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

  

Vervol

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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. 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 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 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.

www.hofvantwente.nl

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.

 

Verkeersbesluiten

# Verkeersbesluit voor het opheffen van één openbare gehandi-

captenparkeerplaats aan de Schoolstraat 6 (Goor]. [16 de-

cember)

® Verkeersbesluit voor het instellen van een laad-loshaven met

tijdsvenster (dinsdag van 08.00 — 20.00 wur) aan de School-

straat 6 (Goor) (16 december)

® Verkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenpar-

keerplaats met kenteken aan de Wethouder Bloemenstraat (Del-

der). (16 december]

 

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

Bij spoedeisende kwesties kan gelijkfijdig bij de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067 8000 GB te Zwolle

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


