
 

www.hofvantwente.nl

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Moandog
 

 

 

  

 

Postadres: Posibus 54, 7470 AB Goor n

Emailadres: info@hofvantwente.nl Dinsdog

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 B

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 iJ

WhatsAppnumme fijdag

[U krijgt antwoord binnen 1 werkdag]

U kunt ook chatfen met de gemeente via:

vww.hofvantwente.nl. {ussen 0900 en 12.00 wur}

Alleen op afspraak.

U kunt een afspraak maken voor:

maken?

Dat kunt v doen op de volgende manieren:

* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

 

© Telefonisch: 0547 -85 85 85

12.00- 19.30 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 13.00 uur

09.00- 13.00 uur

17.00- 19.30 uur

ir ummer

gemeente kunt u bellen naar:

(voor

openbare ver
  

ting, etc.}

* Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

 
Milieupark Groen-Recycling Twente

 Mossendamsdwarsweg 1A

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 ur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de

ingen, gevonden huisdieren, storingen * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

18 MAART 2020 14 INIGJaN

 

Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het ontwerpbestemmings-

plan 'Hengevelde, herziening Welh. Goselinkstraat ong' voor ieder-

een ter inzage.

Aan de Wethouder Goselinkstraat te Hengevelde bevinden zich

twee onbebouwde braakliggende percelen met een groenbestem-

ming. Het plon is om op hef noordslijke perceel een bedrij (mox-

maal milieucategorie 1} met een bedrijfswoning te realiseren. Het

betreft de verplaatsing van een bestaand bedrijf n Hengevelde naar

een meer geschikte locatie. Op het zuidelijk perceel is het plan om

een kleinschalige maatschappelijke voorziening (eenmanspraktijk]

met een bedrijfswoning te renËxeren. Deze plannen zijn in strijd met

het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkelingen planolo-

gisch mogelijkte maken is deze herziening van het bestemmingsplan

npgesiel°î

   

 

Het ontwerpbestemmingsplan is n te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte

7 te Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO. 1735. HexWethGosong-OP10.

Vanwege het Corona-virus wordt het niet aangeraden om het ont-

werp bestemmingsplan in het gemeentehuis in te zien. Wij verzoe-

Ken!u het befeffende Plan vie bovenstaande links 1e raadplegen.

Mocht u contact willen met een van de medewerkers over he«eäun,

dan verzoeken wij u dit telefonisch met de beleidsmedewerkers Ruim-

telijke Ontwikkeling af te stemmen (0547-858585).

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: htíp://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO. 1735.Hex-

WethGosong-/NLIMRO. 1735 HexWethGosong.OP10.

“jf°"‘ de inzogetermijn kan iedereen schrifelijk of .……ae|i‚.% (opdf

praak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het ontwerpbestemmings-

plan 'DeldenZuid 2015, herziening Brinkweg 28' voor iedereen ter

inzage.

Aan de Brinkweg 28 in Delden is Deltex B.V. gevestigd. Het bedrijf

i van plan om het perceel ten noorden van het bedrijf in te richten

als parkeer en laad- en losplaats. Het gaat om een verharding van

het terrein, er wordt geen ìebouwir\g ‘mogelijk gemaakt. Dit plan

st niet binnen het geldende bestemmingsplan. Öm deze ontwikke-

Íng mogelijkte maken is deze herziening van het bestemmingsplan

opgesteld.

   

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte

7 te Goor;

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

-via deze rechtstreekse link:  https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO. 1735.SDxBrinkweg28-OP10.

Vanwege het Coronavirus wordt het niet aangeraden om het ont

werp bestemmingsplan in het gemeentehuis n 1e zien. Wij verzoe-

ken u het befreffende plan via bovenstaande links te raadplegen.

Mocht u contact willen met een van de medewerkers over het plan,

dan verzoeken wij u dit telefonisch met de beleidsmedewerkers Ruim-

telijke Ontwikkeling af te stemmen (0547-858585).

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: http://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO. 1735.SDx-

Brinkweg28-/NL.IMRO. 1735.SDxBrinkweg28-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifelijk of mondeling (op

fspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van

Twenle, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

 

 

   

 

Ontvangen op

Stovelerweg 1, Ambt Delden

het kappen van twee bomen

Torendijk 2, Ambt Delden

het bouwen van een schuur

Morsmanstraat 32, Bentelo

het vergroten van een garage 7 maart 2020

Langestraat 664, Deîden

het realiseren van 2 winkelunits en 3 appartementen in een be-

staand gebouw 6 maart 2020

Wilheîminanruae 1, Delden

het verbouwen van een woning en het veranderen van een uitrit

23 februari 2020

5 maart 2020

2 maart 2020

 

e Zomerdijk 2, Diepenheim

het kappen van een boom

Bomhof 79, Hengevelde

het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Het Markslag 23, Hengevelde

het plaatsen van een tuinhuis

Herikerweg ongenummerd, Markelo

het verwijderen van dood hout en het opsnoeien van een houtwal

10 maart 2020

6 maart 2020

3 maart 2020

7 maart 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Zonnebloemstraat 25, Goor

het bouwen van een carport, ter inzage vanaf zaterdag 7 maart

2020 18 opril 2020

De heeft 15 maart aanvullende m omen om verdere van het Corona-virusin te
E

‘Onze dienstverleninggaat waar mogelijk door. We blijven bereikbaar en het gemeentehuis blijft open.

Wilt v iets regelen bij de gemeente? Over da ofhetkan wachten. Kan dit nief? Kjk dan of u het online (www-hofvantwente.nl oftelefonisch (0547:858585]

kuntregelen Als u hoes, verkouden bent en/of kooris heeff, verzoeken we u om niet naar het gemeentehuis te komen. Dit om verspreiding van hef coronavirus 1e

voorkomen, Afsproken die staan kunt u afzeggen via de bevestigingsemail o door ons le bellen.

Op de websie w hofvntwene/coonanln deeds de mee ecel nformai over j. de ofvainzameing onze dienshverering nfomafievor op:
dernemers, enz.De gemeente laat de diensiverlening zoveel mogelik doorgaan. We bljven el nisch bereikbaar en de balies zijn open zoals normal, Mocht

u toch naar het gemeentehuis moefen komen dn vragen we u uteraard wel de rchiljnen van de Rijksoverheid op te volgen [geen handen schudden, 1,5 meter

afstand bewaren, efc; zie ook de website van de Riksoverhei] Kjk voor meer informatie over onze dienstverlening op: wwwhofvantwenie.nl

de website www.hofvantwente/corona.nl vindt u steeds de meest recente informatie over bijv. de afvalinzameling, onze

dienstverlening, informatie voor ondernemers, enz.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

 

NIEUWE

CORONAVIRUS

covID-19

 

12 maart 2020

Rijksoverheid

Het nieuwe coronavirus

(coviD-19) in Nederland

Wat moetje doen?

Hebje geen

  

Hebje (milde)

 
klachten? * verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn,

loopneus, icht hoesten, of een verhoging tot 38 graden.

Dan geldt de volgende extra maatregel

e °

am f L
Vermijd grote Werkthuis Blijfthuis. Beperk (sociale)

groepen (meer dan als het kan. contacten.

100 personen).

Vergeet niet:

 

3 &

 

 ä

 

Wasje handen Hoesten niesin de Schud geen handen. Gebruik papieren

regelmatig. binnenkant van je zakdoekjes.

elleboog.

Voor meer informati Het RIVM adviseert de

wwwrijksoverheidnl/coronavirus overheid bij de bestrijding

of bel naar 0800-1351 van het nieuwe coronavirus.

Vervolg Vervolg

Herikeresweg 5a, Markelo Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat

het vervangen van een opslagruimte,ter inzage vanaf donderdog

12 maart 2020 23 opril 2020

Herikerweg 3, Markelo

het uitvoeren van werk of werkzaamheden, ter inzage vanaf

woensdag 11 maart 2020 22 opril 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Sportlaan 7, Delden

het aanpassen van brandscheidingen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Kerkweg 6, Markelo

het veranderen van het bedrif

Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaorschrift 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.

www.hofvantwente.nl

  

is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, don

wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct be-

roep worden ingesteld.

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakten 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

ij besluiten, die met de uigebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagefermijn mondeling (op af

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorzi

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

bruik 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 v aan de rechter vragen

om een 'voorlopige voorziening! te treffen. Bij een beroepsproce-

dure 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 u een verzoek om

‘handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek

moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening.

 

 

Vervolg

Ook moet vermeld worden waarom v het niet eens bent met de

melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een af.

spraak: 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 beslis-

sing 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) raad-

plegen of telefonisch met 0547-858585. In verband met het co-

ronavirus kunnen andere afspraken gelden. Neem contact op

via bovenstaand telefoonnummer voor meer informatie over het

inzien van aanvragen en besluiten.

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.

Diepenheim

- Ontheffing sluitingsuurop 21 mei 2020 tot 02.00 uur, Haaksber-

gerstraat Ì (11-03-2020}

- Vergunning Deepse SummerVibes op 11 juli 2020, Goorseweg

22a (09.03-2020]

Delden

- Ontheffing sluitingsuur van vrijdag op zaterdag en zaterdag op

zondag tot 04.00 uur voor een periode van één jaar, Lange-

straat 73 (0903-2020]

Goor

- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Höfte 7 in

Goor (voorzijde gemeentehuis)

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

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

buiten een inrichting:

  

-Paasvuur op 12 april 2020, Diepenheimsedijk/Oude Borcu-

loseweg, Markelo (06-03-2020]

-Paasvuur op 12 opril 2020, Needseweg, Hengevelde (10-

032020}

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 gelijktijdig bij de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Subsidie eenmalige acti

aanvragen

 

Organisaties die in 2020 een éénmalige activiteit organiseren

op het gebied van sport, cultuur, jeugd en zorg kunnen hiervoor

subsidie aanvragen. Aanvragen voor éénmalige subsidies kunnen

ingediend worden tot 1 april 2020. Voor uw aanvraag is eHer-

kenning nodig met niveau EH2+.

Kijk voor meer informatie op: www.hofvantwente.nl/subsidies.

Boomfeest op 18 maart

gaat niet door

  

  

promnee

\Qvenjssel

 
De afgelopen weken hebben wij v via deze krant, vitgenodigd

voor het Boomfeest op 18 maart in Bentelo.

In verband met het Coronavirus zijn alle activiteiten rondom de

boomfeestdag van woensdag 18 maart afgelast. Hiermee volgen

we de richtlijnen van de rijksoverheid. We proberen het evene-

ment te verplaatsen naar het najaar.

Wij hopen op uw begrip voor dit besluit.

Met riendelijke groet,

De organisatie

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


