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ingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken 5

 

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

toringsm Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

S augustus

pioyie]

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:

* Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 ur

: voor:

IS x e 12.00- 19.30 wur e

n OSO g oo E
ED UE SE ensdag 09.00- 17.00 uur Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

ES Donderdog 09.00- 1300 uur baar en alleen voor spoedzaken n de leefom-

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

U k Pvourd drukriool of bomen op de weg. Let op!

ee e maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

veveen hofvenwante nl [N“9_" 0900 e 12.00 uur) __ U kunt op onze websile onine een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

í e í ë via www.hofvantwente.nl/afspraak. corona! © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Lijsterstraat te Goor

vanaf 17 augustus afgesloten

 

In de week van 17 augustus start Projectbureau BAS

met de bodemsanering van de voortuinen aan de Lijs-

terstraat in Goor. Dit betekent dat de straat vanaf die

datum gedurende een periode van 5 weken afgeslo-

ten is voor auto- en fietsverkeer. De stoep blijft wel

toegankelijk. Wij proberen de overlast tot een mini-

mum te beperken.

Het projectbureau BAS voert de werkzaamheden uit in

opdracht van de gemeente Hof van Twente.

 

Waarom?

Enkele van de voortuinen in de Lijsterstraat zijn verontreinigd met

asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Preventief worden ook de

overige voortuinen gesaneerd, als voorbereiding op het vergroe-

nen van de voortuinen. Dit betekent dat we de verontreinigde

grond verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond. Na

de asbest bodemsanering wordt hef riool vervangen waardoor de

Lijsterstraat opnieuw zal worden afgesloten.

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de pro-

vincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn,

Rijssen-Holten, Hagksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie?

Met vragen of voor aanwullende informatie kunt u contact

opnemen met Projectbureau BAS.

Dit kan per ma 5Rholvunfiwer\fis nlóf telefonisch: O. 58585
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proe Waar stonden deze grenspalen

 

 

Bij de hoofdingang van het voormalige stadhuis van Delden stonden tot 2015 twee palen met inscriptie ’SD'. Na de afbraak van

het achterste deel van het stadhuis zijn deze palen ook weggehaald en in opslag gegaan

De inscriptie SD' verwijst naar Schoutambt Delden, de oude naam van Ambt Delden. De palen zijn dus grenspalen van Ambt

Delden geweest. Wij willen de grenspalen graag op hun oorspronkelijke plek terugzetten, maar we weten niet waar ze gestaan

hebben. Mogelijk zijn deze palen al 50 jaar geleden, na de grenswijziging tussen Stad en Ambt Delden, weggehaald

Daarom vragen wij om uw hulp

© Weet u hoe en wanneer deze palen bij het stadhuis zijn geplaatst?

e Weet u waar deze palen daarvoor gestaan hebben?

Laat dat dan weten met een bericht aan van gemeente Hof van Twente.

Dit kan via telefoonnummer: 0547-858585 of e-mai hofvantwente.nl

  

 

 

WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons.

BĲ verpakkingen mag veel maar nietalle. Het i goed om te weten dat

het alleen om eenmalige verpakkingen gaat en dt deze leeg moeten zin.

o makenwe samen de recycling mogeljk van deze belangrijke grondstofen

TW&TE  
 

www.hofvantwente.nl

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Rupperink 2, Delden

het verbouwen van een woning, aanleggen van een uitrit en het

plaatsen van zonnepaneien en gen erfafscheiding _ 19 ii 2020

inksweg 1, Goor

het verbouwen en het wijzigen van de gevels van een woning

20 juli 2020

 

Winterkamperweg 5, Markelo

hef vergroten en verbouwen van een woning 20 juli 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

 
Als u wilt reageren, zie informati

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Schuttenweg 9, Ambt Delden

het tdelik plaalsen van 2 staearovens,

ter inzage vanaf dinsdag 28 juli 2020

Spenkelinksweg 4, Ambt Delden

h bouwen van een kopschu,

ter inzage vanaf donderdag 30 luh 2020 ‚ 10 september 2020

Haalsbergerstraat 13, Dlepenheim

het plaasen van een erfofscheidinge

ter inzage vanaf dinsdag 28 juli 2020

Scherpenzeelseweg 48, Goor

herboueven van een carport ep een overkopping,

terinzage vanaf donderdag 23 juli 2020 _ 3 september 2020

Stokkumerweg ongenummerd, Markelo

het kappen van (wae eiten, er nzoge vanof donderdeg 23 jui

2020, herplantverplichting 3 september 2020

8 september 2020

8 september 2020

Stokkumerweg ongenummerd, Markelo

het aanleggen van een uirit,

ter inzage vanaf dinsdag 28 juli 2020 8 september 2020

 

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Larenseweg Tla, Markelo

het verbouwen van een schuur

Informatie om te reageren:

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 zetu 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 zin ingediend tegen een ontwerpbesluit dat Ís voorbereid met

de uitgebreide voorbereidin sprocecäre‚ 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 mef de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is

ingediend tegen het ontwerpbeslui

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

Ontwerpbeslut kunt u hijden: de inzagetermijn mondeling {op af-

spraak] of schrifelijk zienswijzen indienen

Voorlopige voorziening

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

bruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui. 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 beroepsproce-

dure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie

die het beroep behandel

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 zov zijn, dan kunt u een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders.

Vervolg

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 beroe;

Deze beslissing maakt onderdeel vit van de voorbereiding op

een besluit en is nief 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 hiernaast genoemde 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.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 vergunning/ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Stookontheffing

De volgende onthfing i verleend voor het verbronden van
gerooid en/of snoeihout buiten een inrichting

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden:

- Gelselaarsweg 9 Markelo, 1-11-2020 tot 1-11-2022

(29-07.2020)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (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 spoed-

eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

, andere mensen ont-

© moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou! 

 

 

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod. Meer wete: welzijn.

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwilligerszaken@salut-welzijn.n

VRIJWILLIGE stenema ìBEGELEIDERS r
VooR fanje

ACTIVITEITEN eF van Twente

Zie jij ouderen graag genieten? Ben je sociaal en

‘behulpzaam? Dan is Stichting Franje Hof van Twen-

te op zoek naar jou.

Omschrijving vrijwilligerswerk

Begeleiden van middag- en dagtochten, zomercafés, netwerk-

tafels en restaurantdagen. Maar ook begeleiden van vervoer.

Jouw profiel

Je bent behulpzaam en sociaal, je hebt een luisterend oor en

kunt werken in teamverband.

Werkuren per week/maand

Afhankelijk van de aciviteit. De meeste activiteiten vinden

plaats op zoterdag. In overieg met de coördinator van de

Stichting Franje Hof van Twente kun je je beschikbaarheid

aangeven.

Wij bieden

Plezier en voldoening en leuke sociale contacten.

Doelstelling organisatie

Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leve-

ren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeen-

schoppen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen

staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid

van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen

die daarin leven zichzelfen anderen kunnen helpen.

 


