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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis w

£

u

£<( Hof van

eTwente

. Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

’ostbus 54, 7470 AB Goor Kii|l. Postadr

( Email: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

WhatsAppnummer

(U krijgt antwoord binnen 24 uur]

U kunt ook chafen met de gemeene vio:

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur

 

 

www.

 

 

www.hofvantwente.nl

n | HOFNIEUWS
In verband met de cyberaanval kunnen

ij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

‚.hofvantwente.nl en

ntwente.nl/storinggemeentehuis

voor de actuele status van onze dienstver-

Komt u n aanmerking voor onze beperkte

dienstverlening?

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

27 januari

2021

De medewerkersdie u hier te woord staan

hebben daar ook geen kennis van.

 
Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de Íemeeme kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoorlijden bereik-

baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

* Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uurDit nummer is NIET bedoeld voor vragen

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uurover corona of over de cyberaanval.

 

Vrijdag 5 februari is het weer de landelijke Warme Truiendag

Doet u ook mee?

 

De verwarming één graad lager, scheelt

5% op de energierekening. Goed voor mi-

lieu én portemonneel! En hoe leuk als je

dan in jouw zelf ontworpen trui kan weg-

kruipen! Scholieren in Hof van Twente ont-

werpen jaarlijks hun favoriefe trui. Dit jaar

zijn die truien ontworpen door Liv Bulten

(6 jaar) uit Diepenheim en Melle en Britt

[beide 9 jaar) uit Markelo. Hun ontwerp

is gekozen uit meer dan 1.000 inzendin-

gen! De winnende truien van dit jaar en de

afgelopen jaren zijn te bekijken op www.

warmetruien.nl. Wilt u ook zo’n frui2 De

truien zijn na te bestellen [tegen kostprijs)

Op dezelide ste.

Win een warme trui!

Doet u ook mee? Maak 5 februari een

foto in uw warme truil Mail de foto naar

info@hofpower.nl of deel uw foto op so-

cial media met de #warmetruiendag. Wie

weet wint u dan één van de truien die door

scholieren uit Hof van Twente zijn ontwor-

‚en! Meer weten? Neem contact op met

-v'… înfo@hofpowe.nl of

Heeft u coronaklachten? Laat u dan testen!

En bent u getest op corona? Juist dan is het belangrijk dat u de gedragsregels in acht te neemt!

'°T'h" dâ |;‚ífslug van de test heeft, is het dan belangrijk dat u:
© Thuis blijft;

* Niet naar buiten gaat;

* Geen bezoek ontvangt, behalve de huisarts;

© Zoveel mogelijk afstand houdt van huisgenoten/gezinsleden;

© De handen vaak wast, in de elleboog niest of hoest en papieren zakdoekjes gebruikt;

& Voor kinderen gelden uitzonderingen Kijk op Riksoverheid.nl/coronareglsgezinnen

 

ledereen in het gezin of huishouden blijft thuis als:

* U naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid;

® lemand in huis corona heeft.

Wat mag wel wanneer u corona heeft?

© Uw huisgenoten of gezinsleden mogen bij u in huis zijn. Maar houd zoveel mogelijk afstand.

* U mag in uw tuin o?op uw balkon zitten.

* lemand anders doet uw boodschappen. Hebt u niemand in de buurt of familie die dat voor u kan doen? Bel dan de plaatselijke super-

markt en vraag of zij de boodschappen bij u bezorgen. Ze doen dat graag voor u. Digitaal bestellen kan vaak ook

Meer informatie

Hulp of ondersteuning nodig? Kik voor tips en hulp om het thuis
 

jven vol te houden op www-rijksoverheid.nl/quarantainegids.

Meer informatie? Kijk op www-rijksoverheid.nl/coronatest

 
Avondklok vanaf zaterdag 23 januari, 21.00 uur

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklek. Daar heeft de Tweede

Kamer op 21 januari mee ingestemd. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur en 04.30

uur binnen blijft. De avondklok geldt tot 10 februari 04.30 uur. Een dag eerder heeft de x

regering al besloten de coronaregels verder aan te scherpen. U mag nu bijv. nog maar één

persoon op bezoek ontvangen. Kijk voor de nieuwste gedragsregels op: www_:ÎiÎwve.he.d‚ *

nl/avondklok.

 

De ewondkiok zorg ervoor dat mensen ninder vaak bi lkaar o bezoek gaen oflkaar _ 2100 wur azouur
ontmoeten. Dat helpt, samen met de nieuwe bezoekregels, om de verspreiding van het co-

ronavirus afte remmen. Dit is belangrijk, want de regering maakt zich grote zorgen over de

verspreiding van varianten van hef coronavirus. Deze nieuwe varianten zijn nog besmettelij

ker dan het virus dat we al kennen. We moeten samen het moment dat deze nieuwe varianten

van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen.

 
U mag alleen naar buiten als het noodzakelijk i en u daarvoor een geldige reden heef. In da geval moet v een formulier ‘Eigen verklaring

Avondklok' meenemen Als het nodig is dat u voor uw werk naar buiten gaat, moeft u ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen: Let op: wan-

neer u voor uw werk naar buiten moet, moet u dus zowel de werkgeversverklaring als de eigen verklaring meenemen).

 

Het overzicht van geldige redenen om naar buiten te gaan vindt u op: www-rijksoverheid.nl/avondklok

U kunt de formulieren ook via uw smartphone invullen, voor het geval u geen printer heeft. In sommige, sp+

niet nodig. Het is niet de bedoeling dat u uw eigen formulieren maakt.

 

ke gevallen is een formulier

 
‚nl/avondklok. Daar staat ook verder alle infor-

Meer informatie over alle geldige redenen om op straat te zîLn is te vinden op Rijksover!
‚gen van het coronabeleid.matie over de uitzonderingen op de regels van de avondkÍok en de verdere aanscherpi

 

 

Veelgestelde vras en antwoorden

Op de website www-rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

DTEaTI

hof van twente
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Los-en-lekker-leeg

kan jouw yoghurtbek

bij het plastic

Jouw plastic verpakkingen, blikjes en

drinkpakken zijn waardevol. Hoe beter jij

ze scheidt, hoe meer verpakkingen een

tweede leven krijgen. Dus slurp, schud,

knijp en smul het laatste restje eruit,

druk ze plat en gooi ze los in de goede

bak of zak. Zo zijn ze recycleklaar.

Met elkaar

EN JES de

IEEK

recycleklaar!

recycleklaar.nl

Saneringen asbest in tuinen Irisstraat en Schoolstraat van start

Eind januari start Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met het saneren van 17 tuinen aan de Irisstraat in

Goor. Ook aan de Schoolstraat staan voor de zomer 1Ô saneringen gepland. De sanering houdt in dat de aanne-

mer de plekken in de tuinen waar asbest boven de saneringsnorm is gevonden, gaat afgraven. Daarna worden

deze plekken weer aangevuld met schone grond.
   

Irisstraat toegankelijk, hinder tot minimum beperkt

Eind januari start de aannemer met de sanering aan de [risstraat. Dit houdt in dat per tuin het asbest wordt opgeruimd. De grond wordt

afgegraven en afgevoerd. Daarna wordt de plek weer aangevuld met schone grond. De betreffende tuin wordt afgezet met hekken gedu-

rende de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform veiligheidseisen en protocollen en vormen daardoor geen

gevaar en/of risico voor de volksgezondheid.

De Irisstraat blijft toegankelijk voor alle verkeer. Uiteraard proberen we de hinder tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Ee ex|ocîe stardatum van de saneringen aan de Schoolstraat is nog niet bekend. In deze straat vinden de komende periode wel onderzoe-
en plaats.

Schone leefomgeving

De afgelopen periode heeft Projectbureau BAS onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in de tuinen aan de lrisstraat en

Schoolstraat. Bewoners konden aangeven of ze mee wilden doen aan dit onderzoek. Inmiddels zijn we het traject opgestart om het asbest

op te ruimen [saneren‘‚
Projectbureau BAS helpt zeven Twentse gemeenten bij het opruimen van asbest in de bodem. Doel van de saneringen is het creëren van

een schone leefomgeving waarin volwassenen en kinderen veilig kunnen wonen, spelen en recreëren. Meer informatie over BAS en het

Verwijderen van asbest n de bodem, leest u op wwwe.bodemasbstsonering.nl

Denk en doe mee aan cultuurnota Hof van Twente. Meld u aan!

In 2021 gaat de gemeente aan de slag met een cultuurnota. Hierin wordt opgeschreven hoe de gemeente de komende jaren op een goede

manier involling kan geven aan cultuur. Onderwerpen die in een cultuyrnofa aan de orde komen zijn:

 

 
Wat is het belang van cultuur?

* Hoe houden we een goed aanbod van culiurele voorzieningen in onze gemeente?

* Voor wie is dit aanbod bedoeld?

* Wat betekent het wanneer er minder middelen voor cultuur beschikbaar zijn?

Vanzelfsprekend kan en wil de gemeente niet alleen een cultuurnota schrijven. Er zijn veel verenigingen en stichtingen in onze gemeente

actief in de culturele sector. Een aantal van hen ontvangt een subsidie van de gemeente en is op die manier gesprekspartner. Maar er zijn

ook culturele verenigingen en instellingen die niet bij ons aan tafel zitten. Als eerste stap wil ik graag een gespref met (verlegenwoordigers

van) deze instellingen äie een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van de cultuurnota.

Ik nodig u van harte uit zich hiervoor aan te melden.

Als u mee wiltdenken over de cultuurnota kunt v zich voor 8 februari aanmelden via het emailadresShofvantwente.nl.

Bij voorkeur ga ik fysiek met u in overleg in de tweede helft van februari. Of dit kan is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de dan

geldende regels rondom corona. Als u zich aanmeld, krijgt v informatie over wanneer en op welke manier ik met v in gesprek ga.

Ik reken op uw aanmelding en kijk er naar vit met v in gesprek e gaan.

Namens,

Harry Scholten, Wethouder Cultuur

www.hofvantwente.nl
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Vervolg

Walstraat 3 a, Hengevelde

het verbouwen van een woning tot een woning met inwoning

23 december 2021

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

7 7 Verokg
Verleende omgevingsvergunningen van Kollaan 7, Goor

l het plaatsen van gevelreclame aan een winkelpand, ter inzage

(regulier) vanaf woensdag 13 januari 2021 18 februari 2021

Sluisstraat t.h.v. huisnummer 14, Delden

(regulier)

Graaf Hendrik van D.

t.h‚v. Lindelaan 35,

het kappen van een eik

Sluisstraat 16, Delden

het kappen van 2 eiken

Driebelterweg 2, Markelo

het kappen van bomen

Weth. Goselinkstraat 7, Hengevelde

het bouwen van 2e bedrijfswoning 23 december 2021

P.C. Hooftstraat 23, Goor

het vervangen van een dragende muur door een stalen balk

11 janueri 2021

Ontvangen op

straat

iepenheim

 

 

12 januari 2021

12 januari 2021

13 januari 2021

Needsestraat 2, Hengevelde

het bouwen van een tuinhuis 15 januari 2021

Nieuwbouwplan De Marke 3 fase 2, Hengevelde

het bouwen van 12 woningen 17 januari 2021

Wehmekamp 1, Markelo

het aanleggen van een uitri

Kleidijk 7, Diepenheim

het bouwen van een garage en een overkapping 7 januari 2021

Bornsestraat 2, Ambt Delden

het verbouwen van een wonin

Kemperweg 6, Markelo

het realiseren van 2 plattelands appartementen in een bestaande

schuur 11 januari 2021

Beldsweg 29, Ambt Delden

het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting

13 januari 2021

Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde

het vergroten van een woning

De Dinkel 42, Delden

het vergroten van een woning

 

8 januori 2021

16 december 2021

6 januori 2021

29 november 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

Groenlandsdijk ongenummerd, Markelo

het verbouwen van een schuur tot een woning, ter inzage vanaf

woensdag 6 januari 2021 T1 februari 2021

Rijssens« ong. (toekomstig adres Rijssense-

weg 33b), Markelo

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 19 januari 2021

Borkeîdweg 4, Markelo

het kappen van drie eiken, ter inzage vanaf maandag 18 januari

2021, herplantverplichting 23 februari 2021

Schoneveldsweg 9, Ambt Delden

het kappen van een eik, ter inzage vanaf vrijdag 15 januari 2021

herplantverplichting 19 februari 2021

Borculoseweg 53, Diepenheim

het kappen van zes eiken, ter inzage vanaf woensdag 20 januari

2021, herplantverplichting 25 februal: 2021

24 februari 2021

het kappen van 14 eiken en een beuk, ter inzage vanaf maandag

18 januari 2021 herplantverplichting 23 februari 2021

Endemansdijk 2 a, Markelo

het kappen van vier eiken, ter inzage vanaf

Zuidwal 2, Delden

het gedeeltelijk vervangen van het dak en het plaatsen van een dak-

kapel, ter inzage Vanafv jdag8januari2021 _ 13 februari 2021

Vermeerstraat 2, Goor

het vergroten en het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf

donderdag 10 december 2020 15 februari 2021

Gorwelg 15, Hengevelde

het kappen van drie eiken, ter inzage vanaf donderdag 21 janu-

ari 2021, herplantverplichting 26 februari 2021

Torendijk 24, Delden

het plaatsen van een erfafscheiding,

ter inzage vanaf vrijdag 15 januari 2021

  g 15 januari 2021

19 februari 2021

19 februari 2021



Als u wilt reageren, zie informatie

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Koekoekslaan 2 a, Markelo

het brandveiig gebruken n een bovwwer, e nzoge vanef

Reactie tot

 

donderdag 28 januari 2021 12 maart 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Langestraat 69, Delden

het verbouwen van een bestaand appartement tot 2 appartementen.

Stationslaan 3, Goor

het verwijderen van 4 bestaande beschuftingssystemen, het plaatsen

van 2 nieuwe beschutfingssystemen en het veranderen van de perrons

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.

 

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd, Tegen

dit ontwerpbesluit kunt v ijdens de inzagetermijn mondeling (op

afspraak) 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 rech-

ter vragen om een ‘voorlopige voorziening' te treffen. Bij een

beroepsprocedure 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 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.

 

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] raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-

Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.

www.hofvantwente.nl

 

Vrijwilligersvacature

saluL.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


