HOFNIEUWS

e(\Í@

ës Hof van
o_Twente

Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis

van ons gewend bent.

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

kantoortijden van de iemeeme kunt u bellen naar:

Kijk op www.hofvantwente.nl en
www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis

E-mail: info@hofvantwente.nl
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85
Ook bereikbaar onder: 14 05 47

www.hofvantwente.nl

Storingsnummer
Hof
van
Twente
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

In verband met de cyberaanval kunnen
wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

Dit nummer is alleen buiten kantoorlijden bereikbaar en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,
drukriool of bomen op de weg. Let op!

voor de actuele status van onze dienstver-

lening.

WhatsAppnummer:
U krijgt antwoord binnen
Ù kunt ook chatten met de gemeente vio:

Komt u n aanmerking voor onze beperkte
dienstverlening?
Maak dan een afspraak via 0547-858585.

vevw:hofvantwente.nl. [ussen 09.00 en 1200 wur)

ergiebespaarspel Junior Energiecoach gaan gezinnen vijf weken aan de slag met
sparen. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee! Het spel start in Hof
van Twente op 1 maart. Inmiddels doen al ruim
130 gezinnen mee met Junior Energiecoach! Er
zijn nog een paar plekken beschikbaar om mee te doen. Aanmelden kan tot uite
ari via de site www.juniorenergiecoach.nl. Wees er snel bij, want op is op.

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of over de cyberaanval.

De medewerkers die u hier te woord staan

hebben daar ook geen kennis van.
upark 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 uur
* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Op vrijdag 5 februari was het de landelijke Warmetruiendag. We hebben de oproep gedaan om foto's in te sturen

in jouw warme trui. Om te laten zien: eerst een warme trui aan, dan pas de verwarming hoger! Beter voor het

milieu

én de portemonnee! We hebben mooie foto's ontvangen en 3 winnaars gekozen die een trui naar keuze van

www‚.warmetruien.nl mochten uitkiezen.
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Met Junior Energiecoach krijgen gezinnen thuis

een pakketje met een nunîv.ﬂ opdrachten, verspreid over vijf weken. Het spel
is gericht o}
gezinnen met Linderen lussen de 7:12 iaar i
Per week kosten de opdrachten ongeveer 15:30
minuten tijd. Kinderen gaan in huis bijvoorbeeld

op stekkerexpeditie en lampenjacht. Kinderen

worden zo echte Junior Energiecoaches. Net als
hun tv:held Varkentje Rund (bekend van Het Klokhuis). Dit alles onder het mom van ‘met energie

kun je lachen!

Gratis
meedoen
Huurders van Viverion en Wonen Delden in Hof

van Twente kunnen gratis meedoen. Voor dit
project wordt samengewerkt met HofPower van

gemeente Hof van Twente. Aanmelden of meer

informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.

nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 februari. Doe
meel Voor een schoner milieu en een vollere

portemonneel

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp
vastgesteld voor de herinrichting van het deel van
de Grotestraat in Markelo dat ligt tussen ‘Het Beaufort’ en de kruising met de Bergweg.
In de komende periode worden de voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden aan te besteden zodat de uitvoering in september 2021 kan starten.
Met de herinrichting van de Grotestraat wordt het gedeelte tussen de Bergweg en Het Beaufort heringericht. In het ontwerpproces destijds is

jekeken naar het totaakaanzicht voor het centrumgebied. Essentieel was het streven om alle

7 iaar) vit Markelo

! jaar) uit Eerbeek

openbare ruimten in het centrum met elkaar te ver-

Binden. De huidige inrichting tussen Bergweg en Tolweg is ls referenfiebeeld gebruikt: gebokken rode klinkers van gevel Iof gevel en zwarle
parkeervakken. Door dit ook toe e gaan passen voor het gedeelte tussen de Bergweg en 'Het Beaufor!’ in de Grotestraat, ontstaat straks één

samenhangend dorpshart met rust in uitstraling en materialen.
Vanaf de Tolweg tof aan de kruising met de Prinses Beatrixstraat worden eveneens alle lichtmasten vervangen door lichtmasten van hetzelfde
type om deze eenheid door e trekken; op dezelfde manier als dat voor de bestrating straks gebeurt

saluUL

In combinatie met deze herinrichting heeft het college eerder al besloten om, in het kader van klimaatadaptatie, het project uit te breiden met

het aanbrengen van een hemelwaterriool. Dit riool is een belangrijke hoofdhemelwaterafvoerstructuur waar omliggende wijken op aan kun-

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding
hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?
Dan is vrijwilligerswerk iets voor

nen sluiten. Het overtollige hemelwater, dat niet kan infiltreren, kan op die manier afgevoerd worden naar het oppervlaktewater.

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons
ruime aanbod.
Meer weten? www.salut-wel:

De werkzaamheden starten naar verwachting in september 2021. Het werk zal gefaseerd worden vitgevoerd. Over de fasering van de uilvoe-

ring zal de gemeente de komende periode nog met de klankbordgroep in gesprek gaan. In deze klankbordgroep zijn onder andere bewoners
en ondernemers van de Grotestraat vertegenwoordigd. De verwachting is dat de uitvoering tot ongeveer januari/ februari 2022 duurt, mede

bel 0547-260053, app $Aw5_*ofmail

afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

Meer informatie

Contactpersoon is de projeceider vivoering:
N B i tijdens kontoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of

per emaî p

VRIJWILLIGERS 1 OP 1 CONTACT PROJECT

ofventwerie.nl

Referentiebeelden

Definitief Ontwerp

meubair en

Herinrichting Grotestraat Markelo

inrichting

VOOR ELKAAR BĲ SALUT

Zet i je graag in voor de medemens? Lijkt het je leuk om

5

een maatje e worden van iemand die extra aandacht,

s(HofTwente
van

ondersteuning en sociale contacten nodig heeft?
Dan is Salut op zoek naar jou!
Omschrijving vrijwilligerswerk

T op I gezelschap bieden aan (kwetsbare} mensen. Bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking of dementie. Je brengt bezoek aan
iemand die eenzaam is of een mantelzorger die onilast moet worden. Je geeff exira aandacht door een luisterend oor, een goed gesprek,

cen spelle of een gezamenlike hobb of interesse. Je kan er ook sarmen op Uil bivoorbeeld een markt bezoeken of con wendelin
(evenueel
e roistoel o rliator|. Door wekeijks samen Ie zin bouw je een varirouwensband op en breng [e zonneschijn en gezelighei
in het leven van de deelnemer

Jouw profiel
Sociaal, geduidig, goed kunnen luisteren, warm en befrokken zijn, je goed in kunnen leven en gezelligheid en sfeer uitstralen en kunnen
creëren

Werkuren per week/maand
2 wur per week/ of per wee weken

Wij bieden

Een vrijwiligersunctie die voldoening en plezier schenkt onder begeleiding van de coördinator van welzijnsorganisatie Salut. De mogelijkheid om je op dit vakgebied te oriënteren en je persoonlijke vaardigheden te vergroten. Jaarliks aanbod van workshops en ‘rainingen
Reiskostenvergoeding en een VOG [Verklaring Omtrent Gedrag).

Doelstelling organisatie

Salut is een professionele organisatie die zich inzel voor alle inwoners van Hof van Twente. Met als doel hun welzijn te verbeteren. Dit
doen wij niet alleen, maar samen met onze vrijwiligers. We ondersteunen individuen en het collectief waarbij onze actieve aandacht
vooral uitgaat naar mensen in een kwetsbare positie. Salut gelooftin de kracht van het menselijke contact. In persoonlijke gesprekken, in

er bieden van cen lusterend oor n echt meedenken mef de ander Onze inzet is gericht op zulredzaamheidwaar mogelijk werken we
samen met andere partijen
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Vervol

Omgevingsvergunningen
(rogulier)
Rouwelaarsdijk

het wijzigen van een bestemming

Ontvangen op
ongenummerd, Markelo

het kappen van een eik

3 februari 2021

het kappen van een eik

3 februari 2021

Govert Flinckstraat 7, Goor

Vijverweg 4, Diepenheim

het vergroten van een recreatiewoning

5 februari 2021

Rijssenseweg 12 b, Markelo
het bouwen van een schuur

Slaghekkenweg 17, Bentelo
30 januari 2021
26 januari 2021

25 januari 2021

het bouwen van een werktuigenloods

1 februari 2021

Bollenweg 15, Ambt Delden

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

18 janvari 2021

Posthuisstraat 25, Goor
het bouwen van een schuur met een overkapping en een erfafscheiding
5 februari 2021

van Kollaan 22, Goor
het gedeeltelijk renoveren van het dak en het vervangen van een

hef wijzigen van de gevel en kozijnen aan de voorzijde van de

het verbouwen van een boerderij en het vernieuwen van een
aangebouwde vaaltstal
29 januari 2021

Rijssenseweg 59, Markelo

woning
van Heeckerenweg 31, Goor

28 januari 2021

het bouwen van een dakopbouw

1 februari 2021

hef verbouwen van een bedrijfspand

2 februari 2021

Wheeweg 47, Goor

Rupperink 17, Delden

het vergroten van een woning

Vervolk

Roudaalterweg 20, Markelo

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulie:

1A

dakkappel
23 december 2020
Enterbroekweg 14 in Markelo
Enterbroekweg 14, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

29 januari 2021

DN IN@aN

Vervolg
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-

Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Nederland te Zwolle.

Reactie tot

Reactie tot

't Schoman 63, Diepenheim

het bouwen van recreatiewoning,
ter inzage vanaf maandag 8 februari 2021

5 maart 2021

12 maart 2021

Rectificatie kern:

Ra
erdsweg
Ambt Delden
het B(ﬁzlgen
van het6, gebruik,

ter inzage vanaf vr||glag 5 februari 2021

Oonderschoer 12, Markelo
het plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vanaf vrijdag 5 februari 2021

P. . Hooftstraat 23, Goor
het vervangen van een dragende muur door een stalen balk,
ter inzage vanaf dinsdag 2 februari 2021
9 maart 2021

het bouwen van een logiesverblif,

terinzage vanaf dinsdag 2 februari 2021

10 maart 2021

12 maart 2021

Goorseweg 59, Diepenheim

e oW

e aonb
EW aun de achterzijde van de woning,

Als u wilt reageren, zie informatie
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
De Marke I! fase 2, Hengevelde

ter inzage vanaf donderdag 4 februari 2021 _ 11 maart 2021

het bouwen van 6 seniorenwoningen

De Marke 3 fase 2, Hengevelde

Van Kollaan ong. (beoogde locatie:

het bouwen van 12 woningen,
ter inzage vanaf donderdag 4 februari 2021

11 maart 2021

lependijk 1, Goor

het verbouwen van een winkelpand naar een woning,
ter inzage vanaf woensdag10 februari 2021 _ 17 maart 2021

Dr. C.A.J. Quantstraat 20, Diepenheim
hef bouwen van een berging,
ter inzage vanaf dinsdag 9 februari 2021

tegen een be-

staande bedrijfshal aan de Kerkstraat 86), Goor
het bouwen van een overkapping voor elektrische auto's
Bornsestraat 2, Ambt Delden
het verbouwen van een woning

Groningerveldweg 1, Markelo

hef plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling

16 maart 2021

Stokkumerweg 13, Markelo

het kappen van een inlandse eik en zes Amerikaanse eiken, ter
inzage vanaf donderdag 11 februari 2021 herplantverplichting
18 maart 2021

Welbergsweg (ong.), Ambt Delden

het kappen van de eiken,
ter inzage vanaf donderdag 11 februari 2021

Rosveld ong. (toekomstig Rosveld 12), Hengevelde
het bouwen van een woning,
ter inzage vanaf vrijdag 12 februari 2021
Bentelosestraat 77, Ambt Delden
het bouwen van een woning,
ter inzage vanaf donderdag 11 februari 2021

Als u wilt reageren, zie informatie zienswijzen
Reactie tot

Stationsstraat 30, Markelo
_18 maart 2021

het brandveilig
gebruik van een18 el:ouw,
terinzage
vunu?dor\derdug
februari 2021 _25 maart 2021

19 maart 2021

18 maart 2021

Wijnkamp 3, Goor

het tijdelijk
wijzigen van het gebruik (autoservicepunt en kleine
reparaties), ter inzage vanaf donderdag 11 februari 2021

18 maart 2021

Van Suchtelenstraat 8, Delden

het plaatsen van een dakkopel,
terinzage vanaf donderdag 1Ì februari 2021 _ 18 maart 2021

ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerpbesluit kunt
u ijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak} of schriftelijk
zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Markeloseweg ongenummerd, Goor
het aanleggen van een uitrit,
ter inzage vanaf vrijdag 5 februari 2021

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen besluiten di zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep
kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Markeloseweg 80, Goor
12 maart 2021

Verkeersbesluit

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 v aan de rechter
vragen om een ‘voorlopige voorziening' te treffen. Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

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.

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

www.hofvantwente.nl

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

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

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

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat i voorbereid met
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (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 spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-

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 handtekening. 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.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

Irenestraat 11 in Markelo (15-02-2021}

Verzoek om handhaving

Bezwaar

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de
gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom v het niet eens

® Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Prinses

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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

