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ës Hof van

eTwente

e

www.hofvantwente.nl

HOFNIEUWS

In verband met de cyberaanval kunnen

wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

.hofvantwente.nl enwww.

wwuî…îudvu…l-…nllnori…huis

voor de actuele status van onze dienstver-

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor Kijk
Email: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547-85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

 

 

WhatsAppnummer! e

[U krijgt antwoord binnen 24 uur)

U kunf ook chatten met de gemeente vi
 

www.hofvantwente.nl. (fussen 09.00 en 12.00 uur)

baar en alleen voor spoedzol

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimie buiten de

kantoortijden van de ìmeeme kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

in de leefom-

 

24 februari

2021

De medewerkersdie 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

 

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. let op!

Komtu naanmerkingvoor onze beperkte

dienstverlening?
Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

Maak dan een afspraak via 0547-858585.
over corona of over de cyberaanval.

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

« Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

* Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

 

WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

 
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons.

Bij verpakkingen mag veel, maarniet alles. HetÍs goed om te weten dat

hetaleen om eenmalige verpakkingen gaaten dat deze eeg moeten zijn.

UJ zo maken we samen de reeyling mogelik van deze belangrijke grondstofen.

 

s u

TW&TE

‚gezonden fris

   
 

Stem(plus)passen op vrijdag 19 en

de bus

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing.

Op vrijdag 19 februari en zaterdag 20 februari werden

de stem(plus)passen bij alle kiesgerechtigden bezorgd.

zaterdag 20 februari

 

‘U heeft een stempas ontvangen wanneer u jonger bent dan 70 jaar.

Benf v 70 jaar ofouder danheeft u een stemplespas gekregen.

Met een stempluspas kunt u, als v dat wil, ook per brief uw stem

uitbrengen. De overige papieren om per briefte kunnen stemmen en

een vitleg over briefstemmen ontvangt u viterlijk op 11 maart.

Als u wilt gaan stemmen in een stembureau, vragen wij v dringend

om fe gaan stemmen in hef stembureau dat vermeld staaf op uw

stem/plus]pas. Dit is om hef stemmen, in verband met corong, zo

veilig mogelij te |aten verlopen.

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid heeft u de mo-

gelijkheid om op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart, uw stem

al uit te brengen. Dit kan in de daarvoor aangewezen stembureaus.

Als u wilt gaan stemmen in het stembureau moet u een geldig iden-

tteitsbewijs hebben. Een geldig identiteitsbewijs s in het geval van

deze verkiezing een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs dat niet

langer dan 5 jaar is verlopen. Alle \nlortie over de verkiezingen

Vindt u op whofvantwente.nl/verkiezingen

In deze krant vindt u op 4 en 11 maart bovendien een

speciale informatiepagina mef alle informatie over de

verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer,

d papier inzameling Delden

De oud papier inzameling van Rood Zwart en de SOW kerk is ver-

plaatst naar donderdagavond 25 februari 202 1. Doordat in heel Ne-

derland een avondklok vanaf 21.00 uur geldt besloten deze vereni-

gingen om een half uur eerder te starten met het oud papier ophalen.

Wilt u ervoor zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat ?

Alvast bedankt voor uw medewerking

\ DUTEITI

hof van twente

 

Bouwen aan begrip voor elka

 

Bent u van plan om iets aan de buitenkant van uw huis te veranderen,

ting? Ons advies: laat het vooraf aan de buren weten en neem voldoen«

Een mooi voorbeeld van een situ-

atie waarbij buren er - na over-

leg - samen goed uitkomen.

Op een mooie dag, in het voorjaar, be-

gint buurman Ad met het omploegen

van zijn tuin. Buurman Ben zief dat en

maakt een praatje met zijn buurman over

de schutting. "lekker weertje vandaag,

niet?" Ja, zegt buurman Ad: “Mooi weer

om te beginnen met de bouw van onze

overkapping.” Het gesprek wordt abrupt

beëindied

Buurman Ben zoekt die middag in het

huis-aan-huisblad de gemiste publicatie

over een aangevraagde vergunning. Hij

wil graag bezwaar maken, maar komt

tot de conclusie dat Ad niets heeft aan-

gevraagd. Hij belt maar eens met de

gemeente. Daar krijgt hij te horen dat

er inderdaad geen vergunning is aange-

vraagd. Maar omdat het om een onschul-

dige overkapping gaat, in de achtertuin,

zal dat wel vergunningwrij zijn.

De gemeente vraagt nog aan hem: “Heeft

vw%wrman u dan niet geïnformeerd over

zijn plannen?” Het zit buurman Ben toch

niet lekker. Hij gaat de volgende middag

naar buurman Ad voor een bakje koffie

[op 1,5 m afstand)

De verbouwing komt al snel ter sprake. Ad

en Ben luisteren naar elkaars argumenten

en lopen samen de tuin in. Ad zegt: "Als

ik de overkapping nu eens een kwartslag

draaí, dan zitjj niet in de schaduw”.

Buurman Ben is blij met deze aanpassing

en gaat tevreden naar huis

 

ijvoorbeeld een verbouwing, de uin of de schut
e tijd om hierover met hen in gesprek fe gaan.

 
Met name in deze Coronatijd merken wij dat mensen soms net wat minder van elkaar accepteren dan normaal

Even de rust en de tijd nemen om met uw buren te praten over uw plannen kan daarom heel positief uitwerken.

De nieuwe Omgevingswet

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment bent u verplicht om eerst met uw buren

te overleggen over uw (ver:)bouwplannen, erfafscheidingen of andere veranderingen die gevolgen hebben voor uw buren. U moet dan bij de

aanvraag om een bouwvergunning aangeven dat u overleg hebt gehad met de buren en met welk resultaat. Hieronder geven wij u handige

tips hoe u zo'n gesprek kunt aanpakken.

Als u (bouw-Jplannen hebt, dan adviseren wi
 

Onderzoek wat precis de regels zijn voor e planten van bomen plaisen van schuingen, heggen en andere winafcheidingen;o

Met de vergunningscheck op het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u controleren u voor het realiseren van uw plan een

omgevingsvergunning nodig heeft. Op die manier weet v vooraf wat uw rechten en plichten zijn. Komt v hier niet zelf uit, neem dan gerust

contact op met het Team Vergunning Toezicht en Handhaving van de gemeente Hof van Twente. Zij helpen u graag

Overleg met uw buren over uw plan, voordat v de bouwvergunning aanvraagt of uw idee gaaf uivoeren.

Wat i

e Neem contact op met de

 

nodig om een goed %lsprlk met uw buren te voeren?
uren. Vertel dat u graag wilt overleggen over een plan of een kwestie en vraag wanneer dat binnenkort

kan, op een moment dt  alebei de d en u heefivoordatgeser* Beden|

* Wees bereid om naar elkaar te luisteren;

vooraf alvast wat u wilt vertellen en doe dat zo rustig en duidelijk mogelijk;

* Luister naar ieders kant van het verhaal en neem elkaar serieus. De ander kan een situatie nu eenmaal heel anders beleven en andere

zorgen en behoeften hebben dan uzelf;

« Overleg wat iulie gezamenlijk aan behoeften hebben (bijvoorbeeld, privacy, uizicht, rust;

* Kom niet meteen zelf met 'de beste' oplossing. Laat de ander er ook over nadenken. Dat geeft hem of haar de ruimte om zelf met een

oplossing te komen. Zoek samen naar mogelijke oplossingen. Wissel dus uit wat belangrijk is en probeer oplossingen e vinden die

voor beiden goed werken:

* Maak duidelijke afspraken met elkaar. Lukt het niet meteen, stel dan voor om er allebei over na te denken en binnenkort opnieuw met

elkaar te praten. Spreek meteen een tijdstip daarvoor af.

Buurtbemiddeling:

Komt u er somen niet uit? Bespreek dan of een derde hulp kan bieden, zoals Buuribemiddeling of een medewerker van de gemeente.

Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op: www.salubwelzijn.nl. U kunt Salut telefonisch bereiken via telefoonnummer

0547- 26 00 53. De gemeente Hof van Twene is bereikbaar op lelefoonnummer 0547 - 858585.

Informatie over de belasting-

 
aanslagen Hof van Twente 2021

Normaal gesproken verstuurt de gemeente Hof van Twente de aan-

slagen gemeentelijke belastingen jaarlijks n de laatste week van

februori. Het gaat dan om de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en

de onroerendezaakbelastingen (OZB). Door de cyberaanval in de-

cember 2020 zullen de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021

later verstuurd worden. Het streven van de gemeente is dat de aan-

slagen voor de zomervakantie bij de burgers op de deurmat liggen

We houden u op de hoogte op onze gemeentelijke

website, social media en het Hofweekblad

wOZ-waarde ook later bekend

Als v eigenaar bent van een woning, vind! v op de aanslag ge-

meentelijke belastingen ook de WOZwaarde van uw woning. Nu

de aanslagen later worden verstuurd, zal ook de WOZwaarde la-

ter bekend worden gemaakt. Voor de aangifi inkomstenbelasing

2020 is dit geen probleem: voor deze aangifte moeten woningei-

enaren de WOZwaarde gebruiken die op de aanslag gemeente-

ike belastngen 2020 staai Deze zijn n Februari 2020 verstuurd.

Waar kunt u gegevens gemeentelijke belastingen

vinden?

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 kwijt bent, kunt

u de gegevens ook raadplegen via de cÎgnu\e belastingbalie van

de gemeente Hof van Twente:

www. hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen

Woningeigenaren kunnen deze gegevens ook vinden op de web-

site www.wozwaardeloket.nl. Zodra de aanslagen gemeentelijke

belastingen 2021 zijn verstuurd, zijn de gegevens voor belasting-

jaar 2021 ook op die websites te zien.

Oproep aan ondernemers

Hof van Twente

 
 

  

Om te weten hoe de gemeente

ondernemers zo goed mogelijk

van dienst kan zijn roept de ge-

meente ondernemers op om mee

te doen aan twee korte enquêtes.

Met de ene enquête wil de gemeente onderzoeken hoe het in

coronatijd met ondernemers gaat en welke behoefte aan onder-

steuning er is. De andere onderzoekt hoe MKB-vriendelijk onze

gemeente is. Beide onderzoeken zijn te vinden op de website van

de gemeente: www.hofvantwente.nl/ondernemersonderzoek.

 

   

 

START

onderzoek

Ondernemen in coronatijd

Allereerst wil de gemeente van ondernemers weten hoe ze zich red-

den in deze coronatijd. De coronamaatregelen vragen veel van on-

dernemers. Daar waar de ene ondernemer juist drukker is dan ooit,

geldt voor de ander helaas dat men noodgedwongen de deuren

tijdelijk heeft moeten sluiten. Met de enquête hoopt de gemeente

zicht te krijgen op de situatie en hoe er hulp geboden kan worden.

Dat varieert van een luisterend oor bieden, vrijblijvend advies ge-

ven over (nonciële] mogalikheden of hulp.bij doorontwikkelng

van het bedrijf, omscholing of bedrijksbeëindiging

MKB-vriendelijke gemeente

Daarnaast voert de gemeente opnieuw de tweejaarlijkse peiling uit

waarin de tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente

aan ondernemers wordt onderzocht. Offewel: hoe MKBwriendelijk

is Hof van Twente? De informatie die dit oplevert helpt de gemeente

inzicht te krijgen in wat er al goed gaat en ook wat er beter kan.

Oproep: doe mee aan onderzoek

‘Wethouder Wim Meulenkamp: “Ondernemers zorgen voor werk-

gelegenheid, leefbare centrumgebieden, een bruisend vereni

gingsleven en nog veel meer. Juist in deze bijzondere tijden zijn

de uitdagingen groter dan ooit en tonen ondernemers hun creati-

viteit. Het helpt ons om te weten waar ondernemers behoefte aan

hebben zodat ondernemen in de Hof nog beter wordt. Ik roep de

ondernemers daarom op om mee te doen aan de onderzoeken en

de enquêtes in te vllen.”

 

Meer Informatie

Voor meer informatie over ondernemen in de Hof kunt u contact

opnemen metĲvia—orvia e-mailondernemersloket@hotvantwente.nl

www.hofvantwente.nl

 

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Scholendijk 9, Markelo

het kappen van een boom

Slotsweg 15, Hengevelde

het bouwen van een werktuigenbergin 29 januari 2021

Prinses Beatrixstraat 17, Morî(elo

het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de gevel

23 december 2020

Nijhofweg 5, Diepenheim

het tijdelijk wijzigen van het gebruik (recreatieterrein]

11 februari 2021

5 februari 2021

 

ietzangerstraat 7, Goor

het bouwen van een erker en het vergroten van een garage

14 februari 2021

Potdijk 8(H52), Markelo

het plaatsen van een dakkapel op een recreatiewoning

8 februari 2021

Langestraat 76, Delden

het vervangen van een antenne installatie

Stokkumerweg 9, Markelo

het bouwen van een schuur

Pieter Langendijkstraat 19, Goor

het verbouwen van een carport tot een garage 8 februari 2021

11 februari 2021

15 februari 2021

 

Verleende Omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Graasweg 2 a, Ambt Delden

het kappen van een eik, ter inzage vanaf dinsdag 16 februari

2021, herplantverplichting 30 maart 2021

Luttekeveldweg 5, Markelo

het kappen van een walnoot,

ter inzage vanaf dinsdag 16 februari 2021

Markeloseweg 2, Goor

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf maandag

15 februari 2021, herplantverplichting 29 maart 2021

J.C. Romijnlaan 33, Markelo

het kappen van een kastanje,

ter inzage vanaf maandag 15 februari 2021

Kleidijk 7, Diepenheim

het bouwen van een garage en een overkapping,

ter inzage vandf vrijdag 12 februari 2021

Dammaten ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitrit en het verplaatsen van lichtmasten,

terinzage vanaf dinsdag 16 februari 2021 __ 30 maart 2021

Oude Haaksbergerweg 4a, Diepenheim

het vergroten van een woning,

ter inzage vanaf maandag 15 februari 2021

Reactie tot

30 maart 2021

30 maart 2021

26 maart 2021

29 maart 2021

Vervolg

Breukersweg 10, Goor

het aanleggen van een sprinklerinstallatie,

ter inzage vandf vrijdag 22 januari 2021

senseweg 62, Markelo

hef vergroten van een woning,

ter inzage vanaf maandag 15 februori 2021

Bentelosestraat 77, Ambt Delden

het bouwen van een woning,

ter inzage vandf vrijdag 12 februari 2021

5 maart 2021

 

29 maart 2021

26 maart 2021

Verlengen beslistermijn

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Bentelosestraat ong.

(naast huisnummer 1a),Hengevelde

het bouwen van een woning met bijgebouw

Prinses Beatrixstraat 17, Markelo

het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de gevel

van Kollaan 22, Goor

het Ëedeeliehík renoveren van het dak en het vervangen van een
dakkopel

Gedoogbeschikking

persoongebonden

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Bernhardstraat 2, Delden

het college heeft besloten niet handhavend op te treden tegen

de overschrijding van de Verordening Winkellijden Hof van

Twente op zondagavond door het ambachtelijk afhaalrestaurant

‘Wenderz'

 



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

ost-Nederland te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld

j deze rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid met de

tgebreide procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld

als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

 

 

nswijzen

j besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen

it ontwerpbesluit kunt u tjdens de inzagetermijn mondeling (op

afspraak) of schritelijk zienswijzen indienen.

 

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaaktvan 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.

Vervolg

Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd 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 vol-

staan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan

kunt v een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester

en wethouders.

Het verzoek moef 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.

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 Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

www.hofvantwente.nl

 

igersvacature

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


