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HOFNIEUWS

In verband met de cyberaanval kunnen

wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

WhatsAppnummer.

U krijgt antwoord binnen 24 uur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente vio:

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

Kijk op www.hofvantwente.nl en

wwwhofvantwente.nl/storinggemeentehui

voor de actuele status van onze dienstver-

lening.

 

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Komt u in aanmerking voor onze beperkte

dienstverlening?

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de iemeenle 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,

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 tot 16.30 ur

* Vrijdag van 09.00 tof 16.30 wur

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Door de cyberaanval zijn we later, we streven naar stu-

ren van aanslagen voor de zomervakantie

Normaal gesproken verstuurt de gemeente Hof van Twente de

aanslagen gemeentelijke belastingen jaarlijks in de laatste week

van februart Het gaaf dan om de ioolheffing, de afvalstoffenhef

fing en de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Door de cyberaan-

val in december 2020 zullen de aanslagen gemeentelijke belas-

tingen 2021 later verstuurd worden. Het streven van de gemeente

is dat de aanslagen voor de zomervakantie bij de inwoners op

de deurmat liggen.

W houden v op de hoogfe op onze gemeenelike webie, socidlmedia en huis-aan-huisblad.

wOZ-waarde ook later bekend

Als u eigenaar bent van een woning, vindt u 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 aangifte inkomstenbelasting

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

genaren de WOZwaarde gebruiken die op de aanslag gemeente-

lijke belastingen 2020 staat. Deze zijn in februari 2020 verstuurd

Waar kunt u gegevens gemeentelijke belastingen

inden?

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 kwijt bent, kunt u

de gegevens ook raadplegen via de digitale belastingbalie van de

gemeente Hof van Twente: www.hofvantwente.nl/belastingbalie.

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 e zien.

 

 

 e

In onder andere de gemeente Hof van Twenle wordt van 15 i/m 18

maart tussen 8.00 en 20.00 wur geoefend door de 11 Luchtmobiele

Brigade van Defensie. De oefening met 80 bewapende miliairen

spoel zich of n het gebied ssen Devener, Roae, Niverdal, Lo
chem en Zuiphen met een aantal wielvoertuigen: 4 x VW Amarok, 4

x vrachtauto, 6 x personen auto.

COVID-19

De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale

organisties en functies om Nederland te laten blijven functioneren.

De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodza-

kelijke bijdroge aan de samenleving te blijven leveren, en ook om

de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd

moet de Landmacht verdere piekbesmetting van COVID-19 Linnen

de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de Rijksoverheid moe-

ten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd worden. Zo weet u

waarom de militairen doorgaan met oefenen

Schaderegeling

Wanneer er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de

oefening ontstaan is, kunt u dit melden. Vermeld zoveel mogelijk ge-

gevens, zodls:

© cenheid;

* kenteken voertuig;

© datum en tijd;

© plaats;

* soort schade eic.

U kunt dit melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 90004

3509 AA Utrecht.

Telefoon 030 — 2180420

E-mail: Jdvclaims@mindef.nl

Regionaal is met alle 14 Twentse gemeenten afgespro-

ken om dit jaar geen paasvuren op te laten bouwen. De

Veiligheidsregio Twente gaf het advies om in verband

met corona geen grote groepen mensen te laten samen-

komen bij de paasvuren. Het is op dit moment nog niet

met zekerheid te zeggen in welke fase de coronacrisis

zich met Pasen bevindt. Maar de kans is groot dat met

veel mensen samenkomen, ook tegen die tijd nog niet

mogelijk í:

Vanwege die onzekerheid hebben de 14 Twentse gemeenten afge-

sproken om daarom de paasvuren niet door te laten gaan. De bog-

kebouwers hebben inmiddels een brief van de gemeente gekregen

waarin wordt gevraagd niette beginnen met de opbouw van de bog-

kes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels

lang te laten liggen. Het risico dat ze toch aangestoken worden is te

groot.

 

Burgemeester Ellen Nauia: “Het is heel jammer dat zo'n mooie ira-

di vanwege de cronacriis voor de meede keer p r nitdoor
kan gaan. Ik hoop dat we volgend jaar in de hele Hof weer kunnen

genieten van de prachtige boakes.”

 

doe altijd

ramen dicht,

lichtje aan,

deur op slot!

ook als je maar heel

even weggaat

Kijk voor meer tips op

maakhetzeniettemakke! I

 

   
Maak het inbrekers niet te makkelijk.

 

 
Creatieve ideeën en ondernemende geesten zijn e genoeg in Twente. Deze zijn goud waard! Elf broedplaatsen kregen in 2020 geld

en ondersteuning vanuit de subsidieregeling Creatieve Broedplaatsen Twente. Zo ook MIKC in Delden, Hof van Twente. In het project

Less |Befter werken nationale en internationale kunstenaars rond mondiale thema's en actuele vraagstukken aan innovatieve interventies en

milieuvriendelijke oplossingen

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven en ondernemers samenkomen. Waar verbinding wordt gelegd

tussen kunst, culfuur en technologie. Waar creativiteit, experiment en innovatie voorop staan. En waar kruisbestuivingen en nieuwe concep-

ten het levenslicht zien.

Vanaf 1 juni 2021 kunnen er weer plannen ingediend worden. Wees er snel bij, anders bent u te laat!

Kijk voor meer informatie op www.goudintwente.nl of www.creatievebroedplaatsentwente.nl

 
Doe mee aan de andelijke Opschoondag zaterdag 20 maart 2021

Ook di jaar gaat de landelijke Opschoondag door maar dan in

aangepaste vorm vanwege corona. Doe mee en maak op zaterdag

20 maart 2021 een opschoonommetje. Zo worden onze buurten

zwerfafvalvrij en zo mooi dat v er lentekriebels van krijgt

Wat is de Landelijke Opschoondag?

De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een voorjaarsschoon-

maak. Elk jaar in de laatste week van maart gaan Nederlanders

samen zwerfafval opruimen in hun buurt of straat.

Wilt u dit jaar meedoen aan de Landel

Opschoondag?

DI kan door aleen of samen met uw buren een opschoon-ommetje

te maken. Houd bij het maken van het opschoon-ommefje rekening

met de anderhalve meter afstand

Vraag een gratis opruimsetje aan bij de gemeente via de website:

www.hofvantwente.nl/opruimactie

 

Meld uw opruimactie aan op supportervanschoon.nl

In de gemeente Hof van Twente zijn al verschillende acties aange-

kondigd om zwerfafval op te ruimen. U kunt uw eigen actie aanmel-

den op: www.supportervanschoon.nl/kaart/#kom-in-actie.

Vorig jaar startte de gemeente met de actie bloemrijke

akkerranden en va het succes wordt de actie dit

jaar herhaald. Bloemrijke akkerranden hebben veel

voordelen voor de boer, de natuur en de omgeving.

Agrariërs maar ook particulieren met gras- of akker-

bouwland kunnen meedoen aan de actie.

35 kilometer bloemen

In samenwerking met agrariërs in Hof van Twente, Hooltwark,

Landgoed Twickel, Markelokaal, Duurzaam initiatief Markelo

Noord en de gemeente wordt 35 kilometer aan bloemrijke akker-

randen aangelegd in de gemeente. Deze akkerranden bestaan uit

verschillende inheemse soorten bloemen zoals kamille, klaproos

en korenbloem. Ze bieden voedsel en veiligheid voor insecten

en boerenlandvogels die het tegenwoordig erg zwaar hebben.

De insecten zorgen voor bestuiving en nmuur\iiËe bestrijding van

plagen op het boerenland. En natuurlijk zien de bloemenranden

er prachtig uitl

   

Regeling bloemrijke akkerranden

Voor het inzaaien van de akkerranden is een vergoeding beschik-

baar. Mensen die gras- of akkerbouwland n gebruik hebben kun-

nen meedoen aan de regeling via

www.hofvunlwsme‚n‘/pîîol-a kerranden.

Voor het budget van de regeling geldt: op is op.

Meten effecten op biodiversiteit

De gemeente gaaf de effecten op de biodiversiteit van de akker-

randen meten en de ervaringen met de deelnemers delen.

Meer Informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen me

jh…0547 - 85 85 85 of via email
ofvantwente.nl.

 
Met ênergie kun je lachen!!!

Deze week hebben ruim 130 gezinnen een pakket ontvangen voor

hun deelname aan de Junior Energiecoach. Vif weken lang gaan de

ezinnen aan de slag met leuke, leerzame opdrachten rondom het

fiwemo 'energie in huis!: van een stekkerexpeditie in huis tot een lam-

periech. Ales om op een leuke manier meer bewust 1e worden van
iet energieverbruik n huis. Dit alles onder leiding van tv-held Varken-

tje Rund en het motto 'met energie kun je lachen’. Namens Viverion,

gemeente Hof van Twenteen HofPower wensen we alle deelnemende

gezinnen vijf energieke weken! Kijk voor meer informatie op de web-

site: www.juniorenergiecoach.nl.
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Op 19 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, her-

ziening Deldensestraat ong. Goor! gewijzigd vastgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan is ongewijzigd vastgesteld.

 Het plange! Deldensestraat ongenummerd (fen westen van

nummer 156] ligt aan de rand van Goor en vormt daarmee een

onderdeel van de overgang tussen het dorp en het buitengebied.

De initiatiefnemer is van plan om het plangebied te herontwikke-

len en ter plaatse vier woningen te realiseren. Dit is mogelijk met

toepassing van de Rood voor Rood-regeling, waarmee met de

sloop van landschapsontsierende bedrijfsbebouwing elders in de

gemeente Hof van Twente, het bouwrecht voor het realiseren van

vier grondgebonden woningen is verkregen. De voorgenomen

ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestem-

mingsplan. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is

deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

 

Tegen de ontwerpplannen zijn twee zienswijze ingediend die heb-

ben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast

een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de toelich-

g, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Alle

wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de

zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van

Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor'.

Het beeldkwaliteitsplan is niet gewijzigd.

 

  

 

 

Het vastgestelde plan ligt van 4 maart 2021 /m 14 april 2021

iedereen ter inzage en is in te zien:

lens 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.BGxDeldensestraatVS10.

  

 

idens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag be-

roep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;

- die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn

geweest;

- die het niet eens zijn met de wij:

van het plan zijn aangebracht.

 

  

  

igingen die bij de vaststelling

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Af-

deling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in

werking.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen be-

roep worden ingesteld.

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op grond

van de Wet geluidhinder bekend dat zij op 24 november 2020

besloten hebben een hogere grenswaarde [geluid} vast te stellen

voor de locatie Deldensestraat ongenummerd te Goor.

Deze beschikking en de bijbehorende stukken liggen gelijtijdig

met het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen ter inzage:

 

« tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking

in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn

beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die be-

roep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.

 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Rijssenseweg 22, Markelo

het kgppen van een eik 15 februari 2021

Oude Goorseweg t.h.v. huisnummer 22,

Diepenheim

het kappen van een eik 16 februari 2021

lependijk 30, Goor

hef kappen van een esdoorn 17 februari 2021

Wehmekamp t.h.v. huisnummer 1, Markelo

het kappen van een boom 18 februari 2021

Beldsweg t.h.v. huisnummer 20, Ambt Delden

het kappen van een houtwal 19 februari 2021

Slugfiekkellweg 17, Bentelo

het bouwen van een werktuigenloods

Roosdomsweg 42, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het bouwen

van een kapschuur 19 februari 2021

Nijhofweg 5, Diepenheim

het plaatsen van een prefab recreatiewoning 18 februari 2021

Vosland 26, Diepenheim

het vervangen van kozijnen

Langestraat 242, Delden

iseren van een liftinstallatie

12, Markelo

het bouwen van een kapschuur

Breukersweg 8 a, Goor

het vervangen van een verdiepingsvloer in een bedrijfshal

15 februari 2021

 

15 februari 2021

  

18 februari 2021

3 februari 2021

  

4 januori 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Bernhardstraat 27, Delden

het kappen van twee esdoorns,

ter inzage vanaf maandag 22 februari 2021

Kuipersweg 10, Ambt Delden

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf vrijdag 19 februari 202

Greekerinckskamp 6, Delden

het plaatsen van een carport,

ter inzage vanaf dinsdag 23 februari 2021

$ opril 2021

2 opril 2021

6 opril 2021

AVVAVVAYVA(To AL TI AZS EM 1

Vervolg

Oude Haaksbergerweg 129, Goor

het bouwen van een gverkopping,
ter inzage vanaf dinsdag 23 februari 2021 6 april 2021

Burgemeester Korthals Alteslaan 19, Markelo

het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage,

ter inzage vandf dinsdag 23 februari 2021 6 april 2021

Twickelerweg 2, Ambt Delden

het bouwen van een machineberging,

ter inzage vanaf maandag 22 februari 2021

Brummelaarsweg 7, Markelo

het bouwen van een werktuigen- machineberging,

ter inzage vandf vrijdag 19 Februari 2021

Stationsweg 24, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het (her]bouwen van een

dwarsritschuur, ter inzage vandf vrijdag 19 februari 2021

$ opril 2021

2 opril 2021

2 opril 2021

Rupperink 17, Delden

het vergroten van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 25 februari 2021 _ 8 april 2021

Potdijk 8 H52, Markelo

het plaatsen van een dakkapel op een recreatiewoning,

ter inzage vanaf donderdag 25 februari 2021 _ 8 april 2021

De Blauwververij 10, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding,

ter inzage vanaf donderdag 25 februari2021 8 april 2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

W.-B.-Scheidingsweg 6, Hengevelde

hef bouwen van een woning met bijgebouwen en het aanleggen

van een uitrit

  

Als u wilt reageren, zie inform:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Grotestraat 25, Markelo

het verbouwen van de winkel tot twee appartementen,

ter inzage vandf vrijdag 19 februari 2021 2 opril 2021

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 kon beroep worden ingesteld

bij deze rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid met de

itgebreide procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld

als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen

dit ontwerpbesluit kunt u tijdens 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 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 volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u

een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wet-

houders. 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.

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

De bovengenoemde 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. Postadres-

sen 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.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

salut' doen, andere mensen ont-<  moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben ofje inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit ons

ruime aanbod. Meer weten: zijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS of mail

CEEE

CONTROLEUR *

VOGELNESTKASTEN

[OMGEVING GOOR) " l V0 H

natuurvrienden

Heeft u recent ook zo

van de tuinvogeltelling, en

maakt u graag een boswan-

deling, meld u dan aan voor het controleren van

vogelnestkasten. Leerzaam en ontspannend]

 

   

Omschrijving vrijwilligerswerk

Wekelijks op pad om vogenestjes te controleren n Landgoed

Weldam (bos tussen Goor en Markelo of rondom het kasieel).

De verzamelde gegevens invullen op het formulier.

  

Jouw profiel

U bent goed ter been en wilt in het bos nestkasten controleren.

Kennis van vogels is geen voorwaarde, u bent geïnteresseerd

n natuurbeleving en natuurbescherming.

Werkuren per week/maand

1 tot 2 wur per week tussen april en begin juli

Wij bieden

Begeleiding van oen ervoren conroleur bi aapvong v

gerswerk. Unieke kans op het rigen van inzicht n e voge
feven van ei tof vlieg vlugge vogel, Ontspannend en leerzaam

werk in de natuur in de mooiste tijd van het jaar.

    

Doelstelling organisatie

De vogelwerkgroep van het NIVON in Goor controleert in het

broedseizoen [AprilJulij wekelijks op broedresultaten van nestkas-

ten met hole broedende zangvogels. Met welwillende medewer-

King van - landgoed hetWeldam teneinde het broedsucces

vasie sellen en de vogeksiond n de bossen rondom Goor op peite houden.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


