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| HOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers

In verband met de cyberaanval kunnen
wij niet de dienstverlening leveren, zoals u
van ons gewend bent.

Gemeentehuis

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

Kijk

Email:
info@hofvantwente.nl
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85
Ook bereikbaar on

www.hofvantwente.nl

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

kantoortijden van de Íemeeme kunt u bellen naar:

„hofvantwente.nl en

www.

ntwente.nl/storinggemeentehuis

lening.

WhaisAppnummer:
U krijgt antwoord binnen 24 uur)
U kunt ook chafen met de gemeene vio:
vww.hofvantwente.nl. {ussen 0900 en 12.00 uur]

Komt u n aanmerking voor onze beperkte
dienstverlening?

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

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
over corona of over de cyberaanval.

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

hebben daar ook geen kennis van.
Milieupark Groen-Recycling Twente
Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

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!

zde actuele status van onze dienstver-

De medewerkers
die u hier te woord staan

Herinnering: Oproep aan
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ondernemers uit de Hof
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Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ont-
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moeten, een zinvolle tijdsbesteding hebbenof je inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

onderzoek

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!
Onderstaande
vacatvre is slechts een vacature uit ons

ruime aanbod, Meer weten:

bel 0547-260053,

vrijwilligerszaken

Om te weten hoe de gemeente ondernemers zo goed mogelijk
van dienst kan zijn roept de gemeente ondernemers op om mee
te doen aan twee korte enquêtes. Mef de ene enquête wil de gemeente onderzoeken hoe het in coronatijd met ondernemers gaat
en welke behoefte aan ondersteuning er is. De andere onderzoekt

DE DAG ONTMOETING

“T KRUISPUNT IN MARKELO

v hokontwente nl/ondernemersonderzoek.

Ben

EE

van ondernemers. Daar waar de ene ondernemer juist drukker i
dan ooît, geldt voor de ander helaas dat men noodgedwongen

20 maart Landelijke Opschoonda

redden in deze coronatijd. De coronamaatregelen vragen veel

de deuren tijdelijk heeft moeten sluiten. Met de enquête hoopt
de gemeente zicht te krijgen op de situatie en hoe er hulp ge-

Maf

WE

e

zelligheid voorop staat. Bijvoorbeeld wandelen, knutselen, spelletjes doen en samen genieten van een heerlijke maaltijd:

Jouw profiel

Affiniteit met ouderen, gastvrij, gezellig en een luisterend oor.

Word weer verliefd op uw buurt

Werkuren per week/maand

2 maal per maand een hele dag op maandag.

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag zaterdag 20 maart 2021

vriendelijk is Hof van Twente? De informatie die dit oplevert helpt

Ook dit jaar gaat de Landelijke Opschoondag door, maar dan in aangepaste vorm vanwege corona. Doe mee en maak op zaterdag 20 maart
2021 een opschoonommelje. Zo worden onze buurten zwerfafvalvrij en zo mooi dat v er lentekriebels van krjgt

meente aan ondernemers wordt onderzocht. Oftewel: hoe MKB-

er beter kan.

de Landelijke Opschoondag?
De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een voorjaarsschoonmaak. El jaar in de laatste week van maart gaan Nederlanders samen zwerfafval opruimen in hun buurt of traat
Wat i

de uitdagingen groter dan ooit en tonen ondernemers hun creativiteit. Het helpt ons om te weten waar ondernemers behoefte aan

Wilt u dit jaar meedoen aan de Landelijke Opschoondag?
Dat kan door alleen of samen met uw buren een opschoonommetje fe maken. Houd bij het maken van het opschoon-ommetje rekening met de
anderhalve meter afstand. Vraag een gratis opruimsefje aan bij de gemeente via de website: www. hofvantwente.nl/opruimactie

ondernemers daarom op om mee te doen aan de onderzoeken en
de enquêtes in te vullen.”

Meld
uw opruimactie
aan op
In de gemeente
Hof van Twente
zijnsypportervanschoon.nl
al verschillende acties aangekondigd om zwerfafval op te ruimen.

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

Meer Informatie
Voor meer informatie over ondernemen in de Hof kunt u contact

opnemen
met
vial
ondernemersloket@hofvantwente.nl

of via e-mail:

seni

Noordachtereseliwog. Samen leuke dingen doen, waarbij ge-

D

uit waarin de tevredenheid over de dienstverlening van de ge-

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

dame of heer die

Het ontvangen en begeleiden van deelnemers op de dag ontmoeting ‘T Kruispunt in Markelo gevestigd in de Esch aan de

bij doorontwikkeling van het bedrijf, omscholing of bedrijfsbeëin-

gelegenheid, leefbare centrumgebieden, een bruisend vereni-

T7 rezete

Omschrijving vrijwilligerswerk

vrijblijvend advies geven over (financiële] mogelijkheden of hulp

Oproep: doe mee aan onderzoek
Wethouder Wim Meulenkamp: “Ondernemers zorgen voor werk-

Franje

vrijwilliger!

boden kan worden. Dat varieert van een luisterend oor bieden,

de gemeente inzicht te krijgen in wat er al goed gaat en ook wat

*

e e Gerelig f wevent Meld Jeaam
da

Ondernemen in coronatijd
Allereerst wil de gemeente van ondernemers weten hoe ze zich

MKB-vriendelijke gemeente
Daarnaast voert de gemeente opnieuw de twesjaarlijkse peiling

jj die

of mail

zijn:

GASTVROUW/ -HEER VOOR

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

iging

SAS

zijn.nl,

www.supportervanschoon.nl/kaart/#komiin-actie.

Wij bieden
Begeleiding/ goede sfeer/ verzekering.
Doelstelling organisatie
"T Kruispunt is bedoeld voor volwassenen waarbij sociaal isolement dreigt of die het moellijk vinden zelfstandig iets te ondernemen. ’T Kruispunt is een dagactiviteit waarbij aandacht voor

elkaar en iets ondernemen centraal staat, rekening houdend

met fysieke en geestelijke mogelijkheden van de individuele

deelnemer.

U kunt uw eigen actie aanmelden op

Wat gebeurt er met het afval uit uw (groene) gft-container?
START

Militaire oefening in maart 2021

»))

Ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Bentelo Buiten’

De militaire oefening die plaats zou vinden van 15
maart t/m 18 maart gaat niet door.

De oefening zou in onder andere de gemeente Hof van Twente
plaatsvinden

Op 2 maart 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente
het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 'Bentelo Buiten'
ongewijzigd vastgesteld.
In de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie
'Bentelo 2030' is de woonlocatie 'Bentelo Buiten' opgenomen.
Het plan is om in deze uitbreidingswijk van Bentelo 12 woningen
te bouwen. Op basis van de verdeling uit het marktonderzoek
wordt in het plan uitgegaan van 6 rijwoningen, 2 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kappers

vVerwnoak

Compost

Om optimaal aan de wensen van de inwoners van Bentelo tegemoet te komen, is gekozen het vervolgtraject samen met de
toekomstige eigenaren van de woningen op te zetten. Dit maakt

dat de ontwikkeling van Bentelo Buiten een Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap-project (CPO] wordt, waarbij de lokale bevolking de plek van een projectontwikkelaar inneemt. Door de gemeente worden alleen een aantal technische eisen gesteld, zodat
er voor de Benteloërs voldoende ruimte is om zelf invulling aan
hun woonomgeving.
Het vastgestelde plan ligt van 11 maart 2021 tot en met 21 april
2021 voor iedereen ter inzage en is in te zien:

-tijdens 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.BNxBenteloBuiten-VS10.
Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:
- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;
- die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat fe zijn
geweest.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.
Wist u dat.

In Hof van Twente het restaval nog voor 28% uit
gftafval bestaaf? Dat is zonde! Door het goed
scheiden van

gftafval kan de hoeveelheid kilo's

restafval [en daarmee uw afvalkosten| nog een
stuk omlaag. Heeft u een te kleine 140 liter gf

container? Vraag dan een grote gftcontainer van
240 liter aan!

WIJ zijn
E RIS

Dit kan gratis binnen twee maanden na uw verhuizing. Wanneer v langer dan 2 maanden op uw
adres woont, betaalt u €25,- voor de omwisseling
Omwisselen kan via

Biogas

www.hofvantwente.nl/afvalcontainer

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op
dat verzoek is beslist.

www.hofvantwente.nl
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Vervol

Vervolg

Groningerveldweg
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Enterbroekweg 3, Markelo
het kappen van bomen

24 februari 2021

hetvergroten van een dakkapel

25 februari 2021

Wilsonweg 13, Diepenheim
Grotestraat 106 a, Goor

het aanleggen van een dakterras

25 februari 2021

het plaatsen van een erfafscheiding

22 februari 2021

Bellamystraat 3, Goor

Almelosestraat 17, Ambt Delden

het kappen van berken
J.C. Romijnlaan 31, Markelo

2 maart 2021

het kappen van een kastanje

2 maart 2021

Potdijk 2, Markelo

het aanleggen van een uitrit

28 februari 2021

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

Prinses Beatrixstraat 17, Markelo
het plaatsen van een dakkapel (aan de rechter zijgevel) en het
inpandig verbouwen van de woning,
ter inzage vanaf dinsdag 2 maart 2021
13 april 2021

Voorlopige voorziening

1, Markelo

het plaatsen van een veldopstelling van zonnepanelen in een

weiland naast de woning,

ter inzage vandf vrijdag 26 februori 2021
Dinkel 44, Delden
het plaatsen van 2 airco units,

ter inzage vandf vrijdag 26 februori 2021

9 opril 2021
9 opril 2021

het kappen van zeven eiken, ter inzage vanaf donderdag

4 maart 2021, herplantverpÍichting

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Goorseweg 51, Markelo

Suetersweg 13, Bentelo

het periodiek regenereren van pompputten en het lozen van het
regeneratiewater op de bodem, ter inzage vanaf woensdag 24
februari 2021
7 opril 2021

15 april 2021

Bomhof ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 4 maart 2021

15 april 2021

Kanaalweg ong. (naast Kanaalweg 2c), Markelo
het bouwen van een tijdelijke

menginstallatie en het tijdelijk

plaatsen van damwanden (wijziging ten opzichte van een reeds
verleende vergunning], e inzage vanaf woensdag
3 maart 2021

Bezwaar

Als u hef 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

14 opril 2021

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-

het bouwen van een tuinhuis met bergruimte en veranda,
ter inzage vanaf vrijdag 5 maart 2021
16 april 2021

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Needsestraat 2, Hengevelde

informatie:
Als u wilt reageren,
Verzoek om handhaving
Endemansdijk 2 a, Markelo

het brandveilig gebruiken van een gebouw

Van Dalestraat naast de tuin

van Lindelaan 35, Diepenheim

het kappen van een eik, ter inzage vanaf dinsdag
2 maari 2021 herplaniverplichting
13 opril 2021

www.hofvantwente.nl
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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
uigebreide procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld
als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

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. 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 v 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.

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

Zienswijzen

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.

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen
dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op
afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Postadressen Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB
Goor. Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

