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Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis

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

Kijk

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

kantoortijden van de iemeeme kunt u bellen naar:

„hofvantwente.nl en

wwvî…îudvumw.nl-.nl/nnrin…-huis

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

www.hofvantwente.nl

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

WhatsAppnumer
U krijgt antwoord
binnen 24 uur}
Ù kunt ook chatten met de gemeente via:
www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur}

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden 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 dienstverlening.

Komt u n aanmerking voor onze beperkte
dienstverlening?

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

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.
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 uur
* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Besluit Beleidsplan Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19 vastgesteld

Herinnering: Informatie voor
aangifte inkomstenbelasting 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 februari 2021 het besluit ’Beleidsplan Tijdelijke wet maatregelen CO-

Door de cyberaanval zijn we later, we streven naar
sturen van aanslagen voor de zomervakantie
Normaal gesproken verstuurt de gemeente Hof van Twente de aanslagen gemeentelijke belastingen jaarlijks in de laatste week van
februari. Het gaat dan om de ricolheffing, de afvalstoffenheffing en
de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Door de cyberaanval in december 2020 zullen de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021
later verstuurd worden. Het streven van de gemeente is dat de aanslagen voor de zomervakantie bij de burgers op de deurmat liggen.

verliefd

VID-19 gemeente Hof van Twente' vastgesteld. In het beleid izijn

de struciuur en de onderliggende verhoudingen van de huidige

COVID-19 maatregelen vertaald naar lokaal beleid. Het besluitis
in werking gefreden op 9 februari 2021. U kunt het besluit inzien:
op onze website www.hofvantwente.nl en bij de receptie van de

uurte*

publieksbalie in het gemeentehuis

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) vastgesteld

_

We houden v o de hoogie o onze gemeerielike websie ocidl
media en huisaan-huisblad.

wOZ-waarde ook later bekend

Als v eigenaar bent van een woning, vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen ook de WOZwaarde van uw woning. Nu

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart
2021 de ‘Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke

de aanslagen lter worden versturd, zal ook de WOZ waarde l

kosten gemeente Hof van Tuent»' vastgesteld. In het besluit stcon

ter bekend worden gemaakd. Voor de aangifie inkomstenbelasti
2020 is dit geen probleem: voor deze aangifte moeten woning

algemeen geldende regels voor inwoners die als gevolg van de
coronamaatregelen minder inkomsten hebben en daardoor pro-

genaren
de WOZwaarde
gebruiken
de aandag
ijke belastingen
2020 staat.
Deze zijndiin op februari
2020 gemeente
verstuurd.

20 maart Landelijke Opschoondag

blemen hebben met het betalen van hun woonkosten.

Het gaat dan om:
* De huur of de aflossing van de hypotheek
* De rente van de hypotheek
* De kosten van elektriciteit, gas en water.
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Waar kunt u gegevens gemeentelij e belastingen

g

vinden?

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 kwijt bent, kunt

u de gegevens cok raadplegen via de digitale belastingbalie van

Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2021.
U kunt het besluit inzien op onze website www.hofvantwente.nl

Tijdelijke ondersteuning
e
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de gemeente Hof van Twente: www.hofvantwente.nl/belastingbalie. Woningeigenaren kunnen deze gegevens ook vinden op de
website www.wozwaardeloket.nl. Zodra de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 zijn verstuurd, zijn de gegevens voor
belastingjaar 2021 ook op die websites te zien.

Word weer verliefd op uw buurt
Doe mee aan de Landelijke Opschoondag zaterdag 20 maart 2021
Ook ditjaar gaat de Landelijke Opschoondag door, maar dan in aangepaste vorm vanwege corona. Doe mee en maak op zoterdag 20 maart
2021 een opschoonommetje. Zo worden onze buurten zwerfafvalvrij en zo mooi dat v er lentekriebels van krij
e Opschoondag?

coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers

De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een voorjaarsschoonmaak. Elk jaar in de laatste week van maart gaan Nederlanders samen zwerfafval opruimen in hun buurt of straat.

veel mensen minder inkomen dan eerder. Zij hebben daarom mo-

Wilt u dit jaar meedoen aan de Landelijke Opschoondag?

helpen is er de TONK.

anderhalve meter afstand. Vraag een gratis opruimsefje aan bij de gemeente via de website: www. hofvantwente.nl/opruimactie

Wat is de TONK?

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

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de
kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben

gelijk moeite om hun woonkosten te befalen. Om hen tijdelijk te

De TONK is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen
heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten.

Het gaat dan om:

Dat kan door alleen of samen met uw buren een opschoon-ommetje te maken. Houd bij het maken van het opschoon-ommetje rekening mef de

www.supportervanschoon.nl/kaart/#kominactie

Gemeente

U kunt uw eigen actie aanmelden op:

biedt mogelijkheden voor ruimere terrassen

Horecaondernemers mogen ook dit jaar, waar dat kan, hun terras meer ruimte geven. Burgemeester Ellen Nauta:

© De huur
of de aflossing van de hypotheek
* De rente van de hypotheek

“De horeca is hard gefroffen in deze coronacri
n de horeca graag ondersteunen, net als vorig jaar.
Daarom krijgt de horeca in Hof van Twente tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten.” In alle gevallen moe-

© De kosten van elekfriciteit, gas en water.

ten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale

De TONKuitkering is een vorm van bijzondere bijstand
(Participatiewet]

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met

juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Kor-

ter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan
voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig

heeft. Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of
uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WWuitkering? Dan

moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een

andere regeling? Of heelt u met deze regeling erbij nog te weinig

inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben

op de TONKuitkering.
Wilt u een aanvraag indienen of wilt u meer informatie, ga dan
naar onze website: www.hofvantwente.nl/tonk

K Ì

richtlijnen. Uiteraard kunnen de terrassen alleen in gebruik
tot horecasluiting
is opgeheven.

genomen worden wanneer de lande!

‘e maatregel

Ondanks dat nog niet bekend is wanneer de terrassen weer open mogen roept de gemeente horecaondernemers op om zich alvast
te melden bij het Ondernemersloket met hun plannen voor een ruimer terras. In het plan moeten minimaal een coronaprotocol, situatietekening en
contactpersonen doorgegeven worden aan de gemeente. Ook gelden er voorwaarden voor het beperken van overlast voor de omgeving.

hofvantwente.nl.
Zijis
ook
bereikbaar
voor
vragen
via
:
gemeente
bekijkthef
plan
in
goed
overleg
met
de
ondernemer
n kan toestemming geven als aan de voorwaarden wordt voldaan.
bij

Subsidie op energiebesparende maatregelen voor huurders en huiseigenaren
Het gaat in totaal om een

2. Vaststellen agenda
Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van 2 maart 2021

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen
6.

Vragenhalfuur gemeenteraad

7.

Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen
7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Meningvormend
8.

Nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland

2600 huurders en de andere helft is voor 2600 huiseigenaren

10. Routekaart energieneutraal 2035
11. Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 en

Woningeorporaties, huurdersbelangen, energiecoaches en de gemeente bespreken samen hoe de RREW:regeling het beste voor huurders kan
worden ingezet. Huurders kunnen nu dus nog geen aanvraag voor de subsidie indienen. Streven is om daar voor de zomer meer duidelijkheid
over te hebben

RRE: Poen voor Groen loopt

uitvoeringsprogramma 2021

12. Ambitiedocument Omgevingswet
Voor meer informatie over deze raads-

nog steeds

Gemeente Hof van Twente heeft de RRE-egeling die al eerder was toegekend, vertaald naar de campagne Poen voor Groen. De PoenvoorGroencampagne is alleen gericht
op huiseigenaren. Huiseigenaren kunnen tot 50 euro terugkrijgen op energiebesparende producten die ze
de deelnemende winkels hebben aangeschaft. Deze actie loopt nog steeds. Alle informatie staat op www:poenvoorgroen.nl

DTEZ

vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

www.hofvantwente.nl
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Vervolg

Kade, Delden

Ontvangen o

gen

oP

het inkassen en verlengen van de kadeconstructie aan de Kade in

noveren en vervangen van 2 proefvakken door middel van damwanden, kadastraal bekend Ambt-Delden, sectie P nummer 5 (fer
hoogie van de kruizing Proodsweg - Slampsweg], sectie B, nummer 193 en sectie F nummer 1948 [ter hoogte van de
Nijlandsweg hoek Beldsweg]
25 februari 2021

Opening en mededelingen

giebesparende maatregelen. Het gaat dus bijvoorbeeld niet om isoleren of zonnepanelen, maar om producten zoals ledlampen, tochtstrips en

Uitwerking voor huurders wordt samen opgepakt

het uitvoeren van werkzaamheden aan het Twentekanaal, het re-

1.

9. Voststelling Bestemmingsplan 'Morkelo,
herziening Burgemeesier Beauforiplein 6, 10 en 11°

Vadiaterfolie. Ook kan zen deel van de RREW regeling worden ingeze voor ene:gieadvies. De helfvan het bedrag van €520.000,is voor

Proodsweg - Slampsweg en Nijlandsweg hoek
Beldsweg, Ambt Delden

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

lvan het Ondernemersloket via: ondernemersloket@

regeling was alleen voor huiseigenaren. De nieuwe RREW-regeling is voor huiseigenaren én huurders. In de regeling gaat het om kleine ener-

7 maart 2021

Was getekend

4.

De voorganger van de RREW:regeling is de RRE-egeling. Het scheelt maar één letter, maar inhoudelijk is er een belangrijk verschil. De RRE-

het kappen van eiken

De voorzitter,

Plan indienen
Horecaondernemers kunnen hun

bedrag van € 520.000,-

Oude Goorseweg, Diepenheim

In verband met de maatregelen rondom de best
van
het coronavirus zal de vergadering digitaal zijn. U kunt de
vergadering live volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl
Hierbij nodig ik u vit voor de vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente op dinsdag 23 maart via Pexip videovergaderen
Onderstaand treft u de agenda aan

3.

plan voor een ruimer terras indienen

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering
dinsdag 23 maart 2021

De horecaondernemers moeten zelf de omwonenden actief informeren over de plannen. Daarnaast moet er voldoende ruimte overblijven
voor een veilige doorgang van voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten

huiseigenaren én huurders door het toepassen van kleine energiebesparende maatregelen.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op

Ë€OÎVBH
oTwente

INFO

Opening, agenda en spreekrecht burgers

Voorwaarden

Gemeente Hof van Twente is één van de gemeenten die de landelijke RREW-subsidie heeft gekregen. RREW staat
voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Doel is om met deze subsidie energiebesparing te stimuleren bij

Omgevingsvergunningen

p

Vervolg

Ontvangen op

Postweg 2, Markelo
het bouwen van een schuur

6 maart 2021

Sint Annabrug en de Vossenbrinkbrug, Delden

Almelosestraat 11, Ambt Delden
het tijdelijk plaatsen van een woonunit

4 maart 2021

het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden van damwanden
rondom 2 bruggen over het Twentekanaal (Sint Annabrug en de
Vossenbrinkbrug], kadastraal bekend Stad-Delden, sectie B, num-

het vervangen van een kozijn voorzijde woning en het plaatsen van
‚een dakkapel en een carport
1 maart 2021

Delden, kadastraal bekend Stad-Delden, sectie B, nummers 331 en
1013

mer 1013 en sectie A nummer 8843

4 maart 2021

4 maart 2021

Tankinkbrug, Warmtinkbrug, Spoorlijn ZutphenHengelo en de Cottwicherbrug, Ambt Delden
het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden onder 4 bruggen
over de zijtak van het Twentekanaal (Tankinkbrug, Warmtinkbrug,
Spoorlijn Zuiphen-Hengelo en de Coftwicherbrug], kadastraal bekend Ambt Delden, sectie E‚ nummers 6563, 6565, 6567 en 6569
sectie H, nummer 1966 en sectie P, nummers 281, 284 en 285
4 maart 2021

Polakstraat 7, Diepenheim
Rubensstraat 21, Goor
het plaatsen van twee dakkapellen

26 februari 2021

het bouwen van een woning

16 februari 2021

Stobbendijk 5, Markelo

Diepenheimseweg 47, Goor
het ophogen van een terrein, verwijderen struiken en het plaatsen
van een toegangshekt
10 februari 2021
Pluvierstraat 1, Goor

het kappen van een beuk

8 maart 2021

17 MAART 2021

14

Vrijwilligersvacature
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graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding

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 informa'

Nederland te Zwolle.

Bezwaar/Voorlopige voorziening
Reactie

tot

Bentelerhaarweg 7, Bentelo

het bouwen van een recreatiewoning,

ter inzage vanaf woensdag 10 maart 2021

21 april 2021

Blokstegenweg ongenummerd, Ambt Delden

het bouwen van 4 vrijstaande woningen, een twee-onder-een-kap-

woning, ter inzage vanaf woensdag 10 maart 2021 21 april 2021

Stoevelaarsweg 13, Markelo

Zienswijzen
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen
dit ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op

afspraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

het verbouwen van een schuur,

ter inzage vandf vrijdag 5 maart 2021

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.

16 april 2021

W.B. Scheidingsweg 6, Hengevelde

Voorlopige voorziening

SQlUL.ETE

EES zeken de r ede

‘Onderstaande vacature is

uit ons ruime aanbod. Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

‘bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

VRIJWILLIG MAATJE VRIENDENDIENST HOOR /NS, MEDIANT GGZ

Ben jij sociaal betrokken
en help je
Dan zijn we op zoek naar jou als vrijwil

mensen?

maatje voor Vriendendienst Hoor ‘ns

Omschrijving vrijwilligerswerk

Vanuit een positieve insteek contact aangaan met onze deelnemers.
Het gaat om het ondernemen van alle
‚gse dingen met als doel gezelligheid en afleiding: koffiedrinken, fietsen, praten, winkelen, wan‘delen, een spel doen enz. Onze deelnemers hebben langdurende
psychiatrische problemen en zijn van alle leeftijden.

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

E jaar of ouder en houdt van vitdaging. Je bent bereid

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 be-

Werkuren per week/maand

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

Wij bieden

Peckedammerstraat ongenummerd, Diepenheim

Verzoek om handhaving

aan

het aanleggen van een uitrit

Voor de melding gelden landelijke regels. Hetis 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.

hef bouwen
een woning
van
een uiti,vanterinzage
vanafmel jgeöboowen
vrijdag 5 maart en202het 16uanleg
apriF2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Als u wilt reageren,
informatie:
Verzoek om handhaving
Kanaalweg ongenummerd, Markelo
het veranderen van de inrichting

Goorseweg 51, Markelo

het regenereren van aanwezige winputten

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 bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

initiatief te nemen.

2 wr per week
Eon zorgwidige koppeling

coördindirIs

von
de vrjwiliger aon de deelnemer.
De

beschkbaarvoori

E
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Doelstelling organisatie

De doelstelling van Hoor n is hef doorbreken van hef sociale isolement waarin mensen met langer durende psychiatrische problemen vaak
verkeren. Waar mogelijk bevordering van deelname aan diverse activiteiten.
Door hef inzelfen van vrijwiligers onstaat een brug tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en de‘gewone samenleving’. Op
deze manier word bijgedragen aan de accepaie en infegratie van mensen met een psychiatrische beperking.

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) raadplegen 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

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

