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www.hofvantwente.nl

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Email: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

WhaisAppnumme:

(U krijgt antwoord binnen 24 uur]

U kunt ook chafen met de gemeene vio:

vww.hofvantwente.nl. (ussen 0900 en 12.00 uur)

 

 

 

 

 

In verband met de cyberaanval kunnen

wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

 

Kijk „hofvantwente.nl en

www. ntwente.nl/storinggemeentehuis

ede actuele status van onze dienstver-
lening.

Komt u n aanmerking voor onze beperkte

dienstverlening?

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de Íemeeme 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,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

w | HOFNIEUWS
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

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Maak dan een afspraak via 0547-858585.
over corona of over de cyberaanval. * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Gewijzigde openingstijden

met Pasen

 

In verband met Goede vrijdag en Pasen is het fiemeenlehuis ge
sloten op vrijdag 2 april en maandag 5 april. Telefonisch zijn wij

dan ook niet bereikbaar.

Voor ondernemers blijven we bereikbaar via

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket.

Meldingen openbare ruimte kunt u doen via

www.hofvantwente.nl/meldingen.

Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt u bellen naar:

6 - ÏI 3Ô 88 27 (bijv. voor verstopte rioleringen, storingen

openbare verlichting, kapot wegdek af jevonden Ïuísd\eren] Dit

nummer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimte.

Niet voor andere zaken.

 

Wij wensen u fijne paasdagen toe!

Afvalinzameling rond Pasen

Op maandag 5 april (weede paasdag) haalt Twente Milieu geen

afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 3 april

de containers legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30

uur aan de straat zet. Zo weet u zeker dat uw container geleegd

wordt. De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag tus-

sen 09.00 — 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900-

8520111 of digitaal via www.wentemilieu.nl/contact.

In plaats van wordt uw container geleegd op

Maandag 5 opril Zaterdag 3 opril

Bestrijding eikenprocessierups

start in apri

De eikenprocessierups zorgt in Hof van Twente regelmatig voor

overlast. De gemeente probeert de overlast zo klein mogelijk te

houden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op een biologisch verant-

woorde manier. Afhankelijk van de weersomstandigheden begint

rond 12 april de preventieve bestrijding met nematoden [kleine

aaltjes). Vervolgens worden alleen de hardnekkigste locaties nog

extra met een biologisch bacteriepreparaat behandeld. Treffen

we in het hoogseizoen nog nesten aan dan worden die wegge-

zogen. Via social media en website communiceren we waar en

wanneer de bestrijding plaatsvindt.

Bestrijding in het voorjaar

Grootgroener voert de bestrijding voor de gemeente uit. De pre-

ventieve bestrijding van de rupsen gebeurt met hele kleine aal

tjes (nematoden). Wanneer de weersomstandigheden goed zijn

wordt rond 12 april daarmee begonnen. De nachttemperatuur

mag namelijk nief lager zijn dan 5 graden. De aaltjes worden als

een nevel in de kronen van eikenbomen gespoten. Het bespuiten

van de eiken moet in de avonduren gebeuren omdat de aaltjes

niet tegen daglicht kunnen. De aaltjes eten de jonge rupsen. Zo

sterven ze voordat ze brandharen krijgen.

Aanvullende preventieve bestrijding

Dit jaar bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups op sommige

locaties ook nog met een biologisch bacteriepreparaat. Dat ge-

beurt alleen op die plekken waar de problemen heel groot zijn,

op basis van ervaring in eerdere jaren. Dit preparaat kan pas

toegepast worden wanneer de Bladeren van de eiken de veed-

selbron van de rupsen - ongeveer zo groot zijn als een euromunt.

Bestrijding in het hoogseizoen

Wanneer de eikenprocessierups brandharen krijgt, wordt verder

gecontoleerd op de aanwezigheid van rupsen. D I ongeveer

vandf half mei tot eind juí. De rupsen op eiken in de kernen van

de gemeente worden dan weggezogen. Daarbij zijn de plaatsen

Wveel mensen of kinderen Komen heteerst don de beurl.

  

jodiversiteit belangrijk bij bestrijding

Als gemeente stimuleren we ook de inzet van biodiversiteit bij

bestrijding van ongedierte. Wanneer meer bloeiende planten-

soorten worden gezaaid of geplant, komen daar insecten op af

die de natuurlijke vijanden zijn van'de eikenprocessierups. Ook

vleermuizen en mezen eten de eikenprocessierups.

Meer informatie over de eikenprocessierups staat op de website

van de gemeente: www hofvantwente.nl/eikenprocessierups

WIJ zijn

hof van twente

 

Nachtelijke werkzaamheden A1l Enter-Azelo

 

In opdrachtvan Rijkswaterstaat is Heijmans bezig met de laatste fase van de realisatie van het project Verbreding A1 Apeldoorn-Azelo.

De werkzaamheden bestaan grofweg uit:

© Opbouwen en afbouwen van de verkeersmaatregelen i.v.m. tijdelijk dichtzetten rijstrook.

* Het inzetten van freesmachines, asfaltmachines en vrachtwagens voor het hersre\len van asfaltscheuren, aanbrengen nieuwe asfalt

deklagen (ZOAB).

© Verwijderen en aanbrengen van geleiderail.

« Het grondwerk (ontgraven middenberm)] voor het realiseren voor de middenberm verbreding tot en met juni 2021

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vitgevoerd vanaf de AT. Er zijn dan 2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen en er

geldt een maximum snelheid van 90 km per uur.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zullen op werkdagen overdag worden uitgevoerd, grofwe

werkzaamheden die n de avond en in de nacht uitgevoerd mosten worden en
   

tussen 7.00 en 19.00 uur. Er zijn echter een paar

ie staan hieronder beschreven

 

Datum (onder voorbehoud) Werkzaamheden

10 tot 14 april 2021

17 april en 18 opril 2021

Aanbrengen en afmonteren detectielussen

 

Opbouwen verkeersmaatregelen

 

19 opril tot 23 april 2021 Asfalteren

 

3 mei 2021 Aanbrengen en afmonteren detectielussen

4 mei tot 5 mei 2021 Afbouwen verkeersmaatregelen

 

7 mei tot 1O mei 2021 Asfalteren

 

27 en 28 mei 2021 Opbouwen verkeersmaatregelen

 

31 mei 2021 Aanbrengen en afmonteren detectielussen

 

2 iuni 2021 Aanbrengen en afmonteren detectielussen   
 

Hinder en bouwlogistiek

Wanneer er in uw omgeving aan de weg wordt gewerkt kunt v hier hinder van ondervinden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan

vrachverkeer voor h aan. n afvoeren van machines en materialen. Er i geluidshinder 1e verwachien van hetfrezen van het asflt en

het verwijderen en aanbrengen van de geleiderail.

 

Weekendafsluitingen

In de weekenden van week 18, 21 en 22 wordt de AÌ geheel afgesloten i.v.m. asfalteringswerkzaamheden. Er worden vooraankondi-

gingsborden neergezet en een omleiding ingesteld. Meer informatie volgt op de website van de A1 en van de gemeente.

Meer informatie

Voor het project uitbreiding A Apeldoorn Azelo heeft Heijmans samen met Rijkswaterstaat een website ingericht; www.aloost.nl.

Hierop staat de meest actuele informatie rondom de werkzaamheden aan de Al. Wilt u meer informatie over de werkzaamheden of

heeft u vragen voor Heijmans? Dan kunt u Heijmans bereiken per e-mail of telefonisch:

hard op weg Junior Energiecoaches te worde

Inmiddels zijn we l in de 4e week van het energiebespaarspel Junior Energiecoach Meer dan 130 gezinnen door heel Hof van Twente doen

allerlei acties in huis om energie te besparen. Van een stekkerexpeditie fot uden hoe |ang er gedoucht wordt, van lampenjacht tot de

deuren dichtloen challenge. Veor het orderdeel 'graadje lager' hebben…een ‘warme fofo' ingestuurd. Deze
tweelingbroers en grote zus uit Diepenheim zijn verrast met een mooie Junior Energiecoachtrui. Ze zijn fanatiek bezig, samen met hun ouders,

om elke week de opdrachten te doen. En daar gaan ze zeker mee door! Gefeliciteerd met julÍie verrassing! Junior Energiecoach in Hof van

Twente is een samenwerking van Viverion, Wonen Delden en het gemeenschappelijk schoolprogramma HofPower. Kijk voor meer informafie

over het energiespel op www.juniorenergiecoach.nl.

 

 
Gz nErorgiecoch vion

Kavelwachtlijsten per kern

Door de cyberaanval op gemeente Hof van Twente eind vorig jaar

zijn helaas ook de kavelwachtlijsten per kern verloren gegaan.

Bovendien kunnen wij niet optimaal gebruik maken van onze sys-

temen en programma's. Hierdoor beschikken wij niet meer over

de actuele gegevens van de gegadigden op basis waarvan wij in

de loop van e [aren de inschriolgorde hebben bepaald

Normaal gesproken ontvangen de gegadigden van de kavel-

wachtlijsten 4 jaar na inschrijving een nota voor het verlengen

van de inschrijving. Maar omdat bij ons op dit moment informatie

ontbreekt is het niet mogelijk om deze nofa te versturen.

Wij zijn ons aan het beraden hoe wij voor toekomstige kaveluit-

giften een passende oplossing kunnen vinden. Uiteindelijk zal het

college hierover een besluit moeten nemen. De planning is dt dit

eind juni 2021 gebeurt. Als dit besluit is genomen, dan wordt dit

gepubliceerd in het Hofweekblad en op onze website

Neem bij vragen over uw inschrijving op de kavelwachtlijst con-

tact op met ieam Ruimte en Economie,

telefoonnummer

Afsluiting fietsburg ‘de Wakels’

6 t/m 8 april 2021

 

Op fietsbrug de Wakels' moet een nieuwe deklaag worden aan-

jebracht. Deze fietsbrug ligt in de omgeving van Markelo, naast

f ecoduct de Borkeld Om deze werkzaarheden goed en velig

uit te kunnen voeren is het nodig de brug enkele dagen af te sluiten

voor fietsverkeer en voetgangers.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf dinsdag 6 april tot donderdag 8 april wordt fietsbrug 'de

Wakels’ opnieuw geasfalteerd. Dit is voor een betere afwatering

van de brug. Op dinsdag zal het asfalt gefreesd worden, op

woensdag wordt de eerste deklaag aangebracht en donderda

zijn er afrondende werkzaamheden en wordt de brug in de mid

dag weer opengesteld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden staan gepland op dinsdag 6 opril, woensdag

7 april en donderdag 8 april. Globaal zullen deze overdag plaats

vinden tussen 07:00u en 17:00u. Als de werkzaamheden donder:

dag klaar zijn, wordt de brug direct opengesteld.

Hinder

De Wakels zal tijdens de werkzaamheden afgesloten worden voor

fietsers en voetgangers. Een omleidingsroute is ingesteld en voor-

aankondigingsborden zijn neergeze.

Meer informatie

Voor het project uitbreiding A1 Apeldoorn Azelo heeft Rijkswater:

staat samen met Heijmans Infra een website ingericht; www.a loost.

nl. Hierop staat informatie rondom de werkzaamheden aan de A1.

I ASA

Wil je graag ervaring op-

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!

 

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons

ruime aanbod, Meer weten ijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwilligerszake lut-welzijn.

KARTREKKERS SOCIAAL-

MAATSCHAPPELIJKE + NOABERHOES
ACTIVITEITEN IN HET

NOABERHOES TE DELDEN

Kun je goed overweg met ouderen en vind je het

fijn om sociaal maatschappelijke activiteiten te or-

ganiseren, uit te voeren en te coördineren?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

ing vrijwilligerswerk

Het organiseren en coördineren van bestaande en nieuwe soci-

aal mouìschuvelìika activiteiten. Ondersteuning bij de uitvoe-o

 

 

 

ring hiervan. Voor de doelgroep senioren.

Jouw profiel

Je kan Organiseren, coördineren bent enthousiast en kan deze

verantwoordelijkheid dragen. Je bent accuraat en kan werken
  

in een feam. Bent gastvrij en kan goed overweg met de doel-

groep senioren.

Werkuren per week/maand

Werkuren in overleg geschat 2 tof 4 uur per week

ieden

gerswerk in een mooie werkomgeving met enthousiaste

vrijwilligers. Jaarlijks een vitje of bijeenkomst.

Doelstelling organisatie

Noaberhoes wil sotiaal = maafschoppelijk veranwoordelikheid

dragen voor zijn omgeving. Het Nocberhoes vindt het belangrijk

da r niet aleen een’sterke binding is met de leden van de vost-

balvereniging, maar óék met de Deldense gemeenschop. De kofie

inloop is één van de “Noaberhoes activiteiten” van w Rood Zwart,

n samenwerking met Salt.
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Van 1 opril 2021 /m 12 mei 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020' voor iedereen ter inzage.De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mo%el\ik
ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied.

Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bíj elkaar te ‘vegen' kan daarvoor één

bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

In het Veegplan 2020 zijn 114 initiatieven meegenomen. Hiervan zijn er 35 particulier aangemeld. De overige initiatieven worden ambtelijk meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van

het geldende bestemmingsplan hersteid.

De volgende locaties worden meegenomen in het Veegplan 2020:

 

   

   

  

  

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

     

 

  

 

Initiatieven Ontwikkeling Ontwikkeling

Deelnemers met bouwplan Deelnemers met bouwplan

1 Bentelosestraat 284 Bentelo 1 woning 57 Stoevelaarsweg 1óa Markelo bestaande woning Plattelandswoning

2 Bentelosestraat 32/34 Bentelo 2 woningen 58 _ Teemkersweg Ì Ambt Delden Agrarisch in wonen

3 (vervallen) 59 _ Torendijk 13 Ambt Delden

4 Bollenweg 9 Ambt Delden 1 woning en 1 vab-woning 60 _ Traasweg 8 Markelo

5 Bretelerstraat 33 Hengevelde 1 woning 61 Twikkelerweg 29/Goorseweg 76 Markelo _ Agrarisch in wonen

ó Brinkweg 1 Markelo 1 woning 62 _ Winterkamperweg 5 Markelo Agrarisch in wonen

7 Deldensesestraat 9799 Goor 1 woning en 1 vab-woning 63 _ Zomerweg 6a Ambt Delden bestaande woning Plattelandswoning

8 Demmersweg 1 Ambt Delden 1 woning 64 _ Zomerweg 6c Ambt Delden bestaande woning Plattelandswoning

9 Dieckertsweg 4 Ambt Delden 1 woning 65 Bentelosestraat 44 Bentelo bestaande woning Plattelandswoning

10 _ Drekkersweg 2 Bentelo 1 bedrijswoning 66 sîoorli… Delden-Goor Bestemming verkeer aanpassen
1 Enkelaarsweg 14/14a Markelo Vab-wonen [milieucat 2 activiteit) 67 Almelosestraat 7a Ambt Delden Wonen, vlìreìding bestemmingsvlak

12 Esweg 6 Diepenheim 4 recreatiewoningen 68 _ Bellinkweg 6 Delden Bedrijf, bouwvlak wijzigen

13 Gorsveldweg 32 Bentelo 1 woning 69 _ Borkeldweg I Markelo manage activiteit op agrarisch

14 Groenlandsäiik 30 Markelo 1 woning 7o Brinkweg ó Markelo Sloopvoucher

15 Haaksbergerstraat 10 Hengevelde 1 woning 71 Deldensestraat 156 Goor Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak

16 __ Hagmolenweg 6, Ambt Delden 1 woning 72 _ Dorreweg 6 Ambt Delden Sloopvoucher

17 _ Herikerweg 13 Markelo 1 woning 73 _ Driebelterweg 3 Markelo Wonen, uitbreidi

18  Herikerweg 14a Markelo 1 vab-woning 74 Plasdijk 5 Markelo Wonen, uitbrei

19 __ Hoffmeijerweg 7 Ambt Delden 1 Wonig 75 Rijssenseweg 62 Markelo Wonen, uitbreiding bestem

20 Hogedi L8Markelo Uitbreiding recreatieterrein 76 R|Lker'mksweg 2/2a Ambt Delden Agrarisch in wonen

21 Holtdijk 9 Markelo 1 vab-woning 77 _ Suetersweg 2a Bentelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak

22 _ Katiersweg 6 Bentelo 1 woning 78 _ Twickelerlaan 18 Ambt Delden Agrarisch in wonen

23 _ Kemperweg 15 Markelo 1 vab-woni 79 __ Wegdammerweg 4 Markelo Agrarisch bouwvlak schrappen

24 _ Kemperweg 17 Markelo 1 vab-wor 80  Petersweg 4 Markelo Sloopvoucher

25 _ Langeweg Ì Markelo 1 vab-woni 8 Haaksbergerstraat 6 Hengevelde Bijgebouw vab-wonen

26 Lochemseweg 22 Markelo Realisatie kleinschalig kampeerterrein 82 Plasdijk 3 Markelo Agrarisch, aanpassen bouwvlak

27 __ Markveldseweg 18 Diepenheim 1 woning en 1 vab-woning 83  Stokkumerweg 21 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak

28 _ Nijhofweg 5 Diepenheim Uitbreiding recreatieterrein 84  Stokkumerbroekweg 12 Markelo Sloopvoucher

29 Postweg 5 Markelo 1 vab-woning 85 (vervallen)

30 _ Roosdomsweg 19 Markelo 1 vab-woning 86 _ Lochemseweg 30 Markelo Sloopvoucher

31 Roosdomsweg 38 Markelo 1 woning 87 _ Hogedijk 10 Markelo Wonen, uitbreiding bestem

32 Seinenweg 2 Markelo 1 vab-wonin 88 Traasweg 4 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmi

33  Slotsweg 23 Hengevelde Vab-wonen [Ês.a en milievcat 2 acf} 89 _ Stationsweg 24 Markelo Waarde beschermd dorpsgezicht

34 Suetersweg 10 Bentelo 1 woning en milieu cat 2 act 90 Leusmanweg 14 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak

35 _ Twickelerlaan 15 Ambt Delden 1 woni 91 Grootholdsweg 3 Bentelo Aanpassen bouwvlak bedrijfswoning

36 _ Zaagmolenweg Delden Uitbreiding bedrijf 92 _ Heggelerveldsweg 2 Hengevelde Sloopvoucher

93 __ Weth. Goselinkstraat 7 Hengevelde Aanpassen bouwvlak bedrijfswonin

Deelnemers Ambtelijke wijziging (zonder RvR of Vab) 94 _ Kluunvenneweg 7 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlal

37 _ Bentelerhaarweg 2 Bentelo Sloopvoucher 95 _ Eschweg 8a Bentelo Sloopvoucher

38 _ Blokstegenweg Ambt Delden Wijziging natuur in agrarisch 96 __ Oude Borculoseweg 2 Diepenheim Sloopvoucher

39 _ Blokstegenweg ong. (natuur) Wijziging natuur in agrarisch 97 _ Dorreweg 14 Hengevelde Aanpassen bouwvlak bedrijf

40 _ Bollenweg la Ambt Delden bestaande woning Plattelandswoning 98  Stoevelaarsweg 21 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak

41 _ Brummelaarsweg 2 Markelo Agrarisch in wonen 99 _ Spenkelinksweg 3 Ambt Delden plattelandswoning en caravans stallen

42 _ Brummelaarsweg 5 Markelo bestaande woning Plattelandswoning 100 _ Suetersweg ong. Ambt Delden Mogelijkheid aanleg bos

43  Dijkerhoekweg 2/4 Markelo Bedrijf in wonen 101 _ Gorsveldweg 13 Hengevelde Verleggen bestemming verkeer

44 _ Goorseweg 67 Diepenheim Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak 102 _ Kanaal ZZ 2 Ambt Delden Uitbreiden bestemmingsviak wonen

45 Groenlandgsdiik 2 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak 103 _ Krudersweg 15 Ambt Delden Uitbreiden bestemmingsvlak wonen

46 rweg a Amt Delden Wegbestemmen recreatiewoning 104 Bentelosestraat 63 Ambt Delden h in wonen

47 \'k 20 Markelo Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak 105 _ Hengevelderweg 11 Diepenheim grarisch in wonen

48 dendorperweg 6 Diepenhei Bouwvlak wijzigen [niet uitbreiden) 106 _ Langeweg 4 Markelo Uitbreiden bestemmingsvlak wonen

49 _ Oude Borculoseweg 11 Diepenheim Wonen, uitbreiding bestemmingsvlak 107 _ Wolsroor3a Hengevelde Plattelandswoning en verleggen bouwvlak

50 _ Rijssenseweg 20 Markelo Bedrijf in wonen 108 _ Slotsweg 15 Hengevelde Verleggen bouwvlak

51 Slaghekkenweg 11 Bentelo Agrarisch in wonen 109 _ Rijssenseweg 57a Markelo Functieaanduiding overige bedrijvigheid

52 _ Slaghekkenweg 15 Bentelo Agrarisch, verkleinen bouwvlak 110 _ Schoneveldsweg 9 Ambt Delden Uitbreiden bestemmingsvlak wonen

53 _ Slaghekkenweg 5 Bentelo bestaande woning Plattelandswoning 111 _ Hengevelderweg 6 Diepenheim Functieganduiding overige bedrijvigheid

54 _ Slaghekkenweg 7 Bentelo bestaande woning Plattelandswoning 112 _ Oude Rijssenseweg 6 Markelo Uitbreiden bestemmingsvlak wonen

55 _ Spenkelinksweg 4 Ambt Delden 2e bedrijfswoning 113 _ Almelosestraat 11 Ambt Delden Uitbreiden bestemmingsvlak wonen

56 _ Stationsweg 3Ì Markelo Maatschappelijk in wonen 114 _ Kanaaldijk 4 Ambt Delden Uitbreiden bestemmingsvlak wonen

  

 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/rui telijkeplannen;

ia deze rechtstreekse Ïink: htips://www.r

  

   

ijkeplannen.nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxVeegplan2020-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifielik of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook 17 ontwerpbeeld-

kwaliteitsplannen van

1 april 2021 t/m 12 mei 2021 voor iedereen ter inzage. De beeld-

kwaliteitsplannen hebben betrekking op de volgende locaties:

- Bentelosestraat 28 Bentelo

- Bentelosestraat 32/34 Bentelo

- Bollenweg 9 Ambt Delden

- Bretelerstraat 33 Hengevelde

- Brinkweg 1 Markelo

- Deldensesestraat 9799 Goor

- Demmersweg 1 Ambt Delden

- Dieckertsweg 4 Ambt Delden

- Drekkersweg 2 Bentelo

- Gorsveldweg 32 Bentelo

! Groenlandsdijk 3a Markelo

- Haaksbergerstraat 10 Hengevelde

- Hagmolenweg 6, Ambt Delden

- Herikerweg 13 Markelo

- Hoffmeijerweg 7 Ambt Delden

- Markveldseweg 18 Diepenheim

- Roosdomsweg 38 Markelo

Deze ontwerpbeeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het be-

stemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020"

ter inzage en zijn in te zien:

ijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

   

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op grond van de gemeen-

telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak}

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen:

te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

  

Ook maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof

van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder

bekend, dat in dezelfde periode ontwerp-beschikkingen hogere

waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen. De ontwerpbeschik-

kingen hebben betrekking op het vaststellen van een hogere

grenswaarde (geluid] voor de volgende adressen:

- Bentelosestraat 28a Bentelo

- Haaksbergerstraat 10 Hengevelde

- Langeweg 1 Markelo

- Postweg 5 Markelo

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college

van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 747Ö AB Goor.

 
 

Van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg

34-34a Markelo! voor iedereen ter inzage.

Aan de Larenseweg 34-34a te Markelo bevindt zich een varkens- en

rundveehouderij Iniatiefnemers doen mee aan de warme sanering

voor varkenshouderijen. Voorwaarde voor de regeling is dt er pla-

nologisch geen infentdeve veshouderij meer mogelik £ op het adres.

Deze herziening van het bestemmingsplan manÏv het mogelijk dat er

een grondgebonden agrarisch bedrijf resteert aan de Larenseweg

34a (35 zoogkoeien en 40 jongvee) met de verplaatsing van een

werktuigenberging. Omdat aanvrager een sloopvoucher aanvraagt,

zal er geen vitbreidingsruimte zin n het bouwvlak. Aan de Larense-

weg 34 Markelo wordt een woonbestemming gerealiseerd met de

mogelijkheid voor een (nieuw] bijgebouw van 450 m2.

 

Er wordt in totaal 1953 m2 aan landschapsontsierende vrijko-

mende agrarische bebouwing gesloopt.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Hôfte 7 te Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: https://www-ruimtelijkeplannen.

nl/?2planidn=NL.IMRO.1735.BGxLarenseweg34-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifielijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

   

Van 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan 'Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden 2020"

voor iedereen ter inzage.

Rijkswaterstaat werkt met het project 'Verruiming Twentekanalen'

aan het opwaarderen van de vaarwegen in de regio. Bij de haven

in Delden is het niet mogelijk om binnen de bestaande beschoeiing

het kanaal de gewenste breedte te geven. Om dit planologisch mo-

gelijk te maken is in 2016 het wijzigingsplan 'Delden Zuid 2015,

wijzigingsplan kade Delden! vastgesteld. Inmiddels is het verzoek

gelkomer\ om de in e kassen kade in westelijke richting met ca. 30

meter te verlengen. Omdat de gewenste verlenging niet in over-

eenstemming is met het geldende bestemmingsplan 'Delden-Zuid

2015' is deze bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 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. DExWPKadeDelden2-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of

mondeling (op afspraak] een zienswijze indienen bij het college

van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Bergweg 36, Markelo

het verbouwen en vergroten van een woning

Goorsestraat 39, Hengevelde

het bouwen van een tijdelijke opslagruimte

Reviusstraat 23, Goor

het plaatsen van een dakkapel

Prinses Beatrixstraat 25, Markelo

het plaatsen van een erfafscheiding

Sluisstraat 14 b, Delden

het wijzigen van de bestemming

Hassinkstraat 25 a, Delden

het bouwen van een schuur en overkopping

Bökkerinkslaantje 1, Delden

het kappen van een beuk

17 maart 2021

22 maart 2021

15 maart 2021

15 maart 2021

 

  
17 maart 2021

19 maart 2021

23 maart 2021

Als u wilt reageren, zie informati

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

Wehmekamp 1, Markelo

het kappen van een bolboom, ter inzage vanaf

vrijdag 19 maart 2021 herplantverplichting

De MarkeIll fase 2, Hengevelde

het bouwen van 6 seniorenwoningen,

ter inzage vanaf maandag 22 maart 202

Almelosestraat 11, Ambt Delden

het tijdelijk plaatsen van een woonunit,

ter inzage vanaf vrijdag 19 maart 2021

Vijverweg 4, Diepenheim

het vergroten van een recreatiewoning,

ter inzage vanaf vrijdag 19 maart 2021

Wheeweg 47, Goor

het verbouwen van een bedrijfspand,

ter inzage vanaf vrijdag 19 maart 2021

Vosland 26,

het vervangen van kozijnen,

ter inzage vanaf woensdag 24 maart 2021

Rijssenseweg 22, Markelo

hef kappen von een eik,

ter inzage vanaf woensdag 24 maart 2021

Pluvierstraat 1, Goor

het kappen van een haagbeuk,

ter inzage vanaf donderdag 25 maart 2021 6 mei 2021

Bovenbergweg ongenummerd, Markelo

het bouwen van een opjaagkelder,

ter inzage vanaf maandag 15 maart 26 april 2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

van Heeckerenweg 31, Goor

het bouwen van een dakopbouw

  

30 opril 2021

3 mei 2021

30 opril 2021

30 april 2021

30 opril 2021

 

 

  

 

5 mei 2021

5 mei 2021

 

 

Reactie tot

Larenseweg 34, Markelo

Intrekkingsverzoek omgevingsvergunning (milieu activiteit]

13 mei 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kuimgaarden 15, Diepenheim

het intern veranderen en het brandveilig gebruik van een basis-

school (obs Stedeke], ter inzage

vanaf donderdag 1 april 2021 13 mei 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 zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat

is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan

wordt de bezwarenprocedure 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-Neder-

land te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend 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 af

spraak) of schritelijk 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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. 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 vit 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 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.

Stookontheffingen

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of

snoeihout buiten een inrichting:

- Ensinkgoorsdijk 6 in Markelo (10-03-2021]

- Almelosestraat ong. Kadastraal A 2077 in Ambt Delden (24-

03-2021}

- Seinenweg 2 in Markelo (24-03-2021}

- Esweg 6 in Diepenheim (24-03-2021]

- Rouwelaarsdijk 2 in Markelo (24-03-2021)

- Bentelosestraat 21 in Hengevelde (24-03-2021}

- Oude Goorseweg nr 3 ennr 4 in Diepenheim (24-03-2021)

- Tankinksweg 6 in Ambt Delden (24-03-2021)

- Ensinkgoorsdijk 4 in Markelo (24-03-2021}

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is 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 Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.




