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Adressen en telefoonnummers __ Inverband met de cyberaanval kunnen

Gemeentehuis wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor sss

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Email info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547-85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47°

WhalsAppnumm:

U krijgt antwoord binnen 24 ur

U kunf ook chatten met de gemeente vi:

www.hofvantwente.nl. (tussen 0900 en 12.00 uur]

 

 

 

 

Kijk „hofvantwente.nl en

ww;.ìdvunlw.nl-.nl/lnrin…-hui.:

voor de actuele status van onze dienstver-

   

Komt u n aanmerking voor onze beperkte

dienstverlening?

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

 

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimie buiten de

kantoortijden van de iemeeme kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

o baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

lening. geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of over de cyberaanval.

G | 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

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Gewijzigde openingstijden

 
gemeentehuis op Koningsdag

In verband met Koningsdagis het gemeentehuis gesloten op dins-

dog 27 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: 06

-11 30 88 27 (bijv. voor verstopte rioleringen, storingen openba-

re verlichting, kapot wegdek of gevonden huisdieren} Dit nummer

is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimte. Niet

voor andere zaken.

Afvalinzameling rond

Koningsdag

 

Op dinsdag 27 opril [Koningsdag) haalt Twente Milieu geen afval

op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 24 opril de

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

vur aan de straat zet. Zo weet u zeker dat uw contaïner 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.iwentemilieu.nl/contact.

In plaats van

wordt uw container ?-Iugd op
Dinsdag 27 april Zaterdag 24 april

Enquête voor culturele instellingen

iv.m. corona

 

Al geruime tijd worden we in ons land geconfronteerd met het

coronavirus. Hierdoor konden geplande activiteiten niet plaats-

vinden. In de afgelopen periode is er veel contact geweest met

meerdere culturele organisaties in onze gemeente. Hiernaast leek

het ons goed een enquête te houden om het beeld compleet te krij-

gen over de impact die het coronavirus heeft gehad. De enquête

is bedoeld voor alle culturele organisaties in Hof van Twente. Als

v al een individueel gesprek hebt gehad met de gemeente en als

u van mening bent dat wij voldoende geïnformeerd zijn kunt u het

invullen van deze enquête achterwege laten. Het maakt voor het

invullen van de enquête niet vit of u een subsidie van de gemeente

ontvangt. Wij worden graag door zoveel mogelijk culturele orga-

nisaties geïnformeerd

 

De enquête is verstuurd naar de bij ons bekende mailadressen

van de culfurele organisaties maar er zijn vast meer culfurele orga-

nisaties die de enquête willen invullen. U kunt de enquête vinden

op onze website: www.hofvantwente.nl/enquete

De enquête kan ingevuld worden tot 4 mei 2021 en wij tellen het

zeer op prijs als v deze invult

Geen hondenpoep waar ik woon,

houd Hof van Twente schoon!

Honden zorgen voor veel plezier, maar soms ock voor overlast

Hondenpoep is helaas één van de groolste ergernissen voor veel

inwoners. Heeft u een hond? Ruimt u dan alstublieft de poep van

uw hond op. Zo zorgen we ervoor dat de honden voor iedereen

een plezier zijn

Geen hondenpoep in speeltuinen of speelveldjes

Laat geen hondenpoep achter in de speeltuinen of grasvelden

waar kinderen spelen. Het is niet leuk om met vieze schoenen

thuis te komen!

Denk ook aan rolstoelgebruikers

Hondenpoep op stoepen is vervelend voor iedereen. Helemaal

voor slechtzienden, rolstoelgebruikers en mensen die met een rol-

lator lopen. Denkt u ook aan hen en ruim hondenpoep op.

Plantsoenendienst

Ook voor medewerkers van Gildebor die de plantsoenen onder-

houden zou het plezierig zijn om niet overal in de hondenpoep

te schoffelen.

Hondenpoepbakken

Op diverse plekken in de Hof staan hondenpoepbakken. Deze

bakken zijn geplaatst langs de gangbare wandet en uitlaatroutes

en worden geleegd door de gemeente Hof van Twente. Is er geen

hondenpoepbak op uw route? Neem dan het zakje met honden-

poep mee en doe Eel thuis in de grijze afvalbak.

WIJ zijn

®ES

Ruim 1400 Dromen van Bomen door heel Hof van Twente

 

Op 22 april ontvangen verpleeghuizen de tekeningen; 15 echte bomen erbij in Hof van Twente

Ruim 1400 tekeningen vol droombomen! Dat is het resultaat van de vraag aan kinderen uit heel Hof van Twente om hun ‘droom van

een boom' te tekenen. De jury heeft5 droombomen in 5 leeftijdscategorieën uitgekozen. Deze 5 kinderen overhandigen op donderda

22 opril de tekeningen bij de verpleeghuizen in Hof van Twente. Hui eigen tekening wordt afgedrukt op een bloeikuart en vitgedeeld

aan alle leerlingen van hun school. Zo wordt groen, bloei en dromen door heel Hof van Twente gedeeld!

De bloeikaartenactie s een jaarlijkse samenwerking van HofPower, Hofkracht en Groene Loper Hof van Twente. Dit jaar hebben de

kinderen als tekenopdracht gekregen om hun droom van een boom te tekenen. De jury heeft een pittige klus gehad om uitde ruim 1400

tekeningen de ümco\sie te kiezen! Op www.hofpower.nl wordt de top 50 van de tekeningen geplaatst. Van Moestuinboom tot Kreukelboom

De winnagrs zijn:

. uit Goor (3 jaar) met haar Kreukelboom

. uit Markelo (5 jaar) met haar Zwembadboom

. uit Goor (8 jaar) met zijn Raceboom

. uit Bentelo (9 jaar) met haar Moestuinboom

. uit Delden (11 jaar) met haar Toverboom.

Zij zitten respectievelijk op de kinderopvang Hof van Twente locatie de Whee, basisschool Stokkum, De Boomhut, Wiene en Erve

Hooyerinck.

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

Extra bomen

De Br|urige_ Goor vroeg aan
één van de |uryleden wat je eigen-

lijk kon winnen met de tekeningen

van een droomboom. “Een boom of

zo?”, aldus Dat klonk zo lo-

gisch, dat deze prijs is toegevoegd

De winnaars krijgen 3 boomcertif

caten: 1 voor thuis, Ì voor school

en 1 voor een verpleeghuis. Zo ma-

ken we Hof van Twente groener!

Uitdelen op 22 april

Op donderdag 22 april is het de

Dag van de Aarde. Wereldwijd

zijn er acties om aandacht te vra-

gen zuinig om te gaan met de

aarde. Bomen horen daar ook bij!

Daarom worden alle tekeningen en

bloeikaarten uitgedeeld op Êonder

da 22 april. Wethouder Pieter van

Zwanenburg zal 's ochtends affrap-

en door zelf tekeningen rond te

Drengen, De v kinderen gaan all-

maal persoonlijk naar de verpleeg-

huizen om hun stapel tekeningen te

brengen!

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding heb-

ben of je inzettenvoor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

 

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod. Meer weten?

www‚salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SASNofmail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

BEZORGER DEEPS NIEUWS

Wiljij 1x per maand een gedeelte van het Deeps Nieuws bezorgenin Diepenheim?

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

ET te |

Maandbiad Deeps Nieuws verspreiden n de e van Diegenpei

In Diepenheim worden ongeveer 800 maandbladen bezorgd. Je

bezorgt de helft van deze maandbladen.

Jouw profiel

Deeps’ Nieuws

Je bent‘beschikbaar op de eerste donderdag of vrijdag van de _ Wij bieden ED ,

maand en vindr he eulhet Deeps nieuws e Pezorger. D bezorg. _ Een leuk !eam, een waerdeole taak en een viwligersvergoeding

data zijn ruim van tevoren bekend. Hei gaat dan om elf keer voor hef bezorgen van de bladen.

iaar (afhankelijk van de schoolvakantie wordt het blad in juli of

augustus niet bezorgd). Doelstelling organisatie

Deeps Nieuws is verbonden aan de Stadsraad Diepenheim en

wil de inwoners van Diepenheim en andere belangstellenden

informeren over evenementen, activíteiten en nieuws uit ons

Stedeke.

Werkuren per week/maand

Eerste donderdag of vrijdag van de maand. Geschatte tjd voor

het rondbrengen is ca. Ì dag.

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Woningbouwplannen voormalige

schoollocaties Delden

 

In Delden is er behoefte aan nieuwe woningen. Met

het vrijkomen van zowel de Ranninkschool (Bernhard-

straat 25) als de Toonladder (Bernhardstraat 1) komt

er plek beschikbaar voor woningbouw. Ook het ter-

rein van sporthal de Reiger (Reigerstraat 1), het par-

keerter: eromheen en café ä. Boemel komt vrij

voor woningbouw. Binnen het hele gebied kunnen

ongeveer 45 woningen gebouwd worden. Er is een

breed aanbod aan woningen mogelijk, zowel appar-

tementen als tweekappers en vrijstaande woningen.

De plannen worden via de website van de gemeente

ter inzage gelegd en binnen de reactietermijn van 4

weken kunnen reacties gegeven worden op de plan-

nen, Ook kunnen mensen hun interesse in een woning

via de website kenbaar maken.

 

  

Ontwikkelingen Sporthal De Reiger en De Toonladder

Op de strook grond ten noorden van de Reigerstraat wil de ge-

meente ongeveer 30 woningen bouwen voor één- en tweeper-

soonshuishoudens. In de schets is rekening gehouden met een

gebouw van drie woonlagen en parkeerruimte tussen het spoor

‚en de wooneenheden.

 
Voorkeursvariant Toonladder/sporthal de Reiger

Op de locatie van de school zijn mogelijkheden voor woningen,

zoals tweekappers en vrijstaande woningen. Als het mogelijk is

wil de gemeente een deel van de schoo?laisn staan. De school

heeft een bepaalde karakteristiek die goed in de wijk past. Of dit

technisch en financieel haalbaar is, moet nog uitgezocht worden.

Voor het gebied Reigerstraat en Toonladder gaaf de voorkeur van

hef college van B&W uit naar model 1 van de schetsen. Zie voor

meer informatie, de schetsen, het reactieformulier en interessefor-

mulier: www.hofvantwente.nl/toonladder.

Ontwikkelingen Ranninkschool

Op de plek van de Ranninkschool zijn appartementen of wonin-

gen mogelijk. In verband met de financiële haalbaarheid, ruimte-

lijke en architectonische mogelijkheden gaat de voorkeur uit naar

15 appartementen en 7 woningen. Zie voor meer informatie, de

schetsen, het reactieformulier en interesseformulier:

www.hofvantwente.nl/ranninkschool.

 
Voorkeursvariant Ranninkschool

Reageren

Het college heeft besloten om een reactietermijn van 4 weken

te geven. Op de website kunnen reacties gegeven worden. Er

zijn aparte pagina's aangemaakt voor beide plannen. Zie hierbo-

ven de links die daarbij horen. Ook kunnen mensen die interesse

hebben in een woning dat via een formulier op de website aan-

geven. Na ontvangst van alle reacties wordt nagegaan hoe de

planvoring erder vormgegeven kan worden, Wonneer mensen
un gegevens achterlaten houdt de gemeente deze mensen op de

hoogte van de voortgang

De pagina op de website staat vanaf 20 april 2021 vier weken

open voor het geven van reacties. Op 21 mei 2021 sluit de ter-

mijn voor het geven van reacties.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de plannen, kan contact wor-

den opgenomen…e*…„etegm Buimie on Eco-omie van de gemeente Hot van Twente via tel.j

- 00 ovenwensn
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Deldensestraat 1, Goor

het kappen van een esdoorn

Deldensestraat 111, Goor

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 7 april 2021

Hendrik Marsmanhof 1, Goor

8 opril 2021

 

het bouwen van een aanbouw aan de garage __ 6 april 2021

11, Markelo

het verbouwen van een schuur 5 april 2021

Goorsestraat 2, Hengevelde

het vervangen van een dak van de woning 4 opril 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Oude Goorseweg 22, Diepenheim

het kappen van een eik,

ter inzage vanaf dinsdag 13 april 2021 25 mei 2021
  

Speenkruid t.h.v. huisnummer 2, Delden

het kappen van een acacig,

ter inzage vanaf vrijdag 9 april 2021 21 mei 2021

Rectificatie: Enterbroekweg 14, Markelo

oet zijn Bollenweg 15 Ambt Delden

het tijdelijke plaatsen van een woonunit,

ter inzoge vanaf vrijdag 19 maart 2021

  

30 april 2021

Twentekanaal; ter hoogte van de Proodsweg

kruising Slampsweg en ter hoogte van

de N andsweï!nfioek Beldswe:
het uitvoeren van werkzaamheden aan het Twentekanadl, het reno-

veren en vervangen van damwanden in 2 proefvakken,

ter inzoge vanaf dinsdag 13 april 2021 25 mei 2021

Spenkelinksweg 4, Ambt Delden

het kappen van twee zomereiken en twee beuken,

ter inzage vanaf woensdag14 april 2021, herplantverplichting

26 mei 2021

 

 

Slaghekkenweg 17, Bentelo

het bouwen van een werktuigenloods,

ter inzage vanaf woensdag 14 april 2021

Bellamystraat 3, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding,

ter inzage vanaf maandag 12 april 2021

traat 14 c, Delden

jzigen van de bestemming,

ter inzage vanaf donderdag 8 april 2021

26 mei 2021

24 mei 2021

   

20 mei 2021

Vevolg

Platenkampsweg t.h.v. 3a, Bentelo

het kappen van een kastanje,

ter inzage vanaf donderdag 15 april 2021

Grondhuttenweg 2 b, Bentelo

het kappen van vijf eiken, ter inzage vanaf donderdag 15 opril

2021, herplantverplichting 27 mei 2021

Polakstraat 7, enheim

het vervangen van een kozijn voorzijde woning, het plaatsen van

een dakkapel en het bouwen van een carport ter inzage vanaf

donderdag 15 april 2021 mei 2021

27 mei 2021

  

 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Brummelaarsweg 12, Markelo

het vergroten van een Îigboxenstal

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Verbeekstraat 1c, Delden

het starten van een cateringbedrijf voor koude voedingsmiddelen

Wheeweg 16, Goor

het vervangen van een oude koelinstallatie door een nieuwe

koelinstallatie

Bentelosestraat 40b, Bentelo

het veranderen van het bedrijf

    

Als u wilt reageren, zie informatie

Verzoek om handhaving

Groenland: 3 a, Markelo

het inzeften van een mobiele puinbreekinstallatie, in de periode

tussen 19 apri 2021 en $ juni 2021

 

www.hofvantwente.nl

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 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 be-

roep worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met

de beslissing op het bezwaarschriff, dan kunt u binnen zes we-

ken 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 uitgebreide procedure. Be-

roep 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

ntwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op

afspraak) of schriftelij 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. Bij een be-

roepsprocedure 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 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.

Vevolg

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. Postadressen Ge-

meente 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.

 

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt

u inzien op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Delden

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Ressingplein 2 (07:

04-202]}

Goor

- Drank- en Horecavergunning, Gall & Gall, Van Kollaan 3 (14-

04-2021)

Markelo

-Drank- en Horecavergunning, Manege de Barlo, Enterweg 2

(12:04-2021)

- Standplaatsvergunning verkoop worsten op elke zaterdag van

17 opril 2021 1/m 18 december 2021, Kerkplein (13-04-2021)

Stookontheffingen

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoei-

hout buiten een inrichting:

- Postweg 2 in Markelo (7-4-2021}

- Borkeldweg 4 in Markelo (7-4-2021)

- Stationsweg 13 in Markelo (14-04-2021

- Larenseweg 38 in Markelo (14-02-2021}

- Larenseweg 78 in Markelo (14-04-2021)

- Slagboomsdijk ongenummerd in Markelo (14-04-2021}

- Blokstegenweg 1 in Ambt Delden (14-04-2021)

- Middendorperweg 3 in Diepenheim (14-04-2021)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen 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 Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


