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Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres:

(

Email:

Posibus 54, 7470 AB Goor

w

Kijk

info@hofvantwente.nl

‚.hofvantwente.nl en

www.

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85
Ook bereikbaar onder: 14 05 47

www.hofvantwente.nl

In verband met de cyberaanval kunnen
ij niet de dienstverlening leveren, zoals u
van ons gewend bent.
ntwente.nl/storinggemeentehuis

voor de actuele status van onze dienstver-

WhaisAppnummer:
U krijgt antwoord binnen
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?
Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Kent u ook iemand die een onderscheiding verdient?

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 bereikbaar en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. 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.

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

Weekendafsluii

Op maandag 26 april 2021 zijn maar liefst twaalf inwoners van Hof van Twente geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht
en geen gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij.
Voordragen
Als u iemand kent die naar uw mening een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die

zondere verdiensten voor de samenleving hebben of (receni] hebben gehad. ledereen kan iemand voordragen voor en

persoon moet bijntje. Niet iedere

voordracht wordt echter gehonoreerd. Öm in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke
voorwaarden worden voldaan.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer v een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet.

Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet
zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren
enheden

e onderscheiding kan worden uilgereikt bij twee gelegenheden:

-Tijdens de jaarlijkse ’Lintjesregen’, de dag voor Koningsdag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van

Koningsdag 2022 moet vóór 15 juni 2021 bij de buä;emeesler ingediend zijn.

- Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere, gelegenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren worden ingediend.
lemand voordragen
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Mzij s bereikbaar via telefoonnummer#ZH kan in grote lijnen aangeven ofde verdiensten inderdaad bijzonder
jenoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding.

Ook

legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle

Benodigde gegevens beginnen. Wanneer alle gegevens in Leeld heeft, dient u het voorstel i bi de burgemeester.

IN DE RICHTING VAN HENGELO-OSNABRÜCK TUSSEN RIJSSEN EN AZELO
Vrijdag

7 mei 21.00 uur tot en met maandag 10 mei 05.00 uur en vrijdag 28 mei 21.00 uur tot en met maandag

31 mei 05.00 uur

In 2 weekenden in mei vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de AT tussen afrit Rijssen (28] en knooppunt Azelo. De AT is vanaf
afrit Rijssen (28) in de richting van knooppunt Azelo afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt van vrijdag 7 mei 21.00 uur tot en met maandag 1Ô mei 05.00 uur en van vrijdag 28 mei 21.00 uur tot en met maandag 31 mei Ô5.00 uur.
Houd rekening met extra reistijd van 40 minuten en onverwachte drukte

Afsluitingen
e De AT is afgesloten tussen afri Rijssen (28) en knooppunt Azelo in de richting van Hengelo/Osnabrück. Verkeer wordt omgeleid.
e Doorgaand verkeer naar de Al wordt bij knooppunt Beekbergen omgeleid.
Omleidingen lokaal verkeer
Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N-wegen: N346, N347 en N350.
Omleidingen doorgaand verkeer

Omleidingsroute A50 Apeldoorn richting Hengelo/Osnabrück

e Verkeer vanuit Apeldoorn in de richting van Hengelo/Osnabrück wordt vanaf knooppunt Beekbergen omgeleid via A50 en A28
richting Zwolle.

Omleidingsroute A18 Arnhem richting Hengelo/Osnabrück

* Verkeer
richting HenÊelo/()snubruck wordt omgeleid via de A18 richting Enschede, de N18 richting Enschede en
de A35 vanuit
richtingArnhem
Hengelo/Osnabrück.

Adviesroute doorgaand verkeer
Adviesroute A28 Amersfoort richting Hengelo/Osnabrück
© Verkeer vanuit Amersfoort in de richting van Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om te rijden via de A28 richting Zwolle en N35
Almelo naar A35 richting Hengelo/Osnabrück.

Het gemeentebestuur van Hof van Twente feliciteer

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk voor meer informatie op www-rijkswaterstaat.nl
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steding hebben of je inzetten

Aangepaste openingstijden op
Bevrijdingsdag
In verband met Bevrijdingsdag is het gemeentehuis gesloten op
woensdag 5 mei. Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar.

oo eakenvoor
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jou!c e Den i idGers,

Voor
onderemers bliven we bereikbaar via
www:hofvantwente.nl/ondernemersloket

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

Meldingen openbare ruimte kunt u doen via

ons
ruime aanbod, Meer
nl, bel 0547-260053, app SAS
vrijwiligerszaken@salut-welzij
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5 MEI 2021

www.hofvantwente.nl/meldingen.
Voor
spoedgevallen in de openbare ruimte kunt u bellen naar:
06 11 30 88 27 (bijv. voor verstopte rioleringen, storingen open-

bare verlichtin , kapot wegdek of gevonden huisdierer
i Ditit num-

mer
is alleen voor spoedgevallen: meldingen openbare ruimte
Niet voor andere zaken

Ben
jij een diegene e
die graag fietst
vindt
E
E en het leuk
l

e

:

j K

“f
N

doen, dan zijn wij op zoek naar jou!
Omschrijving vrijwilligerswerk

Je gaat samen met bewoners van de Stoevelaar fietsen op onze

duofiets met elektrische ondersteuning. Voor dat je dit gaat doen,
krijg je uitleg over het gebruik van de duofiets

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met ouderen, biedt gezelligheid en een luisterend

K

Werkuren per week/maand

|5

‘oor en je bent fysiek in staat om te fietsen.

1 of 2 keer per week, in overleg met vrijwilligers coördinator.
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bieden wij een goede sfeer en gezeligheid

Op 13 opril 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van
Twente het bestemmingsplan 'Markelo, herziening Burgemeester Beaufortplein 6, 10 en 11' en het beeldkwaliteitsplan 'Appartementen Markelo' gewijzigd vastgesteld.

@

www.hofvantwente.nl

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 ingeiend;

Aan het Burgemeester de Beaufortplein in het centrum van
Markelo vindt een ontwikkeling plaats om nieuwbouw van appartementen te realiseren. Voor de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de bestaande beeldkwaliteit aanwezig i
het plangebied en wordt zorg gedragen voor de versterl
van de kwaliteiten van deze locatie. Door de sloop van het
kantoor en de nieuwbouw van een appartementencomplex,
wordt er weer gewoond aan het plein.
Het straatniveau krijgt een menselijk aanzien en het zakelijk
karakter verdwijnt. Er zullen 26 appartementen worden gerealiseerd voor een mix aan doelgroepen, waaronder vijf startersappartementen. Dit plan is niet in overeenstemming met het
geldende bestemmingsplan “Markelo-West". Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 6 mei 2021 tot en met 16 juni
2021 voor iedereen ter inzage en is in te zien:
-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,

WIJ
zijn
hof van twente
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Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Markelo, herziening
Burgemeester Beaufortplein 6, 10 en 11 en beeldkwaliteitsplan
‘Appartementen Markelo’

Tegen de ontwerpplannen zijn zes zienswijzen ingediend die
hebben geleid tot aanpassing van zowel het bestemmingsplan
als het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Alle wijzigingen ten opzichte
van de ontwerpen staan omschreven in de zienswijzennotitie
ontwerpbestemmingsplan ‘Markelo, herziening Burgemeester
Beaufortplein 6, 10 en IT.

corona di toelaar), onkosten vergoeding en verzekering. Verder

A

de Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;
-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/2planidn=NL.IMRO.1735.MKxBurgbeaufr11-VS10.

-die

kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te
geweest;

- die het niet eens zijn met de wi igingen die bij de vaststelling
van het plan zijn aangebracht.
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.
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.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op
Diepenheimsestraat 46, Hengevelde
het kappen van een peren-en een kastanjeboom _ 25 opril 2021

Petersweg 2, Markelo

kaìpen
het
van vier Amerikaanse
eik
umerweg
1, Diepenheim

28 opril 2021

|m verbouwen van een woonboerderij

21 april 2021

Rauwland 61, Delden

het plaatsen van twee airco units aan de achterzijde
van de woning
27 april 2021
Stocreve 44, Goor

hef plaatsen van een erfafscheiding

25 april 2021

het vergroten van de keuken

14 opril 2021

Kievitstraat 25, Goor

Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving
Beldsweg ongenummerd, Ambt Delden
het kappen van een houtwal

lependijk ongenummerd, Goor
hef kappen van een esdoorn

Roosdomsweg 42in Markelo
het verbouwen van een boerderij en het bouwen van een kapschuur

Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving

Holtdijk 2, Markelo
het veranderen van het be:

Rozenstraat 4, Goor

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

Vervolg
De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben
dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de
verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid
gegeven. Daarom heeft ons college het voornemen de volgende
personen uit te schrijven vit de basisadministratie van Hof van
Twente, naar het adres: onbekend.

Datum

Naam

besluit

Inschrijving | Datum

op het adres| ingang adres

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.

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

26-04-2020

Onbekend

26-04-2020

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Ïiggen 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

het brandveilig gebruik van een bouwwerk en het kappen twee

bomen

Vervolg
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-

Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500

25 maart 2021

EA Den Haag.

Rutger Jan Schimmelpenninckstraat, Diepenheim

het lozen van grondwater afkomstig van werkzaamheden voor
de aanleg van riolering

WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN
TIJDENS HET KLUSSEN?

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

Bokkeringslaantje 1 en 3, Delden
het kappen van twee eukell,
terinzage vanaf donderdag 29 april 2021

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van
10 juni 2021

Demmersweg 5, Ambt Delden
10 juni 2021

Diepenheimseweg 47, Goor

het
van een
een toegangshek,
terrein, het kappen van twee beuken en
het oiahogen
plaatsen van

terinzage vanaf woensdag 28 april 2021

9 juni 2021

De Mors, Delden
het plaatsen van een kunstwerk,

ter inzage vanaf woensdag 28 april 2021

9 juni 2021

Reviusstraat 23, Goor
het plaatsen van een dakkapel,

ter inzage vanaf maandag 26 april 2021

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschriftindienen bij de
gemeente. In dit bezwaarschrit zef u uiteen waarom u hef niet eens
bent met het besluit. Een bezwaarschrift

het bouwen van een serre,

ter inzage vanaf donderdag 29 april 2021

Bezwaar

7 juni 2021

Twentekanaal, Delden
het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden van damwanden

moet binnen zes weken na

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij
zen zijn ngediend tegen een ontwerpbeslui dat i 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-Nederland
te Zwolle. 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.

rondom 2 bruggen over het Twentekanaal (Sint Annabrug en de

Bij bes|ul?e'rf‚ die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

4 juni 2021

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af
spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Vossenbrinkbrug),
terinzage vanal v…dag 23 opril 2021

Enkelaarsweg 4, Markelo

het plaatsen van zonnepunelenin een veldopstelling,
terinzage vanaf donderdag 29 april 2021
10 juni 2021

Stokkumerweg 9, Markelo
het bouwen van een schuur‚

ter inzage vanaf donderdag 29 april 2021

10 juni 2021

Stationsstraat 31, Markelo
het wijzigen van de gevel van een woning,
ter inzage vanaf maandag 19 april 2021

31 mei 2021

en

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html
Markelo

- Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 op 12 mei
2021, Potdijk 9 (29-04-2021)

Stookontheffing
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten een inrichting:
- Stoevelaarsweg 8 in Markelo (23-4-2021}

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn
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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067,
8000 GB te Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend.een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend.

Wat goed is om te weten over verpakkingen
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,
blik en drankenkartons.

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

É e em g e em

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter
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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 n te dienen of beroep in te stellen.

www.hofvantwente.nl

‘Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

TWSTEMILIEU
Schoon, gezondenfris

naar het adres: onbekend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

