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Contact met de gemeente

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet u een af
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Adressen
Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470
AB Goor
Email: info@hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl
Militaire oefening in mei en juni

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 -8585

Openingstijden
Maandag 12.00- 19.30 uur
Dinsdog 09.00- 17.00 wur
Woensdag 09.00- 17.00 uur
Donderdag 09.00- 1300 uur
09.00- 13.00 uur
Vrijdag

85 of 14 05 47

Chatten via WhatsApp:
of via de charfunctie op www.holvantwente
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur}

Weekendafslui

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd?
Dan horen we dit graag van u.
Een melding geef u nel aan ons door via het digitale
meldformulier op: vevw.hofvanwente.nl/melding of
via WhatsÂpp of
U kunt daarbij
ie
meesturen.
ook eenvoudig een folo van
Voor spoedzaken in de openbore ruimte buiten de

kantoor

van de Íirnnenl- kunt v bellen naar:

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg ÌA, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark
Openingstijden Milieupark:
« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
« Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur
« Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Gemeentehuis gesloten
op 24 mei

ng Al Rijssen - knooppunt Azelo

In onder andere de gemeente Hof van Twente wordt van 25 mei
i/m A juni 2021 twee keer geoefend door het Opleidings- en Trai
ningscentrum Manoeuvre van Defensie. De verkenningsoefeningen met 2 keer 28 bewapende militairen speelt zich af in onder
andere Gelderland en Overijssel met een aantal wielvoertuigen

In verband met Pinksteren is het gemeentehuis gesloten o}

maandag 24 mei. Telefonisch zijn wil dan ook niet bereikbaar.
Voor ondernemers blijven we bereikbaar
via
www.hofvantwente.nl/ondernemersloket.

waaronder Amarok en Fennek.

Meldingen openbare ruimte kunt u doen via
www.hofvantwente.nl/meldingen.
Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt v bellen naar:

06 - 11 3Ô 88 27 (bijv. voor verstopte rioleringen, storingen

openbare verlichting, kapot
wegdek of gevonden huisdieren
Dit nummer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare
ruimte. Niet voor andere zaken.

Kent u ook iemand die een

onderscheiding verdient?
Op maandag 26 april 2021 zijn maar liefst twaalf inwoners
van Hof van Twente geëerd met een Koninklijke onderschei-

covID-19

De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale
organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren.
De Landmacht moet daarom al die lijd gereed zijn om een noodzo-

ding. Een Koninklijke onderscheiding

gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner
voor de maatschappij.

kelijke
biidraäe
aan
de
samenleving
te
blijven
leveren,
en
ook
om
tijd moet de Lnn3much verdere piekbesmetting van COVID-19 binn
de voorbereidingen
van diverse missies te garanderen. Tegelijker:

Voordragen
Als v iemand kent die naar uw mening een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben
of (recent] hebben gehad. ledereen kan iemand voordragen

nen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de Rijksoverheid
moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd worden.

Schade:
ling: alle voorzorgsmaatregelen toch schade
Wurmeer“e’v’or’\ä:nks

voor een lintje. Niet iedere voordracht wordt echter gehono-

door de oefening ontstaan is, kunt u 3il melden aan het Ministerie
van Defensie. Vermeld zoveel mogelijk gegevens, zoals:

reerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden worden

DIJN

- Eenheid;

- kenteken voertuig;
- datum en tijd;

voldaan.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

=)=s =omleidingsroute jmmm

- plaats;

- soort schade.

Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het

In het weekend van vrijdag 28 mei t/m maandag 31 mei vinden asfalferingswerkzaamheden plaats op de AT tussen dfrit Rijssen (28) en

Meld dit aan het Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie

Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.
Telefoon 030 — 2180420 Jdvclaims@mindef.nl

Vastgestelde verordening en
instructie door gemeenteraad
De gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat in de vergadering van 2 maart 2021 onderstaande
verordening en instructie zijn vastgesteld.
© Verordening werkgeverscommissie van de raad Hof van
Twente 2021

© Instructie griffier

knooppunt Azelo. De A is vanaf afrit Riissená28] in de richting van knooppunt Azelo afgesloten voor al het verkeer. Houd rekening met

extra reistijd van 40 minuten en onverwachte drukte.

Afsluitingen
e De AT is afgesloten tussen dfrit Rijssen (28) en knooppunt Azelo in de richting van Hengelo/Osnabrück. Verkeer wordt omgeleid.
© Doorgaand verkeer naar de A1 wordt bij knooppunt Beekbergen omgeleid.

naren Ïan in werking getreden. Daarbij is de rechtspositie van

het personeel van gemeenten overgegaan van het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht. De inwerkingtreding van de

Whnra betekent Ëm sommige afspraken opnieuw moeten worden

vastgelegd, waaronder lokale regelingen zoals bijvoorbeeld een
verordening op de werkgeverscommissie van de raad en de instructie van de griffier.
De regelingen zijn in werking getreden op 3 maart 2021.

Omleidingsroute A50 Apeldoorn richting Hengelo/Osnabrück

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

# de
Verkeer
richting Hengelo/Osm:bruck wordt omgeleid via de A18 richting Enschede, de N18 richting Enschede en
A35 vanuit
richtingArnhem
Hengelo/Osnabrüd

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.

Kijk voor meer informatie op www-rijkswaterstaat.nl Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op

5 mei 2021

het vergroten van een driving range

4 mei 2021

bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

Almelosestraat 17, Ambt Delden

Kleidijk ongenummerd, Diepenheim
het bouwen van een woning

Weldammerstraat 1, Hengevelde

3 mei 2021

het aanleggen van een ui

3 mei 2021

het aanleggen van een uitrit

3 mei 2021

het verbouwen en het wijzigen van de brandveiligheid van een
3 mei 2021

k 6 en 6 a, Diepenheim
het wijzigen van een bestemming (regulier bewonen van bedrijfs-

woningen)
Hogedijk 3a, Markelo
keuken mag bij verpakkingen. Dit zijn bivoorbeeld
Tege bilges Nacons
e plasticafvalvan verpakkingen,

E twentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen
i meeritormaeop

schoon, gezond enfris

4 mei 2021

het plaatsen van een tijdelijke woonunit en het aanleggen van
een tijdelijke uitrit
28 april 2021

Verleende

Omgevingsvergunningen (regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Diepenheimsestraat 46, Hengevelde

TWSTEMILIEU

Informatie om te reageren

het aanleggen van een uitrit

Pellehof 1, Hengevelde

Bijna alhet verpakkingsafval t uw badkamer en

Deldensestraat 111, Goor
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling,
ter inzage vanaf vrijdag
18 juni 2021

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

Nijstadstraat 24,

Wij mogen wel bij verpakkingen!

Reactie tot

Bezwaar

het bouwen van een overkapping tussen 2 stallen _ 4 mei 2021

nietbij.Ditafval _ /
kunt u kwijt op het
Milieupark.

Vervolg

het aanleggen van een uitrit en het kappen van bomen 10 mei 2021

Twickelerweg 2, Ambt Delden

zijn geen verpakkingen
en mogen er daarom

den ingediend.

Wilt v iemand voordragen voor een Koninklijke onderschei

ding, neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de
burgemeester
Zij is bereikbaar via telefoon-

numme
an in grote lijnen aangeven of
de verdiensten inderdaa:
ronder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook Iegf zij precies uit hoe u te werk
moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde

Wanneer v alle gegevens in beeld heeft, dient u het voorstel n
bij de burgemeester.

144
D NNINeaN

Zonnebloemstraat ongenummerd, Goor

Gebruiksvoorwerpen van hard
plastic, zoals tuinstoelen,

- Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere,
gelegenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren wor-

www.hofvantwente.nl

Industrieweg 7, Markelo

blik en drankenkartons.

den uitgereikt bij twee gelegenheden:

gegevens beginnen.

Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden vitgesteld.

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)

verpakkingsafval van plastic,

Twee gelegenheden Een Koninklijke onderscheiding kan wor.

lemand voordragen

19 MEI 2021

Bij verpakkingen gaat het om

wat daarvan de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

2021 bij de burgemeester ingediend zijn.

Omleidingen doorgaand verkeer

ET a

GEEN VERPAKKING IS?

iemand n aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja,

dag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding
ter gelegenheid van Koningsdag 2022 moet vóór 15 juni

WIJ zijn

WIST U DAT HARD PLASTIC

van belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of

-Tijdens de jaarlijkse ’Lintjesregen’, de dag voor Konings-

Omleidingen lokaal verkeer
Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N:wegen: N346, N347 en N350.

Omleidingsroute A18 Arnhem richting Hengelo/Osnabrück

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambte-

is geen recht en geen

Reactie tot

het kappen van een kastanje en een perenboom, ter inzage
vanaf vrijdag 7 mei 2021, herplantverplichting _ 18 juni 2021
Gossinksweide 1, Goor
het bouwen van een tuinoverkapping,
ter inzage vandf dinsdag 11 mei 2021
22 juni 2021

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-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.

Zienswijzen
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.

Voorlopige voorziening
Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui]. 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.

Vervolg

Verzoek om handhaving
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelik hierte-

gen bezwaar in te dienen of beroep in e 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 ver:
meld 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

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 Oost-Nederland,

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/ aangevraagde-evenementenvergunningen.html
enheim

ewijzigde Drank- en Horecavergunning, Haaksbergerstraat
1 (11-05-2021)

Bezwaarmogelijkheid

Verzoek om handhaving

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen haakijes} 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-

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen.

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

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

igersvacature

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
naar het adres:

onbekend.

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 besloten de volgende personen uit te
schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het
adres: onbekend.

Datum
besluit

Naam

Inschrijving | Datum
op het adres | ingang adres

11-05-2021 — Onbekend

26-04-2021

1-05-2021
1-05:2021
11052021
1-05-2021
1-05:2021
11-05-2021

26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021
26-04-2021

| B | Onbekend
| B | Onbekend
| B | Onbekend
| N | Onbekend
| B | Onbekend
| B | Onbekend

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
naar het adres: onbekend.

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

Datum

besluit

| Naam

Inschrijving | Datum

op het adres | ingang adres

1.05:2021 | B | Onbekend

www.hofvantwente.nl

11.05-2021

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

