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Contact met de gemeente
Postadres:
E-mail:

De Höfie
7, 7471 DK Goor
Postbus 54, 7470 AB Goor

info@hofvantwente.nl

Openingstijden

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547- 85 85 85 of 14 05 47

Maandag
12.00-19.30 uur
Dinsdag _ 09.00- 17.00 uur

Chatten via WhatsApp

Rond eind juni wordt er in Hof van Twente onkruid verwijderd

van straten en stoepen. De borstelmachines van Twente Milieu

doen dan hun ronde door de Hof. Het borstelen is een milieu-

vriendelijke manier van bestrijden. Direct na de ronde met de
borstelmachine veegt de veegmachine het onkruid op. De bor:

biodiversiteit maar misschien wat minder strak en netjes dan u

gewend bent.

Veegrondes

Het straatvegen met veegmachines gebeurt in 2021 in minimaal
6 rondes. Vuil langs de wegen en in de goten wordt dus regelmatig verwijderd.

Vrijdog

09.00- 13.00 wur

len we graag

website en

wil

weten wat u vindt van de gemeentelijke

informatie

n. We doen daarom onderzoek. Inwoners

ie vindt u op www.!

antwente.nl/onderzoek.

Schoolstraat in Goor. Het deel van

vrijdag 16 juli afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Het Projectbureau BAS voert de werkzaamheden uit in opdracht
van de gemeente Hof van Twente.

Proj.

Als u meedoet aan het onderzoek, dan doet u dat niet voor niets:

- U helpt ons om de dienstverlening te verbeteren
We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om u beter
te kunnen informeren en informatie beter vindbaar te maken;
- Onder de inzenders verloten wij een aantal leuke prijzen
Meedoen?

Wilt v ons helpen om u ook in de toekomst goed te informeren? Vul dan de vragenlijst in via internet: www-hofvantwente.nl/onderzoek.
Dat kan tot 10 juni 2021. Uw deelname ís anoniem. U hoeft alleen contactgegevens achter e laten als u kans wilt maken op een prijs.
Die gegevens worden alleen gebruikt om v fe kunnen benaderen als u gewonnen hebt.

OVhipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer.

erven, zijn

zijn voor de Hengeveldse gemeen-

40 130 ontvangt u van ons een inlogcode. Weet u niet precies hoe
het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg.

Ook,
B
B
ii
r da aroononen.
Heloss
kon hij
niet aanwezig
zijn o
bij de
onthulling.
is journglist

Na deze bijeenkomst is e de mogelijkheid om een afspraak te
maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het
maken van een proefreisje onder begeleiding.
U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw
eigen reiskosten.

namen die herkenbaar

schap en sluiten aan bij de straatnamensystematiek die in De Marke
vanaf het begin is gehanteerd.

en schrijft onder andere over sport en historie van Hengevelde.

velde.

Wilt u ook NL-Alert ontvangen?
Laad uw mobiel op en laat ‘m aan

over noodsituaties. Denk aan een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer. In een NLAlert staat uitgelegd wat
er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie

en updates kunt vinden.
Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele telefoon dan weet u meteen wat er bij u in de buurt aan de hand is en wat u moet doen.
Meer informatie over NL-Alert vindt u op www.nkalert.nl

Vanwege zijn interesse in cultuur en historie van Hengeveﬁle

De MarkeII fase 2 bouwrijp
De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Marke I fase
2 in Hengevelde verlopen voorspoedig en zijn zo goed als klaar. De
bouwstraten zijn aangelegd en de kaveluitgifte gaat binnenkort van

Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2021
vastgesteld

Meer informatie

Contactpersonen voor de uitgifte van kavels zijn

tijdens kantoortijden bereikbaar op_telefoonnummer

oÎeer email op]|

bereikbaar op telefoonnummer

hofvantwente.nl.

nformatie over het bouwrijp maken kan men krijgen vig de projectleider uitvoering B

op telefoonnummer NNN-f per om OE
Stel uw vragen 10

juni

De OVambassadeurs helpen v graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

van de mensen die op de kavelwachtlist staan.

Harry Scholten en[Wipnthullen straatnaam Fluttert

via email ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 - 45

schreef hij over grote gezinnen met meer dan tien kinderen en maakte
ij een serie
over het bombardement in de tweede wereldoorlog.

Kaveluitgifte
Nu het bouwrijp maken zo goed als klaar is kan de uitgifie van de
kavels beginnen. Het proces van kaveluitgife start met hef vitnodigen

paraat aanstaat, zodat u NL-Alert kan ontvangen. NLAlert is het
alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert

van jongs af aan betrokken bij de gemeenschap in Henge-

start.

Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden en (klein]kinderen te onderhouden? Zorg ervoor dat het ap-

OVambassadeurs
zijn vrijwilligers, senioren ervaren OV-gebruikers,
die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Marke Ill. De straatnamen zijn ontleend aan historische benamingen

van erven binnen de voormalige Marke Hengevelde of binnen hef gebied van de voormalige Parochie Wegdam. De straatnamen van de

Telefoon 030 - 2180420 Jdvclaims@mindef.nl.

Dan is de online OVinformatiebijeenkomst echt iets voor u. In een
klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding

te benaderen om mee te denken over nieuwe straatnamen voor De

Meld dit aan het Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie
Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?

een historisch moment voor dit gebied omdat straaïnamen doorgaans

H;
historicus
en woont
sinds 1983
Hengevelde.
Zijn
elangstelling voor
de lokale
geschiedenis
was inaanleiding
om hem

* soort schade.

informatiebijeenkomst

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet
hoe dat precies n z’n werk gaat.

100 jaar en langer bestaan.

* kenteken voertuig;
© datum en tijd;
« plaats;

Vragen of meer informatie
Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opne-

Marke lIl in Hengevelde. De straatnamen Fluttert, Bolscher
en Snakenborg zijn ontleend aan historische benamingen van erven binnen de
voormalige Marke Hengevelde of van de voormalige Parochie Weldam. De straatnamen sluiten aan bij de systematiek die in De Marke

vanaf het begin is gehanteerd. WelLouder Harry Scholten sprak van

* eenheid;

e Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn,
Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

over het reizen met het OV

Op woensdag 26 mei om 17.00 uur onthulden ĳn
fase 2 van de

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

Projectbureau BAS ruimt de asbest n de bodem op voor de pro-

Online

wethouder Harry Scholten de eerste straatnamen van

Wanneer er omîanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade

Projectbureau BAS

Miehofvaniwente.nl 6f telefonisch: 0547-858585.

Straatnamen bekend fase 2 De MarkeI! in Hengevelde

Schaderegelin

de Schoolstraat open voor alle verkeer. Bewoners van het deel
van de Schoolstraat dat wordt afgesloten, hebben persoonlijk een
brief ontvangen.

men met Projectbureau BAS. Dit kan per mail:

Wij danken u alvast hartelijk voor uw deelname!

worden.

reau BAS heeft in samenwerking met de gemeente Hof

end van 26 en 27 juni vormt hierop een uitzondering, dan is

voerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Emcuview uit Delden.

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 tijd gereed zijn om een
noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven everen, en
ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen.
Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de
Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd

ingen en afzetting

van Twente en de aannemer een plan voor de omleidingen gemaakt. De omleidingen staan met borden aangegeven. Het week-

Ook
via mee
onzetewebsite,
social
media en viaHetdeonderzoek
pers roepenwe
ners op
doen met
dit onderzoek.
wordt inwouitge-

covID-19

de Schoolstraat iussen de An-

ersraat en de Leliestraat wordt daarom van maandag 14 juni tot

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter beeld wij
krijgen van de wensen van onze inwoners. Daarom hebben we
1.000 huishoudens in Hof van Twente een brief gestuurd om te
vragen of zij de vragenlijst willen invullen. Deze adressen zijn
willekeurig gekozen. Hebt u geen brief ontvangen van ons? Dan

In onder andere de gemeente Hof van Twente wordt van 12 t/m
18 juni geoefend door de 102 EOV Compagnie en de 41 ‘af:
deling Artillerie van Defensie. De verbindingsoefening,
oefenen
met vuursteunketen en procedures met 130 bewapende militairen,
speelt zich af in onder andere Gelderland en Overijssel met zo'n
50 wielvoertuigen: waaronder Amarok, Fennek, Boxer en Fuchs.

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

nering (BAS) met een bodemsanering in een aantal tuinen aan de

vinden we het toch fijn dat u äeelneemr

Militaire oefening in juni

Openingstijden Milieupark:
« Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur
* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Op maandag 14 juni 2021 start Projectbureau Bodem Asbest Sa-

zijn van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vul-

lei

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Schoolstraat van 14 juni tot 16 juli afgesloten
tussen Anjerstraat en Leliestraat

de overige informatievoorziening van de

Ook willen wij weten welke informatie u

dt en op welke manier u die

0547
- 28 66 00

van aantal tuinen Schoolstraat
in Goor

gemeente Hof van Twente wil de informatievoor-

ziening goed afstemmen op de inwoners. Daarom

te buiten de

Telefoon:

Sanering asbest in de bodem

Wij willen u goed informeren! Helpt u ons daarbij?
De

eesturen.

Milieupark Groen-Recycling
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

kantoortijden van de iumennlu kunt u bellen naar:

Donderdag 09.00- 13.00 uur

of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl

stelronde duurt ongeveer 6 weken. Dat er wat meer onkruid te

zien is op sommige plekken komt omdat er in het groeiseizoen
een keer wordt geborsteld. Dat is aan de ene kant beter voor de

ook
eenvoudig een foto van
Voor spoedzaken in de openbare

Woensdag 09.00- 1700 uur

[op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Onderhoud straten en stoepen

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 geeft u sneÍ aan ons door via het
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding
kunt daarbij
via WhatsApp o}

Voor het aanvragen van documenten moet u een af
spraak maken. Wilt v een afspraak maken? Bel dan
0547.858585. U kunt uw reïsdocumenten of rijbewijs
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Adressen
Gemeentehuis

Bezoekadres:

www.hofvantwente.nl

Afspraak maken?

onwente n

tijdens Op Stoom

’hofvantwente.nl en

idens kantoortijden bereikbaar

De raad heeft op 12 mei 2021 de verordening maatschapy

ondersteuning Hof van Twente 2021 vastgesteld. In het Èes

staan algemeen geldende regels voor de behandeling en beoor:
deling van meldingen en aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning. Het besluit treedt in werking op 1 juni 2021.
U kunt het besluit inzien op onze website
www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Doe mee aan de

gezondheidsenquête
Live

Maak kans op een waardebon van € 100,- en vol de vragenlijst
in die gaat over gezondheid, vitale wijken, kansrijk opgroeien en

vitaal ouder worden.

”|

De allereerste uitzending

Laad

van

Op Stoom Live vindt plaats

Helpt u ons om inzicht te krijgen in de behoeften op gebied van
gezondheid, vitale wijken, kansrijk opgroeien en vitaal ouder
worden? De gemeente Hof van Twente verloot 5 waardebonnen

op 10 juni tussen 19,30 en

20.30 uur. Naast informa-

'm op

en laat
'maan.

tie over de nieuwe

weg, het

van € 100,- onder de deelnemers aan deze vragenlist. Wilt u in

Masterplan en wat er de komende tijd op de planning

aanmerking komen voor een waardebon laat dan ín de vragenlijst uw gegevens achter.

staat is er alle ruimte om vragen te stellen.

In de industriële hallen is samen met HofstreekTV een

Vanuit de gemeente Hof van Twente willen we de komende jaren

studi

werken aan 4 verschillende thema's:

schuiven
aan om de
actuele ontwikkelingen
te bespreken
inienchl
‘Wethouder
Meulenkamp
en
projecleider
en beantwoorden de vragen die worden ingestuurd. Verder
blikken we terug op de TSB in Goor met oud-werknemer
en oud-bewoner

Presentatie is in

- Kansrijk opgroeien (gelijke kansen voor iedereen}
-Vitaal oud worden (energie hebben, positief in hef leven staan)

- Vitale wijken (veilige omgeving, prettig wonen en goed contact met buren)

han-

. Gezonde leefstil en gezondheid

en van

Dan krijgtu direct informatie
bij een noodsituatie.

Vragen kunt u vooraf insturen via info@gooropstoom.nl onder
vermelding van Op Stoom Live. Vragen en reacties kunnen
ook tijdens de uitzending ingestuurd worden via Whatsapp
(het telefoonnummer komt dan in beeld).

%lG
Eocpere Une

Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met organisaties, partners en vooral ook samen met u, onze inwoners.

Daarom hebben wij een vragenlijst opgesteld, waarvan we hopen
dat deze door veel mensen wordt ingevuld. Ù kunt de vragenlijst
ook doorsturen naar vrienden, familie of delen op social media.

Wanneer: Donderdag 10 juni

Hoe laat: 19.30 uur - 20.30 uur
Waar: HofstreekTV en livestream:

Via deze vragenlist willen wij per wijk of kern een goed beeld
krijgen van wat er leeff, waar behoefie aan is en hoe we als gemeente kunnen helpen

Hofstreek.nl/tv

HofstreekTV is te ontvangen op:
KPN kanaal 1324
CAIWAY Glasvezel kanaal 12
CAIWAY kabel kanaal 70

Meer informatie is binnenkort te vinden op
www.gooropstoom.nl

We wilen voor de zomer de vitkomsten van de vragenlijst bestu

deren, zodat we een goed beeld hebben over wat er n de wijken
n kernen speelt In de tweede helft van dit jaar gaan we dan

m

e

(rechts) blikken tijdens de
m itzending terug op de [wentse
Stoomblekerij in Goor

hierover in gesprek met onze inwoners.

U vindt de vragenlijst op www.hofvantwente.nl/gezondheid

Weekendafsluitingen Al knooppunt Azelo - Rijssen

Breng gratis uw grof tuinafval weg!
Grof tuinafval is afval
uit uw tuin
dat te groot of te z
gft-container. Denk hierbij aan snoeiafval, stammetjes, struikjes, kluiten, wortels/
stobben
en takken.

Gratis wegbrengen
U kunt grof tuinafval
gratis wegbrengen naar
hetMilieupark Hof van Twente.

Wist u dat.…
Adres
dam:
2 DB Goor

uw
Openingstijden

afvalkosten) nog een stuk

u een
te kleine

140

liter-container?

Woensdag van 12.30 tot 16.30 uur

Vraag dan een grote gft-container van 240 liter

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

aan! Dit kan gratis

Zaterdag

binnen twee maanden na uw

van 09.00 tot 16.00 uur

er dan 2 maanden
woont, betaalt u €25,-

op uw

voor de omwisseling,

Omwisselen kan via www.hofvantwente.nl.

mmm = omleidingsroute

E

=
ersvacature

In de richting van Deventer - Amsterdam
Vrijdag 4 juni 21.00 uur tot en met maandag 7 juni 05.00 uur
In het eerste weekend van juni 202 vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de A1 tussen knooppunt Azelo en afrit Rijssen. De Al

is vanaf knooppunt Azelo tot afri Rijssen (28 in de richting van Deventer
- Amsterdam afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt van vrijdag
4 juni 21.00 uur tot en met maandag 7 juni 05.00 uur. Houd rekening met extra reistijd van ongeveer 40 minuten en onverwachte drukte

Wil je graag ervaring opdoen,

andere mensen ontmoeten, een

Afsluitingen

® De À is afgesloten tussen knooppunt Azelo en afrit Rijssen (28) in de richting van Deventer - Amsterdam. Verkeer wordt omgeleid
© Doorgaand verkeer naar de AT wordt bij knooppunt Azelo omgeleid

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

© zinvolle tijdsbesteding

hebben

of e inzetten voor zaken die er echt toe doen?
Word jij enthousiast van onderstaande vacature of
ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers?
Neem dan contact op!

ee 047 260050 cp SA W

www.

Omleidingen doorgaand verkeer
Omleidingsroute N18 Osnabrück en Hengelo/Enschede richting Arnhem en Utrecht

# Verkeer vanuit Duitsland richting Arnhem en Utrecht wordt omgeleid bij knooppunt Azelo via de N18
Arnhem en A12 richting Utrecht.

richting Doetinchem, 18 richting

Omleidingsroute A35 Osnabrück en Hengelo richting Apeldoorn en Amsterdam
# Verkeer vanuit Duitsland en Hengelo richting Apeldoorn en Amsterdam wordt omgeleid via A35, N35, A28 en Al
Gele borden ter plaatse geven de om! idingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld

Kijk voor meer informatie op www-rijkswaterstaat.nl

t-welzijn.nl, bel0547-260053,

SAS

VRIJWILLIGER RECEPTIE

Omschrijving vrijwilligerswerk
Ontvangen van de bezoskers van het Zoutmuseum en informeren wat er te zien is. Je bent het visitekaartje van het museum. Als

de bezoekers het museum verlaten s er een contactmoment voor

de verkoop van zoutvaatjes of andere herinneringen Je voorziet
de bezoeker van adviezen over wat er verder nog Ie zien of te
doen |s in Delden, Dit alles doet je altijd samen met een collega
vrijwilliger.

Jouw profiel

leuk vinden om met mensen om te gaan, samenwerken, enthousiast

Werkuren

per week/maand

3 uur per week, vaker is mogelijk. Bij voorkeur 1 keer per maand
op zoferdag of zondag..

ZOUTMUSEUM

Wij bieden
Gezelig teom, eamuije en etentje.

Heb
historie
van jhetinteresse
zout, kanin de
je mensen

Doelstelling

een welkom
informeren? Dan is

n en fe
zoutmu-

seum Delden op zoek naar jou!

organisatie

b
zout behandelt, voor de in Twente verblijvende toerist/recreant
‚en voor de inwoners, scholen en bedrijven in de regio Twente/
Achterhoek.

Kijk voor meer informatie op www-rijkswaterstaat.nl

WI zijn
hof van twente

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op

van Heeckerenweg 35, Goor
het plaatsen van een erfafscheiding
Laarstraat 66 AUBO, Goor
het gebruik van een schuur wijzigen
als bestemming wonin:

14 mei 2021

Sluisstraar 7, Delden

10 mei 2021

het plaatsen van een tijdelijke testcontainer

10 mei 2021

het plaatsen van een tuinhuis

18 mei 2021

Sportlaan ong., Delden

Peckedammerstraat ong., Diepenheim

18 mei 2021

het realiseren van boerderijappartementen

20 mei 2021

Groenlandsdijk 4a, Markelo
het bouwen van een schuur

7 mei 2021

Grotestraat ong., Markelo
het kappen van 3 bomen

Stationsweg 18, Markelo
het herbouwen van een schuur

Visschers:
7, Markelo
het verplaatsen van een werktuigenberging
Scholtenweg 4, Hengevelde
het bouwen van een aanbouw

27 mei 2021
17 mei 2021

25 mei 2021
11 mei 2021

Markveldseweg 15, Diepenheim
het bouwen van een bijgebouw
en het kappen van 2 eiken

Oude Goorseweg 4, Diepenheim
het aanleggen van een tijdelijke weg i.v.m.
bouwwerkzaamheden woning

Verleende

Omgevingsvergunningen (regulier)
Bezwaar/Voorlopige voorziening
Reactie tot

het plaatsen van een prefab recrealiewoning,
ter inzage vanaf vrijdag 21 mei 2021

Stokkumerweg 1, Diepenheim
het verbouwen van een woonboerderij,

terinzage vandf vrijdag 28 mei 2021

9 juli 2021

Kloetenweg 30, Delden

het verbouwen van een berging,

6 mei 2021

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank
tegen besluiten die zijn voorbereid mef de uitgebreide procedure.
Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

vrijdag 21 mei 2021

ter inzage vanaf vrijdag 21 mei 202

2 juli 2021

vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt

k 11, Markelo
het verbouwen van een schuur,

ter inzage vanaf vrijdag 28 mei 2021

9 iuli 2021

Brummelaarsweg 12, Markelo
het vergroten van een ligboxenstal,

6 juli 2021

Informatie om te reageren
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
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.

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

Algemene wet bestuursrecht

u dringende belangen heeft waardoor u nief kunt wachten op
de beslising of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter

het bouwen van een kopschuur,

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland,

reid wordt eerst een ontwerpbesluitter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af:
spraak) of schrifieljk zienswijzen indienen

2 juli 2021

Kappelaarsdijk 5, Markelo

of telefonisch met 0547.858585. Postadressen Gemeente Hof van

Besluiten

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui. Als

het bouwen van een werktuigenberging,

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

Bij besluiten, die met de vitgebreide procedure worden voorbe-

Voorlopige voorziening

ter inzage vanaf dinsdag 25 mei 2021

bent met het besluit. Een bezwaarschrift

Beroep
‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakt
en u bent het niet eens met de
beslissing op het bezwaarschrif, dan kunt u binnen zes weken na

2 juli 2021

Bezwaar

10 mei 2021

Vervolg

is ingediend tegen het ontwerpbesluit

jhofweg 5, Diepenheim

ter inzage vanaf

Vervolg

bekendmaking beroep instelen bij de rechtbank Oost-Nederland

Als u wilt reageren, zie informatie:

Slotsweg 15, Hengevelde

het wijzigen van de bestemming
{aanleg van een parkeerhaven)

Driebelterweg 2, Markelo

www.hofvantwente.nl

Verzoek om handhavin

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 handhoving indienen bij burgemeester en wethouders. Het
verzoek moef zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met
de meding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een

afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Hof van Twente

- Ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen diverse wegen, 1-3-2021 tot 1-3-2023 (26-05-2021)
Verkeersbesluiten

- Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer:
plaats met kenteken aan de Beukenstraat (Goor). (31-05-2021)
-Verkeersbesluit voor de aanpassingen in de Molenstraat en
Blauwververij in Goor. (31-05-2021)

Stookontheffing
De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,
verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten
een inrichting:
- le Zomerdijk 5 in Diepenheim (26-05-2021)

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

Deze beslissing maakt onderdeel vit van de voorbereiding op

gen schrifteijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij

een besluit en ís niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

spoedeisende kwesties kan gelijklijdig bij de Voorzieningenrech-

beslissing rechtstreeks uw belang reff. Nadat de vergunning is

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

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend

