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Contact met de gemeente

Adressen

:

Gm TE Z

e@

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mail:

www.hofvantwente.nl

info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547- 85 85 85 of 14 05 47
Chaften via WhatsApp:

of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl
[op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken?

:

Voor het aanvragen van documenten moet u een af
sprouk maken. Wilt u een afsproek maken? Bel den

0547.856585, U kunt uw reisdecumenien of rijbewijs
welafhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.
Openingstijden

Maandag
12.00- 19.30 uur
Dinsdag _ 09.00-17.00 uur
Woensdag 09.00- 17.00 uur
Donderdag 09.00- 13.00 uur
Vrijdag _ 09.00-13.00 wur

Derde ronde beoogde maatregeE E EE
e
|E
E

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

0547
- 28 66 00

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

De gemeente Hof van Twente werkt op dit moment aan de verbetering van het deel van de website dat gaat over
het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen onder meer de volgende onderwerpen:
© Zorg/Wmo
« Jeugd
e Werk en Inkomen

Rijkswaterstaat

[MIPG) de geluidhinder
van rijkswegen bij wo-

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 v
Een melding geeft u sneÍ aan ons door via het
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding
via WhatsApp op
U kunt daarbij
ook eenvoudig een foto van de situatie
meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimie buiten de
kantoorlijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Hof van Twente voor de website sociaal domein!

Rijkswaterstaat _ vermindert in het MeerjarenproGeluidsanering

2021

Herinnering: Doe mee met de externe klankbordgroep

Gelderland en Overijssel bekend

gramma

23 juni

We werken aan een nieuwe indeling en nieuwe teksten voor dit deel van onze website, met als doel: verbefering
van onze dienstverlening aan de inwoners van Hof van Twente. Wij willen deze taak graag uitvoeren samen met
u als inwoner en daarom een klankbordgroep vormen van [liest 15) inwoners die krilisch willen meekijken naar
onze onwerpen voor de indeling van de website en naar de teksten. Aan v de vraag wat u daar goed aan vindt
en wat eventueel beter of begríjpelijker kan. Als gebruiker van de website kunt u ons belangrijke informatie geven.

ningen. In Gelderland en

Overijssel komen in totaal
cirea 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluid
maatregelen, Het e en laatste van de 3 plannen voor deze‘Tegio,

voor ruim 290 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd.

Het heeff onze voorkeur om de klankbordgroep samen e stellen uit 15 leden, verdeeld over de volgende drie
leefijdsgroepen:

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaat
sen van een geluidsscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk

« 18-35 jaar
« 3550 jaar

0 jaar of ouder

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetaileerde
geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voor-

Hetis natuurlijk mogelijk dat zich, per groep, meer mensen aanmelden dan nodig is. In dat geval zullen we een
keuze maken. We vertrouwen op uw begrip hiervoor. We willen de website en onze communicatie nog beter
aan laten sluiten bij de mensen die ermee fe maken hebben. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Het is de
bedoeling dat wij v, maximaal drie keer, schriffelijk enkele vragen stellen. U kunt de antwoorden op die vragen
invullen en uw opmerkingen geven op de aanpassingen die zijn gedaan op de website. Deze vragen stellen wij
u digitaal. Het kan daarnaast zijn dat wij u bellen voor extra uitleg. De tijd die u hiermee bezig bent zal verschi
len. Dit zal mede afhankelijk
zijn van de lengte van de teksten en de soort vragen. U doet dit natuurlijk niet voor

geschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen in het 3e plan

gelden voor ruim 290 woningen langs de volgende rijkswegen: de
snelwegen A1, A15, A18, A28, A30, A35, A50 en de autowegen NÎ8, N35, N36 en N48. In de geluidmaatregelenkaart op de

pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering i precies fe zien om
welke woningen en geluidmaatregelen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerki
Rijkswaterstaat heeff berekend bij welke woningen het gemiddelde

niets. Ten eerste helpt u uw meàe Hof van Twente-inwoners om een befere aansluiting tussen de gemeente en de

N

inwoners te bereiken. En na ofloop staat een leuke attentie voor u klaar.
Wat vragen we van u?

geluidsniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrem-

e
©
®
*

pel van 65 decibe ligt. Voor al deze woningen bekijt Rijkswater:
staat hoe het geluid verminderd kan worden.

In het 3e plan komen geluidmaatregelen te staan voor woningen
in de gemeenten Almelo, Apeldoor, Arnhem, Barneveld, Dinkek
land, Doefinchem, Ede, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof
van Twente, Montferland, Neder:Betuwe, Nunspeet, Oldebroek,

Als u zich aanmeldt voor deelname aan deze klankbordgroep geeft de afdeling communicatie uw_naam, emaik
adres en telefoonnummer door aan de onderzoeker die de klankbordgroep begeleidt.
van onderzoeksbureau Emcuview uit Delden). Door uw aanmelding geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. We werken digitaal. U ontmoet de andere deelnemers dus niet. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met
de gegevens die u ons verstrekt. We gebruiken uw informatie alleen voor de verbetering van onze dienstverlening.

Oost Gelre, Oude Usselstreek, Overbetuwe, Raalie, Twenterand en

Zwole. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op

de hoogte gebracht. De meest voorkomende maatregel is het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Vragen?

Hi ev rogen?
g opeenen
eN
n e l om
Zij
bereiken Don
permt
cil: NNN
oivanwenten
oH efonisch:

Procedure

Het ontwerp geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt
nu officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website:
www. bureausaneringverkeerslawaai.nl. Bewoners van de betrokken
woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerpisaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een 'zienswijze' aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet
worden aan het plan.

Opgave

Wilfu mesdoen aan deze klankbordgroep? Dat stellen wij bijzonder op prijs! U kunt in dat geval een mailsturen
naar: communicatie@hofvantwente.nl. Als gevolg van de
cyberaanval zijn wij alle mail van 2020 kwijt. Daarom
het vriendelijke verzoek aan mensen die zich al eerder opgegeven hebben om dat nog een keer e doen. Dank
u wel voor uw medewerking!

B;

lees het volledige persbericht op de website van de gemeente:
www. hofvantwente.nl/persbericht

Gemeentehuis op 24 juni
14.00 uur gesloten

I

derdag 24 juni 2021 vanaf 14:00 gesloten voor bezoek en kan
er geen telefonisch contact worden opgenomen. Ook is het niet
mogelijk om
Jocumenten en/of rijbewijzen af te halen. Op
vrijdag 25 juni staan we weer voor u klaar.

Gemeente stuurt aanslagen ge-

Wie

tijdsbesteding
n ofe
je inzetten voor zaken die er echt
solut. MEE

wordt de Held van de Hof 2020?

toe doen? Word jij enthousiast van onderstaande vacature of ben

Wie is volgens u dé Held van de Hof of welke werkgever heeft afgelopen jaar iets extra's gedaan
voor de werknemers en verdient het om in het zonnefje gezet te worden? Het antwoord op deze
[en anderel] vragen komt op donderdag 9 september 2021. Dan reikt HofMarketing de Hoffelijke
heidsprijs uit.

Voor deze feestelijke awardshow is HofMarketing op zoek naar genomineerden en roept u op om

te nomineren. Wie verdient een prijs in één van onderstaande categorieën? In tofaal staan er vier

de belastingaanslagen eind juni 2021 i inwoners op de deurmat
mogelijk om de aanslagen van gemeentelijke belastingen in februari

Wi roepen dan ook alle Hof van Twentenaren op om iemand te nomineren door middel van antwoord te geven op [één van} onderstaande vier vragen.

te versturen zoals normaal gesproken gebeurt. Nu de problemen zijn
opgelost kunnen de aanslagen eind juni verstuurd worden.

1 \gonon | Welke buurt, wijk of straat deed iets bijzonders dit jaar of had een goed buurtiniti-

atief?

belastingaanslag

De
uur::%gen gemeentelijke belastingen kunnen, net als anders, in
twee termijnen worden befaald. De dafa van de eerste en tweede ter-

mijn staan vermeld op de aanslag. Bij mensen die een automatische
incasso hebben verleend wordt de aanslag in zes termijnen geïncasseerd. Ook deze data staan vermeld op het aanslagbiljet.
Informatie

Wanneer er vragen zijn kan men contact opnemen met Belastingen
via het algemene telefoonnummer van de gemeente
0547 -85 85 85 of via email info@hofvantwente.nl

R

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de
Van Kollaan en de Roerdompstraat in Goor. Op dit terrein zijn
momenteel een bedrijfsverzamelgebouw, een groot aantal garageboxen, een garagebedrijf en een parkeerplaats aanwezig. Het
plangebied is sterk verouderd en geeft geen fraaie indruk.
De gemeente wil graag een park realiseren in combinatie met woningbouw. Concreet gaat het om twee gebouwen, met in totaal
23 woningen in de vorm van rijwoningen en appartementen. De
bebouwing krijgt qua uitstraling een relatie met het voormalige
treinstation 'Goor-West' en een overslaggebouw.

Hof van Twente

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het verbouwen van groenie, fuit, bloemen en planten staat centraal, maar er is zoveel meer Ie doen. Op het
een speeifieke taak zools bijvoorbeeld grasmaaien, maar wil j liever afwisselen, don kan daf ock. In overleg
bespreek je welk afwisselend, inspirerend maar vooral leuk en gezellig werk het beste bij jou past.

Jouw profiel

Je werkt graag buiten, kan omgaan met een grasmaaier en/ of een bermmaaier.

Werkuren per week/maand

Dinsdag:, donderdag- en vrjdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Je kan één of meerdere ochtenden komen,
dit gaat in overleg.

Wij bieden

Samen bezig zijn met het creëren van een inspirerende plek waar groei en bloei centraal staat. In een onge-

2. Werken | Wie is [beste] werkgever van het jaar en waarom?

Songen sfer waor Jouw egen inbreng wordgewaerdeerd en j ouw seile newer kan vergoen.

3. Recreëren | Wie heeft op toeristisch vlak écht wat toegevoegd wat van waarde is geweest
voor de toeristen/recreanten/bezoekers in Hof van Twente?

Je kan veel kennís opdoen over de natuur en de biodiversiteit. Je wordf ondersteund door de werkbegeleider.

Doelstelling organisatie

In Hof van Twente nadrukkelijk de aandacht richten op stadslandbouw in de breedste zin van het woord.

Sfchting
braakliggendegrond
voedsel e ile,
e oogsen, i ien en 1e
delen(deStadslandbouw
opbrengsten uitgebruik
de oogstdaarvoor
en verkoop
zijn bestemd voor om
de Voedselbank
Midden-Twente).

4. Overall prijs | Wie is volgens jou de Held van de Hof en waarom?
lemand aandragen voor de Hoffelikheidsprijs kan tot 25 juni. Daarma gaaf de deskundige jury
een selectie maken wie de genomineerden zijn.

Een ontmoelingsplaats zijn voor mensen die ontspanning en inspanning zoeken, klusjes willen doen en willen
tuinieren. Onze projecen gaan alijd over duurzaamheid en biodiversiteit.

Kijk voor meer informatie op www.hofmarketing.nl/projecten/hoffelijkheidsprijs

www.hofvantwente.nl

A

inzage.

of mail vrijwilkgerszeken@zaiubwelzijn.nl

Ben jij de gedreven vrijwilliger die het groen graag strak houdt,

hof van twente

Van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Spoorpark! voor iedereen ter

op! www.salut-welzijn.

GRASMAAIER EN BERMMAAIER STADSLANDBOUW/ REGGETUIN IN GOOR

TET

EROINDI

Neem dan contact

terrein is veel gras en bij de buurtboomgaard is er regelmatig maaiwerk met de bermmaaier. Je kan kiezen voor

HofMarkefing heeft afgelopen Luur de Hoffelijkheidsprijs in het leven geroepen en gaat vooral over
Êzsilierve
Hof van Twente en over mensen die aandacht verdienen omdat ze iets
tekenenontwikkelingen
voor xi…)ìaurinomgeving.

vallen,” aldus wethouder Harry Scholten. Doordat koppelingen van
geautomatiseerde gegevens verloren gingen bij de hack was het niet

ie als organisatie op zoek naa;
nl, bel 0547-260053, app SAS

dan zijn wij op zoek naar jou!

prijswinnaars op het podium, e in een eigen categorie.
“ Gelukkig zijn de problemen met de systemen verholpen en kunnen

AE

Salut ondersteunt organisaties bij het werven van vrijwilligers.

vanaf

In verband met een interne aciviteit is het gemeentehuis op don-

Betaling

Tijd
Redelijk snel kunnen reageren
Dat u de beschikking hebt over internet en email
Dat v telefonisch beschikbaar bent voor enkele aanvullende vragen

14

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemmingsplannen "Goor" en "Goor, herziening Jumbo e.o',
waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk
is. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. De gewenste ontwikkeling is vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord.
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 GOxSpoorpark-OP10.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Spoorpark Goor" van 24 juni 2021 tot en met 4
augustus 2021 voor iedereen ter inzage.

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

Het beeldkwaliteitsplan legt het ambitieniveau vast voor de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling. Het gaat hierbij met
name om de verschijningsvorm van de bebouwing en de inrichting van aanliggende buitenruimte. Het beeldkwaliteitsplan vormt
de inspiratiebron voor de totstandkoming van de nieuwbouw.

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan 'Goor, herziening Spoorpark' ter inzage en is
in te zien:

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

D NINeaN

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

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifteijk of mondeling
(op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Vervolg
Laarstraat 66 AUBO, Goor

het toevoegen van een woning,
ter inzage vanaf maandag 1Â juni 2021

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op
Grote Looweg 2, Ambt Delden
het kappen van een boom

Mossendamsweg 5, Goor
het bouwen van twee loodsen en het plaatsen
van een erfafscheidin

Smitjan 34, Markelo

het verbouwen van de woning en het
bouwen van een schuur/berging

11 juni 2021

26 juli 2021

Twickelerweg 2, Ambt Delden

het bouwen van een overkapping tussen 2 stallen,
ter inzage vanaf woensdag 16 juni 2021
Potdijk
8 H52, Markelo
het gewij
plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vanaf donderdag 17 juni 2021

Bezwaar

28 juli 2021

niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen

29 juli 2021

7 juni 2021

Grote Looweg 2, Ambt Delden

8 juni 2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Hagmolenweg 9, Ambt Delden

het bouwen van een werktuigenberging

11 juni 2021

het vergroten van een stal

Scherpenzeelseweg ongenummerd, Goor
het aanleggen van 3 uitritten

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening
Reactie tot

De Kosterskamp 26, Delden

het plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vanaf maandag 14 juni 2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Eschweg 3, Bentelo

26 juli 2021

het veranderen van het vleesvarkens- en melkrundveebedrijf

Beldsweg (ongenummerd), Ambt Delden

het dunnen van de noordelijk gelegen houtwal en het kappen van
vier bomen voor het kappen van de zuidelijk gelegen houtwal wordt
de vergunning geweigerd, kadastraal sectie E nummer 1574 ter in-

zage van donderdag 10 juni 2021

22 juli 2021

www.hofvantwente.nl

Als v 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 v uiteen waarom v het
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 kuntu binnen zes weken na
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland
te Zwolle.

Vervolg
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.

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 wethouders.

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

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.

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.

Zienswijzen

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

ij 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 af-

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

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

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 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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

