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Openingstijden

Maandag 12.00- 1930 uur

Dinsdag _ 09.00- 17.00 uur

Woensdag 09.00- 17.00 uur

Donderdag 09.00- 13.00 uur

Vrijdag _ 09.00- 13.00 uur
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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/mel

via WhatsApp of

ook eenvoudig een

Voor spoedzaken in de openbare

kantoortijden van de iumum: kunt u bellen naar:
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Milieupark Groen-Recyeling Twente

Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547- 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

  

Ie

ingof _ Openingstijden Milieupark:

Ukuntdaarbij _ * Woensdogmiddag van 12,30 tot 16.30 uur

siluatie meesturen. * Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

te buiten de _ * Zoterdag van 09.00 tot 1600 uur
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In verband met de maatregelen rondom de best

zal de vergadering digitaal zi

gemeenteraad.hofvantwente.n

ing van het coronavirus

. U kunt de vergadering live volgen via

 

 

  

Hierbij nodig ik u vit voor de vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente

op dinsdag 6 juli via Pexip videovergaderen. Onderstaand treftu de agenda aon.

De voorzitter,

Was getekend

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

]. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering

van 29 juni 2021

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

Za. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Meningvormend

8. Zomerbrief 2021

De vergadering wordt geschorst tot 7 juli 19:30 uur.  
Voor meer informatie over deze raadsvergadering

zie https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/

Vergaderingen

Vrijw ersvacature

Wil j ervari loen, andere men-

EEEHE tijdsbesteding

e hebben of je inzetten voor zaken die er echt

toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature it ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut- j

bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwiligerszaken n

VRIJWILLIGER VOOR UITZOEKEN EN

PRIJZEN VAN SPULLEN - KRINGLOOP

DELDEN

Wordjj blij van ‚en rommelen

tussen tweedehands spullen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Kringloop in Delden

 
 

Omschrijving vrijwilligerswerk
Als vrijwilliger houd j je Bezig met het uitzoeken van de binnengekomen spullen,

voorziet ze van een prijs enlegfze in de winkel. In de kringloop zijn naast deze ook

vele andere taken, zoals het kossawerk, het nakijken van elekironica het stylen en

inrichten van de winkel. In overleg bekijken we wat bij e past en wat je kan doen.

   

Jouwd|alrofiol
Je houdt van werken met tweedehands spullen en draagt graag bij aan een beter

milieu door hef hergebruik van weedehands spullen.

Werkuren per week/maand

Tijden en dagdelen in overleg, we zijn geopend van 09.00 tot 16.00 wur.

Wij bieden

Een gezellige plek, waarbij iedereen op zijn eigen tempo en met zijn eigen kwali-

teiten kan werken. Je bent onderdeel van een team en samen werken we aan een

beter milieu. Je krijgt korting op de spullen die jij wilt kopen. Jaarlijks plannen we

T of 2 keer een uitje of gezellige bijeenkomst.   

Doelstelling organisatie

Een plek in Delden waar je kan bijdragen aan een beter klimaat door afgedankte spul-

len een kans te geven om hergebruikt e worden in plaats van bij het afval te belanden.

 

Basisschool De Zwaluw winnaar

Textiel Race Twente!

 

Vier weken lang hebben kinderen van tien basisscholen door heel Twente meegedaan aan de

strijd tegen verspilling van oud textiel. Oftewel: de Twente Textiel Race. Kinderen hebben textiel

ingezameld en Ë\sdmgsmkksn gerepareerd of iets nieuws gemaakt van oud textiel. De Zwaluw

heeft deze bijzondere race gewonnen! Gefeliciteerd!

 
Kilo's en reparaties

Bosisschool De Zwaluw uit Markelo is er met de winst vandoor gegaan door het inzamelen

van 3641 kg en 43 reparaties. De gemeente is natuurlijk heel trots op dit resultaat en feliciteert

de beide groepen 8 van OB$ de Zwaluw! Ook de leerlingen van IKC Magenta uit Delden

verdienen zen pluim! Zij hebben de afgelopen weken net zofanatiek ook ongslecflijk veel oud

textiel verzameld, zols kleding, schoenen, knuffels, tafellakens en gordijnen. De gemeente wil

de leerlingen van OBS de Zwaluw en IKC Magenta dan ook allebei heel erg bedanken voor

hun fanatieke inzetl

Oud textiel hoort in de textielcontainer om te kunnen recyclen en hergebruiken

De boodschap van de Twente Textiel Race is heel duidelijk: gooi geen textiel bij het restafval! De

helft van het oud textiel wordt door Nederlanders bij het restafval gegooid. Dat is zondel Het kan

dan namelijk niet hergebruikt of gerecycled worden. Waar moet oud textiel wel naartoe? Met

oud textiel kan iemand anders blij worden gemaakt (familie, vrienden, kringloopwinkel], het kan

mogelijk nog gerepareerd worden en als het toch wordt weggegooid, doe het dan in de textiek

container (en äus niet bij het restafva|)
 

Omdat deze boodschap zo belangrijk is, start in september een 2e editie van de Twente

Textiel Race: opnieuw gaan 10 basisscholen uit Twente met elkaar de strijd aan. Wie äaul de
opvolger van ÔBS de Zwaluw worden? Eén ding is zeker: da gaat weer spannend worden!

In 2020 gestart in Borne, Hengelo of

Hof van Twente? Dan maakt u kans op

de Startersprijs Midden Twentel! 

ledereen die in 2020 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een

eigen bedrijf maakt kans o} EA Startersprijs Midden Twente 2021. Het maakt niet uit welk be-

drijfof wat uw product of dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen.

Het enige dat u moet doen om kans te maken, is het aanmeldformulier invullen op

www.startersprijsmiddentwente.nl

WINNAAR .

Startersprijs Midden Twente 2019 ©

 
Prijzen

Een deskundige jury kiestuit olle aanmeldingen de genomineerden én winnaar. De geno-

mineerden ontvangen waardecheques die besteed kunnen worden aan promotie of verdere

doorontwikkeling van het bedrijf. De winnaar ontvangt € 3.000,-, de andere genomineerden

«l € 1.000.. Ook krigen z 10 wer eoaching doer erveren RGZeogches. De prizen wor
den aangeboden door de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente. De organisatie van

deze verkiezing is in handen van ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)

 

Uitreiking Startersprijs 2020 en 2021

Op maan a3uvond 15 november 2021 wordt in De Reggehof in Goor de winnaar bekend
emaakt. Tijdens deze avond wordt ook de Startersprijsvan 2020 uitgereikt, omdat de uitrei-

Ëing vorig jaar vanwege de coronacrisis niet plaats kon vinden.

Aanmelden

Kent u iemand die in 2020 in Borne, Hengelo of Hof van Twente gestart is met een eigen

bedrijf en die volgens u kans moet maken op de Startersprijs? Of bent v zelf die starter die wij

zoeken? Ga naar www.startersprijsmiddentwente.nl en vul het aanmeldformulier in

Aanmelden kan tot 1 september 2021.

Meer weten over de Startersprijs? Neem dan contact op met ROZ, tel: 074 241 5100.

Gooi het glas in de glasbak en u levert de

 
grondstof aan voor nieuw glas!

START

»»>>

  

 

Aanslagen gemeentelijke belastingen 2021

 

Deze week krijgen de inwoners van Hof van Twente de aanslagen gemeentelijke

belastingen. Een aantal krijgt de aanslag per post maar er zijn ook mensen die de

aanslag digitaal krijgen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u zich daarvoor

Gangermelddan krijgt u geen belastingaanslag mder per posi. Check dus uw e&-mai

van MijnOverheid of uw Berichtenbox.

Digitale belastingbalie

Wilt u uw belastingaanslag bekijken, een automatische incasso regelen of zien hoe

vaak uw grijze afvalcontainer is geleegd? Dan kunt u daf doen bij de digitale belas

tingbalie op de website van de gemeente. Daar kunt u inloggen met uw DigiD

Via de digitale belastingbalie (www.hofvantwente.nl/belastingbalie) kunt u de vol-

gende zaken bekijken of regelen:

- uw aanslagen bekijken

- uw taxatieverslag bekijken

- bezwaar maken

- uw machtiging voor avtomatische incasso regelen

- uw financieel overzicht bekijken

- het aantal keren dat uw grijze restafvalcontainer is geleegd bekijken

Bezwaar maken

Wanneer u vindt dat het aanslagbiljet niet klopt dan kunt u bezwaar maken binnen

zes weken na de datum van het aanslagbiljet. Dit kan per post of via de digitale

belastingbalie op de website van de gemeente. Twijfelt u o£hev aanslagbiljet wel

klopt, bel dan gerust naar de gemeente Hof van Twente 0547-858585 en vraag

naar Belastingen

Kwijtschelding aanvragen

Kunt u de aanslag niet betalen, dan kunt v kwijtschelding aanvragen via de gemeen

telijke belastingpagina op www.hofvantwente.nl. Of u recht hss?v op kwijtschelding

hangt af van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner. Wilt u uw

aanvraagformulier kwijtschelding per post ontvangen, belt u dan met de gemeente

0547-858585.

 

Vragen of informatie over aanslagbiljet

Heeft u vragen over het aanslagbiljet of wilt u meer informatie, kijk dan eerst op de

gemeentelijk belastingpagina op www.hofvantwente.nl/belastingen. Komt u er niet

uit, bel dan gerust naar de gemeente Hof van Twente tel 0547-858585 en vraag

naar Belastingen.

 

wOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen 2021

Als v eigenaar benf van een woning, vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen

ook de WOZ.waarde van uw woning en de te betalen onroerende zaakbelasting.

Van sommige woningen is de WOZ-waarde nog niet bekend

Mede vanwege de cyberaanval waar de gemeente mee te maken heeft gehad, is

bij een aantal woningen de WOZ-taxatie nog niet afgerond. In dat geval staan de

WOZwaarde en de bijbehorende onroerende zaakbelasting niet op de belasting.

aanslag. Wij werken er hard aan om ook deze WOZ-taxaties zo snel mogelijk af e

ronden: Staat de WOZwaarde en onroerend zaakbelasting niet op uw aanslag dan

krijgt v zodra de WOZwaarde bekend is een aparte belastingaanslag daarvoor.

Vragen over de WOZ-waarde

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? U kunt ons altijd bellen voor een uitleg. Dit

kan via het algemene telefoonnummer 0547-858585. Ook kunt u via de digitale

belastingbalie ‘op de website van de gemeente het taxatieverslag van uw woning

bekijken, Inloggen op deze digitale befestingbalie kan met behulg-van DigiD.

No cure, no pay-bureau ingeschakeld? Klinkt mooi, maar kost toch geld

È zijn bedrijven die aanbtedennamens u bezwaar te maken tegen de WOZwaerde

op basis van ’no cure, no pay’. Zij maken dan voor u bezwaar zonder dat zij hier:

voor bij u kosten in rekening brengen. Toch werkt zo'n bureau niet voor niets want

als zo'n bezwaar succesvol is betaalt de gemeente de onkostenvergoeding aan het

bureau. Die kan al gauw oplopen tot € 780 Uiteindelijk betalen alle inweners van

de gemeente hieraan mee. Daarbij levert een verlaging van de WOZ-waarde met

€ 10.000 maar een vermindering van € 13,19 aan onroerende zaakbelasting op

Niet eens met de WOZ-waarde, bel ons eerst en maak eventueel zelf

bezwaar

Het is een misverstand dat bezwaar indienen via een ’no cure, no pay'-bureau suc-

cesvoller is dan wanneer v zelf bezwaar maakt. Dit blijkt wel uit de cijfers van het

afgelopen jaar: Vorig jaar pasten wij de WOZ-waarde aan bij 33% van de bezwa:

ren die rechtstreeks binnenkwamen. Bij de bezwaren die via een ‘no cure, no pay

bureau binnenkwamen was dit percentage 16%. Ook zijn de bezwaren in 20% van

de gevallen via ‘no cure, n pey -bureos weer ingetrokken na‘onze onderbouwing

van de vastgestelde WOZwaarde.

Ons advies is daarom: twijfelt u aan de WOZ-waarde of bent u het er niet mee eens,

bel ons dan eerst. Een telefoontje kan vaak al veel oplossen of duidelijk maken
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Ongewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan "Buitengebi eîHof van

Twente, herziening Stokkumerweg

ong. Markelo" en beeldkwaliteits-

plan "Woningbouw Stokkum"

Op 22 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stok-

kumerweg ong. Markelo” en het beeldkwalieitsplan "Woningbouw

Stokkum" ongewijzigd vastgesteld.

    

 

 

 

Aan de Stokkumerweg in het buurtschap Stokkum bevindt zich een

onbebouwd agrarisch perceel. Intatiefnemer is van plan op die loca-

tie een tiental woningen te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk

te maken is het noodzakelijk de agrarische bestemming om te zetten

naar een passende woonbestemming. Daarom is deze herziening

van het bestemmingsplan opgesteld.

De vastgestelde plannen liggen van 1 juli 2021 tot en met 11 augus-

tus 2021 voor iedereen ter inzage en 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: _ htips://wwwruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL IMRO.1735.BGxMKxStokummrwg VSTÓ.

Belonghelbonden kunnen idens bovengencemde inzogeernj be-
toep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlo-

pige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.

jermee wordt het bestemmingsplan geschorst. Het besluittreedt de

dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de be-

roepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend,

treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. Tegen

de vaststelling van het beeldkwalieitsplan kan geen beroep worden

ingesteld.

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op grond

van de Wet geluidhinder bekend dat zij besloten hebben een hogere

grenswaarde (geluid] vast te stellen voor de locatie Stokkumerweg

ong. n Markelo. Deze beschikking ligt gelijk met het bestemmings-

plan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage:

*tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

 

Belanghebbenden kunnen ijdens bovengenoemde inzagetermijn be-

roep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van âe Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft

ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen

bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt de dag

na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroeps-

termijn een verzoek om voorlopiä: voorziening is ingediend, treedtt ver:

 

 

het besluitpas in werking alsop dat verzoek is besi

Ongewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan "Buitengebied Hof van

Twente, herziening Larenseweg

34-34a Markelo"

Op 22 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het

bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larense-

weg 34-34a Markelo" ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Larenseweg 34-34a te Markelo wordt de bestemming van

de grond en gebouwen gewijzigd. Voorheen was op deze locatie

een varkenshouderij in bedrif. De herziening van hef bestemmings-

plan maakt het mogelijk dat er een grondgebonden agrarisch bedrijf

mogelijk is aan de larenseweg 34a (35 zoogkoeien en 40 jongvee]

Aan de Larenseweg 34 Markelo wordt een woonbestemming gereali-

seerd met de mogelikheid voor een (nieuw} bijgebouw van 450 m2.

Er wordt in totaal 1953 m2 aan voormalige varkensstallen gesloopt

op het betreffende erf.
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Het:vas£esìelde plan ligt van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021
voor iedereen ter inzage en 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.BGxLarenseweg34-VS10.

Belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde inzagetermijn be-

roep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

Stafe, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft

ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen

je Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestem-

mingsplan geschorst. Het besluit treedt de dag na afloop van de be-

roepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek

om voorlopige voorziening s ingediend, treedt het besluit pas in wer:

king als op dat verzoek :;gbes ist.

Ontvangen aanvragen

omgevingsvergunningen (regulier)

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

   

 

Ontvangen op

Fokkerstraat 55, Markelo

het bouwen van een garage met carport en het aanleggen van

een uitrit 23 mei 2021

Schoneveldsweg 3, Ambt Delden

het bouwen van een overkappin 10 juni 2021

Graasweg 3, Ambt Delcfen

het plaatsen van reclame-uiting 11 juni 2021

Scherpenzeelseweg 40, Goor

het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een erfafscheiding

13 juni 2021

Winterkamperweg 5, Markelo

het vervangen van een dak van een kapschuur 18 juni 2021

Emmastraat 27, Delden

het vergroten van een woning op de verdieping aan de achter-

zijde en het vervangen van 4 kozijnen aan de voorzijde van de

woning 18 juni 2021

Genselerweg 29, Ambt Delden

het legaliseren voor het bewonen van een woning _ 20 juni 2021

Twickelerweg 17, Ambt Delden

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan

Verleende

Omgevingsvergunningen (regu!

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

20 juni 2021

 
r)

  

Reactie tot

Weldammerstraat 1, Hengevelde

hetverharden van een ontsluitingsweg,

ter inzage vandf vrijdag 18 juni 2021 30 juli 2021

Plasdijk 1, Markelo

het kappen van twee eiken,

ter inzage vanaf maandag 21 juni 2021 2 augustus 2021

Grotestraat t.h.v. huisnummer 12, Markelo

het kappen van drie esdoorns,ter inzage vanaf dinsdag 22 juni 2021

herplantverplichting 3 augustus 2021

Scholtenweg 4, Hengevelde

het bouwen van een aanbouw,

ter inzage vanaf maandag 21 juni 2021

Almelosestraat 17, Ambt Delden

het vergroten van een driving range,

ter inzage vanaf dinsdag 22 juni 2021

Sloezenweg 4, Ambt Delden

het bouwen van een woning (inwoonsituatie),

ter inzage vanaf dinsdag 22 juni 2021

Stationsweg 18, Markelo

het herbouwen van een schuur,

ter inzage vanaf woensdag 23 juni 2021

Kleidijk ongenummerd, Diepenh:

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 23 juni 2021

2 augustus 2021

3 augustus 2021

2 augustus 2021

4 augustus 2021

  

4 augustus 2021

Vervolg

Zwanenstraat 12, Goor

het bouwen van een erker,

ter inzage vonaf vrijdag 25 juni 2021 6 augustus 2021

Verleende Omgevingsvergunningen

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informati

Beroep/Voorlopige voorziening

 

  

Reactie tot

Kanaalweg 2c in Markelo

het wijzigen van de terreinindeling van Gronddepot de Bree,

ter inzage vanaf donderdag 1 juli 202 12 augustus 2021

 

 

Ontwerpbesluit

 Als u wilt reageren, zie inform:

Reactie tot

Herikerweg 38, Markelo

hef brandveilig gebruik van een kinderdagopvang,

ter inzage van donderdag 1 juli 2021 12 augustus 2021

Verlengen beslistermijn

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Driebelterweg 2, Markelo

het bouwen van een uitbouw

Petersweg 2, Markelo

het kappen van vier Amerikaanse eiken

Needsestraat, Hengevelde

het plaatsen van een geluidsscherm

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informati

Verzoek om handhaving

Slaghekkenweg 1b, Bentelo

het veranderen van het bedrif

    

Informatie om te reageren

Bezwaar

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

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

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure 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 be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Woonrijp maken De Marke Ill fase 1, Hengevelde

Reageren op voorlopig ontwerp tot 21 juli

Het voorlopig ontwerp voor het woonrijp maken van De Marke II fase 1 in Hengevelde is klaar.

Vanaf 30 juni zijn de tekeningen te vinden op de website van de gemeente en op 8 juli is er een

Op dit moment wordt de aanbestedingsprocedure voor het woonrijp maken voorbereid. Het woon-

rijp maken begint naar verwachting in het ngjaar van 2021 en is, als alles meezit begin 2022 klaar.

Hierover volgt later meer informatie.

ontwerp

jp maken, zijn in te zien op de website van de gemeente

www.hofvantwente.nl vanaf 30 juni.

[Kijk hiervoor onder ‘Actueel’ en vervolgens 'Wegwerkzaamheden en projecten’]

Een reactie sturen kan tot uiterlijk 21 j
 021.

Op donderdag 8 juli 2021 is er een inloopmoment van 18.30 tot 20.00 uur op bouwplan De

Marke II fase 2. Daar kunnen vragen worden gesteld aan medewerkers van de gemeente die op

dat moment aanwezig zijn. Het informatiepunt staat op 8 juli ter hoogte van de bouwketen van

   Contactpersoon is de projectleider uitvoeri tijdens kantoortijden bereikbaar op

telefoonnummer 0547-858585 of per email o} ‚ofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl
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Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaokt van de vergunning (of het besluit|. Als

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, don 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 uit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, ten:

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 liggen op afspraak

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-

Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.

 

 

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

Bentelo

- Vergunning Bentelo Proost op 4 juli 2021, Bentelosestraat ong.

(25:06-2021}

Markelo

-Vergunning Avondldaagse op 2 juli 2021, diverse wegen en

Beukenlaantje 6a (24-06-2021]

-Vergunning Vogelschieten op 4 juli 2021, Rijssenseweg 31 (29-

06.2021)

Hof van Twente

- Vergunning oldtimer trekker toertocht op 4 j

wegen (22-06-2021}

 2021 over diverse

Verkeersbesluit

- Verkeersbesluit tot het instellen van een algemene gehandicap-

tenparkeerplaats aan de Looiersplantsoen 3, Fysiotherapie (Die-

penheim). (01-07:2021}

 

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakies) 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 gelijklijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

  

 

 

  

 

   

  

   

  

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


