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e Twente

Contact met de gemeente
Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet v een afspraak mken. Wilt v een afspraak maken? Bel dan
0547.858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs
wel fhalen zonder fspraak, binnen de openingstijden.

E-mail: info@hofvantwente.nl

G
peningstijden

Adressen
Gemeentehuis

)

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547

www.hofvantwente.nl

85 85 85 of 14 05 47

Chatten via WhatsAp;
of via de chatfunctie op www-hofvantwente.nl
(op werkdagen iussen 9.00 en 12.00 uur}

Regelement Burgerlijke Stand
vastgesteld

Meldingen openbare ruimte
Milieupark Groen-Recycling Twente
Heeftu een kapotte lantaarnpaal gezien? ligter een __ Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
stoeptegel Ios of s het wegdek beschadigd?
Telefoon: 0547 - 28 66 00
Dan horen we dit graag van u
Informatie: w hofvantwente.nl/milieupark
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale

meldformulier op: wwaw:hofvontwente.nl/melding of _ Openingstijden Milieupark:

Maandag
12.00- 19.30 uur
Dinsdog _ 09.00- 1700 wur

via WhatsApp op
U kunt daarbij
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

Woensdag 09.00- 17.00 uur
Donderdag 09.00- 13.00 wur
Vrijdeg _ 09.00- 13.00 uur

kantoortijden van de Îemeeme kunt v bellen naar:

Bestri
We krijgen weer meldingen dat er eikenprocessierupsen in sommige eiken zien. Gelukkig zijn het er, zoals het er nu uitziet, minder dan

Het College van B en W heeft op 15 december 2020 het Re-

in de afgelopen jaren. We hopen da de vroege bestrijding heeft geholpen. Ziet u toch een nest in een eikenboom dan kunt u dat melden

gelement Burgerlijke Stand Hof van Twente 2021 vastgesteld.

bij de gemeente. Onze bestrijder Groot Groener bekijkt de situatie ter plekke en zuigt als da nodig is, de nesten weg. Doe uw melding op
onze website: www.hofvantwente.nl/melding, kies dan voor bestrijding plaagdieren

ambtenaren van de burgerlijke stand, de voltrekking van huwelij-

We bestrijden alleen de eikenprocessierupsen in de eiken die in de kernen staan of bij drukke plaatsen zoals bijvoorbeeld een school of
zwembad. De nesten in hef buitengebied bestrijden we niet. Let dus goed op in de buurt van eiken als u gaat fietsen of picknicken. De

În dit regelement staan algemeen geldende regels ten aanzien
van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon

ken en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stan
Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2021. U kunt het

brandharen van de rupsen kunnen ook op de grond zitlen. Wilt u meer informatie, kijk dan op onze website: www.hofvantwente.nl/epr.
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komst van Hof van Twente!

Hof van Twente vanuit de Agenda Agrarische Sector aan een v

aal plafteland. De vragenlijst helpt om de agenda vorm te geven

"Laat weten wat je uitdagingen zijn en hoe je de toekomst ziet”

Samen voor een natuurlijke aanpak

Wel doen

Niet doen

Struiken rond boomstam plaatse:

Brandharen opzuigen

De eikenprocessierups houdt niet

met stofzuiger

van schaduw

De stofzuiger komt

De vragenlijst is een hulpmiddel om de specifieke uitdagingen

voor agrariërs in Hof van Twente goed in beeld e krijgen. Melk-

vol met brandharen

Meer groen in de tuin

veehouder
hoopt op een goede respons: “Wij hoben dat onze collegerondernemers kans en vooral het nut zien om

Tegels eruit, planten erin

(omen n de vildagingen die er zijn ” v…ke„sho…ae‚—

Van nesten afblijven

de vragenlijst in te vullen, want alleen dan kan er volledig
ervolgt: “De vragenlijst is met tien collega's in de

inzicht

werkgroep

esproken en gezamenlijk opgesteld. Met deze vragenlijst krijgen

we inzicht in de opgaven van de verschillende agrarische bedrijven en dit helpt bij het opstellen van een uitvoeringsagenda.”

E
e e[7 juli iolondonwikelng
e vragenlijst Is vandaag
2021) per post verstuurdv
naar
Je agrorische bedrijven binnen de gemeente. Mensen kunnen

noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer
met inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelder.
land, Flevoland en Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren ge-

ver\b0\/rnrnhnsscdeurs senioren uitleg over het reizen met trein
en

bus

om vragen over het openbaar vervoer te stellen

Deze week gaat er een vragenlist naar alle boerenbedrijven in

je gemeente om de belangrijkste uitdagingen voor deze sector le
verzamelen. Verschillende agrariërs werken samen met gemeente

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor

zelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden
OV.ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid

Bestrijding eikenprocessierups

é/ Hof van

Boeren, praat mee over de toe-

Inloopspreekuur voor reizen
met het OV weer opgestart

Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen van-

besluit inzien op onze website www.hofvantwente.nl en op www.

overheid.nl.

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
e Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur
* Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Nest wegbranden

U verspreidt de brandharen
Folie of plakband om eik

Eik in eigen tuin? Bel een exper

voor de bestrijding

Dit werkt niet en

is slecht voor het milieu
Overlast melden

www.hofvantwente.nl/epr

Waar:

Bibliotheek, De Höfie 9, Goor

Wanneer

dinsdag 13 juli 2021

Hoe laat:

10.00-11.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven

maken van het Qe\eÍoruscﬁ spreekuur. Op doordeweekse ochten-

den en op enkele vaste middagen en avonden zitten OVambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.

Beschikbaarheid telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het

telefonisch spreekuur en bel 038 - 303 70 10.
Maandag i/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tof 20.00 uur
De OVambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Volg Hof van Twente op Facebook
voor het laatste nieuws over bestrijdin

Het openbaar
ve

of 3Ö juli reageren en we gaan uiteraard verrouwelijk om met
de reacties. De vragen kunnen digitaal (www.hofvantwente.nl/

vragenlijstlandbouw) en op papier, eventueel anoniem, worden

Wist u dat?

beantwoord.”

Werkgroep Agenda Agrarische Sector

Verschillende agrariërs vit Hof van Twente, de ervencoach en medewerkers plattelandsontwikkeling van de gemeente vormen sa-

men de werkgroep Agenda Agrarische Sector. Deze werkgroep

vertegenwoordigt de verschillende takken binnen de agrarische
sector in de gemeente en heeft als doel de belangrijkste punten

voor Hof van Twente in beeld te brengen.

legt uit: “Er komt

veel op ons als ograrisch bedrijven af en dat gaat niet alleen over
de melk- en/of vleesprijs. De voortdurend veranderende welge-

ing en omaeving vormen complexe uitdagingen voor het boe-

U op www.hofvantwente.nl/epr

- de gemeente de eiken in het

- de eikenprocessierups

voorjaar behandelt met aaltjes

gewoon over folie en

-wanneer toch nog nesten ontstaan,
deze worden weggezogen

plakband heen loopt. En als de
rups in paniek raakt ruim

meer informatie over de

eikenprocessierups
vindt en
ook kunt melden wanneer u

600.000 brandharen afschiet

een nest ziet

- de gemeente biodiversiteit
stimuleert. Meer bloemensoorten
betekent meer insecten en

dus natuurlijke vijanden van de rups

enleven. —wh aan: ‘Er zijn agrariërs die op zoek zijn naar
mogelijkheden om hun bedrijfsactiviteiten te verbreden en ook zijn

Regels TONK versoepeld
en verhoogd

er agrariërs die stoppen en nadenken over een vervolgfunctie op
het erf. Verder is duurzaamheid in energie en voedsel een aanJachtspunt waar toenemende belangstelÍing voor is.”

B
prelodowikelng
nze agrariers zijn e
belangrijk voor
onze voedselproductie,verel
maar

‚ok voor een vilaal plaftelendi Er s een sterk dofende lijn in het
„antal agrarische bedrijven zichtbaar. Samen met onder andere
de ervencoaches en de werkgroep brengen we de uitdagingen in

beeld en kijken welke mogelkheden we zls gemeente hebben om
Je agrarische sector Ie helpen. Daarbi is een Agenda Agrarische
Secior mel inpu! ut de bedrijven zelf exsentieel?

n dit najaar organiseert de gemeente bijeenkomsten in het buiengebied waarbij ook de uitkomsten van de vragenlijst en de

Agenda Agrarische Sector aan bod komen

Salut ondersteunt organisaties bij het werven van vrijwilligers.

Dat kan zijn: iemand vervoeren naar een sociale activiteit, naar

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen

je gevraagd. Het gesprek tussen deelnemer en chauffeur is een
waardevol sociaal contactmoment hierbij. Voor hef vervoeren
van mensen vit een ander huishouden hanteren wij de richtlij
nen van het RIVM. Sinds 1 juli geldt: draag een mondkapje als
je met mensen uit een ander huishouden in een aufo zit

ontmoeten, een zinvolle tijds-

SaLUE. HE inzenen voor

zaken die er echt toe doen?

Word jij enthousiast van onderstaande vacature

of ben je als organisatie op zoek naar vrijwilli-

gers? Neem dan contact op!

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

ü° of mail vrijwilligerszakengzaluk
v

CHAUFFEUR VOOR

ANWB AutoMaatje

ANWB AUTOMAATJE

het ziekenhuis, voor boodschappen, etc. Als chauffeur geef je

je eigen voorkeuren en beschikbaatheid aanen per r worit

Jouw profiel

In het bezit van een geldig rijbewijs B en in het bezit van een
eigen auto om in te zetten als AutoMaatje, bij deelnemers uitje
eigen woonplaats Je houdt van omgang met mensen en vindt
het fijn om op wisselende tijden ingezet te worden. Je bent
goed in het nakomen van afspraken.

Werkuren
In overleg op per
basisweek/maand
van aanvraag
Wij

bieden

Begeleiding door de coördinator van Salut. Reiskostenvergoeding + eventuele parkeerkosten. Pakketje met benodigdheden
voor het vervoeren volgens de regels van het RIVM. Jaarlijkse

HOF VAN TWENTE
VOOR DEELNEMERS

waardering en een gezelig uije. Een dankbare en zinvolle

UIT JE EIGEN WOON-

activiteit.

PLAATS. NU OOK IN
DIEPENHEIM.

Eon wij cen leuke vrijwiligersvacature voor joul

Doelstelling organisatie
Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in de gemeente Hof van Twente, Di! doen wij niet alleen, maar samen
met vrijwilligers. Zo ook ANWB AutcMaale. Met AutoMaatje
vervoeren vrijwiligers hun minder mobiele plaatsgenoten Ie

Omschrijving vrijwilligerswerk
Het erzorgen van hef vervoer (meestal l-op:] en met eigen aufo)
van minder mobiele plaatsgencten die een ritje aanvragen

verkeer is de reden dat deze vervoerservice is opgezet. Het
initiatief is |okaal georgoniseerd en heeft geen winstoogmerk
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Heeft v als gevolg van de coronamaatregelen financiële problemen gekregen waardoor u de woonlasten niet meer kunt beta-

len? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten’ TONK].

Het college heeft de regels voor de TONK versoepeld om nog

meer inwoners e kunnen helpen. Ook is de bijdrage in de woonlasten verhoogd van 250,00 naar maximaal 500,00 per maand

en is de regeling verlengd tot 1 oktober 2021

Wilt u weten of u voor de TONK in aanmerking komt, ga dan
naar de website www.hofvantwente.nl/tonk.

Daar kunt u lezen wat de voorwaarden zijn en kunt u ook de

aanvraag indienen

Door de coronacrisis in

e

financiële problemen?

MELD JE
AAN VOOR
TONK

gen
een enonkostenvergoeding.
Mensen
zo ang maatschappelijl
mogeljk mobi
ouden
|aten deelnemen aan
het sociaal

DTEZ

www.hofvantwente.nl

hof van twente
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Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorzie:

Ontvangen op

Slaghekkenweg 1b, Bentelo
het bouwen van een opslagloeds

Bruggenweg 2, Ambt Delden
het aanleggen van vijvers

Slaghekkenweg 2, Bentelo
het bouwen van een ligboxenstal en het
veranderen van het bedijf

Reactie tot

Groenlandsdijk

31 mei 2021
1 iuni 2021
16 juni 2021

4 a, Markelo

het bouwen van een schuur, ter inzage vanaf

donderdag 1 juli 2021

12 augustus 2021

Oude
Goorseweg
Diepenheim
het aanleggen
van een4,fijdelijke
weg i.v.m. bouwwerkzaamheden woning
Korte Dijk 1, Goor
het bouwen van een terrasoverkapping

Verleende Omgevingsvergunningen (uitgebreid)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Beroep/Voorlopige voorziening
Reactie tot

Rapperdsweg 6, Ambt Delden

het saneren van het varkensgedeelie, ler

inzage vanaf donderdag 8 juli 2021

19 augustus 2021

Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om
handhaving
Dorreweg 6, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

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.

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

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit
ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeÎïng (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Bezwaar

Voorlopige voorziening

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

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico gebruik worden gemaakt van de vergunning [of het besluit. Als v 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’ e
treffen. Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie die het beroep behandelt.

niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen

zes weken na verzenddatum van het besluit worden ingediend.
Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat
s voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan
wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep
worden ingesteld.
Beroep
Wanneeru bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de
beslissing op het bezwaarschriff, dan kunt u binnen zes weken na
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland
ie Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen beluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep
kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van

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 v 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.

AVVAVVAVVA (To] AVLe ) AZS I EM

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

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,

Bentelo

- Ontheffing geluid op 21 augustus 2021, Suetersweg 19b
(80-06-2021)

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

Diepenheim
- Vergunning Loldagen van 9 i/m 11 juli 2021, Plein onder de
Platanen en Haaksbergerstraat 1 (29-06-2021)

- Vergunning Countryfair Zomer Heerlijckheid van 16 t/m 18 juli
202Î, Stedeke 11 (02-07:2021}

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 Voorzieningenrech-

Datum
besluit

Naam

Inschrijving | Datum
op het adres | ingang adres

Oljvi2021 B | Onbekend
01 juli2021 |N | Onbekend

01 juli 2021
01 juli 2021

o juli 2021 N Onbekend

01 juli 2021

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

