
Hofweekblad Woensdag 1 augustus 2012, pag. 5

HOFNIEUWS 1 september
2021

www.hofvantwente.nl

Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91 
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-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen 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 uur

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 snel aan ons door via het digitale 
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of 
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij 
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de 
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar: 
06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 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 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

www.hofvantwente.nl

BEKENDMAKINGEN1 SEPTEMBER 2021

      Ontvangen op
Kuipersweg 12, Ambt Delden
het kappen van twee Elzen          24 augustus 2021
Nachtegaalstraat 7, Goor 
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de 
woning                      17 augustus 2021 
Emmastraat 21, Delden
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
van de woning                     18 augustus 2021
Larenseweg 23, Markelo
het bouwen van een berging en het kappen van een eik                          
       19 augustus 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen regulier)                                                                                

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                                
                       Reactie tot 
Rijssenseweg 62, Markelo
het vergroten van de woning, 
ter inzage vanaf dinsdag 24 augustus 2021           5 oktober 2021
Klemmerweg 3, Markelo
het intern wijzigen van de dierbezetting binnen de inrichting van de 
rundveehouderij, ter inzage vanaf donderdag 26 augustus 2021
            7 oktober 2021
Catsstraat 8, Goor
het plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vanaf vrijdag 27 augustus 2021            8 oktober 2021

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Klemmerweg 3, Markelo
het intern wijzigen van de dierbezetting binnen de inrichting van 
de rundveehouderij
Kanaalweg 2c,  Markelo 
het plaatsen van een septic tank

Aangevraagde evenementenvergunningen 
kunt u inzien op onze website 
https://www.hofvantwente.nl/actueel/aange-
vraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht                                                                                 

Hengevelde
-  Vergunning Wandelvierdaagse van 7 t/m 10 september 2021, 
diverse wegen (20-08-2021)

Markelo
-  Vergunning Trekkerslep op 12 september 2021, Stationsweg 
33. In verband hiermee zal op 12 september 2021 van 07.00 
uur tot 21.00 uur de Industrieweg worden afgesloten voor alle 
bestuurders in beide richtingen (27-08-2021)

Goor
-  Vergunning Nazomer Koopjesmarkt Goor op 3 en 4 septem-
ber 2021, Grotestraat. In verband hiermee zal op 4 septem-
ber 2021 van 13.00 uur tot 18.00 uur de Grotestraat in Goor, 
voor zover gelegen tussen de kruising met de Waterstraat en 
de kruising met de Herman Heijermansstraat, worden afge-
sloten voor alle bestuurders in beide richtingen. Tevens zullen 
alle zijstraten uitkomend op het afgesloten gedeelte van de 
Grotestraat worden afgesloten ter hoogte van de Grotestraat 
(27-08-2021)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hier-
tegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB 
Goor. Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB 
te Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding 
hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen? 
Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou! 

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod. Meer weten? 
www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS 06-20894999 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

MANNENMIDDAG ZOEK VRIJWILLIGERS (M) BIJ CARINTREGGELAND GOOR, DE STOEVELAAR

Creëer jij graag een fijne sfeer met ‘Kearls onder mekaar’? 
Help dan met het organiseren van een mannenmiddag.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Voor de mannelijke bewoners van Stoevelaar willen we een 
maandelijkse mannenmiddag opstarten. Hierbij willen we in-
spelen op de interesses van de deelnemende mannen, zoals bij-
voorbeeld biljarten, kaarten, krant doornemen (voetbalkatern), 
spellen spelen, film kijken, borreluurtje met muziek, beroepen of 
hobby’s bespreken etc. We zijn hiervoor op zoek naar manne-
lijke vrijwilligers die dit, met ondersteuning van het welzijnswerk, 
willen verzorgen.

Jouw profiel
Affiniteit met ouderen, biedt gezelligheid en een luisterend oor. 

Werkuren per week/maand
1 x per maand, dit in overleg met vrijwilligerscoördinator.

Wij bieden
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing (wanneer corona dit toelaat), onkostenver-
goeding en verzekering. Verder bieden wij en goede sfeer en 
gezelligheid.

Doelstelling organisatie
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-
bied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor 
ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit 
dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, 
ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant binnen de 
mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol mogelijk leven 
kan leiden.

Nu ook statiegeld op 
kleine plastic fl esjes.

Vanaf 1 juli zit er ook op kleine plastic fl esjes statiegeld. 15 cent om precies te zijn. 

Je herkent statiegeldfl essen aan het statiegeldlogo op het etiket. Om ze in te leveren 

moet ook de barcode goed scanbaar zijn en de fl es onbeschadigd. En de dop zit 

er natuurlijk ook nog op. Inleveren kan bij de bekende en bij steeds meer nieuwe 

innamelocaties.StatiegeldNederland.nl

Je herkent statiegeldfl essen aan het statiegeldlogo op het etiket. Om ze in te leveren 

Melding Activiteitenbesluit 

Ontwerpbesluit intrekking 
omgevingsvergunning                                                                                

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen  
      
           Reactie tot

Lage Eschweg 4, Ambt Delden
het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning 
(revisievergunning), ter inzage vanaf donderdag 2 september 2021
         14 oktober 2021

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 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  
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.   

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

Vevolg
Als u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op 
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vra-
gen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepspro-
cedure 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 hier-
tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-
ning 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  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op een 
besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de beslis-
sing 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) 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.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Entersestraat 10, Goor
het uitbreiden van een transformatorstation

Verlengen beslistermijn  

www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  


