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HOFNIEUWS

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

www.hofvantwente.nl
Afsluiting N18 tussen Groenlo en
Varsseveld

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 afspraak 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

28 juli
2021

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

Nieuw model Nederlandse identiteitskaart per
2 augustus 2021

De N18 tussen Groenlo en Varsseveld krijgt een grondige opknapbeurt. Naast nieuw, geluiddempend asfalt voor het hele
traject voert Rijkswaterstaat diverse onderhoudswerkzaamheden uit die de kwaliteit en de verkeersveiligheid van de weg
verbeteren. In verband met de werkzaamheden is de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde volledig afgesloten van 29 augustus tot 3 september en tussen Lichtenvoorde en Varsseveld
van 3 september tot 10 september. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van circa
30 minuten.

Let op: Vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus geen aanvraag
paspoort of identiteitskaart mogelijk!

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.
nl/grootonderhoudoostnl.

Geen aanvragen paspoorten en identiteitskaarten in laatste weekend juli .
Omdat het nieuwe model van de identiteitskaart op 2 augustus komt is het niet mogelijk om een aanvraag of spoedaanvraag te doen voor een paspoort of identiteitskaart vanaf donderdag 29 juli
om 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus.

Op 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. De vertrouwde
identiteitskaart gaat er dus anders uitzien. De volgende onderdelen worden aangepast:
* een EU-vlag met de letters NL
* een nieuw Kinegram (echtheidskenmerk)
* twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip
* het burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterzijde van de kaart (het BSN wordt verwijderd uit de chip en machineleesbare strook).

WAT MAG BIJ VERPAKKINGEN
TIJDENS HET KLUSSEN?

Wil je meer weten over de nieuwe identiteitskaart? Kijk dan op www.hofvantwente.nl.

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven van vrijwilligers.
Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je 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! www.salut-welzijn.
nl, bel 0547-260053, app SAS 06-20894999 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

PR-ONDERSTEUNING KUNSTUITLEEN HOF VAN TWENTE
Ben jij geïnteresseerd in kunst, goed in verslaglegging en op zoek
naar een afgebakende taak dan heeft de Kunstuitleen Hof van Twente een héle leuke vrijwilligersvacature voor jou!
Omschrijving vrijwilligerswerk

Je helpt mee om de PR te verzorgen rondom de Kunstuitleen. Dit gebeurt op verschillende
manieren zoals de nieuwsbrief vormgeven, contact houden met de media en meedenken
over mogelijkheden meer bekendheid te geven aan de Kunstuitleen.

Wat goed is om te weten over verpakkingen
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,
blik en drankenkartons.

Jouw profiel

Enthousiaste man/vrouw die het leuk vindt ons te helpen. Computerkennis is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Werkuren per week/maand
Ca. 3 uur per maand

Wij bieden

Een informele sfeer waar je jouw talenten kwijt kan. Een leuk team en prettige arbeidsomstandigheden. Begeleiding/ inwerkperiode bij de werkzaamheden door een collega-bestuurder van de Kunstuitleen.

Bij verpakkingen mag veel, maar niet alles. Het is goed om te weten dat
het alleen om eenmalige verpakkingen gaat en dat deze leeg moeten zijn.
Zo maken we samen de recycling mogelijk van deze belangrijke grondstoffen.
Kijk voor meer informatie op twentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen

Doelstelling organisatie

Stichting kunstuitleen Hof van Twente gelooft in motivatie door Inspiratie, voor iedereen. We vinden dat iedereen het effect van kunst moet kunnen ervaren. We beheren een collectie van 400 kunstwerken. Dit doen we
samen met 20 vrijwilligers en een bestuur.

www.hofvantwente.nl
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BEKENDMAKINGEN

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)			
				
				
Ontvangen op
Fluttert 15 en 13, Hengevelde

het bouwen van een twee onder een kap woning ( kavel 4 en 5)
				
2 juli 2021

Beusbergen 24, Goor

het kappen van een eik		

Amalialaan ongenummerd. Delden

15 juli 2021

het bouwen van een woning

5 juli 2021

het samenvoegen van twee woningen tot 1 woning

8 juli 2021

het vergroten van een schuur

13 juli 2021

het tijdelijke plaatsen van zeecontainers

16 juli 2021

het vervangen van een kozijn door een frans balkon

17 juli 2021

Goorsestraat 6a in Hengevelde

Bellinkweg 6, Delden

Blokstegenweg 3 a, Ambt Delden

Waterstraat 25, Goor

Bomhof 53, Hengevelde

Langestraat 61, Delden

het verplaatsen van een inrit naar de parkeerkelder, ter inzage vanaf
vrijdag 16 juli 2021			
27 augustus 2021

Markveldseweg 15, Diepenheim

het bouwen van een bijgebouw en het kappen van 2 eiken,
ter inzage vanaf vrijdag 16 juli 2021 (herplantverplichting)
				
27 augustus 2021

Markesingel 38, Hengevelde

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf vrijdag16 juli 2021
					
27 augustus 2021

Dalkruid 1, Delden

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf vrijdag 25 juni
2021		
			
6 augustus 2021

Irisstraat 62, Goor

het bouwen van een erker, ter inzage vanaf maandag 19 juli 2021

					30 augustus 2021
Graasweg 3 , Ambt Delden

het plaatsen van reclame-uiting, ter inzage vanaf woensdag 7 juli
2021					
18 augustus 2021

de Kade, Delden

het inkassen en verlengen van de kadeconstructie, ter inzage vanaf
woensdag 21 juli 2021			
1 september 2021

Sleutelbloem 60, Delden

Melding mobiel puinbreken

Ontwerpbesluit
Als
u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen
				
					
Reactie tot
Wegdammeweg 6, Markelo

het verbouwen van een bouwhuis tot twee woningen en het
verbouwen van een koetshuis tot een woning, ter inzage vanaf
donderdag 29 juli 2021
		
9 september 2021

Langestraat 74-034, Delden

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf vrijdag16 juli
2021					 27 augustus 2021

Intrekken Omgevingsvergunning
(regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
				voorziening
					
Goorseweg 22, Diepenheim

Reactie tot

het bouwen van een schuur, ter inzage vanaf woensdag 21 juli
2021			
1 september 2021

het verbouwen van een boerderij en het plaatsen van tijdelijke
woonunits			
13 juli 2021

het plaatsen van een erfafscheiding, ter inzage vanaf donderdag
22 juli 2021		
		
2 september 2021

het herbouwen van een hotel, ter inzage vanaf maandag 19 juli
2021van vrijdag 16 juli 2021 (gewijzigde vergunning)
					 30 augustus 2021

het bouwen van een aanbouw, ter inzage vanaf donderdag 22 juli
2021					
2 september 2021

het herbouwen van een bijgebouw, ter inzage vanaf woensdag
21 juli 2021 			
1 september 2021

Brinkweg 3, Markelo

Verleende Omgevingsvergunningen (uitgebreid)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
				voorziening
					
Fokkerstraat 55, Markelo

Reactie tot

het bouwen van een garage met carport en het aanleggen van
een uitrit, ter inzage
van vrijdag 16 juli 2021 (gewijzigde vergunning) 27 augustus
2021

Slotsweg 15, Hengevelde

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf vrijdag16 juli 2021
					 27 augustus 2021

Hooi-esch 5, Delden

De Kosterskamp 6, Delden

Herikerweg 12 a, Markelo

het verbouwen van een schuur, ter inzage vanaf donderdag 22 juli
2021					
2 september 2021

Verlengen beslistermijn
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Bruggenweg 2, Ambt Delden
het aanleggen van vijvers

Het Assink 2, Hengevelde

het bouwen van een bedrijfshal met kantoren

Polmaten ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfspand

Deldensestraat 156, Goor

Intrekken Omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
				voorziening
					
Larenseweg 34, Markelo

Bentelosestraat 34, Bentelo

het inzetten van een mobiel puinbreek installatie, in de periode 20
juli 2021 tot en met 19 oktober 2021

Melding Activiteitenbesluit

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

Groenlandsdijk 4a, Markelo
het bouwen van een berging voor de opslag van ruwvoer
en de stalling van werktuigen

12 juli 2021

het aanleggen van een uitrit			

Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om
handhaving
				

Reactie tot

het intrekken van de omgevingsvergunning, ter inzage vanaf donderdag 29 juli 2021
9 september 2021
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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 voorbereid
wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of
schriftelijk zienswijzen indienen.
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Vervolg
Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit).
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: 0547858585.

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 beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

www.hofvantwente.nl

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

Vervolg
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 Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend.

Besluiten Algemene wet
bestuursrecht
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende
verkeersbesluiten genomen:
Goor:
• Verkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenpar
keer plaats met kenteken aan de Blauwververij (Goor).
(28 juli )
• Verkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenpar keerplaats met kenteken aan de Dr. H.J. te Boschstraat
		
(Goor). (28 juli)

Bezwaarmogelijkheid

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

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

