Gemeente Hof van Twente - 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 in Almelo.
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.
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.
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.
Locatie waar de stukken ter inzage liggen
De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen ter inzage bij het infocentrum in de
centrale hal van het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de openingstijden kunt de
website (www.hofvantwente.nl) raadplegen of telefonisch contact opnemen met 0547858585.
Postadressen
Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor
Rechtbank Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

