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Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

 

 

 

 

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor TE

Email: info@hofvantwente.nl Ù

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 e

Ook bereikbaar onder: 14 05 47° ë

WhatsAppnummer: i

(U krijgt antwoord binnen

U kunt ook chatten met de gemeente ví

vww.hofvantwente.nl. {ussen 0900 en 12.00 uur]

 

In verband met de cyberaanval kunnen

ij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

*06-11 3088 27

‚.hofvantwente.nl en

ntwente.nl/storinggemeentehuis

voor de actuele status van onze dienstver-

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

Jim | HOFNIEUWS
De medewerkers die u hier te woord staan

hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Komt u n aanmerking voor onze beperkte

dienstverlening?

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of over de cyberaanval.

Openingstijden Milieupark:

* Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Groot aantal ontwikkelingen op

 
erven door het Veegplan 2020!

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twen-

te wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen

6 mogelik maken. Eén van de manieren waarop we dot doen

is het Veegplan voor het buitengebied. Op dit moment werken

wij aan de vitwerking van het derde Veegplan 2020 waarin de

bestemming op 110 erven in het buitengebied wordt aangepast.

 

 

Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan wor-

Jeegplan ‘bij elkaar geveegd' en daarvoor wordt één

e procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdbe-

sparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Dit doen

we om het buitengebied leefbaar en vitaal te houden voor nu en

de toekomst.

 

Veel animo

In totaal wordt de bestemming op 110 erven in het buitengebied

aangepast, De aanmeldingen hebben onder meer betrekking

het toevoegen van rood voor rood-woningen in het buitenge-

bied, kleinschalige uitbreiding van nietagrarische bedrijvigheid

en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing {vab),

bijvoorbeeld het regulier bewonen van karakteristieke schuren.

Het zijn ook planologische wijzigingen en/of reparaties die het

bebouwingsbeeld niet aanpassen. Èen voorbeeld hiervan is de

wijziging van een agrarische bestemming in een woonbestem-

ming zonder dat er verder een bouwplan is.

 

Deelnemers met een bouwplan hebben erfinrichtingsplannen en

haalbaarheidsonderzoeken aangeleverd. Bij de erfinrichtings-

plannen gaat het vaak om een Íandschappelijke inpassing met

de toevoeging streekeigen beplanting en/of bomen. ledere ont-

wikkeling op dat gebied draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in

het buitengebied. Deze rapporten samen maken deel uit van het

Veegplan 2020.

 

  

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om een sloopvou-

cher te krijgen voor stallen, kapschuren en soortgelijke agrarische

bouwwerken die niet meer in gebruik zijn. Deze sloopvoucher

kan worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan te rea-

liseren. Een sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor de

bouw van een (rood voor rood) woning, het vergroten van een

bestaande woning en/of de uitbreiding van kleinschalige niet-

agrarische bedrijven. De sloopvoucher kan ook worden verhan-

deld, zodat de nieuwe eigenaar een ontwikkeling in het buitenge-

bied kan realiseren.

In hef Veegplan 2020 is veelvuldig gebruik gemaakt van de sloo

vouchers. Door het inzetten van de sloopvouchers ontstaat ook de

sloopverplichting. Dat betekent dat, als gevolg van dit veegplan,

binnen afzienbare tijd n totaal circa 20.000 m2 aan leegstaande

agrarische bebouwing wordt gesloopt.

Inzagetermij

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bui-

tengebied Hof van Twente, Veegplan 2020 met ingang van don-

derdag 1 april 2021 ter inzagete leggen. De inzagetermijn loopt

tot en met woensdag 12 mei 202 1. ledereen kan Ë'mnen deze

termijn een zienswijze indienen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact opmeo_of—
van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van [wen-

te via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.nl

DTEaTIn

hof van twente

/ APRIL 2021

Nieuw asfalt op kruising Diepenheimseweg - Kevelhamlaan,

 
op 13 april afgesloten voor verkeer

Gemeenie Hof van Twenl l nieuw sfat aonbrengen op de kruising Diepenheimseweg - Kevelhamlaan. Door de ofgelopen vrsp
ode is er schade ontstaan aan het wegdek. Vanwege de veiligheid moet het asfalt vervangen te worden. De werkzaamheden vinden pl

op dinsdag 13 opril 2021 en duren één volledige dag

eri

laats
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Geel asfalt vervangen

Het gele osol op de kusing Diepenheinseweg- Kevlhonloan ken l meerdere herstlpogingen i helverlen. Dijar z r nieuwe
schades onstaan, Dit komt door het type asfalt (geel] en de [aatste vorstperiode. We vervangen

asfalt. Later wordt hierop een gele coating aangebracht.

Kruising afgesloten

Venwege de werkzaomheden s de hele kwising op 19 oprl gEr worc

iet gele asfalt door kwalitatief beter zwart

esloten en is doorgaand verkeer op de Diepenheimseweg niet mogelijk.

f tijdelijk een omleiding ingesteld via de N364 om naar het centrum of uit de kern te komen. Verkeer uit de wijk Kevelhammerhoek

kan alleen gebruik maken van hef Poolspad. Op hef moment dat de coating wordt aangebracht geÏdt geen afsluiting en wordt het verkeer

begeleid door verkeersregelaars.

Meer informatie
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Voor vragen kunt v contact opnemen meten wen'e.n! o vioB
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Raadsvergadering

dinsdag 13 april 2021

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van

het coronavirus zal de vergadering digitaal zijn. U kunt de

vergadering live volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

Hierbij nodig i v uit voor de vergadering van de raad van de gemeente

Hof van Twente op dinsdag 13 april via Pexip videovergaderen.

Onderstaand treft u de agenda aan.

   

De voorzitter,

Was getekend

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

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van

23 maart 2021

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Meningvormend

8. Procesvoorstel locatiekeuze woonwagenstandplaatsen

9. Wmo2015, algemene voorziening wasverzorging en

mondelinge aanvragen

Besluitnemend

10. Vaststelling Bestemmingsplan 'Markelo,

herziening Burgemeester Beauforiplein 6, 10 en 11°

 

11.Routekaart energieneutraal 2035  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen
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BEKENDMAKINGEN

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Kluunvenneweg 7, Markelo

het bouwen van een bergin

Averinkstraat 12, Deîden

het plaatsen van een dakkapel

Bernhardstraat 17, Delden

het verbouwen en bouwen van een aanbouw aan de woning

22 maart 2021

26 februari 2021

27 maart 2021

Stationsstraat 28, Markelo

het tijdelijk in gebruik nemen van de sporthal als vaccinatielocatie

23 maart 2021

Oude Rijssenseweg 20, Markelo

het wijzigen van een bestemming

Blokstegenweg 3, Ambt Delden

het plaatsen van weidepalen

Ambachtsweg ongenummerd, Goor

het bouwen ven een bedrijfsverzamelgebouw 24 februari 2021

Verleende

Omgevingsvergunningen (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

10 maart 2021

26 maart 2021

Reactie tot

 

Nijhofweg 5, Diepenheim

het tijdelijk wijzigen van het gebruik (ferrein voor tenten en toerca-

ravans), ter inzagevanafdinsdag 30 maart 2021 _ 11 mei 2021

Bentelosestraat ong. (naast huisnummer 1a),

Hengevelde

het bouwen van een woning met bijgebouw,

ter inzage vanaf dinsdag 30 maart 2021

Bentelosestraat 40b, Bentelo

het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een overhead

deur in een loods, ter inzage vanaf maandag 29 maart 2021

10 mei 2021

11 mei 2021

Pieter Langendijkstraat 19, Goor

het verbouwen van een carport tof een garoge,

ter inzage vanaf vrijdag 26 maart 2021 7 mei 2021

Vervolg

Walstraat 3a, Hengevelde

het verbouwen van een woning tot een woning met inwoning en

het bouwen van een garage,

ter inzage vanaf woensdag 31 maart 2021

Hazendammerweg 4, Diepenheim

het knÊpen van een beuk, ter inzage vanaf woensdag 31 maart
2021 herplantverplichting, iv.m. asbestsanering Teedt de vergun-

ning direct in werE'mg 12 mei 2021

Bretelerstraat 1, Hengevelde

het verbouwen en vergroten van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 31 maart 2021

senseweg 59, Markelo

het wijzigen van de gevel,

ter inzage vanaf woensdag 31 maart 2021

Rubensstraat 21, Goor

het plaatsen van twee dakkapellen,

ter inzage vanaf woensdag 31 maart 2021

12 mei 2021

12 mei 2021

 

12 mei 2021

12 mei 2021

Verlengen beslistermijn

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Langestraat 242, Delden

het realiseren van een liftinstallatie

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informati

Verzoek om handhaving

De Berken 2e, Delden

Het onttrekken van grondwater middels bronbemaling op het

schoonwaterriool te lozen in de periode tussen 26 april 2021 en

24 mei 2021

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Meenhuisweg 4, Ambt Delden

het inzetten van een mobiele puinbreek-installatie,

de periode van 15 april 2021 tot en met 18 juni 2021

Besluit (vormvrije)

ueffectrapportage

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Beldsweg 29, Ambt Delden

het veranderen van het bedrijf

ter inzage vanaf woensdag 24 maart 2021

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

Stookontheffingen

De volgende ontheffingen Zijn, onder het opleggen van voor:

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoei-

hout buiten een inrichting:

- Oude Goorseweg / Hazendammerweg kadastraal A 2127

Diepenheim (29:03.2021)

- Grondhuttenweg 5 Bentelo (31-03:2021}

- Katierweg 4 Bentelo (31-03-2021]

- Brikkenweg 3 Morkelo (31:03-2021]

 Haaksbergerweg 9 Markelo (31-03-2021]

- Krommedijk 2 Diepenheim (31-03:2021}

- Slagendijk 4 Markelo (31-03:2021}

- Haaksbergerweg 4 Markelo (31-03-2021]

- Oude Needseweg I Markelo (31:03-2021}

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is 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 geliktijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

 

 

 

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

L doen, andere mensen onr-SQlUL. Aouien zen zinvole tjasbe-

steding hebben ofje inzetten

voor zaken di er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons

ruime aanbod. Meer weten zijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwilligerszaken@salut-

ANWS AuoVaate

PLANNER ANWB

AUTOMAATJE HOF VAN TWENTE

 

Ben jj die aceurete rijwiliger die E
good kan plannen, dan is dît de perfecte functie

voor jou!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je koppelt het vervoersverzoek van een plaatsgenoof die zich te-

lefonisch aanmeldt bij het ANWB Automaafje aan een vrijwilige

chauffeur. Je bent één dagdeel per week aanwezig bij Salut in

Goor om deze rien Ie plannen

Jouw profiel

Je bent riendelijk aan de lelefoon, computervaardig en in staat

een nieuw [gebruiksvriendelijk] sofwareprogramma fe leren ge-

bruiken. Je vindr hetleuk om met mensen om ie gaan, bent enthou-

siost en kan goed in leomverbond werken.

Werkuren per week/maand

Min. één dagdeel per week (3,5 uur], van 09.00u-12.30u vig een

wekelijks rooster.

  

Begeleiding door de coördinator van Salut. Een training voor de

functie, eventuele reiskostenvergoeding. Jaarlijkse waardering en

een gezellig uitje. Een dankbare en zinvolle actviteit.

Doelstelling organisatie

Salut zet zich In voor hef welzijn van de inwoners in de gemeente

Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met vrijwil-

ligers. Zo ook ANWB AutoMaatje. Met AutoMaatje vervoeren

vijviiger hun minder mobile lacsgenolen tegen een gernge
onkostenvergoeding. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en

laten deelnemen aan hef sociaal maatschappelijk verkeer is de re-

den dat deze vervoerservice is opgezet. Hef iniiatiefis [okaal geor-

ganiseerd en heeft geen winstoogmerk.

 

 



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 v 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.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen beslui-

ten 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). 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.

Vervolg

Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd 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 om-

dat 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.

 

 

 

  

  
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Vervolg

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 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 Ge-

meente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank

Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500

EA Den Haag.

    


