
e

t

Afspraak maken? dat kan:

digitaal via www:hofvantwente.nl per telefoon via

0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens

 

park Groen-Recycling Twente

Het mileupark voor afvalstoffen is gelegen aan de

Mossendamsdwarsweg nabij Goor

. l Wen e Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie
CT gemeentehuis in Goor

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Arnaet 9985

.. : Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor M_,„é„‚‘:‚g" ZE 1200-1930 de openingstijden° 4 f Dins 09.00-17.00

Emailadres: info@hofvantwente.nl

Telefoon: 0547 -85 85 85 B n Mi
tevens bereikbaar onder 14 05 47 Z s EK

Fax: _ 0547-85 85 86 Vrijdag 09.00-13.00
17.00-19.30 (bij de provinciale weg $15/N347 GoorRijssen).

www.hofvantwente.nl Telefoon: 0547 - 36 34 95

Gan | HOFNIEUWS
U kunt terecht op het Milieupark op de

volgende tijdstippen

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Storingsnummer:

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

{0.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

E

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:

Dee2reenwoord.
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SMEDEDELING TRACÉBESLUIT A1 APELDOORN=AZELO EN

SANERINGSBESLUITAi LOCHEM = AZELO

 
Een zantalzienswijzenop het OTB en OSB heeft otwizigingen in het TB

n SB geleid. Ook zijn ambtshalve wizigingen opgenomen onder andere

vanwege echnische eisen. En de verkeersprognoses 2017 zijn toegepast

in het 8. Kierdoor zijn dverse optimalisaies doorgevoerd en aanvui-

lende geluidsmaatregelen opgenomen, Een beschr ving i e indenin

bilage9 Wijigingen diezlle wizigingen tussen OTB en TB beschrijf.

Rijkswatestaat organiseert 2 informatiebijeenkomsten om deplannen

voorde A verdertoeteichten en waar bewonersen andere belang-

hebbenden hun wragen kunnen sellen over de beantwoording

van hunzienswijzen n over de wiigingen tussen OTB en TB waaronder

de aanwulende geluidsmaatregelen. De nformatiebijeenkomstenzijn

steeds van 1. 00 uur oL 21.00 uur U kuntp el ijdstip binnenlopen

n u hoef zich iet voorafzan te melden.

 

Alle documenten staan vanaf woensdag 27 Juni 2018 op

wuaweplatformparticipatie.nl/an-apeldoorn-azelo. Op papierkuntu

de stukken van woensdag 27 unl tot n met woensdag8 augustus 2018

tidens reguliere openingstijden bekijen:

Stadhuis gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 20

=Stachuis gemeente Apeldoorn, Marktolein (0£2l vm verbouwing)

= Werkplein Acverium, Deventersraat 96 (vanaf2 ul vm verbouwing

stadhuis Apeldoorn).

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 6.
Heeftu eenzienswizeingediendop het OTB enJof OSB? Of bent u belang-

eag eren op de $ : = Provindehuis Gelderland, Markt1
hebbende en wit u reageren op die gedeelten van het T8 en B diezijn

/

Help mee uw eigen omgeving veiliger te maken.

Meld u aan voor Burgernet of download de Burgernetapp!

c Burgernetactie

U ontvangt een

spraakbericht of sms bij een

acute situatie in uw buurt.

Dat bericht kan gaan over

een vermissing, overval of

diefstal. Het incident heeft

zojuist plaatsgevonden.

Bent u getuige geweest?

Beschikt u over informatie

waarmee wij aan de

slag kunnen? Neem dan

rechtstreeks contact op met

de meldkamer via de “Bel

met de politie” knop.

DW Burgernetmail

U komt terug van een

heerlijk weekendje weg

en treft bij thuiskomst uw

huis overhoop aan. Via

Burgernetmail verstuurt

de politie een bericht aan

alle deelnemers in de

buurt. Bent u getuige van

een verdachte situatie?

Informeer de politie. U

ontvangt ook informatie

van ons hoe u kunt

voorkomen dat u zelf

slachtoffer wordt.

 
£ Aanmelden

U kunt Burgernetdeelnemer

worden door u aan te

melden. Aanmelding kan op

drie verschillende manieren:

* Telefonisch: 088-9659002.

« Via www.burgernet.nl.

« Download de Burgernetapp.

Door Burgernetdeelnemer te

worden, draagt u een

steentje bij aan de veiligheid

in uw eigen buurt.

 

Gemeenten en politie werken graag met u samen
Contact

 
gewizigdten opzichte van het OTB en OSB? Dan kuntu van donderdag 28 uní

toten met Woenscag8 augustus 2018 n beroep gaan tegen het TB en/of SB

In beroep gaan egen het 8 en/ofSB kan bi

De Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Gemeentehuis Borne, Rheineplein1

Stadhuis gemeente Deventer,Grote Kerkho.

Gemeentehuis Hof van Twente, De Hofte7.

Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg8

Gemeentehuis Rijssen-Holten, Schildn

f vi het Digiaal Loket:Htps:/digftalloket aadvanstate.nl.  Gemeentehuis Voorst, HAW ordensweg17.

ctwueleinformatie overin beroepgaan, vindt u op: wwwraacvanstate nonze-werkwizef Gemeenehuis Wierden Pouliestraat3

Destwurrechtpraskrumteljke ordeningskamerl

Beroepa ok worden ngediend doorbelanghebbenden aan wieredelikerwis niet

n worden erweten dz geenzenswizen op het ontwerpracéesluit f ontwerp-

saneringsplan naar voren hebben gebracht

Provinciehuis Overijssel Lusenbergstraat2.

p de besluiten i afdeling2 van hoofdstuk1 van de i- en herstelwet van toepassing.

Di betekent datindien u in beroep gaat:

. de beroepsgronden doorv n het beroepschrift moeten worden opgenomen:

b het beroep niet-ontvankelik wordt vrklaard indien binnen de beroepstermijn geen

gronden zijningediend, en

c beroepsgronden na afloo van de beroepstermijn niet meer kunnen worden

aangevuid,

Meernformati op:

wplatformparticipati.nl/ar-apeldoom-azelo en

w lBreidinganoost

Vragen over de procedure? Telefoon 070 g5689 99

Wragen over het project Telefoon 0800 8002.
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Een sociale onderneming starten kostfi en een goede voorbereiding. Voor iedereen die wil weten hoe je dit aan moet pakken

of sociaal ondernemen wil integreren binnen het eigen bedrijf, organiseert ROZ de fraining ‘Van idee naar sociale onderneming’. n drie

ochtenden, donderdag 13 september, 4 en 25 oktober 2018, wordt de basis gelegd voor je sociale onderneming. De training vindt plaats

bij Boekwerk, De Höfte 9 in Goor.

         

Reizen met minderjarige naar het buitenlan

De Koninklijke Marechaussee voert controles uit bij de grens. Zo vraagf zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Zij con-

troleert ook ouders die alleen met een kind naar het buitenland reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig heeft. Dit doet de

marechaussee om internationale kinderontvoering tegen te gaan.Reist u met een kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag

heeft of waarover u geen gezag heeft? Vul dan het ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland' in en neem dit mee

tijdens uw reis. Dit formulier kunt u vinden op de website: www-rijksoverheid.nl.

Dit formulier kunt u gebruiken om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het

kind naar het buitenland te reizen.

Voor meer informatie en advies over meest voorkomende reissituaties kunt u terecht op www.kinderontvoering.org.

 

om de veiligheid in uw woon- en werkomgeving

te vergroten. Deze samenwerking werpt z'n

vruchten af! Vermiste personen worden sneller

gevonden of een verdachte wordt sneller

opgepakt. 80% van de aanhoudingen is dankzij

informatie van burgers. U kunt ook uw steentje

bijdragen door deelnemer van Burgernet te

worden. Meld u aan!

  

Burgernet Oost-Nederland

T 088-9659002

W www.burgernet.nl

E burgernet.oost-nederland@politie.nl

F Burgernet Oost-Nederland

 
 

 

saluL

Meer we

salut-welzijn.nl.

   e Bl

ZATERDAG KOKEN OP ZORGBOERDERIJ

KLEIN EXTERKATE

Heeft u affiniteit met ouderen en kookt u graag lek-

kere maaltijden voor grote groepen, dan is deze

vacature iets voor u!

Vacaturegegevens

Omschrijving vrijwilligerswerk

U verzorgt voor de J;lnemers ‚en personeel de maaltijd op de

zorgboerderij, zelfstandig of met zijn tweeën. U wordt daar-

bij geassisteerd door deelnemers en vrijwillige medewerkers.

Uiteraard kunt u zelf ook mee eten. Er is een wekelijks menu

maar eigen ideeën zijn welkom

 

Jouw profiel

U kunt koken voor grote groepen, werkt zelfstandig binnen

een team en hebt affiniteit met senioren. U hebt inlevingsver-

mogen, tact en geduld, bent flexibel en fysiek en psychisch

in goede conditie. U heeft humor en relativeringsvermogen.

  

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle t

hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan

jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons rui

? www.salut-welzijn.nl bel Salut 0547-260053 of mail vrijwilligerszaken®

Isbesteding

vrijwilligerswerk iets

aanbod.

Werkuren per week/maand

Zaterdag van 9:3Ouur tot +/- 13:30 uur

Wij bieden

Begeleiding door vaste medewerkers. Reiskostenvergoe-

ding, vrijwilligersverzekering en 's middags een warme

maaftijd. Jaarlijks wordt er een bedankje georganiseerd

voor de vrijwilligers.

 

Organisatiegegevens

Doelstelling organisatie

Zorgboerderij Klein Exterkate is een zorgboerderij in Ambt

Delden, waar dagverzorging en dagactiviteiten worden

G EE ETaRS

eriatrische, psychiatrische of verstandelijke beperking. Ons

oel is een zinvolle en verantwoorde dagzorg bieden en

mensen de mogelijkheid bieden op diverse manieren actief

te blijven. De beleving, behoeften en mogelijkheden van de

deelnemers zijn richtinggevend

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Bernhardstraat 29, Delden

het plaatsen van een dakkapel 20 juni 2018

Brinkweg 12a, Delden

het kappen van een eik 20 juni 2018

Ruimersdijk 50, Diepenheim

het bouwen van een erker 25 juni 2018

Wijnkamp 31, Goor

het vergroten van een woning 25 juni 2018

Herikererweg 15, Markelo

hef bouwen van een schuur en het plaasen van zonnepanelen

24 juni 2018

Potkamp t.hx. huisnummer 3, Markelo

het kappen van bomen 21 juni 2018

rectificatie: Weth. Goselinkstraat ong. (achter huisnr.

7) in Hengevelde, dit moet zijn Boswinkelsweg ong.

(tegenover huisnummer 8), Markelo

het bouwen van een informatiehuisje langs de Bolscherbeek thv.

de stuw 8 juni 2018

Westerflierweg 2, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan 18 juni 2018

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

Brinkweg 28, Delden

het bouwen van een (inpandige) stookruimte, ter inzage vanaf

vrijdag 29 juni 2018 10 augustus 2018

Bleekstraat 5, Goor

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf woensdag 27 juni

2018 8 augustus 2018

Markeloseweg 21, Goor

het bouwen van een aanbouw met dakkapel, ter inzage vanaf

zaterdag 23 juni 2018 4 augustus 2018

Het Wegdam 1, Hengevelde

het bouwen van een opslaghal, ter inzage vanaf vrijdag 29 juni

2018 10 augustus 2018

 

Als u wilt reageren, zie informati

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

Roudaalterweg 20, Markelo

het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdog 5

juli 2018 17 augustus 2018

Als u wilt reageren, zie informatie: Niet vatbaar

voor bezwaar of beroep

 

 

Grotestraat 11, Markelo

het bouwen van twee appartementengebouwen met elk zes ap-

partementen

Als u wilt reageren, zie in

Verzoek om l1undlu:vmg

Brinkweg 28, Delden

het veranderen van het bedrijf

Larenseweg 17 en 174, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Larenseweg 45, Markelo

het inzetfen van een mobiele puinbreekinstallatie, van 5 juli 2018

tot en met 5 augustus 2018

 Beanur/Voadep:gevool

Reactietermijn tot

Sligsweg 2, Markelo

het verbouwen van een boerderij, ter inzage vanaf woensdag 27

juni 2018 8 augustus 2018

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond

van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschriftindie-

nen 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 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. Be-

roep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

  

nswijzen

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.

www.hofvantwente.nl

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 v 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 be-

roepsprocedure 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 v een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. 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

beslissing rechtstreeks uw belang freft. 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} raadple-

gen 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.

Delden

- Vergunning Nacht van Delden en Maibaumfeest op 14 en 15 juli

2018. In verband hiermee zal het Ressingplein van 14 juli 2018

16.00 wur tot 15 juli 2018 22.00 wur worden afgesloten, voor

zover gelegen tussen Ressingplein 3 en Kortestraat 5

(27-06-2018]

Goor

- Vergunning voor het houden van jeugdkamp hockey van 7 op 8

juli 2018 (25-06-2018]

Markelo

- Ontheffing kamperen van 11 #/m 25 augustus 2018, Diepen-

heimseweg 114 (28-06-2018]

- Vergunning Ronde van Markelo op 6 juli 2018 In verband hier-

mee zijn de volgende verkeersmaatregelen genomen:

_ de volgende wegen gesloten verklaren voor alle bestuurders

in beide richtingen:

- Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Goorseweg en de

kruising met de Bergweg;

- Bergweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de Gro-

testraat en de kruising met de Langeweg;

Vervolg

- Burg. de Beaufortplein;

- Stationsstraat, voor zover gelegen tussen de splitsing met de

Burg. De Beaufortplein en de splitsing met de Molenstraat;

- Molenstraat;

- Pr. Beatrixstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met

de Molenstraaten de kruising met de Goorseweg;

- Goorseweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de P.

Beatrixstraat en de Grotestraat

- Een parkeerverbod in stellen aan beide zijden van de Burg.

Korthals Alteslaan

- Het gedeelde zandweg van de Noordachtereschweg/leus-

manweg gesloten te verklaren voor alle verkeer, uitgezonderd

bestemmingsverkeer. (29-06-2018]

-Vergunning voor Wielerpop op 6 juli 2018 Kerkplein. In ver-

band hiermee zal het Kerkplein van 6 juli 2018 12.00 wur tot 7

juli 2018 02.30 uur worden afgesloten voor alle verkeer. (29-

06-2018]

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

 

 

- Klemmerweg 5 in Markelo van 1-11-2018 tot 1-11-2020

{27:06-2018)

 Bezwaarmogel

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. De-

gene die bezwaar maak?, kan tevens om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 
 Onderstaande personen zijn vanwege het niet voldoen aan de

verplichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een

adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform

artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve inge-

schreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft plaatsge-

vonden na een onderzoek naar de verblifplaats van betrokkenen.

 

  

 

    

Datum | Naam Inschrijving [ Datum

besluit ophetadres | ingang adres

22062018N | Onbekend 04-04.2018

22.06-2018— Onbekend 04-04.2018
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


