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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan: U kunt terecht op het Milieupark op de

.Twente N gemeentehuis in Goor digitaal via www-hofvantwente.nl per telefoon via volgende tijdstippen

(3 Bezoekedres: De Höfte 7, 7471 DK Goor o 0547 858585 penoonlijk aon de balidens _ Woersdagiddg ven 12:30 o 16,30 ru ( Alleen op fspraak e openingstijden Vrjdag van 09.00 tot 1630 uur

°, . Postadres:  Postbus 54; 7470 AB Goor Neerdeg 1200-19:90 oponinsi Zalerdeng van 09,00 I 16.00 uur

Emailadres: info@hofvantwene.nl Jag 09.00-17.00 Milieupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer:

Telefoon: 0547 -85 85 85 Wase e g r # ĳ
° Donderdag 09.00- 13.00 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de __ Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

‚ EDE K# W 09:00:13:00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor lo.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

h £ e e ‘ Fax: _ 0547-85 8586 17.00-19:30 (bij de provinciale weg $15/N347 Goorijssen). _ storingen openbare verlichting)

WWW.Norvaniwente.n Telefoon: 0547 - 36 34 95 Ons WI ummer:

Wordt binnen 24 uur beantwoord.

5 Vrijwilligersvacature

é/Hof van INFO

eTwente

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering

19 juni 2018

 

 

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de ge-

meente Hof van Twente op dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur

in de raadzaal van het gemeentehuis van

Hof van Twente. Onderstaand treft u de agenda aon.

De voorzitter, drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

OPENING, AGENDA, SPREEKRECHT BURGERS

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

BESLUITENLIJST EN INGEKOMEN STUKKEN

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 22 mei en

29 mei 2018

3. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

INFORMATIE EN VRAGEN

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

RAADSBRIEVEN TER BESPREKING

8.1 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

8.2 Jaarverslag klachten 2017

8.3 _ Implementatie beleidskader Huishoudelijke Ondersteuning

HAMERSTUKKEN

9.1 Jaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019 SWB

9.2 Bestemmingsplan Buitengebied herziening Erve Lankeet 2018

MENINGVORMEND

10. Kaderbrief

Op 14 mei . is de visie 2018-2022 gepresenteerd, Op 22 mei is

deze visie besproken in de raad, aangevuld met de inbreng die

daar is geleverd vormt hef document de basis voor de program-

‘mabegroting voor komende jaren. Ter voorbereiding op de pro-

grammabegroting 2019 wordt in de kaderbrief in Ëg\…d……ì
n financieel opzicht de voorgestelde richting aangegeven. (stul

wordt nagezonden)

1. Jaarstukken 2017

De jaarstukken bevatten het jaarverslag 2017 en de jaarrekening

2017.

12. Afwegingskader sociale iniiotieven

De gemeente Hof van Twente heeft op grond van de WMO, de

ieugdwet en de participatiewet een opdracht voor ondersteuning

van inwoners die het (ijdelijk of blijvend] niet redden op eigen

kracht. Momeneel zijn er verschillende intiatieven in dit werke

veld die aansluiten bij de transformatiedoelstellingen van de ge-

meente. Om deze initifieven goed te kunnen beoordelen is een

afwegingskader gemaakt

BESLUITVORMEND

13. Benoeming ondervoorzitter raad en plaafsvervangend onder-

voorzitter raad

14. Benoeming lid presidium Twenteraad en plaatsvervangend lid

Twenteraad. 

 

  
  

Elke maand geeft Hofwerkt een werkzoekende uit onze

gemeente extra aandacht.

Deze maand presenteren wij

Hofwerkt 7
Heeft v een leuke functie voor haar?

Eerionoe dome i Delden i p zoek i n een eke boon Zi zz

n de slag kunnen als verkoopster, gastvrouw, receptioniste, telefoniste of frontofficemedewerker. Ze

is flexibel en wil graag 24-28 uur per week aan het werk

 

heeff al veel ervaring op verschillende gebieden opgedaan. Als mede-eigenaar werkie zij vier

jaarlang als gasvrouw en organisator op de ‘Twentse Golf Academy” in Bentelo. Bovendien heeft ze

ook veel ervaring in de sales. In haar eigen zaak "Golf Shop en Golf School de Koepel” in Wierden

deed ze tien jaar lang de inkoop, verkoop en organisatie rondom de golfschool. Daarvoor had ze een

exclusieve weedehands damesmodezaak

Haar huidige werkervaring ligt bij de schoenen- en kledingbranche (zowel heren als dames) in het hogere segment

gaaf voor kweliteit!

Kwaliteiten van N zijn: flexibel, goede communicatieve vaardigheden en mensen kunnen enthousiasmeren. Daarnaast spreekt ze

naast Nederlands de Duitse taal als geen ander!

Passen de kwaliteiten vanN goed in uw team? Neem dan contact op metNvia: Hip://hofwerkt.nl/contact/

Inzage plannen grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de

 
Larenseweg in Markelo

Gemeente Hof van Twente is van plan om grootschalig onderhoud uit te voeren aan de Larenseweg in Markelo.

We willen belanghebbenden graag voorafgaand aan de start van de werkzaamheden informeren over de plan-

nen. Er is vooraf gelegenheid om een reactie te geven op de plannen. U kunt de plannen inzien en downloaden

van de gemeentelijke website www.hofvantwente.nl/nieuwsberichten.

Inloopmoment

U kunt niet alleen reageren per post of per mail. Wij tellen belanghebbenden ook in de gelegenheid om een inloopmoment j te wonen

Hier kuntu het bijgevoegde plan inzien en direct overleggen…a_(projectleider] (wegbeheerder) en/

of_[medewerker wegbeheer|. Uiteraard kunt vop del momenf eok uw reactie geven.
Het inloopmoment wordt gehouden op 12 juni van 19.00 uur tot 20:30 uur in de Brookschole aan de Larenseweg in Markelo. Er staat

koffie, fhee en iets Iekkers voor u klaar.

Achtergrond

De gemeente Hof van Twente inspecteert periodiek de wegen en kijkt waar grootschalig onderhoud noodzakelijk is. Ook de Larenseweg

moet worden gerepareerd. Het onderhoud is nodig om deze weg weer beter toegankelijk en veilig te maken.

Globale planning

De ontwerptekening bevindt zich nog in een concept fase. Eventuele opmerkingen kunnen nog verwerkt worden. De plannen worden na

de inzageperiode definitief gemaakt.

Na het definitieve ontwerp volgt de procedure voor hef kiezen van een goede aannemer.

Als de aannemer bekend is, wordt er kenbaar gemaakt wanneer de werkzaamheden beginnen, en hoe lang dat gaat duren. Wij laten

u ook weten wat we met uw reactie hebben gedaan

De visie is te vinden via www.hofvantwente.nl > Actueel > Nieuws en persberichten.

Ontwerp ter inzage

De tekeningen met het voorlopig ontwerp liggen vanaf 4 juni 2018 tot en met 22 juni 2018 ter inzage in het infocentrum in de hal van

het gemeentehuis in Goor. Ook kunt u de ontwerpen inzien op de gemeentelijke website: www.hofvantwente.nl

U kunt tot en met 22 juni 2018 schrifielijk reageren op de plannen. Alle reacties worden gebundeld en opgenomen in een reactienota.

Hierin staan alle letterlijke reacties, inclusief de vermelding van de naam- en adresgegevens vermeld, aangevuld met de reactie van de

gemeente hierop. Na vaststelling van de reactienota door het college wordt dit stuk openbaar gemaakt

 Persoonlijke gegevens

Wanneer u niet wilt dat uw naam en adresgegevens openbaar worden gemaakt dan kunt u dat in uw schriftelijke reactie opnemen

Anonieme reacties worden niet afgewogen in de reactienota

Gebruik voor het indienen van uw reactie het reactieformulier, dat wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website bij het voorlopig

ontwerp. Bij de receptie in het gemeentehuis kunt u een papieren versie van het formulier aanvragen als u dat gemakkelijker vindt.

U kunt uw reactie sturen aan info@hofvantwente.nl, t.n.v._Vermeld duidelijk dat het om een reactie op het ontwerp on-
derhoudswerkzaamheden van de Larenseweg gaat, en voeg hef reactieformulier toe aan uw mail als bijlage.

Ook kunt u natuurlijk een exemplaar afgeven in of sturen naar het gemeentehuis in Goor:

tnv_de Höfte 7, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Salut opent twee nieuwe locaties voor Brievenhulp

Hof van Twente - Salut opent op 18 juni aan- E3

staande twee nieuwe locaties in Hof van Twen-

te. De welzijnsorganisatie verleent namelijk

vanaf week 25 elke maandagmorgen ook Brie-

venhulp vanuit de bibliotheken in Delden en

Markelo. De opening van de extra locaties zijn

fot stand gekomen in nauwe samenwerking

met de beide bibliotheken.

_ 

 

 

Brievenhulp is bedoeld voor mensen die moeite hebben

met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of an-

dere teksten. Brievenhulp is er ook voor advies bij het

beantwoorden en invullen van formulieren en voor hulp

bij zaken die digitaal geregeld moeten worden

“De reden om, naast de locatie in het gemeentehuis in

Goor, twee extra Brievenhulplocaties te openen, is om

dichter bij onze doelgroep te zitten”, legt coördinator

Mark Eling uit. "Met name de senioren die nog wel mo-

biel zijn, maar liever niet helemaal naar Goor willen, kun-

nen straks dichterbij huis terecht voor Brievenhulp. We

hopen hiermee de financiële zelfredzaamheid en het welzijn van de inwoners zo hoog mogelijk te houden.”

De locaties worden beide bemand door {wee geschoolde vrijwiligers met specifieke kennis op het gebied van boekhouding, ad

tie, schulden en financiën. De Brievenhulp maakt verder gebruik van de kennis en expertise van het NIBUD.

 

 

    

Feestelijke opening

Beide locaties worden feestelijk geopend op 18 juni. Wethouder Pieter van Zwanenburg zal in Markelo om 10.45 uur de officiële han-

delingen verrichten. Drie kwartier later, om 11.30 uur, opent hij de locatie in Delden. Alle inwoners van Hof van Twente zijn welkom.

Openingstijden en adressen locaties

Bibliotheek Delden

De Stadshagen

Elke maandag van 10 tot 12 uur

Bibliotheek Markelo

Burgemeester de Beaufortplein 4

Elke maandag van 10 tot 12 uur

 

 

Wil je graag ervaring op-

° doen, andere mensen ont-

moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je inzeften voor zaken die er

echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets voor

iou! Onderstaande vacature is slechts een vacature

uit ons ruime aanbod. Op onze site www.salut-

welzijn.nl vind je onze vacaturebank met alle ac-

vacatures, Meer weren?
of mail vrijwilligerszake:

salut- jjn.nl.

SENIORENVOORLICHTER VOOR HET PROJECT

SENIOREN OP EIGEN KRACHT

 

 

Als Salut seniorenvoorlichter ga je op bezoek bij

senioren thuis. Doel is het bespreekbaar maken

van het onderwerp eenzaamheid en het vergroten

van de zelfredzaamheid van ouderen.

n
Vacaturegegevens

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je gaatop huisbezoek bij zelfstandig wonende senioren in de

Hof van Twente. Je voert ontspannen en informeel gesprek,

met als leidraad de vragenlijst van Senioren op Eigen Kracht

(SOEK). Je verstrekt informatie aan senioren waarbij het uit-

gangspunt is dat de zelfredzaamheid en het eigen initiatief

kan worden behouden of vergroot. Je kan emotionele onder-

steuning geven en senioren begeleiden bij het versterken van

hun sociale netwerk.

Bij gesignaleerde problemen verwijs je door naar de individu-

ele cliëntondersteunervan Salut.

 

  

 

Jouw profiel

Goed kunnen luisteren en een invoelend vermogen hebben.

Je oordeelt niet en geeft geen ongevraagde adviezen. In staat

zijn een prettig gesprek te voeren waarbij de aspecten van de

vragenlijst aan %odp komen. Respect en betrokkenheid tonen.

Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Je geeft

Ie eigen grenzen aan. Goed op de hoogte van het project en

de sociale kaart van de gemeente Hof van Twente zijn.

Werkuren per week/maand

Circa 6 — 8 uur per maand en je bent aanwezig bij de 4 infor-

matiebijeenkomsten per jaar. Je kunt zelf de tij

de huisbezoeken.

    

 

   door de projecileider van Salut. Een cursus voor

nieuwe vrijwillige seniorenvoorlichters. Vier keer per jaar een

informatiebijeenkomst en jaarlijks een feestelijke Ëiîeenkoms'.

Onkosten worden vergoed.

Organisatiegegevens

Doelstelling organisatie

De doelstelling van ‘Senioren Op Eigen Kracht’ [SOEK] huis-

bezoeken is het in een vroeg stadium signaleren van proble-

men op het gebied van eenzaamheid, zelfredzaamheid, het

versterken van eigen initiatief en verantwoordelijkheid van

senioren.

e

Belastingbesluit

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat

op 29 mei 2018 door de gemeenteraad de eerste wijzigin

van de Verordening reinigingsheffingen 2018 is vastgestel

De verordening treedt in werking met ingang van de achtste

dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van

de heffing is 1 januari 2018. De verordening freedt zodoende

met terugwerkende kracht in werking.

De verordening kunt v raadplegen op de website van www.

hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Nadere informatie kan worden verkregen bij cluster belastin-

gen, telefoon 0547-858585
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Op 8 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening

Slaghekkenweg Tb Bentelo" gewijzigd vastgesteld.

Op het perceel Slaghekkenweg 1b te Bentelo is een agrarisch be-

drijf gevestigd, waarvan de bedrijfsvoering is beëindigd. Er is een

verzoek ingediend om medewerking te verlenen voor het omzetten

van het agrarische bedrijf, naar een bedrijf in volièrebouw. Daarbij

zullen de bestaande bebouwingen (deels} worden vervangen door

nieuwbouw. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te ma-

ken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Omdat de nieuwbouw ca. 3 meter is verplaatst is het bouwvlak

gewijzigd en de bebouwingsoppervlakte aangepast. Het bestem-

mingsplan is daarom gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018

voor eenieder ter inzage en is in te zien:

jens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www:.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-ro0/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxSlaghekwIb-VS1O.

 

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloa-

den van: htip://lp.hofvantwente.nl/Reo/piannen/NL.IMRO.1735.

BGxSlaghekwlb-/NLIMRO.1735.BGxSlaghekwib-VS10.

 

dens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag be-

roep worden ingesteld door belanghebbenden:

-die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn

geweest;

- die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van

het plan zijn aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afde-

ling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

Op 29 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Rijssenseweg

Markelo" ongewijzigd vastgesteld.

Er is een verzoek ingediend om op het perceel Rijssenseweg 1 te

Markelo de vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing e slopen,

de bestaande woning uit te breiden en 3 woningen foe te voegen.

Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is

deze herziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018

voor eenieder ter inzage en is in te zien:

lens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www:.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.MKxRijssensewegl-VS10.

  

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloa-

den van: http://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

MKxRijssensewegl-/NL.IMRO.1735.MKxRijssensewegl-VS10.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen

kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen

bij de Afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afde-

ling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

 

   

www.hofvantwente.nl

 
Van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ligt het ontwerpbestemmings-

plan "Goor-Oost 2015, herziening De Havezate ong” voor eenieder

ter inzage.

Voor een locatie aan De Havezate n Goor is een inbreidingsplan

ontwikkeld. Een gezin uit Goor is voornemens om aan De Havezate

een woning met bijgebouw te realiseren. Deze ontwikkeling past

niet binnen het geldende bestemmingsplan. Deze herziening van het

bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch

mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is n te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfie 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

- via deze rechtstreekse link: htip://www-ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/®planidn=NL.IMRO.1735.GOxHavezate-OPIO.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: htip://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOx-

Havezate-/NL.IMRO.1735.GOxHavezate-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling (op

afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

 

Op 29 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het

bestemmingsplan "MarkeloWest, herziening Burgemeester de Beau-

fortplein 5" ongewijzigd vastgesteld.

Er is een verzoek ingediend om het perceel aan Burgemeester de

Beaufortplein 5 te Markelo te herontwikkelen. Het concrete voor-

nemen bestaat uit het slopen van het bestaande bedrijfsgebouw

en op het perceel 17 (zorglappartementen te realiseren. Om deze

ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze her-

ziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 voor

eenieder ter inzage en is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte

7 te Goor;

 

 

-via deze rechtstreekse link: htip://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/2planidn=NL.IMRO.1735.BPBurgBeauforipl5-VS10.

   Ie bestemmingsplan zijn e downloaden

van: _ http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NLIMRO.1735.BP-

BurgBeavforipl-/NL.IMRO.1735.BPBurgBeauforip|5VS10.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in

staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen

kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haa:

Degene die beroep heef

pige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.

Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

 

 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, freedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Ruimersdijk t.h.v. huisnummer 19, Diepenheim

 

het kappen van een kastanje 24 mei 2018

*t Schoman 3, Diepenheim

het plaatsen van een poort 14 mei 2018

t.h.v. Vosland 1, Diepenheim

het kappen van een valse christusdoorn 24 mei 2018

lependijk 5, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding 24 mei 2018

voetpad t.hv Fazantstraat 7, Goor

het kappen van een berk 23 mei 2018

Vervolg

Het Wegdam 1, Hengevelde

het bouwen van een opsiaghal 24 mei 2018

Enkelaarsweg 3, Markelo

het bouwen van een kapschuur 22 mei 2018

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactietermijn tot

Holtdijk ong., Goor

Het realiseren van een zonnepark, het aanleggen van een uit-

rit, het plaatsen van een perceelafscheiding en het uitvoeren van

werk en werkzaamheden, ter inzage vanaf donderdag 7 juni

2018 19 juli 2018

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

Ressingplein 1, Delden

het wijzigen van de voorgevel van een winkelpand, ter inzage

vanaf donderdag 31 mei 2018 12 juli 2018

Vossenbrinkweg 14, Delden

het bouwen van een bijgebouw, ter inzage vanaf donderdag 31

mei 2018 12 juli 2018

Goorseweg 22, Diepenheim

het herbouwen van een hotel, ter inzage vanaf zaterdag 26 mei

2018 7 juli 2018

Oude Haaksbergerweg 3, Diepenheim

het bouwen van een kapschuur, ter inzage vanaf vrijdag 1 juni

2018 13 juli 2018

Kerkstraat ong., Goor

het bouwen van een winkelpand, het kappen van bomen, plaat-

sen van lichtmasten en een overdekte winkelwagenopvang vanaf

29 mei 2018 10 juli 2018

Bomhof 49, Hengevelde

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf dinsdag 29 mei

2018 10 juli 2018

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 v 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 be-

roep worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met

de beslissing op het bezwaarschriff, dan kunt u binnen zes we-

ken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-

Nederland te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend 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

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 be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

Vervolg

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in e 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 handteke-

ning. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met

de melding. Wilt v een melding inzien, maak dan telefonisch een

afspraak: 0547-858585.

  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereidin

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, ten:

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunnit

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

  

 

 

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.

Hengevelde

branden baanverlichting 7 i/m 17 juli 2018 Brete-

lerstraat 16 (30-05-2018)

 

Diepenheim

- Ontheffing sluitingsuur van 9 op 10 juni 2018 tot 02.00 uur,

Why Dontcha, Haaksbergerstraat 1 (30-05-2018]

- Vergunning toertocht en een oldtimershow op 21 en 22 juli

2018, Nijhofweg/Needseweg (31-05-2018]

Delden

- Vergunning avondvierdaagse van 5 juni 2018 1/m 8 juni 2018.

In verband met de intocht op 8 juni 2018 zal de Langestraat,

voor zover gelegen tussen de Rabobank en de Hengelosestraat

worden afgesloten in beide richtingen. (30-05-2018].

-Vergunning Family Fair Cramersweide op 15 juli 2018. (30-

05-2018)

Goor

-Vergunning dressuurwedstrijden op 9 en 10 juni 2018 en 2

september 2018, Lintelerweg 3b (30-05-2018]

- Ontheffing sluitingsuur van 21 #/m 25 juni 2018, Grotestraat

56 (01-06-2018]

Markelo

- Verklaring van geen bezwaar voor een FlyBy op 23 juni 2018

tijdens de Fallen Airmen Memorial (30-05-2018]

-Verklaring van geen bezwaar voor hef landen en opstijgen

met een paramotorvliegtuig vanaf een perceel gelegen aan de

Brinkweg 8, Stoevelaarsweg 13, Stokkumervlierweg 4 en aan

de Worsinkweg 4 (05-06-201: 

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van

de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van

bekendmaking van het besluit, schriftelijk en gemofiveerd be-

zwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders

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

 

 

  

     

   

  

  

   

  

  

 

   

  

   

   

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


