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LOES.nl - voor informatie en ad-

 
vies over opvoeden en opgroeien

Nieuw

telefoonnummer! .
adviseert

LOES.nl is voor alle (aanstaande) ouders

ouders en opvoeders in Twente

met kinderen tot 23 jaar. Je kunt

bij LOES terecht voor informatie en advies over bevalling en

kraamtijd, opvoeden en opgroeien. Met deze informatie kun je

zelf weer verder. Dit vind je op LOES.nl:

 

* Allerlei tips en nieuwtjes

e In de agenda vind je gratis cursussen en themabijeenkomsten

* Stel je vraag online (anoniem). Je krijgt dan binnen twee werk-

dagen antwoord.

Staat de informatie die jij zoekt er niet bij of wil je een persoon-

k gesprek? Met uitzondering van de schoolvakanties, kun je

het LOES informatiepunt in Hof van Twente bellen op maandag,

woenscag en vrijdag von 9.00:12:00 vur vioN

Ontwikkeling op 89 erven door

het Veegplan 2019!

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof

van Twente wil graag parimer ontwikkeling, ini-

tiatieven ondersteunen én mogelijk maken.

 

 

   

Eén van de manieren waarop we dat doen is het Veeg-

plan voor het buitengebied. Dit doen we om het bui.

tengebied leefbaar en vitaal te houden voor nu en de

toekomst. Initiatieven die niet passen in het geldende

bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar

geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure

doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdbesparing op

voor zowel de aanvrager als de gemeente. Op dit mo-

ment werken wij aan de uitwerking van het tweede

Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voort-

gang van dit tweede Veegplan en het mogelijk opstar-

ten van het derde Veegplan.

 

 

Veel animo

In februari van dit jaar informeerden wij u over het grote aan-

tal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen

hadden onder meer betrekking op het toevoegen van roodwvoor-

rood-woningen in het buitengebied, kleinschalige uitbreiding van

nietagrarische bedrijvigheid en ander gebruik van vrijkomende

agrarische bebouwing{vab). In de periode tof nu hebben de deek

nemers erfinrichtingsplannen en haalbaarheidsonderzoeken aange-

leverd. Bij de erfinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene

inpassing. ledere ontwikkeling op dat gebied draagt bij aan de

ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Deze rapporten samen ma-

ken deel uit van het Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt

de bestemming gewijzigd. Ook zijn er ambtelijke wijzigingen van

het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

 

 

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kap-

schuren en soorigelijke agrarische bouwwerken, die niet meer in

gebruik zijn, een sloopvoucher te krijgen. Deze sloopvoucher kan

worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan e realiseren.

De sloopvoucher kan ook worden verhandeld, zodat de nieuwe

eigenaar een ontwikkeling n het buitengebied kan realiseren. Een

sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor de bouw van

een compensatiewoning, het vergroten van een bestaande woning

en/of de uitbreiding van kleinschalige nietagrarische bedrijven.

 

In het Veegplan 2019 is veelvuldig gebruik van de sloopvouchers

gemaakt. In totaal wordt circa 30.000 m? te slopen agrarische

bebouwing ingezet. Door het inzetten van de sloopvouchers ont-

staat ook de sloopverplichting. Dat betekent dat, als gevolg van dit

veegplan, in totaal cirea 30.000 m? aan leegstaande agrarische

bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tijd.

Inzagetermijn

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied Hof van Twente, Veegplan 2019 met ingang van donder-

dag 11 juli 2019 ter inzage te leggen. De inzagetermijn loopt tot

en met woensdag 21 augustus 2019. Een ieder kan binnen deze

termijn een zienswijze indienen.

Veegplan 2020

Gezien de getoonde belangstelling voor de eerste \wee versies van

hef Veegplan overwegen we in het ngjaar van 2019 een derde

Veegplan voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een klein-

schalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dan

kunt v zich nu al bij ons aanmelden. Hopelijk is het volgende Veeg-

plan dan voor u een uitkomst!

Wilt u meer weten?

Ndco B N
\van het team Ruimtelijke Domein van de gemeen-

te Hof van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@

hofvantwente.nl.

Z DuTEITI

® hof van twente

Geheimhouding persoonsgegevens

Basisregistratie Personen
 

 personen

De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de Basisregistratie Personen (BRP] geregistreerd. Van iedere inwoner

is een elektronische persoonslijst aangelegd. Deze persoonslijst bevat alle belangrijke persoonsgegevens en wijzigingen daarop. Het

gaat om persoonsgegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijk, kinderen en datum van overlijden. In de BRP staat in fete ieders

administratieve levensloop geregistreerd. Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten.

Gemeenten wisselen, als dit nodig is (bijvoorbeeld bij een verhuizing), de BRP gegevens uit via een beveiligd elektronisch nefwerk.

Ook de levering van persoonsgegevens aan overheidsorganen en enkele bijzondere maatschappslijke instellingen, zoals bijvoorbeeld

pensioenfondsen, worden uitgewisseld via dit netwerk. Deze instelingen baseren hun beslissingen vaak direct op de gegevens zoals

deze in de BRP geregistreerd staan, Met de geaufomatiseerde uilwisseling van gegevens voorkomen we ook da v zelf al die instanties

moet informeren als uw gegevens wijzigen.

Verstrekking van gegevens uit de BRP gebeurt alleen wanneer wetteijke regelingen dat toestaan

Privacy

Privacy is een groot goed in Nederland. Niet iedereen kan zomaar uw persoonlijke gegevens bij de gemeente opvragen. Als de ge-

meente Hof van Twente een verzoek tot informatie uit de BRP ontvangt, wordt eerst zorgwldig beoordeeld of de aanvrager bevoegd

is om de gevraagde informatie te ontvangen. Ook wordt nagegaan of het doel van de aanvraag rechtmatig is. De gemeente en/of de

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan uw persoonsgegevens uit de BRP soms aan derden verstrekken. Met derden

worden alle andere organisaties of personen bedoeld dan een overheidsorgaan of uzelf. Aan het verzoek moet dan wel een zwaarwe-

gend maatschappelijk belang ten grondslag liggen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, dan kunt u

geheimhouding vragen.

Voor wie geldt de geheimhouding?

De geheimhouding geldt alleen voor derden.

 

Voor wie geldt de geheimhouding niet?

De gemeente geeft uw gegevens nog wel aan bepaalde instellingen door. Voor gegevensverstrekkingen aan overheidsorganen en orge-

nisaties die een wettelijke taak uitvoeren, geldt de geheimhouding niet. Denkt v hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

Particulieren of commerciële organisaties

Uw gegevens worden zonder uw schrifteijke toestemming nooit verstrekt aan:

© particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie]

e commerciële instellingen, die geen wettelijke taken uitvoeren

U kunt geheimhouding van uw gegevens digitaal, schrifelijk of persoo

wente.nl, geheimhouding persoonsgegevens.

 

 aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op www.hofvant-

acatures

Wilje graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding

S°lut‚ hebben of je inzetten voor zaken, die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets°
voor jou! Onderstaande vacatures

Meer weten? www.salut-wel

bel 0547-260053, app SAS

CHAUFFEUR VOOR ANWB AutoMaatje

HETANWB

AUTOMAATJE

HOF VAN TWENTE

Benjj een gezellige dameof heer, die graag auto

rijdt en een praatje maakt, dan hebben wij een

leuke vrijwilligersvacature voor jou!

Omschrijving

vrijwilligerswerk

Het verzorgen van het vervoer van deur tot deur met jouw

eigen auto voor minder mobiele inwoners, waarbij het ge-

sprek tussen deelnemer en chauffeur een waardevol sociaal

contacmoment is.

 

Jouw profiel

In het bezit van een geldig rijbewijs B en in het bezit van een

eigen auto om in te zetten als AutoMaatje, bij deelnemers, bij

voorkeur, uit je eigen woonplaats.

Je houdt van omgang met mensen en vindt het fijn om op

wisselende tijden ingezet te worden.

Je bent goed in het nakomen van afspraken.

Werkuren per week/maand

In overleg op basis van aanvraag.

Wij bieden

Begeleiding door de coördinator van Salut. Reiskostenver-

goeding + eventuele parkeerkosten. Jaarlijkse waardering en

een gezellig uitje. Een dankbare en zinvolle activiteit.

Doelstelling organisatie

  

 

n slechtseen greep uit ons ruime aanbod.

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

PLANNER ANWB

AUTOMAATJE

HOF VAN TWENTE

ANWB AutoMaatje

Ben jij die accurate vrijwilliger die goed kan plan-

nen, dan is dit de vrijwilligersbaan voor jou!

 

vrijwilligerswerk

Je koppelt het vervoersverzoek van een inwoner die zich te-

Iefonisch aanmeldt bij het ANWBAutomaatje aan een vrijwil-

lige chauffeur. Je bent één dagdeel per week aanwezig bij

Salut in Goor om deze ritten te plannen.

Jouw profiel

Je bent computervaardig en in staat een nieuw [eenvoudig)

softwareprogramma e leren gebruiken. Je vindt het leuk om

met mensen om te gaan, bent enfhousiast en kan goed in

teamverband werken.

Werkuren per week/maand

Min. één dagdeel per week (3,5 uur), van 09.00-12.30 uur

via een wekelijks rooster [frequentie nader te bepalen).

 

Wij bi

Begeleiding door de coördinator van Salut. Een training voor

de functie, eventuele reiskostenvergoeding. Jaarlijkse waarde-

ring en een gezellig uitje. Een dankbare en zinvolle activiteit.

Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in de gemeente Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met vrijwik

ligers. Zo ook ANWB AutoMaatje. Met AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe

onkostenvergoeding. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de

reden dat deze vervoerservice is opgezet. Het inifiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.

1O JULI 2019

Aanvragen subsidie 2020

voor jaarlijks terugkerende en

eenmalige activiteiten

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft

op dinsdag 28 mei 2019 de subsidieregels voor 2020

vastgesteld. De nieuwe subsidieregels kunt u vinden

op: www.hofvantwente.nl.

U kunt een nieuwe aanvraag

* jaarlijks terugkerende ac

° eenmal i n (sub:

sportstimulering (subsidieregel 10)

e accommodaties (investeringen en beheer en exploi-

tatie maatschappelijk vastgoed)

  

   

 

Subsidie aanvragen?

Als u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor een

subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan

subsidie worden aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport,

cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promo-

tie van de kernen.

 

  

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten

(basissubsidie)

Als u in voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen op

grond van de subsidieregels, die vallen onder de beleidsterrei

nen sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen

en promotie van de kernen dan komt u misschien ook in 2020

voor een subsidie in aanmerking. Nadere informatie kunt u vin-

den op onze website www.hofvantwente.nl, bij de betreffende

eregels.

 

 

  

 

   

Subsidie eenmalige activiteiten

idies voor investeringen Accommodaties

regel 5 a)

s voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan

het in stand houden van of beter toegankelijk maken van spe:

fieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg), die

in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.

 

 

 

 

Subsidie voor pa

liteit en cohesie

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een eenmalige

activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg

of jeugd of wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt

of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter

leren kennen, dan kunt u daar misschien een subsidie voor ont-

vangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaam-

heid van inwoners en de participatie van kwetsbare groepen

vergroten. Daarnaast wil de gemeente het vrijwilligerswerk en

de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. De subsidie

kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

ipatie, leefbaarheid, sociale kwa-

 

Voor de volgende activiteiten zijn eenmalige subsidies beschikbaar:

* Activiteiten, die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, soci

ale kwaliteit en cohesie

© Maatschappelijke initiatieven in de buurtschappen

* Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud

daarvan.

  

 

 

Eenmalige subsidie sportstimulering

(subsidieregel 10

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigin-

gen voor:

* Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk

* Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

® Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een ar-

beidshandicap, reintegratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkomen van een-

zaamheid van kwetsbare ouderen

* Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

* Activiteiten, die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

* Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, inter-

nationale sportevenementen

 

 

  

  

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de

periode 1 juni tot 15 september 2019.

 al aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal

aanvraagformulier dat te vinden is op www.hofvantwente.nl.

Voor het indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerken-

ning nodig.

 

Aanvragen

Wij adviseren u om, voordat u een aanvraag indient, eerst de ver-

ordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een

eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn

eveneens te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

 

op onze website https://www.hofvantwente.nl/actu-

eel/overzicht-subsidies.html
 

www.hofvantwente.nl

BEKENDMAKINGEN

 
Van 11 juli 2019 t/m 21 augustus 2019 ligt het ontwerp-bestem-

ingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019' voor een

ieder ter inzage.

De gemeente Hof van Twente wil hac

dersteunen bij de ontwikkeling van i

 

  

Eén van de manieren waarop zij dat wil doen, is de mogelijkheid

bieden om deel e nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het

buitengebied.

Kleinschalige plannen, die niet passen in het geldende bestem-

mingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden

meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen' kan

daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

In hef Veegplan 2019 zijn 89 initiatieven meegenomen. Hiervan zijn

er 42 particulier aangemeld. De overige initiatieven worden ambte-

lijk meegenomen.

Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende

bestemmingsplan hersteld. Welke locaties worden meegenomen in

 

het Veegplan 2019 kunt u lezen op onze website www.hofvantwen-

te.nl/ruimtelijkeplannen/veegplan2019.

Het ontwerpbestemmingsplan is n te zien:

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

7 te Goor

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

plan2019

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

roo/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxveegplan2019.OP10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ hitp://fip hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGx

Veegplan2018:/NL.IMRO.1735.BGxveegplan2019-OP10.

Tijdens de inzagelermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op

afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Op bladzijde twee van dit Hofnieuws treft u alle of:

ficiële bekendmakingen voor dit Veegplan aan.

 

   



Vervolg Veegplan 2019

Ontwerp-beeldkwaliteitsplannen

Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook 19 ontwerp-

beeldkwaliteitsplannen voor een ieder ter inzage van 11 juli 2019

t/m 21 augustus 2019.

Deze ontwerp-beeldkwaliteitsplannen liggen ter inzage als bijla-

ge bij het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Veeg-

plan 2019" en zijn in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen

 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeen-

teijke inspraakverordening schriftlijk of mondeling (op afspraak]

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen-

te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerp-beeldkwaliteitsplannen

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van

Hof van Twente op grond van arfikel 110c van de Wet geluid-

hinder bekend, dat in dezelfde periode ontwerp-beschikkingen

hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen.

 

De ontwerpbeschikkingen hebben betrekking op het vaststellen

van een hogere grenswaarde (geluid] voor de volgende adressen:

- Enterweg 7 Markelo

- Luttekeveldweg 1 Markelo

- Rijssenseweg 24 Markelo

- Proodsweg 1 Ambt Delden

- Deldensestraat 156 Goor

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college

van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

 

Op 9 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan ‘Buitengebied

Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg ó Markelo' ‚ gewijzigd

vastgesteld.

Eris een verzoek ingediend om toepassing van de ‘Rood voor Rood'-

regeling voor de locatie Brikkenweg ó te Markelo. Op het perceel

wordt circa 1.900 m? landschap ontsierende bebouwing gesloopt

en circa 1.900 m? aan verharding en kuilvoerplaten verwijderd. Ter

compensatie mag daarvoor een woning worden gebouwd. Om deze

ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is deze wijziging van

het bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp op een aantal

ondergeschikte punten aangepast. De waterparagraaf in de toelich-

ting van het bestemmingsplan wordt aangepast en de regels worden

gewijzigd ten aanzien van het voor bewoning in gebruik nemen van

een deelruimte. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus

2019 voor een ieder ter inzage en is in e zien:

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

7 te Goor

- op onze website www:hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen

-via deze rechtstreekse link: http://wwwruimtelijkeplannen.nl/web-

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

 

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

von: _ htip://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NLIMRO.1735.BGx-

brikwgó-/NL.IMRO.1735.BGxbrikwgó-VS10.

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van

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

den ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend

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

weest

- 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 voorlo-

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 werking. Als binnen de be-

roepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend,

treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente

maken bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft beslo-

ten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimte-

lijke ordening e nemen voor de kern Markelo.

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 11 juli 2019 in werking en ligt

met ingang van die datum ter inzage. Het voorbereidingsbesluit

is in te zien:

-tijdens 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/2planidn=NL.IMRO.1735.VBxMarkelo-OH1O

De bestanden van het digitale voorbereidingsbesluit zijn te

downloaden  van: _ htip://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735.VBxMarkelo-/NL.IMRO.1735.VBxMarkelo-OH10

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep

open.

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regu
  

Ontvangen op

Beldsweg 1, Ambt Delden

het bouwen van een kapschuur 24 juni 2019

Oude Sluisweg t.h.v huisnummer 3, Diepenheim

het kappen van een eik 3 juli 2019

Breîefers'ran' 29e, Hengevelde

het bouwen van een woning 26 juni 2019

Brikkenweg naast huisnummer 6, Markelo

het bouwen van een woning met een bijgebouw __ 26 juni 2019

Westerflierweg 4a en 4b, Markelo

het wijzigen van de situering van twee vergunde woningen en het

vergroten van deze woningen 26 juni 2019

Langenhorsterweg 4, Ambt Delden

het vergroten van een bedrijfspand 23 juni 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Beukenlaan t.h.v. huisnummer 10, Bentelo

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf donderdag 4 juli

2019 15 augustus 2019

Sluisstraat 10, Delden

het verbouwen van een bedrijfspand, ter inzage vanaf donderdag 4

15 augustus 2019

het uitbouwen van een bedrijfshal, ter inzage vanaf zaterdag 29

juni 2019 10 augustus 2019

Het Elferink 6, Diepenheim

het kappen van een nofenboom, ter inzage vangf zaterdag 29

juni 2019 10 augustus 2019

Roerdompstraat 67, Goor

het kappen van een Noorse esdoorn, ter inzage vanaf donderdag

4 juli 2019 15 augustus 2019

Brummelaarsweg 194, Markelo

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, ter

inzage vanaf woensdag 3 juli 2019 14 augustus 2019

Scheppel 2, Markelo

het bouwen van een tuinhuis met overkapping, er inzage vanaf

dinsdag 2 juli 2019 13 augustus 2019
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Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Gondalaan 6, Goor

het bouwen van een woning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Grotestraat 33, Markelo

het oprichten van een bewegingscentrum

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 bezwaarschriftzet 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 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.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 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 beslui]. 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.

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 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 0547858585

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.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Hengevelde

-Vergunning Houtdorp Hengevelde van 20 i/m 22 augustus

2019, terrein gelegen achter Goorsestraat 16/16a Ô2-07

2019

Delden

- Vergunning Nacht van Delden op 13 juli 2019 en Maibaum-

feest op 14 juli 2019, Ressingplein. In verband hiermee zullen

op 13 juli 2019 vanaf 08.00 uur tot 14 juli 2019 24.00 uur

het Ressingplein en een gedeelte van de Kortestraat worden

afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen (28-06-

2019)

- Vergunning Delden City Run op 13 oktober 2019 over diverse

wegen (26-06-2019]

- Vergunning Cultureel Straatfestival op 15 september 2019 in

hef centrum van Delden. In verband hiermee zullen op 14 sep-

tember 2019 van 19.00 uur tot 15 september 2019 23.00 uur

de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders

in beide richtingen:

- Langestraat, voor zover gelegen tussen de Spoorstraat en

de Hengelosestraat

- Marktstraat, voor zover gelegen tussen de Langestraat en

Achter de Kerk

- Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de Langestaat en de

Noordwal

- Kortestraat, voor zover gelegen tussen de Langestraat en

de Zuiderhagen

- Alle zijwegen uitkomend op de Langestraat, voor zover ge-

legen tussen de Spoorstraat en de Hengelosestraat

- Kerkplein

- Markt

- Ressingplein (02-07:2019]

Goor

-Vergunning Voetbalwedstrijd FC Twente-Leuven op 20 juli

2019 bij GFC, De Mossendam 4 (03-07.2019)

Markelo

- Vergunning Höfteballooning op 13 juli 2019 aan de Haaks-

bergerweg 3a [Kerspel Goor). In verband hiermee zullen op

13 juli 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur de volgende wegen

worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen

uitgezonderd aanwonenden):

« Kanaalweg, voor zover gelegen tussen de Haaksbergerweg

n het kanaal

© Esweg, voor zover gelegen tussen de Haaksbergerweg en

de Kanaalweg

« Parallelweg Haaksbergerweg (uitgezonderd voor het parke-

ren van bezoekers, inrijden vanaf kant Hengevelde] (05-07-

2019)

Hof van Twente

- Collectevergunning Stichting De Opkikker van 14 t/m 20 au-

gustus 2019 (03-07-2019)

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 schritelijk indienen bij burgemeester en wethouders

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

Degene die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige

voorziening verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderstaande persoon is vanwege het niet voldoen aan de ver-

plichting 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

ingeschreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft

plaatsgevonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van

betrokkene.

 

Datum  [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres |ingang adres

03-07:2019 |N

 

Onbekend _ |16-042019

      

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


