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HOFNIEUWS

Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres:
Postbus 54, 7470 AB Goor

www.hofvantwente.nl

Alleen op afspraak
Maandag
Dinsdag 		
Woensdag 		
Donderdag 		
Vrijdag 			
			

E-mailadres: info@hofvantwente.nl
Telefoon: 0547 - 85 85 85
tevens bereikbaar onder 14 05 47
Fax:
0547 - 85 85 86

Beleidsregel
Bijzondere Bijstand

Openingstijden Publieksbalie
gemeentehuis in Goor

12.00 - 19.30
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
17.00 - 19.30

De vernieuwde beleidsregel is te vinden
op onze website: www.hofvantwente.nl

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.

Milieupark Groen-Recycling Twente
Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de
Mossendamsdwarsweg nabij Goor
(bij de provinciale weg S15/N347 Goor-Rijssen).
Telefoon: 0547 - 36 34 95

Storingsnummer:
Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd
(o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote
storingen openbare verlichting) 06 - 11 30 88 27

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding
hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets
voor jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.
 eer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS 06-20894999
M
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

GROENE VINGERS GEZOCHT VOOR CARINTREGGELANDHUIS
DE STOEVELAAR IN GOOR
Je bent dol op tuinieren en je vindt het fijn dat anderen hier ook van kunnen genieten?
Omschrijving vrijwilligerswerk
Onderhoud van onze belevingstuin, bestaande uit de moestuin, bloementuin, kruidentuin en rozenborders. De bewoners die de tuin
bezoeken te woord staan.
Jouw profiel
Je bent lichamelijk in staat om in de tuin te werken (Spitten, grasmaaien, vegen, harken etc.). Je beheerst de Nederlandse taal en kan evt.
een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Wij bieden
Scholing, begeleiding, gezellige sfeer en sociale contacten.
Doelstelling organisatie
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor ieder
mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning
en advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol mogelijk leven kan leiden.
De bewoners van de Stoevelaar (o.a. ouderen met dementie) kunnen dagelijks gebruik maken van de tuin.

Diepenheim

Goor

Hengevelde

Bentelo

Wat gaat er gebeuren?
Het onverharde gedeelte in deze weg wordt verhard met zogenaamde ‘karrensporen’. De karrensporen bestaan uit 2 stroken
betonplaten. De weg wordt deels verhard omdat er veel klachten
kwamen van fietsers. Bij droog weer is deze weg op de fiets niet
goed toegankelijk door los zand. Er is gekozen voor karrensporen om een landelijke uitstraling te houden.
Meer informatie
Bewoners aan de hele Lage Eschweg in Delden ontvangen een brief
met informatie van de aannemer NTP Infra. Toezichthouder vanuit de
gemeente is Peter Schalkwijk. Hij is te bereiken via 0547 85 85 85.

Omgevingsvergunning

het kappen van een boom

Gorsveldweg 18 en 18a, Bentelo

het wijzigen van het gebruik van de woningen

Kastanjestraat 20, Bentelo

28 mei 2019
6 juni 2019

het legaliseren van een schuur		

27 mei 2019

het tijdelijk plaatsen van units		

3 juni 2019

De Mors 3, Delden

Van Kollaan 29, Goor

het legaliseren van een schuur

28 mei 2019

het Kaasplein, Markelo

het plaatsen van een solarboom 		

Rijssenseweg 18a, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen

		

3 juni 2019
25 mei 2019

Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
					
Slaghekkenweg 30, Bentelo

Reactie tot

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 4 juni
2019
				
16 juli 2019

Greeckerinckskamp 11, Delden

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf dinsdag 4 juni
2019 					
16 juli 2019

Langestraat 228, Delden

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 5
juni 2019
17 juli 2019

Nijstadstraat 16, Diepenheim

het plaatsen van een tijdelijke woonunit (stacaravan), ter inzage
vanaf donderdag 6 juni 2019
18 juli 2019

Rembrandtstraat 45, Goor

het verplaatsen van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 4 juni
2019
			
16 juli 2019

Wijnkamp 3, Goor

het plaatsen van een brandscheiding en het wijzigen van het gebruik, ter inzage vanaf donderdag 30 mei 2019
11 juli 2019

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Na de droge zomer van vorig jaar is ook 2019 relatief droog
begonnen. Maart heeft qua regen veel goed gemaakt, maar
in april en mei was er extreem weinig neerslag. Waterschap
Vechtstromen is zijn dan ook druk bezig met het sparen van
water en we roepen iedereen op om mee te doen. Om het water
dat er valt nog beter vast te houden, maait het waterschap

BEKENDMAKING E N
het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf vrijdag 7 juni
2019
		
19 juli 2019

Winterkamperweg 26, Markelo

het bouwen van een ventilatienok en het veranderen van de inrichting ter inzage vanaf woensdag 5 juni 2019
17 juli 2019

Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Beroep/Voorlopige voorziening
					
Beldsweg 20 en 20a, Ambt Delden

Reactie tot

het uitbreiden van een geitenhouderij, ter inzage vanaf donderdag 13 juni 2019
			
26 juli 2019

Informatie om te reageren

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)				
				
Ontvangen op
Almelosestraat 7a, Ambt Delden

Het verbod op asbestdaken is van tafel. Dat is het gevolg van
een besluit van de Eerste Kamer. “Teleurstellend,” reageert
wethouder Harry Scholten van gemeente Hof van Twente. Gemeente Hof van Twente heeft een groot buitengebied waar veel
boerenschuren een asbest dak hebben. “Eerst besluit het Rijk
dat asbest verwijderd moet worden omdat het gevaarlijk is.
Veel inwoners hebben ook al een flinke investering gedaan om
asbestdaken te verwijderen. Nu wordt dat verbod weer ingetrokken. Zo weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn. Dit
is moeilijk uit te leggen.” De wethouder vraagt zich af of het
asbestdakenverbod nu voorgoed van de baan is: “Ik ga ervan
uit dat de staatssecretaris met een nieuw voorstel gaat komen.
Maar dit betekent hoe dan ook een flinke vertraging voor een
asbestdakenverbod. Verder vraag ik mij af hoe de verzekeraars
gaan acteren op basis van dit besluit van de Eerste Kamer”.

www.hofvantwente.nl

Rosveld 13, Hengevelde

Gemeente Hof van Twente start op 17 juni met werkzaamheden
aan de Lage Eschweg in Delden. De werkzaamheden duren tot
26 juni. Er wordt geen omleiding ingezet.

Eerste Kamer verwerpt verbod
op asbestdaken

Meer informatie is te vinden op de website van het Waterschap:
www.vechtstromen.nl

Delden

12 JUNI 2019
Werkzaamheden Lage Eschweg in Delden

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:
06 - 57 81 34 91 Wordt binnen 24 uur beantwoord.

Voorjaar relatief droog
begonnen

Werkuren per week/maand
Ongeveer 3 uur per keer, 1 of 2 x per week op dinsdag- en/ of donderdagochtend.

Markelo

2019

Afspraak maken? dat kan:
digitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via
0547 - 85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens
de openingstijden

Vrijwilligersvacature

De beleidsregels bijzondere bijstand uit
2015 zijn vernieuwd. Er is een aantal
tekstwijzigingen doorgevoerd waardoor het makkelijker leesbaar is en er is
een schoolfonds in gekomen voor kinderen tot en met 17 jaar. Dit schoolfonds is
onder andere bedoeld zodat kinderen in
een minimagezin ook mee kunnen doen
op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het schoolreisje.

12 juni

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 OostNederland 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 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. 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 treft. Nadat de vergunning is
verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.
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Vervolg
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
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 vergunning/
ontheffing
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op onze website https://www.hofvantwente.nl/
actueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.
html

Besluiten Algemene
wet bestuursrecht
Bentelo
- op 16 juni 2019 van 08.00 uur tot 18.00 uur wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden (uitgezonderd parkeervakken) van de:
-
O.L. Vrouwestraat, voor zover gelegen tussen de Bentelosestraat en de
- Berkenstraat
- Esdoornstraat
- Beukenlaan
- Morsmanstraat, voor zover gelegen tussen de Esdoornstraat
en de Berkenstraat (05-06-2019)
Delden
- Standplaatsvergunning kip en grillproducten op elke woensdag van
19 juni 2019 t/m 31 december 2020, De Kolk (05-06-2019)
Goor
- Ontheffing art. 35 D&H van 27 t/m 30 juni 2019, Grotestraat
102 (04-06-2019)
- Vergunning School- en Volksfeest van 26 t/m 30 juni 2019, het
opbouwen vanaf 17 juni 2019 en het afbouwen t/m 4 juli 2019.
In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen
worden genomen:
-
De parkeerplaats op De Höfte (schoolfeestweide) zal worden
afgesloten voor het regulier parkeren van voertuigen vanaf maandag 17 juni 2019 t/m donderdag 4 juli 2019.
- De parkeerplaats achter de Reggehof zal worden afgesloten voor
het regulier parkeren vanaf vrijdag 21 juni 2019 t/m zondag 30
juni 2019, met uitzondering van de Brandweer en de Politie.
-
Het Reggelaantje t.h.v. De Trekpleister zal worden afgesloten
voor alle bestuurders in beide richtingen vanaf zaterdag 22 juni
2019 t/m zondag 30 juni 2019.
- De H. Heijermansstraat, voor zover gelegen tussen de kruising
met de Grotestraat en de kruising met de Laarstraat, zal worden
afgesloten op:
- donderdag 27 juni 2019 van 15.00 uur tot 02.00 uur
- vrijdag 28 juni 2019 van 18.00 uur tot 03.00 uur
- zaterdag 29 juni 2019 van 13.00 uur tot 03.00 uur
- zondag 30 juni 2019 van 12.00 uur tot 01.30 uur

Vervolg
- In verband met de Kinderoptocht zullen op zaterdag 29 juni
2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur de volgende wegen worden gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen: Irisstraat,
Stationslaan, Diepenheimseweg (vanaf spoorwegovergang tot
aan Kerkplein), Kerkplein, Kerkstraat (vanaf Kerkplein tot aan de
Grotestraat), Grotestraat (vanaf Kerkstraat tot aan de kruising met
de Herman Heijermansstraat). Tevens geldt voor deze wegen een
parkeerverbod voor beide zijden van de weg (inclusief parkeerhavens). Na het voorbijgaan van de optocht worden deze wegen
zo spoedig mogelijk weer vrijgegeven.
- In verband met de Allegorische optocht zullen op zondag 30 juni
2019 de volgende wegen worden gesloten voor alle bestuurders
in beide richtingen:
Waterstraat, Irisstraat, Stationslaan, Diepenheimseweg (vanaf
spoorwegovergang tot aan Kerkplein), Kerkplein, Kerkstraat, Van
Kollaan, de gehele H. Heijermansstaat, Laarstraat, Grotestraat,
Schoolstraat, Iependijk, Lindelaan, Deldensestraat (gedeeltelijk),
Julianaplein, Hengevelderstraat, Molenstraat, Wheeweg, Nijverheidsweg, D.J. Bunschotenstraat. Tevens geldt voor deze wegen
een parkeerverbod voor beide zijden van de weg (inclusief parkeerhavens).
Na het voorbijgaan van de optocht worden deze wegen zo spoedig mogelijk weer vrijgegeven.
-O
 p zondag 30 juni 2019 van 08.00 uur tot einde optocht zal
het éénrichtingsverkeer op de Molenstraat worden opgeheven.
-O
 p zaterdag 29 juni 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur en op
zondag 30 juni 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur wordt een
parkeerverbod ingesteld voor beide zijden van de Meenweg,
Weddehoenlaan, Blankenvoortlaan, Kevelhamlaan.
- Vanaf woensdag 19 juni 2019 t/m dinsdag 2 juli 2019 wordt aan
de bewoners van het appartementencomplex De Gruyt en het bestemmingsverkeer aldaar een algemene ontheffing verleend voor
het inrijden van de toegangsweg (zijwegstraatje van de Herman
Heijermansstraat).
-O
 p donderdag 27 juni 2019 van 17.45 uur tot 02.00 uur, op
vrijdag 28 juni 2019 van 19.00 uur tot 03.00 uur, op zaterdag 29 juni 2019 van 19.00 uur tot 05.00 uur en op zondag
30 juni 2019 van 18.00 uur tot 04.00 uur zal de Grotestraat,
voor zover gelegen tussen de Waterstraat en de H. Heijermansstraat, worden afgesloten voor alle bestuurders in beide
richtingen (11-06-2019).
- Vergunning Sterfeest op 29 en 30 juni 2019, Sterplein en Grotestraat 91 (07-06-2019)
Markelo
- Vergunning Boerderijverlichting Markelo van 16 t/m 27 oktober
2019 (5-6-2019)
Hof van Twente
-
Verklaring van geen bezwaar fietstoertocht op 25 augustus
2019 (5-6-2019)
Bezwaarmogelijkheid
Besluiten Algemene wet bestuursrecht
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van bekendmaking 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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

