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“w…dy nnen 24 uur beantwoord

Ontwikkeling op 89 erven door het Veegplan 2019 ;€h Rijkswaterstaat
S SG] Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

 

    Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling,

ondersteunen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop we dat doen is het Veegplan voor het buitengebied.

Dit doen we om het buitengebied 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

moment werken wij aan de uitwerking van het tweede Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voortgang

van dit tweede Veegplan en het mogelijk opstarten van het derde Veegplan.

 

 

 

Veel animo

In februari van dit jaar informeerden wij u over het grote aantal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen hadden onder

meer befrekking op het toevoegen van roodvoorroodwoningen in het buitengebied, kleinschalige uitbreiding van nietagrarische bedrijvig-

heid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing{vab]. In de periode tot nu hebben de deelnemers erfinrichtingsplannen en

haalbaarheidsonderzoeken aangeleverd. Bij de erfinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene inpassing. ledere ontwikkeling op dot

gebied draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

Deze rapporten samen maken deel uit van het Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt de bestemming gewijzigd. Ook zijn er ambte-

ijke wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kapschuren 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 te realiseren. De sloopvoucher kan ook worden verhandeld,

zodat de nieuwe eigenaar een ontwikkeling in 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? e slopen agrarische bebouwing

ingezet. Door het inzetfen van de sloopvouchers ontstaat ook de sloopverplichting. Dat betekent dat als gevolg van dit veegplan in tofaal circa

30.000 m? aan leegstaande agrarische bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tijd.

Inzagetermijn

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019 met ingang van donderdag 11 juli 2019

ter inzage te leggen. De inzagetermijn loopt tot en met woensdag 21 augustus 2019. Eenieder kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.

Veegplan 2020

Gezien de getoonde belangstelling voor de eerste twee versies van het Veegplan overwegen we in het najaar van 2019 een derde Veegplan

voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dn kunt u zich nu al

bij ons aanmelden. Hopelijk is het volgende Veegplan dan voor u een vitkomst!

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met

van Twente via tel. 0547:8: 

 

Het kabinet wil vanaf 2023 een vrachtwagenheffing invoeren. Dat betekent dat binnen- en buitenlands vrachtverkeer gaat betalen voor het

gebruik van de weg. Het geld wat dat oplevert, wordt dan gebruikt voor de vervoerssector. Denk aan verlaging van de motorrijtuigenbe-

Ìasting op vrachtwagens, of projecten voor innovatie en verduurzaming van de sector. De landen om ons heen hebben ook al zo'n heffing.

Deze maatregel heeft een paar mogelijke gevolgen. Enerzijds een kostenstijging voor bedrijven (door de heffingskosten of door omrijden).

Anderzijds heeft de maatregel mogelijk tot gevolg dat er meer vrachtverkeer over provinciale wegen gaat rijden, waarvan er ook een

aantal door kernen gaat.”

De overheid is hierover een wetsvoorstel aan het voorbereiden. U kunt hier via internet op reageren tot 7 augustus 2019

Meer weten: https://www.vrachtwagenheffing.nl/

Reageren: https://www.internetconsultatie.nl//wet_vrachtwagenheffing
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Afsluiting N35

tussen Raalte en Wierden

  

Heerenveen]

[Amersfoort

 /

= hoofrijbaan N35: Î =N35 Salland-Twentetunnel:

15 juli 06.00 uur tot en met 22 juli 06.00uur tot en met

5 augustus 06.00 UUr 2 augustus 06.00 Uur

Afsluiting N35 tussen Mariënheem en

Nijverdal vanaf de parallelweg na de

spoorwegovergang bij Mariënheem tot

de Grotestraat in Nijverdal.

 

Nijverdat

Afsluiting N35 tussen Mariënheem en

Nijverdal vanaf de parallelweg na de

spoorwegovergang bij Mariënheem tot

en met de tunnel in Nijverdal volledig

afgesloten in beide richtingen.

        

   

   

    

[Puemma]|

 
Â =N35 tussen Nijverdal en Wierden:

22 juli 06.00 uur tot en met

29 juli22.00u

Afsluiting N35 tussen Nijverdal en

Wierden vanaf de parallelweg na de

spoorwegovergang bij Mariënheem tot

en met de kruising met de N350 in beide

richtingen afgesloten.

Ernstige verkeershinder N35 tussen Raalte en Wierden van 15 juli tot en met 5 augustus.   
www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Slaghekkenweg 20b, Bentelo

het veranderen van een uitrit

Den Hof 10, Delden

het verbouwen van een praktijk tot een woning

Hassinkstraat 2 en 6, Delden

het gewijzigd bouwen van twee vergunde woningen 3 juli 2019

ieter Langendijkstraat 85, Goor

29 juni 2019

1 iuli 2019

   

Verlengen beslistermijn

 

   

 

het legaliseren van een overkapping 2 juli 2019 Als u wil Ie info,

Diepenheimsestraat 59d, Hengevelde A wilt reageren, zie Ï D

het verplaatsen van een uitrit 28 juni 2019 iet vatbaar voor bezwagr of beroep

Pot 5, Markelo H 4,G:

het plaatsen van een pellet kachel 5 juli 2019 H 'aven %, Goor

Twikkelerweg 2, Markelo ‚et bouwen van een kantoorgebouw

het verbouwen van een woonboerderij $ juli 2019

Melding mobiel puinbreken

Verleende omgevingsvergun

(regulier)

  
Als u wilt reageren, zie informa'

Verzoek om handhaving

Fokkerstraat 2a, Markelo

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

in de omgeving van de Almelosestraat 5,

Ambt Delden

het verharden van een weg, ter inzage vanaf woensdag 10 juli

2019 21 augustus 2019

Brinkweg 3, Delden

het bouwen van een schuur, ter inzage vanaf donderdag 18 juli

2019 29 augustus 2019

Dammaten 10, Goor

het uitbreiden van een bedrijfspand, ter inzage vanaf donderdag

11 juli 2019 22 augustus 2019

Grotestraat 33 voormalig Zonneweg 20,

Markelo

het vergroten van een sportschool, ter inzage vanaf zaterdag ó

juli 2019 17 augustus 2019

hetinzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 22 juli 2019

tot en met 9 augustus 2019

Van rechtswege verleende

omgevingsvergunningen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Effinck 29, Markel:

het plaatsen van een tijdelijke woonunit, ter inzage vanaf donder-

dag 4 juli 2019 15 augustus 2019

Koelertsweg 1, Markelo

het verbouwen van een schuur tot kantoorruimte, ter inzage vanaf

donderdag 11 juli 2019 22 augustus 2019

 

 

Informatie om te reageren

Bezwaar

Als v 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 be-

roep 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 v 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.

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 dt niet met een melding kan worden volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders.

Vervolg

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.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besiuiten 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.

 



Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

iene onlewebsilelúl‘ps://ww’&l.lnlfvänfwecúe.nl/e:-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Hengevelde

-Vergunning ‘Hengover Outdoor’ met Beachtennis op 27 juli

2019, Zomerfeestterrein Goorseweg (16-07.2019).

Diepenheim

- Vergunning Heimland Festival van 26 1/m 28 juli 2019. In ver-

band hiermee zullen op 24 en 25 juli 2019 van 12.00 uur tot

20:00 wur (fijdens opbouw), 26 juli 2019 van 14.30 wur tot

24.00 uur en 27 en 28 juli 2019 van 10.00 uur tot 24.00 uur de

Hagen [tussen Raadhuisstraat en Kuimgaarden] en de Raadhuis-

straat (tussen Middenstraat en Ruimersdijk] worden afgesloten

voor alle bestuurders in beide richtingen . Ook wordt er een

kampeerontheffing verleend van 18 t/m 29 juli 2019 aan de e

Broekweg 4 (16-07-2019).

Delden

- Vergunning Rolstoelvierdaagse van 22 1/m 26 juli 2019 In verband

hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

« op maandag 22 juli 2019 van 18.00 uur tot 22.30

wur zullen de volgende wegen worden afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen:

- Langestraat (voor zover gelegen tussen de Hengelosestraat

en de Spoorstraat);

. Spoorstraat (voor zover gelegen tussen de Langestraat en de

Stationsweg];

- Stationsweg;

- Dr. Gewinstraat;

- Zuiderhagen;

- Zuidwal;

- Kortestraat;

-Ressingplein (vanaf 15.00 uur ook enkele parkeerplaatsen

th.v. Ressingplein 1).

Vervolg

* van dinsdag 23 juli 2019 t/m vrijdag 26 juli 2019 zal

de Reigerstraat | het deel dat ligt tussen de Bernhardstraat en

de Strampenstraat] worden afgesloten voor alle bestuurders in

beide richtingen.

* iv‚m. de intocht van de deelnemers zal de Langestraat geslo-

n worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen

op vrijdag 26 juli 2019 zal van 15.00 uur tot 17.00

wur. Deze afsluiing duurt zoveel korter of langer als gewenst

dan wel noodzakelijk is. De Langestraat wordt afgesloten vanaf

Hotel Restaurant “De Zwaan” tot aan de kruising met de Spoor-

straat. Ook alle zijwegen die uitkomen op dit gedeelte van de

Langestraat worden afgesloten.

* van 22 juli 2019 t/m 26 juli 2019 zal een parkeerverbod

worden ingesteld aan beide zijden van de volgende wegen:

 De Reigerstraat, het gedeelte da ligt tussen de kruising met de

Bernhardstraat en de Reigerstraat nr. 2;

- Cramerstraat, het gedeelte tussen de kruising met de Bernhard-

straat en de kruising met de Strampenstraal;

- Bernardstraat, het gedeelte tussen de kruising met de Reiger-

straat en de kruising met de Cramerstraat;

- Strampenstraat. (05-07:2019]

Goor

- Vergunning voor de ‘Mallorcaparty’ op 27 juli 2019 In verband

hiermee zal op 27 juli 2019 van 17.00 uur tot 02.00 uur de Gro-

testraat worden afgesloten. Het gaat om het deel dat ligt tussen

de Waterstraat en Grotestraat 120 (Naafs) (10-07:2019)

Markelo

-Vergunning voor de ‘Castle Fair’ op 14 september 2019 aan

de Weldammerlaan. In verband hiermee zal een parkeerverbod

worden ingesteld aan beide zijden van de Diepenheimseweg

van 09.00 uur tot 18.00 vur. (10-07:2019}

Bezwaar

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes] kunnen belanghebbenden hierte-

gen schritelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

www.hofvantwente.nl

 

Vrijwilligersvacature

salUL.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


