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.Twefte Op onze website www.hofvantwente.nl kuntu veel
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trent corona! De medewerkers die u hier e woord

Adressen en telefoonnummers h

staan hebben daar ook geen kennis van.Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor: _ dingen digitaal regelen.

  
a°.'‚'$‘.ìf‚'â'‚:"" Höfte7, 7471 DK Goor eesig p3

e Dinsdog 09.00- 17.00 wur ingsnummer gemeente Hof van Twente _ Milieupark Groen-Recycling Twente

® e E E ee Woensdag 09.00- 17.00 wur Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

° e E Donderdag 09.00- 13.00 uur toorlijden van de gemeente kunt u bellen naar: Telefoon: 0547 - 286 600

Ook bereikbaeronder: 14 05 47 Vrijdag 09.00- 13.00 wur -_ Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark
Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar

WhatsAppnummer:

U krijgt antwoord binnen

Ù kunt ook chatten met de gemeente vi

Afspraak maken?

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk  Openingstijden Milieupark:

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld _ « Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

 www.hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 wur) _ 0947 858585
voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tof 16.00 uur

 

Zomerbrief 2020 schetst onzekerheden en dilemma’s

 

Onzekere periode maakt scherpe financiële keuzes nu moeilijk

Het budgettaire perspectief van de gemeente Hof van Twente komt steeds verder onder druk te staan. De stijgende

kosten n 09 de zorg, de dalende (dividendjinkomsten en stijgende risico's hebben een negatief effect op de gemeen-

telijke begrofing. Daar komen de kosten nog bij van de coronacrisis, voor zover

‚ Die combinatie van factoren, samen met de onzekerheid over de finan
door het

 

niet worden gecompenseerd

Ie effecten van de coronacrisis,
 

maken hef nog te vroeg om nu l ingrijpende keuzes te maken in een definitieve Kadernota.

Wethouder Harry Scholten: "Een vastomlijnd dekkingsplan is in deze onzekere periode nog niet te maken. Daarom kiezen we ervoor om de

onzekerheden en dilemma's Ie schetsen in een Zomebrief. Daarmee combineren we de eersie bestuursropportage (Berap) en de Kadernota. De

komende maanden gaan we gebruiken om het dekkingsplan verder uit te werken. Dit plan wordt gepresenteerd met de Begrofing, in november.

Dat wordt een pitige klus, want om financieel gezond te bliven zullen scherpe keuzes nodig zijn.”

De gemeenteraad vergadert op 23 juni over de Zomerbrief. In die vergadering bespreken de raad en hef college de dilemma's. Het college gaat

vervolgens met die discussie en uilkomsten aan de slag om de definiieve keuzes te maken, om in het nojaar een sluitende begroting/dekkingsplan

te kunnen presenteren.

Vorig jaar heeft de gemeente al ingrijpende keuzes moeten maken om de programmobegroling 2020 sluitend te krijgen. De lagere inkomsten

vanuit het Rijk en de blijvend hoge kosten in het sociaal domein maakden onze financiële positie kwetsbaar. Het leidde tof een pakket aan struc-

turele maatregelen van in tofaal 3,5 miljoen euro, die dit jaar en komende jaren moeten worden gerealiseerd. Eventuele nieuwe maatregelen in

de programmabegroting 2021 zullen daar bovenop komen en dus ook gevoeld worden in de samenleving. Dit maakt het extra complex om de

nieuwe problemen goed op te vangen zoals die nu op ons af komen. De coronacrisis bijvoorbeeld brengt kosten met zich mee, maar heeft ook

invloed op de mate waarin we erin slagen om bestaande taakstelingen uitte voeren, zoals die in hef sociaal domein of op subsidies

Gemeente wil Twentsche Stoomblekerij-terrein aankopen

De gemeente is van plan om op korte termijn het TSBerrein in Goor aan te kopen. Daarover is mondeling overeenstemming met de hui-

dige eigenaar. Het officiële besluivormingstraject volgt deze zomer. Met de aankoop krijgt de gemeente zelf de regie in handen om dit gebied

om te vormen voor de functies wonen, werken en recreëren. Dit draagt bij aan het verder vergroten van de leefbaarheid in Gooren de gehele

gemeente

Het is een aankoop voor de langere termijn. De gemeente neem! de ijd om het gebied de komende jaren op een goede manier e ontwikkelen.

Voor de huidige huurders zal r op de korte termijn dan ook niet veel veranderen. Eventuele veranderingen zullen uiteraard in goed overleg gaan

Kijk voor meer informatie op www.hofvantwente.nl/nieuws

N TET

® hof van twente

Vrijwilligersvacature

 

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 í

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

 

VRIJWILLIGER

VERBINDINGSDIENST DISTRICT TWENTE

Gaat jouw hart sneller

EE

m.e:;l rhcwu‚,;nbâ‚’. Rode
ie technisch, meld je dan :

e e Kruis

een verschil!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Samen met andere vrijwilligers vit je team draag je de ver-

antwoording voor alle communicatie tijdens grootschalige

evenementen, maar ook bij calamiteiten. De dienst zorgt er-

voor dat het communicatieverkeer technisch soepel verloopt.

De benodigde apparatuur neerzetten en aansluiten, zodat alle

diensten en hulpverleners kunnen vertrouwen op befrouwbare

communicatie via portofoons. Het onderhouden van de appa-

ratuur behoort ook tot de taken van je team.

 

Jouw profiel

Je beschikt over technische kennis en vaardigheden. Je bent

minimaal acht vur per maand beschikbaar, stressbestendig,

ce:in samenwerken en je hebt goede communicatieve vaar-eden.

  

ature uit ons ruime aanbod. Meer weten?

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

Werkuren per week/maand

Minimaal 8 ur per maand

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een enthousiast team,

waar je je technische Îwulìlel?en verder kan ontwikkelen.

Mogelijkheden om ervaringen op te doen met verbindingen

maken binnen een maatschappelijke organisatie op diverse

evenementen. Trainingen ter ondersteuning van je functie, een

vergoeding van gemaakte kilometers en andere kosten.

 

Doelstelling organisatie

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de

hoek — en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart t de

mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vr igers

die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit

onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdig-

heid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en

algemeenheid.

 

 

 

Samen maken we een verschil!

www.hofvantwente.nl

 

Ontwerpbestemmingsplan

‘Buitengebied Hof van Twente,

herziening Deldensestraat

ong. Goor’

Van 18 oni /m 29 ii 2020 t et onwerebestemingeplan
‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong

Goor’ voor iedereen ter inzage.

Het plangebied Deldensestraat ongenummerd {fen westen van num-

mer 156] ligt aan de rand van Goor en vormt daarmee een onder-

deel van de overgang tussen het dorp en het buitengebied. Iniia-

tiefnemer is van plan om het plangebied e herontwikkelen en vier

woningen te realiseren. Ditis mogelijk met toepassing van de Rood

voor Rood-regeling, waarmee met de sloop van landschap ontsie-

rende bedrijfsbebouwing elders in de gemeente Hof van Twente,

het bouwrecht voor het realiseren van vier grondgebonden wonin-

en is verkregen. Het plan is niet in overeenstemming met het gel-

dende bestesmingsplen, Om de gewenste ontwikkeling mogijk

Ie maken,Is deze herziening van h bestemmingsplan opgestid,

Het ontwerpbestemmingsplan 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: htips://wwwruimtelijkeplannen

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxDeldensestraat-OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

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

NL.IMRO.1735.BGxDeldensestraat:/NL.IMRO.1735.BGxDelden-

sestraat-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifelijk of mondeling

(op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-

kwaliteitsplan van 18 juni t/m 29 juli 2020 voor iedereen ter

inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Delden-

sestraat ong. Goor’ fer inzage en is 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 iedereen op grond van de gemeen-

telijke inspraakverordening schrifteijk of mondeling (op afspraak]

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen-

te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikking hogere

waarde Wet geluidhinder

Ook maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof

van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder

bekend, datIn dezelide periode de ontwerp-beschikking hogere

waarde Wet geluidhinderter inzage lgf. De ontwerpbeschikking

heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde

geluid voor de Îocatie Deldensestraat ongenummerd te Goor.

 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 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.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Almelosestraat 7c, Ambt Delden

het wijzigen van de situering van een nieuw te bouwen woning

Ontvangen op

  

26 mei 2020

Schuttenweg 9, Ambt Delden

het bouwen van een woning met inwoning 5 juni 2020

Hooijerinksplein 9, Delden

het wijzigen van een brandschei 8 mei 2020

Langestraat 27, Delden

3 juni 2020het käppen van een tulpenboom

Midfendarperweg 6, Diepenheim
het bouwen van een bedrijfswoning, het aanleggen van een uitrit

  

n het kgppen van bomen 2 juni 2020

Nijstadstraat 12, Diepenheim

hef bouwen van een woning 28 mei 2020

Grotestraat 105c, Goor

het plaatsen van een dekkepel 7 i 2020

Grotestraat 93, 93b en 93c, Goor

het legaliseren van 3 oppartementen 5 juni 2020

Bergweg 9, Markelo

het verbouwen en vergroten van een wonin 4 juni 2020

Herikerweg naast huisnummer 36, Markélo

het bouwen van een kinderdagopvang met bijgebouw en het

aanleggen van een uitrit 21 mei 2020

Larenseweg naast huisnummer 45, Markelo

het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen

van een uitrit 6 mei 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informati

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Almelosestraat 28, Ambt Delden

het aanleggen van een vijver,

ter inzage vanaf woensdag 10 juni 2020

Oelerweg 8, Ambt Delden

het bouwen van een rcreafieworing,

ter inzagevanaf donderdag 11 juni 2020

Beukenlaan 7, Bentelo

hetverbouwen en vergrofen van een woring,

ter inzage vanaf donderdeg 18 juni 2020

Muldersweg 2, Delden

hetkappen van een es Ier nzage vanof

woensdag 10 juni 2020, herplantverplicht

St. Annabrinkstraat 43, Delden

hei verbouwen van oen woning,

ter inzage vanaf dinsdag 9 juni 2020

Borculoseweg 55, Diepenheim

het bouwen van 2en woning,

ter inzage vangf zaterdag & juni 2020

Deventerdijk 5, Diepenheim

het verbouwen van een boerderj

ter inzage vanaf vrijdag 5 juni 2020 17 juli 2020

Oude Goorseweg 15, Diepenheim

het kappen van twse Acacie's,

ter inzage vanaf vrijdag 5 juni 2020

Pluimersdijk 1a, Diepenheim

het vorbreden van oen Ui

ter inzage vanaf zaterdag 6 juni 2020

Leusmanweg 16, Markelo

het verplaatsen van een uii

ter inzage vanaf dinsdag 9 juni 2020

 

Reactie tot

22 juli 2020

23 juli 2020

30 juli 2020

22 juli2020

21 juli 2020

  

18 juli 2020

 

 

17 juli 2020

  

18 juli 2020

21 juli 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

in het verlengde van de Barloseweg langs, de
Regge en over de Potlee (G2643, 2650 en 2644),

Ambt Delden

het kappen van 6m2 bosschage het verleggen van een wandel:/

fietsbrug over de Potlee en hef aanleggen van een fietspad

Melding Activiteitenbesluit

  

Als u wilt reageren, zie informa

Verzoek om handhaving

Hogedijk 8, Markelo

het plaatsen van een propaantank (8000 liter}

Informatie om te reageren

Bezwaar

Als v het niet eens bent met een besluit, dn kunt u op grond van

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij

de gemeente. In dit bezwaarschrift zef 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 beroep worden ingesteld

Beroep

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

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 mef de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit

Zienswijzen

Bij besluilen, 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 af-

spraak) of schrifelijk zienswijze 

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 v aan de rechter

vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te reffen. Bij een be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandel!

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 nodlì zou zijn, dan kunt u een
verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres

en handtekening. Ook moet vermeld worden waaromu het niet

eens bent met de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan

telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Vervolg

Niet vatbaar voor bezwaar of beroej

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 hiernaast genoemde aanvragen en besEmen liggen op af

spraak ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor.

Voor de openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nlÌ

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 in-

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

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

 

n Algemene wet bestuursrecht
 

Hengevelde

- Speelautomatenvergunning voor onbepaalde tijd, Goorsestraat

15 (05-06-2020]

penheim

- Standplaatsvergunning koffie, thee en zoetigheden van 14 juni

2020 t/m 13 september 2020, Grotestraat 12 (10-06-2020]

Verkeersbesluiten

-Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen bij de Rozenstraat

2 in Goor 5 juni 2020]

 

- Verkeersbesluit voor het instellen van een gereserveerde gehan-

dicaptenparkeerplaats op kenteken op de Höfte in Goor. (3 juni

2020)

 

-Verkeersbesluit voor het maken van één oplaadplaats voor het

opladen vanéén elektrisch voertuig op kenteken aan de achter-

zijde van het gemeentehuis (bij parkeerterrein Het Reggelaantje)

in Goor. [11 juni 2020]

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

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

buiten een inrichting

- Stookontheffing Luttekeveldweg a n Markelo, 1-11-2020 tot

1-11-2022 (10-06-2020)

-Stookonthelfing Diepenheimseweg 12 in Goor, 1-11-2020 tot

1-11-2022 (10-06-2020)

- Ontheffing branden kampvuur, Morsweg 25 in Delden, 10-06-

2020 tot 10-06-2022 (10-06-2020]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor iedereen 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 maakt, kan tevens om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2530 EA Den Haag.

 


