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Dat kunt v doen op de volgende monieren:

 

 

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1À,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milie

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16,30 uur

oleringen, gevonden huisdieren, storingen * Zaferdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden igitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

G huis Alleen op afspraak. * Telefonisch: 0547- 85 85 85

D U kunteen afspraak maken voor: « Persoonlijk aan de balie van het publiekscenirum,

Bezoekadres: De Höfte7,7471 DK Goor p' p

2 Maanda 12.00- 19.30 r tijdensde openingslijden (zie hiervoor].Postbus 54, 7470 AB Goor 4 9 Ù g

7 @h ontentenl Dinsdag 09.00- 17.00 uur /

Tel nummer: 0547. 85 85 85 Woensdag 09.00- 17.00 uur Storingsnummer gemeenteanvun Twente

ES í Donderd 09.00- 13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoorlijden van deOok bereikbaar onder: 14 05 47 EES ö

WhatsAppnumm Vrijdag 09.00- 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar:

U krijgt antwoord binnen T werkdag} van-Medar

U kunt ook chatten met de gemeente via: maken? t
openbare verlichting, etc.)

 

 

Gemeentehuis beperkt open

Hof van Twente wil inwoners goede dienstverlening bieden on-

danks het Coronavirus. Om dat te kunnen blijven doen, nemen

en aantal maatregelen: 

* Het gemeentehuis is alleen nog geopend voor mensen die

een afspraak hebben of een paspoort, rijbewijs of ID-kaart

komen ophalen. Dat doen wij voor uw veiligheid en die

van onze medewerkers. Bezoek op afspraak of het afhalen

van een paspoort, rijbewijs of ID-kaart is mogelijk binnen

de openingstijden van het gemeentehuis.

© De avondopenstelling op maandagavond en vrijdagavond

komt te vervallen.

Deze maatregelen worden teruggedraaid zodra dat weer mo-

gelijk i 

Aanvragen van paspoort, rijbewijs of ID-kaart

Hebt u binnenkort een nieuw paspoort, rijbewijs of ID-kaart no-

dig? Daarvoor kunt u nog steeds bij de gemeente terecht. Om

onnodige drukte te voorkomen, vragen we u om niet extra vroeg

een nieuw document aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht wan-

neer uw document verloopt en wanneer dat uiterlijk vernieuwd

moet worden.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken door te bellen met: 0547-858585.

Komt u naar het gemeentehuis voor een afspraak of om uw pro-

duct op te halen? Belt u dan aan bij de hoofdingang van het ge-

meentehuis. De receptioniste zal u binnen laten. In de publiekshal

staat een desinfectiemiddel waarmee u uw handen kunt reinigen.

We vragen u om 1,5 meter afstand te houden van anderen.

Wij hopen op uw begrip en wij zullen er alles aan doen de dienst-

verlening op peil te houden!

Uitstel gemeentelijke belastingen

voor ondernemers

 

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de

verspreiding van het coronavirus is groot voor het

Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft

inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aan-

gekondigd om ondernemers te ondersteunen. De ge-

meente Hof van Twente wil hieraan bijdragen door

ondernemers uitstel te verlenen van de betaling van

de gemeentelijke belastingen.

  
 

  

De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aan-

gevraagd zijn de onroerende zaakbelasting (OZB], rioolheffing,

reinigingsheffingen, marktgelden, bedrijveninvesteringszone en

leges die in het kalenderjaar 2020 zijn of worden opgelegd.

Het uitstel geldt voor maximaal zes maanden tot en met novem-

ber 2020 en kan worden aangevraagd door alle ondernemers

die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaron-

der vallen ook ZZP'ers, ondernemers die actief zijn in de kunst

en cultuur en stichtingen en verenigingen.

Aanvragen uitstel van betaling

Uitstel gemeentelijke belastingen kan digitaal worden aange-

vraagd via onze website: www.hofvantwente.nl/uitstel-belasting

Toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting 2019 voor ondernemers in de

toeristische sector worden op zijn vroegst eind augustus 2020

opgelegd. De ondernemers in deze sector hoeven de aanslagen

dan ook niet eerder te betalen dan 30 november 2020.

| APRIL 2020

 
Presentatie van het boek ‘Markelosche dokters

MARKELOSCHE DOKTERS IN HET VERZET

Met het volledige dagboek uit de periode november 1943 tot april

1945 van de assistent en zwager van dokter

a zijn pensionering heefti dagboek in zijn

hl-1íd-ige vorm uitgetypt en aan zijn familie beschikbaar gesteld.

Hierin staan deels niet eerder gepubliceerde authentieke

eschrijvingen over de bela van de Markelose dokters

besch de belangrijke rol vande Mark dokt

i
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“DokterHbezocht zijn patiënten in Markelo en omgeving op de motor. Het was midden
in de oorlog toen het noodlot toesloeg. De dokter reed met zijn motor achterop een onverlichte wagen

en raakte gewor venelv— “Een zwager van hem kon zijn artsenstudie niet afmaken
n dokter vroeg hem, om over te komen naar Markelo en om hem te assisteren. Het was

deze arts, ie daarover in de jaren 1943 — 1945 een dagboek bijhield. Een zeer inferes-

sant document waaruit we nu nog na kunnen lezen wat deze dokters meemaakten in de oorlogsjaren.

In 1987,na zijn pensionering, heeft dokter zijn krabbels uitgetypt. En in 201 1 zijn deze, via de

familie —pbeschikbuar gesteld aan de Stichting Heemkunde Markelo. Enkele passages daaruit
waren al te lezen in het boek ’Markelo in de Tweede Wereldoorlog, zoals uitgegeven in 2016. Het

nieuwe boek, dat ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding wordt uitgegeven, is volledig gewijd aan de

‘dokters van Markelo in oorlogstijd.”

 

 

 

Oorlogsdokters centraal

“\We kregen veel reacties en vragen van mensen die graag meer wilden lezen over wat deze dokter

allemaal aan het papier had toevertrouwd”, verle|lË72 jaar). “Daarom hebben we, met
een groepje vrijwilligers besloten, om het volledige dagboek uit te geven. Aangezien er alleen maar tekst

was, hebben we zelf mooie foto's vit die tijd toegevoegd aan het verhaal

 

het verzet”’

 

   
 

  

 

MARKELOSCHE DOKTERS

IN

HETVERZET
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Ook hebben we de tekst hier en daar aangevuld met verhalen van collega doctoren uit Markelo.

Zo staat ook het verslag over de arrestatie en deportatie van dokter änmr Kamp Nevengamme in

het boek. En recent kregen we informatie van dokter Hamminga, de waarnemer van dokfierüVan
hem staat er een verslag in het boek over de joodse familie

De moeder in dit gezin was zwanger en hij vertelt over de spannende situatie waarin hij assisteerde bij

het ter wereld brengen van de baby.”

die ondergedoken zat op De Huipe.

Om de kosten van het boek zo laag mogelijk te houden hebben n zijn team heel veel

werkzaamheden in eigen hand gehouden. “Zo heeft vele uren gestoken in de opmaak

van het boek. Al met al is het prachtig naslagwerk geworden waar we trots op zijn.” Veel van de keuri

uitgetypte vellen papier van dokner—hebben 'we integraal overgenomen. Daarnaast zijn er tiental
len mooie foto's te zien van Markelo in oorlogstijd. In totaal telt het boek 256 pagina's en heeft het een

harde omslag in kleur. Bij voorinschrijving kost het boek € 17. Dit doet u door dit bedrag vóór 14 april

over te maken op rekeningnummer NL 40 RABO 0345 1678 21 t.n.v. St. Herdenken en Vieren Vrijheid

Markelo. Na 14 aprilis het boek te koop voor € 19 bij Boekhandel Prins en bij het Beaufort in Markelo.
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Ontwerpbestemmingsplan

’De Marke II fase 2, Hengevelde’
 

Van 2 april tot en met 13 mei 2020 ligt het ontwerpbestem-

ingsplan ‘De Marke I fase 2, Hengevelde' voor iedereen fer

inzage.

 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de 2e fase van

de wijk Marke ÎÌ in Hengevelde mogelijk. Deze fase bestaat in

totaal uit 69 nieuwe woningen. Voor het te ontwikkelen gebied

tussen de Needsestraat, Jge Janninksweg en de Diepenheim-

sestraat is in 2014 het bestemmingsplan ‘De Marke II|, Henge-

velde' voslgesteld, met als doel om hier een nieuwe woonwijk

uridisch-planologisch mogelijk te maken. Nu de eerste fase

Lw\a geheel is uitgegeven is de gemeente Hof van Twente van

plubn Íà:se 2 te ontwikkelen, de zuidelijke locatie van het plan-
gebied.

Ten opzichte van het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan uit

2014 zijn er aanpassingen doorgevoerd om in te kunnen spe-

len op de actuele behoefte aan kavels voor starters- en levens-

loopbestendige woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

- udens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de
löfte 7 ie Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/?p\amdn=NL‚leO‚I735‚HàDeMarkelllfoseìOl"l0.

In verband met het Coronavirus adviseren wij u het bestem-

mingsplan zoveel mogelijk in te zien via de bovenstaande links

{en niet naar het gemeentehuiste komenals dat niet hoeft) Mocht

u contact willen met een van de medewerkers over het plan,

dan verzoeken wij u dit telefonisch met de beleidsmedewerkers

Ruimtelijke Ontwikkeling af te stemmen (0547-858585].

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden van: http://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO. 1735.HExDeMarkelllfase2-/NL.IMRO. 1735.HExDe-

Markelllfase2-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.

Ontwerpbeeldkwaliteitplan

‘MarkeII - Hengevelde’
 

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-

kwaliteitplan 'Marke II - Hengevelde’ van 2 april tot en met 13

mei 2020 voor iedereen ter inzage.

Dit plan legt de beeldkwaliteit criteria vast voor de uitbreidings-

wijk De Marke II in Hengevelde.

Het ontwerpbeeldkwaliteitplan ligt als bijlage bij het bestemmings-

plan ‘De Marke II fase 2, Hengevelde’ ter 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 schritelijk of mondeling (op alspraak)

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen-

te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikking hogere

waarde Wet geluidhinder

De gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente is van plan

het bestemmingsplan 'De Marke |, Hengevelde’ te herzien. Dit

plangebied is in twee delen gesplitst en fase 2 wordt nu uitgewerkt.

Alle wegen hebben van rechtswege een geluidszone. Nieuwe wo-

ningen gelegen binnen de zone van een weg of een spoorweg

moeten in principe op zodanige afstand worden geprojecteerd dat

voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde die de Wet geluid-

hinder daaraan stelt. De locatie is gelegen binnen de geluidzones

van de Needsestraat (N7AOE\ en de Janninksweg. Uit onderzoek
blijkt dat de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaar-

den voor wegverkeerslawaai. Burgemeester en wethouders stellen

voor deze woningen een hogere waarde tot maximaal 59 dB vast.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifielijk 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

 

Ontvangen op

Spenkelinksweg 4, Ambt Delden

het bouwen van een kapschuur

Suetersweg 19, Bentelo

het bouwen van een werktuigenberging

Suetersweg 3, Bentelo

het bouwen van een woning en een bijgebouw _20 maart 2020

Hooi-Esch 3, Delden

het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een dakkapel

11 maart 2020

diverse locaties, Diepenheim, Bentelo en Ambt

Delden

het kappen van bomen

Lijsterstraat, Goor

het kappen van 5 bomen

Mulderskamp 28, Goor

het plaatsen van een overkapping

Scherpenzeelseweg 12, Goor

het wijzigen van de gevels

Rosveld 9, Hengevelde

het plaatsen van een tuinhuisje

Verleende omgevingsvergunningen

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

20 maart 2020

19 maart 2020

25 maart 2020

26 maart 2020

12 februari 2020

19 maart 2020

23 maart 2020

Reactie tot

Beldsweg 1, Ambt Delden

het bouwen van een schuur,

ter inzage vanaf zaterdag 21 maart 2020 2 mei 2020

Blokstegenweg 1c, Ambt Delden

het herbouwen van een schuur,

ter inzage vanaf dinsdag 24 maart 2020 5 mei 2020

Dorreweg ongenummerd, Ambt Delden

het kappen van een eik en een beuk, ter inzage

vanaf vrijdag 20 maart 2020, herplantverplichting _1 mei 2020

Vervolg

Bokkerinkslaantje 8, Delden

het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning,

ter inzage vanaf donderdag 26 maart 2020 7 mei 2020

De Berken 8a, Delden

het kappen van 4 eiken, ter inzage

  

vandf vrijdag 20 maart 2020, herplantverplichting _ 1 mei 2020

Kievitstraat 33, Delden

het kappen van een eik,

ter inzage vanaf donderdag 26 maart 2020 7 mei 2020

Wilhelminastraat 1, Delden

het verbouwen van een woning en het veranderen van een uitrit,

ter inzage vanaf vrijdag 20 maart 2020 1 mei 2020

Oude Haaksbergerweg 4c, Diepenheim

het verbouwen van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 26 maart 2020

Bomhof 79, Hengevelde

het plaatsen van een tijdelijke woonunit,

ter inzage vanaf dinsdag 24 maart 2020

Gorsveldweg 2, Hengevelde

het kappen van 4 beuken, ter inzage

vanaf woensdag 25 maart 2020, herplantverplichting 6 mei 2020

Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde

het tijdelijk verharden van een terrein,

  

7 mei 2020

5 mei 2020

ter inzage vanaf woensdag 25 maart 2020 6 mei 2020

Goorseweg 68, Markelo

het veranderen van de voorgevel,

terinzage vanaf vrijdag 27 maart 2020 8 mei 2020

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Langestraat 118A, Delden Reactie tot

het brandveilig gebruiken van het integraal kindcentrum Magenta,

ter inzage vanaf donderdag 2 april 2020 14 mei 2020

Verlengen beslistermijn

  

Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Langenhorsterweg 4, Ambt Delden

het vergroten van een bedrijfshal



Als u wilt reageren, zie informat

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Meijerinkveldkampweg 5, Ambt Delden

het veranderen van de inrichting, fer inzage vanaf donderdag 2

opril 2020

  

Als u wilt reageren,

Bezwaar/Voorlopige voor

Reactie tot

Borculoseweg 53-55, Diepenheim

het bouwen van een werktuigenberging en 3 stallen,

 

ter inzage vanaf donderdag 26 maart 2020 7 mei 2020

Borculoseweg 53-55, Diepenheim

het bouwen van een stal/werktuigenberging,

ter inzage vanaf donderdag 26 maart 2020 7 mei 2020

 

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 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.

 

 

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.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-

bruik 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 wet-

houders. 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 vergun-

ning 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.

Vervolg

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.

 

Wij hebben het voornemen om onderstaande persoon vanwege

het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na

wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistra-

tie personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend.

 

Betrokkene kan een zienswijze met betrekking tot dit voornemen

binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie ken-

baar maken aan het gemeentebestuur.

 

Datum | Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres
 

25.03-2020N |Onbekend
25-03-2020

     
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


