
 

www.hofvantwente.nl

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

  

 

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor ’D“‚““"d“9

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor Dinsdog

Emoiladres: info@hofvantwente.nl E

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4i 9

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 fijdag

WhaisAppnummer

U krijgt antwoord binnen 24 wur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 12.00 wur}

maken?

U kunt op onze website online een afspraak maken via

afspraak via 0547-858585.

Openingstijden Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor: _ dingen digitaal regelen.

12.00- 19.30 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

 

09.00- 13.00 uur toortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk

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

wwwhokvanwente.nl/afspraak. Telefonisch maakt v een op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld _+ Vrijdag van 09.00 tof 1630 uur

voor vragen over corona of maatregelen

 

gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

omtrent corona! De medewerkers die u hierte

woord staan hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Telefoon: 0547 -286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

 

Milieupark:

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Primeur voor Hof van Twente:

  biodiversiteit meten met een app

Hof van Twente gaat biodiversiteit monitoren met een

  

jeuwe app. Via die app kunt u door een aantal

pele vragen te beantwoorden, snel een beeld krijgen

van de aanwezige biodiversiteit. De komende jaren

gaat de gemeente een breed programma uitvoeren

om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. De

app wordt gebruikt om de huidige situatie in kaart te

brengen en in de komende jaren te monitoren hoe de

diversiteit zich ontwikkelt. Hof van Twente heeft

rmee een primeur: de nieuwe app is in de laatste

fase van ontwikkeling en komt binnenkort ook voor

anderen op de markt.

 

   

 

Het programma biodiversiteit wordt uitgevoerd door de ge

meente in samenwerking met diverse partijen die zich in onze

gemeente bezighouden met 'groen’. Zij zijn verenigd in een

kerngroep Biodiversiteit. Deze kerngroep is één van de partijen

die de app gaat gebruiken. Komende maanden zal die groep

steeds verder uitbreiden, zodat een representatief beeld ontstaat

van de biodiversiteit in de gemeente. De gemeenteraad stelde

vorig jaar 1 miljoen euro beschikbaar om de biodiversiteit in de

gemeente te verbeteren.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring o}

doen, andere mensen’ onf-

© moefen, een zinvolle tijds-

besteding 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. Meer weten? l

zijn.nl, bel 0547-260053, SPP SAS of
mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.

VRIJWILLIGE

COÖRDINATOR

COMMUNICATIE

ZOUTMUSSEUM

Bent u creatief, com-

municatief i

en enthousiast dan is

hetZoutmuseum Del-

den op zoek naar u!

Omschrijving vrijwilligerswerk

De belangrijkste taken voor het secretariaat zijn het ondersteu-

nen W zin op zoek naar een enthousiaste colega, die de por-

tefeuille Communicafie voor zijn of haar rekening wil nemen.

Daartoe behoren: het opzetten van een communicatiebeleid, het

onderhouden van contacten met de media, het samen met col

lega's bijhouden van de website en van social media. Wij geven

er de voorkeuraan datu als coördinator communicatie deel gaat

uitmaken van het bestuur van het Zoutmuseum.

Jouw profiel

Wij zoeken een collega die communicatief vaardig is, die

mul<keliik stukjes tekst schrijft, die creatief is en anderen kan

enthousiasmeren. U hoeft voor deze functie geen specifieke

kennis van zout te hebben.

Werkuren per week/maand

Ongeveer 4 uur per week zelf i te plannen, 1 keer per maand

een bestuursvergadering.

 

  

 

Wij bieden

Gezellig team, teamuitje en etentje.

Doelstelling organisatie

Zoutmuseum Delden is een uniek museum, dat alle aspecten

van zout behandelt, voor de in Twente verblijvende toerist/

recreant en voor de inwoners, scholen en bedrijven in de regio

Twente/Achterhoek.

e

wIiJ zijn

 hof van twente

 

rgerweg/Mulderskamp Goor

vraag Groenste sraat van Overijssel’ werd door de Provincie beloond met een prijs van

€ 20.000,-. Samen met buurtbewoners, Salut en Gemeente Hof van Twente is het plan door ontwerper ‘De Tuinen van Geerdink' tot

een geweldige speelplek omgetoverd. Uitdagend en stoer en anders dan andere speelterreinen in de buurt. Op 3 juli is de officiële

opening. Kinderen, buurtbewoners en bezoekers zijn van harte welkom.

Wanneer? Vrijdag 3 juli om 15:00 uur.

Waar? Hoek Oude Haaksbergerweg / Mulderskamp Goor

Samenwerking buurtbewoners

Alberta Groteboer nam samen met kinderen en buurtbewoners het initiatief voor het plan. Zij brachten hun ideeën in. Buren plantten

op Burendag bollen en fruitbomen en schaften met subsidie van de Robobank een picknickbank aan. De bank krijgt een graveer-

plaatje met een gedicht van buurtbewoonster Ineke Smit. De speelplek is nu klaar voor de officiële opening.

Onthulling naam

De wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp openen de speelplek samen met de persoon die de winnende naam heeft be-

dacht. Die naam wordt onthuld bij de opening

Regels door coronavirus

Natuurlijk gelden bij de opening de RIVM:egels van dat moment.

e 
Landelijk Register Kinderopvang

n Hof van Twente zijn verschillende organisaties voor kinderopvang gevestigd.

deropvang aan. Deze organisaties zijn zo over de hele gemeente verspreid, da

 bieden diverse vormen van

elke kern een mogelijkheid tot
  

kinderopvang aanwezig is. Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u meer informatie en de

inspectierapporten over de diverse locaties vinden. De onderstaande wijziging is recent in het register aangebracht.

Per 1 mei 2020 zijn uitgeschreven i.v.m. verhuizing:

e Kinderdagverblif Kindcentrum Magenta, locatie Bernhardstraat 1, 7491 EA te Delden (registratienummer LRK: 225560732]

© Buitenschoolse opvang Kindcentrum Magenta, locatie Bernhardstraat , 7491 EA te Delden (registratienummer IRK: 129253157]

Bovenstaande kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn verhuisd per 17 april 2020:

e Kinderdagverblij Kindcentrum Magenta, locatie Langestraat 118, 7491 AK te Delden, kinderopvang voor 16 kindplaatsen (registraienummer

IRK: 142951122)

© Buitenschoolse opvang Kindcentrum Mogenta, locatie Langestraat 118, 7491 AK te Delden, buitenschoolse opvang voor 16 kindplaatsen

{registratienummer LRK: 732135795]

Brug Oude Diepenheimseweg ver-

 
vangen vanwege veiligheidsrisico

Binnenkort vervangt de gemeente de brug in de Oude Diepen-

heimseweg die over de Molenbeek ligt. Uit inspecties bleek dat de

constructie van de brug schade heeft. De voorbereidingen voor de

vervanging van de brug zijn al gestar!. De gemeente verwacht de

brug in het derde kwartaal van 2020 te kunnen vervangen. Om

de veiligheid te kunnen waarborgen zijn betonblokken op de weg

geplaatst. Die moeten het zware landbouw- en vrachtverkeer tegen-

houden omdat de brug dat niet meer aan kan. Deze blokken worden

echter regelmatig verplaatst. Daardoor gaat zwaar verkeer toch over

de brug, wat een risico oplevert voor de veiligheid

De gemeente zet de betonnen constructie weer terug om risico's te

voorkomen. Als blijkt dat de blokken opnieuw worden verplaatst, dan

moet de gemeente een andere constructie aanbrengen om zwaar

verkeer tegen te houden. Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen.

Fietsers en auto's kunnen de huidige brug gewoon gebruiken. Daar-

voor is de constructie van de brug nog sterk genoeg.

Inwoners in gesprek met gemeente

over woningaanbod Hof van Twente

 

De gemeente Hof van Twente stelt een nieuwe woonvisie op. In deze

visie beschrijft de gemeente welk soort woningen de komende jaren

nodig zijn in de verschilende woonplaatsen. Om zo goed moge-

ljk voorbereid te zijn op de woonbehoeffe van de toekomst, gaat

de gemeente in gesprek met inwoners. Er wordt in elke kern een

bijeenkomst georganiseerd waar inwoners hun wensen en ervarin-

gen kunnen delen. Wethouder Van Zwanenburg, verantwoordelijk

voor Wonen: “Zoveel mensen, zoveel wensen en om daar een goed

beeld van te krijgen gaan we in gesprek met zoveel mogelijk ver:

schillende inwoners: senioren, jongeren, gezinnen, alleenstaanden,

huurders, starters en ga zo maar door. Zo kunnen we ons beleid

goed afstemmen op de woonwensen van onze inwoners. Niet ie-

dereen is digitaal even handig en daarom vinden we het belangrijk

om ook in deze corongtijd een ‘echte' bijeenkomst te organiseren

Uiteraard houden we rekening met de voorschriffen van het RIVM en

staat veiligheid voorop. We nodigen v van harte uit voor één van de

bijeenkomsten bij u in de buurt.”

Wat, waar en wanneer

In elke kern is een bijeenkomst gepland en er is een bijeenkomst spe-

ciaal voor het buitengebied. Elke bijeenkomst heeft dezelfde inhoud:

© Een toelichting op de uitkomsten van de onderzoeken hoe de be-

volking de komende 10 jaar verandert en wat dat betekent voor

de woningbehoefte;

© In gesprek over wat de woonbehoefte is van inwoners in hun

woonplaats;

© Mogelijkheid om vragen te stellen over de onderzoeken en de

woonvisie.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

* Online jongerenbijeenkomst: vrijdag 3 julí, vanaf 19.30 uur

© Bentelo: maandag 6 juli, vanaf 19.30 wur bij Café Spoolder in

Bentelo

* Goor: dinsdag 7 juli, vanaf 19.30 uur bij De Bebsel in Goor

© Markelo: woensdag 8 juli, vanaf 19.30 wur bij de Kroon in

Markelo

© Diepenheim: donderdag 9 juli, vanaf 19.30 wur bij Zaal Belt

man in Diepenheim

© Hengevelde: maandag 13 julí, vanaf 19.30 uur bij de Gebran-

de Waateren in Hengevelde

© Buitengebied: dinsdag 14 juli, vanaf 19.30 wur bij De Bebsel

in Goor

® Delden: woensdag 15 julí, vanaf 19.30 uur bij de Zwaan in

Delden.

Aanmelden

Gezondheid en veiligheid staan voorop! Daarom organiseert de ge-

meente de bijeenkomsten volgens de RIVM richtlijnen. U kunt zich

aanmelden voor de bijeenkomsten via:

www.hofvantwente.nl/woonvisie. Hier vindt u ook meer informatie

over de bijeenkomsten. Wilt u of kunt u niet bij één van de bijeen-

komsten zijn, maar wilt u wel verder in gesprek of heeft u andere vra-

jen rondom wonen in Hof van Twente? Neem contact op met

hofvantwente.nl, telefoon:

hofvantwente.nl, telef

  

www.hofvantwente.nl

 

Ongewijzigde vaststelling

bestemmingsplan ‘Delden-Zuid

2015, herziening Brinkweg 28'

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan ‘Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg

28' ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Brinkweg 28 in Delden is Deltex B.V. gevestigd. Het be-

dr i won plan om het perceelfen noerden von h edhif n
te richten als parkeer- en laad- en losplaats. Het gaat om een

verharding van het terrein, er wordt geen bebouwing mogelijk ge-

maakt. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van

het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 2 juli tot en met 12 augustus 2020

vo

iedereen ter inzage en Ís n te zien:

ijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

via deze rechtstreekse link: htps://www-ruimtelijkeplannen

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.SDxBrinkweg28-VS10.

 

  

De bestandenvan het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ htfp://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

SDxBrinkweg28-/NL.IMRO.1735.SDxBrinkweg28-VS10.

Vervolg

Be\u„ä\ebhe„den die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te die-

nen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep in-

stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft

ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indie-

nen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het

bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, freedt het besluit pas in werking als op

dat verzoeî is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan

‘Buitengebied Hof van Twente,

herziening Kooidijk 11 Markelo’

Van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 |\fifi het ontwerpbestem-
mingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kooidijk 11

Markelo' voor iedereen ter inzage.

Aan de Kooidijk 11 in Markelo is een voormalig agrarisch be-

drijfsperceel aanwezig. Initiatiefnemer wenst één compensatiewo-

ning met een bijgebouw te realiseren op het perceel tegenover de

woning aan de Kooidijk. Dit vanwege de ligging ten opzichte van

een hoogspanningslijn

Vervolg

Hieraan kan met toepassing van de rood voor rood-regeling mede-

werking worden verleend mits 1000 m? aan landschap ontsierende

bebouwing wordt gesloopt. Deze meters zijn en worden gesloopt

aan de Kooidijk 1T en aan de Rijssenseweg 44 in Markelo

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van

het bestemmingsplan opgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

- ijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

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

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxKooidk11-OP10.

De bestandenvan hetdigitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: htip://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BG-

xKooidk1-/NL.IMRO.1735.BGxKooidk11-OPIO.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling

op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

Ongewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan ‘De Marke II fase 2,

Hengevelde’ en beeldkwaliteits-

plan ‘Marke II - Hengevelde’

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan 'De Morke I fase 2, Hengevelde' en het beeld-

kwaliteitsplan ’Marke I- Hengevelde' ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de 2e fase van de

wijk Marke l in Hengevelde mogelijk. Deze fase bestaat in totaal

uit 69 nieuwe woningen. Voor Êsl te ontwikkelen gebied tussen

de Needsestraat, de Janninksweg en de Diepenheimsestraat is

in 2014 het bestemmingsplan 'De Marke III, Hengevelde' vast-

gesteld, met als doel om hier een nieuwe woonwijk juridisch-pla-

hologisch mogelijk 1e maken. Nu de eerste fase bijna geheel is

uitgegeven is de gemeente Hof van Twente van plan fase 2 te ont-

wikkelen, de zuidelijke locatie van het plangebied. Ten opzichte

van het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan uit 2014 zijn er

aanpassingen doorgevoerd om in te kunnen spelen op de actu-

ele Ëehoe te aan kavels voor starters- en levensloopbestendige

woningen. Het beeldkwaliteitsplan legt de beeldkwaliteit criteria

vast voor de uitbreidingswijk De Marke lI! in Hengevelde.

  

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend

Deze heeft echter niet geleid tot aanpassing van het plan. Het

bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.



Vervolg

Het vastgestelde plannen liggen van 2 juli tot en met 12 augustus

2020 voor iedereen fer inzage 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;

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

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.HExDeMarkelllfase2-VS10.

  

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden van: _ htip://| Ip.holvonrwemen?/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735.HExDeMarkellfase2-/NL.IMRO.1735.HExDe-

Markellfase2-VS10.

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den

Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;

- die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat fe zijn

geweest;

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoem-

de Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermi

werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-

pige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking

als op dat verzoek is beslist.

Beschikking hogere waarde

Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op

rond van de Wet geluidhinder bekend dat zij op 16 juni 2020

Beslolen hebben ecn hogere grenswaarde {geluid] vasl e stelen

voor de percelen in het plan ’De Marke IIl, fase 2' waar op het

gebied van geluid niet voldaan wordt aan de voorkeursgrens-

waarde.

Deze beschikking en de bijbehorende stukken liggen gelijktij

dig met het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen ter

inzage:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs

niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen de ontwerpbe-

schikking in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inza-

getermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

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

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitfer van genoem-

de A6Íehng‚

 

 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in

werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-

pige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking

als op dat verzoek is beslist.

Ongewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hof van

Twente, herziening Markel

80 Goor’ en beeldkwaliteitsplan

‘Markeloseweg 80 Goor (Jachtlust)’

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening

Markeloseweg 80 Goor’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Markelose-

weg 80 Goor [Jachtlust)’ ongewijzigd vastgesteld.

Voor het horecaperceel van Jachtlust aan de Markeloseweg 80

in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer is van plan om

ter plaatse vier woningen te realiseren. Dit plan Eusv niet binnen
het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planolo-

gisch mogelijk te maken { deze herziening opgesteld:

Het vastgestelde plan ligt van 2 juli 2020 tot en met 12 augustus

2020 voor iedereen 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;

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

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxMrklswg80-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

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

NL.IMRO.1735.BGxMrklswg80-/NL.IMRO.1735.BGxMrkls-

wgBO-VSTO.

 

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs

niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in

te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn be-

roep instellen bij de Afdeling Bestuorsrechtspraak van de Road

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoem-

de Af efir\g Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in

werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-

pige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking

als op dat verzoek is beslist.

 

Beschikking hogere waarde

Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op

grond van de Wet geluidhinder bekend dat zij besloten hebben

een hogere grenswaarde (geluid] vast te stellen voor de locatie

Markeloseweg 80 in Goor waar op het gebied van geluid niet

voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde.

 

Deze beschikking en de bijbehorende stukken liggen gelijktijdig

met het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen ter inzage:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis +£of van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking

in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn

beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

|á)p\\gs voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Af-
eling

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

Ongewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hof van

Twente, herziening Stokkumerweg

25 Markelo’

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening

Stokkumerweg 25 Markelo' ongewijzigd vastgesteld.
  

Er is een plan ontwikkeld om met toepassing van de Rood voor

Roodregeling een woning te realiseren op de locatie Stokkumer-

weg 25 in Markelo. De woning zal worden gerealiseerd aanslui-

tend aan de bestaande lintbebouwing, naast Stokkumerweg 27.

Ter compensatie zal op een drietal Ëucanss in de gemeente in

totaal 1000 m? landschapsontsierende vrijkomende agrarische

bebouwing worden gesloopt. Om deze ontwikkeling mogelijk te

maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 2 juli tot en met 12 augustus 2020

voor iedereen 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;

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

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxStokkumerweg25-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden _ van: hllp‚//?lphofvanlwen?e‚n/Reo/p\unnen/

NL.IMRO.1735.BGxStokkumerweg25-/NL.IMRO.1735.BGxStok-

kumerweg25.VS10.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dt ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te die-

nen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep

instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haa:

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Af-

deling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening jediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

Ongewijzigde vustslullinïI bestem-

msplcn ‘Hengevelde, herziening
. Goselinkstraat ong.’

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente

het bestemmingsplan ‘Hengevelde, herziening Weth. Goselink-

straat ong.’ ongewijzigd vastgesteld.

  

Aan de Wethouder Goselinkstraat te Hengevelde bevinden zich

twee onbebouwde braakliggende percelen met een groenbestem-

ming. Het plan is om op hef noordelijke perceel een bedrijf (maxi-

maal milieucategorie 1 met een bedrijfswoning te realiseren.

Het betreft de verplaatsing van een bestaand bedrijf in Henge-

velde naar een meer geschikte locatie. Op het zuidelijk perceel is

het plan om een kleinschalige maatschappelijke voorziening (een-

manspraktijk) met een bedrijfswoning te realiseren. Deze plannen

zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwik-

kelingen planologisch mogelijk te maken i deze herziening van

het bestemmingsplan opgesteld.

   

Het vastgestelde plan ligt van 2 juli tot en met 12 augustus 2020

voor iedereen ter inzage en is in fe zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentel

Höfte 7 te Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: htips://wwwruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.HexWethGosong-VS10.

 
is Hof van Twente, de

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloa-

den van: http:/fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

HexWethGosong-/NL.IMRO.1735. HexWethGosong-VS10.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen

kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen

bij de Aldeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afde-

ling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

  

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

i ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

s beslist. 

www.hofvantwente.nl

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Almelosestraat 12, Ambt Delden

het verbouwen van een wonin 18 mei 2020

Schoneveldsweg 9, Am%! Delden

het aanleggen van een zwembad 12 juni 2020

Europalaan, Delden

het tijdelijk aanleggen van een uitit n het uitvoeren van werk of

werkzaamheden (perceel ophogen met zand} _ 19 juni 2020

Noorderhagen 9, Delden

het bouwen van een fiets schuur 17 mei 2020

Noordwal 30, Delden

het bouwen van een schuur met een overkapping _ 4 mei 2020

Goorseweg 7, Diepenheim

het verbouwen en vergroten van een woning 16 juni 2020

Vosland 30, Diepenheim

het aanleggen van een uitrit 15 juni 2020

Kloosterlaan 27, Goor

het verbouwen en vergroten van een woning 9j

Pluvierstraat 6, Goor

i 2020 

het vernieuwen van de gevel en schoorsteen 17 juni 2020

Hogedijk 3a en 3b, Markelo

het aanleggen van een uitrit 16 juni 2020

Ovinksweg 3, Markelo

het vergroten van een werktuigenberging 17 juni 2020

Stokkumerweg 25, Markelo

het aanleggen van een uitrit 18 juni 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Hagmolenweg 17, Ambt Delden

het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van de kap

van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 23 juni 2020 4 augustus 2020

Schuttenweg ongenummerd, Ambt Delden

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 24 juni 2020

Twickelerweg 19a, Ambt Delden

het wijzigen van het gebruik,

ter inzage vanaf woensdag 24 juni 2020

Suetersweg 3, Bentelo

het bouwen van een woning en een bijgebouw,

t nzage vanaf woensdag 24 juni 2020
Rectificatie: Langestraat 61, Delden

het verbouwen van een bankgebouw tot commerciële ruimten en

het realiseren van negen appartementen,

ter inzage vanaf donderdag 4 juni 2020,

Coornhertstraat 32, Goor

het kappen van drie eiken, ter inzage vanaf

woensdag 24 [uni 2020, herplantverplichting 5 augustus 2020

Ensink 11, r

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 20 juni 2020

Grotestraat 93u‚93ì en 93c, Goor

het legaliseren van 3 appartementen,

Reactie tot

5 augustus 2020

   

$ augustus 2020

5 augustus 2020

16 juli 2020

1 augustus 2020

ter inzage vandf vrijdag 19 juni 2020 31 juli 2020

Diepenheimsestraat 5be, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit,

terinzage vanaf dinsdag 23 uni 2020 4 augustus 2020

Needsestraat ongenummerd, Hengevelde

het kappen van 435 m2 elzen,

ter inzage vanaf dinsdag 23 juni 2020 4 augustus 2020

Larenseweg naast huisnummer 45, Markelo

het bouwen van een woning met ijgebouw,

ter inzage vandf vrijdag 19 juni 2020

Rijssenseweg 39, Markelo

he! kappen van zen beuk,

ter inzage vanaf woensdag 24 juni 2020

31 juli 2020

5 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening Reactie tot

Prinsendijk 1,la en 1b en 2a, Diepenheim

het bouwen van een werktuigenberging, het vergroten van een

kraam- en rundveestal en hef veranderen van de inrichting, ter

inzage vanaf donderdag 2 juli 2020 14 augustus 2020

Ontwerpbesluit

Als u

Ziens

ilt reageren, zie informatie:

   
Reactie tot

het verbouwen van een dwarsritschuur tot een woning en het

bouwen van een vierroedige hooiberg,

terinzage vanaf donderdag 2 juli 2020 __ 13 augustus 2020

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Grondhutte: 7, Bentelo

het veranderen van de inrichting

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Bentelerhaarweg 4, Bentelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, van 10 juni

2020 tot en met 28 augustus 2020

Slaghekkenweg 3a, Bentelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, van 4 juni

2020 tot en met 6 juni 2020

 

Gedeeltelijk intrekken

omgevingsvergunning (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Breukersweg 2b-2c, Goor

het vergroten van een bedrijfshal (fase 2 aan de linkerkant en

achter de bestaande kantoren is niet uitgevoerd),

terinzage vanaf woensdag 24/juni 2020 __ 5 augustus 2020

Melding aanleg gesloten bodem-

energiesysteem buiten inrichting

Deldensestraat 71, Goor

het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

Informatie om te reageren

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 Oost-Neder

land te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

esluiten, 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-

spraokrof 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. Áls 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 wethou-

ders. 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 beroe}

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 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 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

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Goor

- Standplaatsvergunning oliebollen en Spaanse churros in novem:

ber en december 2021, Grotestraat (23-06-2021}

Markelo

. Slundglcclsvergunning oliebollen van 28 augustus t/m 1 septem-
ber 2020, Kerkplein (24-06-2020)

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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


