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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan:

EZ gemeentehuis in Goor digitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Aleenop afproak 0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens

Postadres: _ Postbus 54; 7470 AB Goor e 19691959 de openingstijden

Dinsdog 09.00- 1700 ĳ

ER n Woensdag 09.00- 17.00 ieupark Groen-Recycling Twente

DE r UCSD Donderdag 09.00-13:00 Het milieupark voor afvalstoffenis gelegen aan de

Fox _ 0547-8585 86 Vrijdog 09.00-13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor
o 17.00-19.30 (bij de provinciale weg $15/N347 GoorRijssen).

Telefoon: 0547-36 34 95

20 februari

2019

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

Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Storingsnummer:

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

{o.a rioleringen, gevonden huisdieren, arote

storingen openbare verlichting

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:

ee N

 

 

AANVRAGEN SUBSIDIE

EENMALIGE ACTIVITEITEN

 

 

  

 Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwal

en cohesie (subsidieregel 9)

Bent u van plan om met uw organisafie in 2019 een éénmalige acii

vieit 1e organiseren op het gebied van sporl, cultur, zorg of jeugd of

wilt v iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezel

iger werdt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen, dn kunt u

daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil

de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de parficipatie van

kwelsbare groepen vergroen en daarnaast hef vrijwiligerswerk en de

leefbaarheid in kern of buurischop stimuleren.

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of sichtingen

Voor de volgende aciviteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar

e Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, socialekwa:

lieit en cohesie (subsidieregel 9o}

* Maatschappelijke inilotieven buurlschappen (subsidieregel 9b]

e Jubileumactivieiten voor jubileg van 25 jaar of een veelvoud daar

van (subsidieregel 9c]

* Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sporverenigingen voor:

e Kwaliteitsbevordering vrijwiligerswerk

* Sporlactiviteilen voor mensen met een beperking

# Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshan

dicop, reintegralie en vitale senioren bij actiiteiten

* Sporlacfiviteiten gericht op parlicipatie en voorkoming eenzaamheid

kwetsbare ouderen

e Aciiviteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeling van de jeugd

e Aclivteiten die bijdrogen aan de vitaiteit van de vereniging

e Bijdrage n de organisatie van grootschalige landelijke, internafio

nale sporlevenemenien

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moef de aanvraag ingediend worden in de periode

1 maart tot 1 april 2019

 

taal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aan

vraagformulier dat te vinden is op onze website, Voor he indienen van

een subsidieaonvraag heeft u eHerkenning nodig

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de

verordening en de subsidieregels goed te [ezen om te bepalen of een

eventuele aanvraag kansop succes heeft. De subsidieregels zijn e zien

op de website van de gemeente Hof van Twente

  
Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden op

onze website: _ https://www.hofvantwente.nl/actueel/

overzicht-subsidies.html

 

Jonge boeren krachtig in

de keten!

 

De agrarische secior is erg belangrijk voor een viaal plafteland. Het is

een sector van belekenis op het gebied van economie, ecologie, land-

schap en leefbaarheid, Een sector waarvan we veel verlangen, wensen

en eisen. Het doorrekenen van alle wensen en eisen in de prijs die de

'boer’ ontvangt is voor het gros van de agrarische ondernemers niet mo-

gelik. Schaalvergroling was voor veel ondernemers daardoor ook eigen

i de enige optie om het inkomen op peilte houden

Meer en meer merkt de gemeente da ook schaalvergroling zijn grenzen

ken!. Ondernemers en gezinnen open tegen grenzen aan en he! draag

vlok en de inpasbaarheid in de omgeving staat meer en meer onder druk

Tijd voor verandering? In ieder geval hoog ijd om in gesprek te goon

Het gesprek gaat over een perspeciefvolle toekomst voor de landbouw

en gaon op donderdag 28 februari '19 aan met onze 'jonge boeren'

Voor wie:

- Jonge agrariërs in Twentel

- Raadsleden gemeente Hof van Twentel

Stakeholders die mee willen/kunnen/moeten doen!

Meer informatie of aanmelden?

Bel of mail

hofvantwente.nl /EN

Startbijeenkomst 75 jaar

bevrijding 6 maart 2019

 

De bevrijding van de Duitse bezefter na de Tweede Wereldoor

log begon in Hof van Twente op 1 april 1945 in Diepenheim.

Op 4 april volgde Delden en op 8 april volgden Goor en Mar-

kelo. In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding en vrijheid. Het

vieren van de bevrijding past bij de tradiie van eren en geden

ken, maar heeft ook oog voor de toekomst en de actualiteit van

herinneren en vrijheid

Woensdag 6 maart 2019 organiseertde gemeente Hof van

Twente een startbijeenkomst voor iedereen die zich verbonden

voelt met de 75-jorige bevrijding van Hof van Twenle. De bij

eenkomst begintom 19.30 uur in het gemeentehuis van Hof van

Twente en duurt tot uiterlijk 21.30 uur

Tijdens de bijeenkomst wilen we de lokale initiatieven in beeld

brengen. Daarnaast bespreken we graag of er behoefte is aan

eeSEAED E

van Twente en hoe we dit vorm kunnen geven

Aanmelden

Wij stellen het op prijs als u vooraf uw deelname en eventueel

uw voorgenomen aciviteitfen} doorgeeft aan de organisatie

Dit kan door een emailte sturen naar info@hofvantwente.nl met

als onderwerp: 75 jaar bevrijding Hof van Twente - bijeenkomst

6 maart 2019.

  

 

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud van de openbare ruimie kunt u con:

tact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord en werken samen

met v aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijk

beheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisafie binnen de gemeente Hof

van Twente. Volgtv ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HvT

Wiltu weten wat wij doen? Bekijk ons fmpje op youtube

Wijkbeheer Hof van Twente: htips://www-youtube.com/watch?v=nlkONh4vFU.

N á é Of via onze síte: www:hofvantwente.nl/wijkbeheer.

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? Het

voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een Ieruikoii î wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook uw email

  

 
adres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor

wijkbeheerder voor de kern Goor

Werkdagen: mo-di-do-vr

 

  

.:

Werkdogen: mo-di-wo-do

. _i;'w jkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,
Hengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

‘beheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het buitengebied dat bij die kernen hoort

Samen met de buurt genieten van de openbare ruimte

Een/zitbank, een/ oude relsiok enl een zandbak Ze deden [arenlang/irouwe dienst voor de buurt aan de Markesingel

in Hengevelde. Tot voor kort stonden ze er troosteloos en verlaten bij. Tijd dus om deze plek nieuw leven in te blazen!
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met de buurt betrokken bent zijn de invuling van de openbare ruimte.”

uurtbank,

      
 

jaar meer inzendingen voor de Duurzaamheidsp

 

 

Waren er vorig jaar nog 28 inzendingen, dit jaar zijn er maar liefst 36 ideeën die helpen om Hof van Twente duurza-

mer te maken. Wethouder Wim Meulenkamp (Duurzaamheid): “Hier ben ik heel trots op. Ik wist dat er veel kracht

en betrokkenheid zit in onze gemeente, dit grote aantal inzendingen bevestigt dat.”

‘Op zondag 10 maart om 14.00 uur is de spannende ontknoping tijdens de finale in de Woeste Wieven in Diepenheim.

Stemmen op de publieksprijs kan vanaf 1 maart via www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs

 

people, planeet en profit te toetsen. Dat er zoveel inzendingen zijn is goed nieuws volgens duurzaamheidsaanjager Duur-

zaamheid leeft in Hof van Twente. Of het nu gaat om energie besparen, afval recyclen, anders omgaan met water of blodverstet, op alle

vlakken kunnen we stappen zeften. Zowel jongeren als volwassenen hebben de meest creafieve ideeën hoe we dat praktisch kunnen maken,

want daar gaat het om.”

Aan de jury, onder leiding van burgemeester Ellen Nauta, de opdrachtom de komende lijd de beste ideeën eruit t halen door hun WÎGC' op

De winnaars in de twee categorieën Jongeren en Volwassenen worden, in tegenstelling tot vorig jaar, ook pas tijdens de finale bekend gemaakt.

De uryprijzen in de cafegorie Jongeren bestaan uit: een derde prijs van € 100, weede prijs van € 200 en de eerste prijs van € 300. Voor de

caegorie Volwassenen zijn de prijzen als volgt: de derde prijs van € 1000, tweede prijs van € 2000 en de eerste prijs van € 3000. De win-

naars van publieksprijs in de categorie Jongeren en Volwassenen ontvangen allebei € 1500. De geldprijzen zijn bedoeld om de ideeën een

stap verder te brengen

 
Prijswinnaars van de Duurzaamheidsprijs 2017/2018

Belastingbesl

Het college van burgemeesleren welhouders mackt bekend dotop 12 februari 2019 de eidraad invordering 2019' van de gemeente Hofvan

Twent isvoslgesteld.In deze Leidroad staan de regels voor het invorderen van de gemeentelijke belestingen door de gemeenie Hof van Twente

Dit besluit treed in werking op donderdag 21 februari

De belangrijkste wijziging von het besluit s dt n het vervolg -i het ndienen van een bezwaarschrift voor het betwiste bedrag _ - automatisch

uitstel van betaling word verleend

Het besluit kunt v raadplegen op de websites: vww.hofvantwente.nl en wwwoverheid.nl

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, telefoon 0547-858585

 

Aanslagen gemeentelijke

belastingen digitaal

 

Mii

Overzichtelijk- Vellig - Altijd beschikbaar| mijn.overheid.nl

Gemeente Hof van Twente heeft een start gemaakt met het digitaal

versturen van berichten naar de berichtenbox van MijnOverheid.nl

De aanslagen gemeentelijke belastingen worden vanaf

januari 2019 digitaal verstuurd aan iedereen die zich

daarvoor heeft aangemeld.

Wilt v ook graag uw aanslagbiliet gemeentelijke belas-

tingen digitaal ontvangen?

Wilt u het aanslagbiljet digitaal ontvangen (dus niet langer meer

per posi, meldt u zich dan aan bij www.MijnOverheid.nl en maak

een account aan.

 

Zet het vinkje bij gemeente Hof van Twente aan

Heeft u al een account bij MijnOverheid controleer dan bij instellin

gen in het onderdeel Organisatie Berichtenbox/Gemeenten of u de

gemeente Hof van Twente heeft aangevinkt. Kies daarna onderaan

het scherm voor Bewaren

Let op: uw aanmelding wordt pas begin maart geacti-

veerd

Omdat vw aanmelding bij MijnOverheid pas begin maart wordt

geaciveerd ontvongt v waarschijnlijk de aanslag gemeentelijke be

lostingen 2019 van februari nog per post. De volgende keren krijgt

u de aanslagen dan wel digitaal

Liever per post?

Wiltu op een later moment de aanslagen toch per post ontvangen

n niet meer in de berichtenbox? Dan kunt u het vinkje bij gemeente

Hof van Twente weer uitzetten

Wat is de berichtenbox van MijnOverheid?

De berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin

komtde post van organisaties zoals de belastingdienst, RDW, SVB,

UWV en de gemeente. Als er nieuwe berichen voor v zijn, krijgt u

automatisch een melding via email (alleen wanneer v een email

adres hebt opgegeven]

Wat is het voordeel van de berichtenbox van

MijnOverheid?

. Het is overzichtelijk, op één plek alle digitale post van gemeente,

belastingdienst, Pensioenfonds, UWV, SVB en RDW;

- Het is een beveiligde postbus, er raken geen stukken kwijt;

-U kunt ltijd bij uw berichten want v kunt op elke locafie en op

elk moment uw post bekijken. De berichtenbox is wereldwijd be

naderbaar;

-De berichtenbox heeft 100% bezorggarantie, dus geen proble:

men meer met bezorging door de post;

- Geen drukwerk op papier en daardoor duurzamer.

De berichtenbox op uw mobiel of tablet?

Download de app

U kunt de post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet

Download de Berichtenbox app van MijnOverheid. Zodra er nieuwe

post is, onfvangt u een melding. Inloggen doet u makkelijk en snel

met alleen een pincode. U activeert de app eenmalig met uw DigiD.
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INFO

GEMEENTERAAD  

Raadsvergadering

dinsdag 26 februari 2019

Namens de voorzitter nodig ik v uit voor de informerende bijeenkomst

van de raad van de gemeene Hof van Twente op dinsdag 26 febru-

ari 2019, om 20.00 uur.

De bijeenkomst is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het

gemeeniehuis, De Hfie 7 ie Goor. He onderwerp is: Toekomst Lokale

Omroep.

Onderstaand trefi u de agenda aan.

Inwoners die deze bijeenkomst wilen bijwonen kunnen hun belangsteling

melden via grifie@holvaniwenle.nl

1. 20.00 uur:

Opening en mededelingen

2. 20.00 uur-20.45 uur:

Toekomst Lokale Omroep.

Aan de hand van een presentatie word de raad geïnformeerd over

acluele onwwikkelingen m.b,!. de lokale omroepen

Ontwikkelingen die bepalend zijn voor hun toekomst. Het college van

burgemeesier en welhouders moet daarover besluiten nemen

Hei college van burgemeester en wethouders vraag! de raad om input

en riching mee Ie geven ten behioeve die besluitvorming.

Inpuf die zal worden meegenomen bij de verdere besfuitvorming door

héf college

3. Sl
   

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 



 

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle

hebben ofje inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets voor

jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature

ijn.nl bel 0547-260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

solut.

www.salut-welzi 

ersvacature

 Isbesteding

it ons ruime aanbod. Meer weten? 

GASTHEER/-VROUW EETCAFÉ DE NOABER MARKELO

Vind jij het leuk om mensen gastvrij te ontvangen, en een driegangenmaaltijd te

serveren dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Met een team von vrijwiligers ben je verantwoordelijk voor het

eetcafé. In overleg worden onderstaande taken verdeeld:

* Menu's samenstellen en bestellen (er wordt niet zelf gekooki).

© Kleine boodschappen doen (zoals drinken).

* De tafels dekken en eten serveren.

* Zorgen voor sfeer en gezelligheid.

® Het maken van een praatje met de senioren zodat iedereen

zich op zijn gemak voelt.

© Zorgdragen voor het opruimen, afwassen en het nefjes achter-

laten van de ruimte.

Op dit moment zoeken wij iemand die aanwezig is, mee helpt

met het serveren en opruimen. Als vrijwilliger zit je wel aan tafel,

maar eet je zelf niet mee.

 

Jouw profiel

Je bent gezellig, gastvrij, en je vindt het leuk boven-

staande taken uit te voeren. Je gaat makkelijk een ge-

sprek aan met de gasten.

Werkuren per week/maand

Je wordt ingeroosterd 1 à 2 x per maand op woensdag

van ongeveer 11.45 tot 14.00 uur.

Wij bieden

Begeleiding vanuit Salut. 2x per jaar een evaluatie-

bijeenkomst met alle vrijwilligers van het eetcafé. Jaar-

lijks een feestelijke bijeenkomst.

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in

de gemeente Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen,

‘maar samen met vrijwilligers. Veel van de activiteiten en

voorzieningen van Saluf steunen voor een deel op de

inzet van vrijwiligers

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim __ Goor Hengevelde _ Bentelo __ Delden

20 FEBRUARI 2019

HET VEEGPLAN BUITENGEBIED

Het veegplan buitengebied is een groof succes met meer dn 100 aanmeldingen!

Het buitengebied is volop in beweging! Gemeente Hof van Twente wil graag pariner zijn in ontwikkeling, initiaieven ondersteunen én

mogelijk maken.

Eén van de manier waarop de gemeente dat doet is het veegplan voor het buitengebied. Dit doet ze om het buitengebied leefbaar en

vitaal e 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 tijdsbesparing op voor zowel de aanvrager als

de gemeente. Op dit moment werkt de gemeente aan de uitwerking van het tweede veegplan. In dit bericht wordt u geïnformeerd over de

voortgang van het tweede veegplan en het mogelijk opstarten van het derde veegplan

Veel animo

Door middel van het eerste veegplan konden 19 (bouw:]plannen worden gerealiseerd op verschillende erven in het buitengebied. In de

maand oktober 2018 zijn ‘roadshows' gehouden in verschillende buurtschappen van de gemeente Hof van Twente. De presentaties over

de mogelijkheden in het buitengebied konden rekenen op veel belangstelling. Dit heeft ertoe geleid dat voor het tweede veegplan meer

aanmeldingen zijn ontvangen dan voor het eerste [rond de 100 in vergelijking met ruim 40 voor het eerste veegplan]. De initiatieven varië:

ren van de toevoeging van woningen op erven (na sloop van leegstaande stallen/schuren) tot het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak.

Gelukkig kan het merendeel van deze aanvragen worden meegenomen in het veegplan, zodat de gewenste plannen in de toekomst kunnen

worden vitgevoerd.

Vervolg

De ingediende plannen kunnen nv verder worden uitgewerkt door de vele initiatiefnemers. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag met het

maken van een erfinrichtingsplan of een schetsplan voor een nieuwe woning.

Procedure

Naar verwachting zal het tweede ontwerp-veegplan in het voorjaar van 2019 ter inzage worden gelegd. De gemeente hoopt de procedure

kort na de zomer van 2019 af te ronden.

Veegplan 2020

Gezien de geloonde belangstelling voor de eerste (wee versies van het veegplan wordt er overwogen in het najaar van 2019 een derde

veegplan voor hef buitengebied voor te bereiden. Heeft v een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd, dan kunt

u zich nu al aanmelden. Hopelijk s het volgende veegplan dan voor v een vitkomst

Wilt u meer weten?

Neem do contop n oBo b o oilike Domeinvon de genoene H
van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.n

www.hofvantwente.nl
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Op 27 november 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan "Diepenheim 2015, herziening Pecke-

dammerstraat 15" vastgesteld.

Op het perceel aan de Peckedammerstraat 15 is bedrijf gevestigd

Het befreft een groothandel en importeur in de motorbranche. Het be-

drijf heeft behoefte aan ruimere opslagmogelijkheden en meer kan-

toorruimte. Initatiefnemer is daarom voornemens het bedrijfspand

met circa 145 m2 te vergroten op de naastgelegen groenstrook.

Deze groenstrook heeft op basis van het geldende bestemmingsplan

'Diepenheim’ de bestemming 'Groen'. Wegens het ontbreken van

de juiste bouw- en gebruiksmogelijkheden is het niet mogelijk het

bedrijfspand op gronden met de bestemming 'Groen! te realiseren.

Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk e maken, is

een bestemmingsplanherziening vereist. Voorliggend bestemmings-

plan toont aan dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een

goede ruimtelijke ordening

 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 februori 2019

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep

en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het be-

stemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op

17 januari 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is n te zien:

eijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,

de Höfte 7 te Goor;

* op de website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

e via deze rechtstreekse link: hltp://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-r00/2planidn=NL.IMRO. 1735.DPHxPeckedam 15-VS10.

De bestandenvan het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

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

DPHxPeckedam 15-/NL.IMRO. 1735.DPHxPeckedam1 5-VS10

Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het

maken van bijvoorbeeld een bouwplan

20 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM, burgemeester,

drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Villapark 19, Delden

het bouwen van een woning

Lichtmissenweg 5, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling

1 februari 2019

21 januori 2019

Oude Rijssenseweg 3, Markelo

het kappen van bomen 6 februari 2019

Tichelweg 4, Markelo

hef verlengen van het tidelijk vestigen van een museum in een

schuur 8 februari 2019

  

Als u wilt reageren, zie informat

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Zwaluwstraat 34, Delden

het kappen van een boom, ter inzage vandf vrijdag 15 februari

2019 29 maart 2019

Kooimaten 2, Goor

het aanleggen van een uitrit en parkeerplaatsen, ter inzage vanaf

zaterdag 9 februari 2019 23 maart 2019

Stoevelaarsweg 1a, Goor

het kappen van 3 eiken, ter inzage vanaf woensdog 13 februari

2019, herplantverplichting 27 maart 2019

Bentelosestraat 23, Hengevelde

het kappen van 4 eiken en 4 essen, ter inzage vanaf vrijdag 15

februari 2019 herplantverplichting 29 maart 2019

Prinses Beatrixstraat 12 en 14, Markelo

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf dinsdag 12 februari

2019 26 maart 2019

Rijssenseweg 48, Markelo

hef veranderen van het bedrijf,ter inzage vanaf zaterdag 9 febru-

ari 2019 23 maart 2019

Slagendijk 4, Markelo

hef plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning, ter in-

zage vanaf dinsdag 5 februari 2019 19 maart 2019

www.hofvantwente.nl

 
Voorlopige voorzien

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Al

reageren, zie informatie: Verzoek om « lingende belangen heeft waardoer v nil kun wachin E
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechte:

vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Bij een be

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bi

de instantie die het beroep behandelt.

  g

Borculoseweg 55, Diepenheim

het vera  

eren van het bedrijf

4b, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Rijssenseweg 48, Markelo

hef starten van een kleinschalige ombachtelijke bierbrouwerij

   

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hieriegen bezwaar n te dienen of beroep in e stellen. Als u van

mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan omda!

een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. He

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke

ning. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met

de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een

Boinksweide 18, Diepenheim afspraak: 0547-858585.

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem Niet vatbaar voor bezwaar of b

Deze beslissing maakt onderdeel uit van J; voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning i

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 kn diect beroep

worden ingesteld.

Beroep

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

de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt v 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 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 u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen

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 Stale,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Markelo

Standplaatsvergunning friet en snacks op elke vrijdag om de

week in de periode van 19 april t/m 18 oktober 2019, Kerkplein

(11-02:2019)

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

moken bij het college van burgemeester en wehouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


