
 

www.hofvantwente.nl

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

 

 

 

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor e

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor vïdîâa

Emoiladres: info@hofvantwente.nl E

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4i 9

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 fidog

WhaisAppnummer:

U krijgt antwoord binnen

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

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

 

maken?

Tijdens de corona

door. U kunt elefonisch een afspraak maken 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- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 wu

09.00- 13.00 uur

09.00- 13.00 uur

 

gaan alleen spoedafsproken

gemeente Hof van Twente

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

toorlijden van de gemeente kunt v bellen naar:

Dit nummer is alleen ! !!niwfiidun bereikbaar

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk Openings

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _+ Woensdagmiddag van 12.30 tof 16.30 uur

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

trent corona! De medewerkers die u hier Ie woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

ingstijden Milieupark:

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tof 16.00 uur

 

Koninklijke onderscheiding

Vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Ellen Nauta aan

twaalf inwoners bekend gemaakt dat zij zijn benoemd in de

Orde van Oranje Nassau en vanwege hun maatschappelijke

verdiensten een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het ging

om elf Leden in de Orde van Oranje Nassau en één Ridder.

Vanwege hef corong-virus kan de uitreiking van de versierselen

pas later dit jaar plaatsvinden.

Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het

is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de

maatschappij.

Voordragen

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient,

kunt u hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere

verdiensten voor de samenleving hebben of (recent} hebben

gehad. ledereen kan iemand voordragen voor een lintje. Niet

iedere voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking

te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet aan speci-

fieke voorwaarden worden voldaan.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer v een Koninklijke onderscheiding aanvraagf, is het van

belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens

voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in

aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daar-

van de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u

alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

Twee gelegenheden

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee

gelegenheden:

“Tijdens de jaarlijkse "lintjesregen", de dag voor Koningsdag

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegen-

heid van Koningsdag 2021 dient u vóór 15 juni 2020 in bij

de burgemeester

- Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere, ge-

legenheid moet tenminste zes maanden van evoren worden

ingediend.

 

lemand voordragen

Wilt v iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding,

neemt u dan eerst contact op met hef kabinet van de burgemees-

te bereiken onder tel. 0547 - 85 85 85

n in grote Tijnen aangeven of de verdiensten inderdaad

bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding

Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan

het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wan-

neer alle gegevens zijn verzameld, dient u het voorstel n bij de

burgemeester.

De gemeente help

De vitbraak van het Coronavirus

heeft veel gevolgen. Dat geldt ' ‘
voor personen en organisaties.

Als gemeente zijn we er om per-

sonen en organisaties zo goed

mogelijk te helpen en te onder-

steunen. Met veel organisaties hebben we persoonlijk contact, zo-

als ondernemers en de grotere instellingen zoals De Reggehof en

de bibliotheken. Daardoor hebben we redelijk inzicht

in wat er speelt bij deze organisaties

 

Van de kleinere instellingen en die instellingen waar de gemeente

geen (directe) subsidierelatie mee heeft is ons beeld nog niet com-

pleet. We merken dat deze groepen zich minder gauw melden.

Misschien is dat omdat zij normaal gesproken voor hun activitei-

ten ook geen contact hebben met de gemeente.

De gemeente is er voor iedereen. Dus zit uw club, vereniging, in-

steling of stichting met vragen? Neem dan gerust contact met ons

op. Bovenaan deze pagina kunty vinden hoe v ons kunt bereiken

Somen bekijken we wat er mogelijk is om v te helpen!

Openings: len gemeentehuis

rond Hemelvaartsdag

en Pinksteren

 

Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei), vrijdag 22

mei en 2e Pinksterdag (maandag 1 juni) is het ge-

meentehuis gesloten.

Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Voor ondernemers zijn wij bereikbaar via: www.hof-

vantwente.nl/onderne:

Meldingen openbare

hofvantwente.nl/meldingen.

 

  

  

 

 

Voor spoedgevallen in de openbare ruimie kunt u bellen naar:

06 - Ì1 3Ô 88 27 (voor bijv. verstopte rioleringen, storingen

openbare verlichting, kapot wegdek of gevonden huisdieren). Dit

nummer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimie.

Niet voor alle andere zaken.

Afvalinzameling rond

Hemelvaartsdag en Pinksteren

 

Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag haalt Twente Milieu

geen afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op een zater-

dag de containers legen. Let u op dat u de container die dag voor

07.30 uur aan de straat zef? Zo weet u zeker dat uw container

geleegd wordt. De klantenservice van Twente Milieu is deze zater-

dagen tussen 09.00 — 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer

0900-85201 11 of via het contactformulier op www-twentemilieu.

nl/contact.

In plaats van

Donderdag 21 mei

Maandag 1 juni

wordt uw container geleegd op

Zaterdag 23 mei

Zaterdag 30 mei

wIiJ zijn

 
Bloeikaarten van Droombomen naar aanwonenden van verbindingswegen

“Stel je voor, je bent een boom, wat is dan jouw droom?' Die vraag stond centraal bij de tekenwedstrijd dit jaar

van HofPower, Hofkracht en Groene Loper Hof van Twente. De winnende tekeningen

kaarten. Deze kaarten worden rond 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit, bezorgd

die aan een verbindingsweg tussen de zes kernen wonen.

De tekeningen voor de wedstrijd konden niet op school worden gemaakt en ingeleverd

vanwege corona. Daarom zijn de juryleden op 22 april (Dag van de Aarde] Ìangs de

huizen gegaan van kinderen die een tekening hebben gemaakt van hun “Droomboom’.

Ze hadden hun tekening voor het raam gehangen, zodat de jury de tekening veilig kon

beoordelen.

Winnende tekeningen

Het was een pittige klus om de mooiste droombomen te kiezen. Kinderen hebben een

enorme creativiteit en diversiteit aan droombomen laten zien. De winnende tekeningen

jaar) uit Markelo

aakten respectievelijk een 'mooie boom’,

een 'vrolijke boom’, een ‘boom bij schemering’ en een ‘mensboom’. De tekeningen zijn

afgedrukt op een zogenaamde bloeikaart, een kaart met bloemzaadjes erin verwerkt.

zijn gemaakt doo

Ambt Delden e

(4 jaar) vit Goor,

jaar) uit Delden. Zi

 

 

Verbindingswegen

 nu afgedrukt op bloei

woners in Hof van Twente

      
 

 

 

 

jaar) vit

  
 

De bloeikaarten worden bezorgd bij inwoners n de gemeente die aan een verbindingsweg wonen tussen de zes kernen van Hof van

Twente. De inwoners ontvangen de bloeikaart rond 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit. Op www-hofpower.nl staan alle straten die een

kaart krijgen. Het gaat om ongeveer 1000 adressen. Inwoners die aan een verbindingsweg wonen, maar die 30 mei nog geen kaart heb-

ben ontvangen, kunnen dat laten weten aan info@hofpower.nl of Dan wordt alsnog een kaartje opgestuurd.

De bloeikaartenactie is een initiatief van de Groene Loper Hof van Twente, Hofkracht en HofPower [het schoolprogramma van de gemeente

over duurzaamheid]. De actie sluit aan bij de provincigle campagne #inhetbos. Met deze actie wordt het belang van bomen gevierd

Samen maken we Hof van Twente groener!
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Inzameling oud papier tijdens de coronaperiode

 

Door de coronamaatregelen ligt het ophalen van oud papier en karton op veel 

wordt oud papier normaal gesproken opgehaald door 29 verschillende vrijwilligersorganisaties, zoals scholen,

verenigingen, etc. Deze organisaties besluiten zelf of zij wel of niet oud papier inzamelen tijdens deze periode en

op welke manier zij dat doen. Op onze website https://www.hofvantwente.nl/afval/afvalinzameling/oud-papier.

html kunt u de laatste informatie vinden.

Vriendelijk verzoek

Als het oud papier bij u in de buurt niet opgehaald wordt, wilt u het papier dan niet aan de straat |aten staan? U kunt het oud papier even

bewaren of zelf naar de dichtstbijzijnde papiercontainer brengen (kijk op het hiervoor genoemde overzicht). Wij bedanken u al vast hartelijk

voor uw medewerking!

 
Onderhoud aan wegen en verhardingen

Vanaf eind mei 2020 voert Wegenbouw Lansink uit

Saasveld onderhoud uit aan diverse wegen en weg-

vakken in Hof van Twente. De werkzaamheden be-

staan uit het repareren van asfalt en het aanbrengen

van slijtlagen. De meeste werkzaamheden zuilen

gaan duren tot de zomervakantie. Het is mogelijk dat

u hiervan op de hieronder genoemde wegen enige

hinder ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat gaat er gebeuren?

De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat.

Op een aantal wegen zijn bijv. plaatselijke reparatiewerkzaam-

heden nodig aan de asfaltdeklaag. Op andere wordt een ge-

heel nieuwe laag of slijlaag aangebracht. Langs sommige we-

gen worden grasbetonstenen aangebracht

Waar worden werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden op de volgende wegen c.q. wegvak-

ken uitgevoerd:

- langenhorsterweg, gedeelte parallel met de provinciale weg

- Dieckertsweg Een deel van de Dieckertsweg

- Noordmolen, diverse delen

- Beckumerweg

- Postweg een gedeelte van de Postweg

- Roosdomsweg vanaf komgrens tot aan Endemansdijk

-Prinseslrenesraat _ _ Een deel van de Prinses Irenestraat

- Haaksbergerweg (Goor] Een deel van de Haaksbergerweg

Hoe ziet de planning eruit?

De werkzaamheden starten met de Noordmolen en de Postweg

op 25 mei, daarna volgen de andere wegen. De meeste werke

zaamheden zullen voor de zomervakantie afgerond zijn. De

werkzaamheden worden gelijktijdig op verschillende locaties

uitgevoerd. Weersomstandigheden of andere onvoorziene ge-

beurtenissen kunnen van invloed zijn op de planning.

lagen

Het aanbrengen van slijlagen is een onderhoudsmaatregel

waarmee de weg wordt voorzien van een dun laagje steenslag.

Door het aanbrengen van een slijlaag blijt de weg langer goed

Na het aanbrengen van slijlagen moet de steenslag enige tijd

blijven liggen om even goed de tijd te hebben om zich te hech-

ten aan de weg. De steenslag blijft ca. 2 weken liggen, waarna

het overtollige steenslag wordt opgeruimd.

Advies: Het overtollige steenslag kan slip- en spatge-

vaar met zich meebrengen.

  

 

Rijdt v op deze wegvakken daarom voorzichtig en

verlaag uw snelheid.

Dit jaar worden slijtlagen aangebracht op de volgende wegen

c.q. wegvakken:

- Eijsinkweg Bentelo

- Suetersweg Bentelo

- Kieftenweg

- Ulkenweg Ambt Delden

- Kanaaldijk Ambt Delden

- Loofrietweg Ambt Delden

- Demmersweg Ambt Delden

- Hagmolenweg

- Brinkweg Delden

- Herikeresweg Markelo

- Zonneweg Markelo

uchtendijk Markelo

- Lichtmissenweg Markelo

nterlerweg Goor

- Markeloseweg Goor fietspad

Na de reparatiewerkzaamheden word op onderstaande weg-

vakken ook een slijlaag aangebracht

- Langenhorsterweg

- Dieckertsweg

- Roosdomsweg

- Postweg

- Noordmolen

Tijdelijke afsluiting van wegen

Door de werkzaamheden kan het gebeuren dat een weg voor

enige tijd wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Áls dat

nodig is wordt het verkeer tijdelijk omgeleid. De werkzaamhe-

den zullen niet alleen voor de aanwonenden, maar ook voor de

overige weggebruikers, onvermijdelijk enige overlast geven. Wij

verzoeken u rekening te houden met extra reistijd als gevolg van

een eventuele omleidingsroute. Zo draagt u bij aan een veilige

werkomgeving voor de medewerkers van de aannemer. Al vast

onze excuses voor deze overlast en dank voor uw medewerking

 

 

Vragen en informatie?

Gedurende de uivoering van deze werkzaamheden kunt u met uw

vrogen en opmerkingen over de uilvoering of planning terschtbij de

.„ez………der‚…… i ijdens kantooruren
bereikbaarop telefoornummer

 
de uitvoerdervanWegenbouw Lansi

tijdens kantoorvren bereikbaar op telefoonnummer
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Vergadering via videoconferentie

woensdag 20 mei 2020, 19.30 uur

Hierbij nodig ik v ut voor de vergadering van de raad van de gemeen-

e Hof van Îwente op weensdag 20 mei via videoconferentie.

Onderstaand treft u de agenda aan.

De voorzitter,

Was gelekend

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

 

 

2. Voststellen agenda

Bespreekstuk

3. ConceptRES  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

EE E |

2020 vastgesteld 
Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene

subsidieverordening 2020 (Asv 2020) vastgesteld. De ingangs-

datum van de Asv 2020 is Ì juni 2020. Op basis van deze sub-

sidieverordening worden vanaf 1 juni 2020 subsidieaanvragen

behandeld

In de Asy 2020 zijn het kader en de procedures opgenomen die

gehanteerd worden bij het behandelen van de aanvragen voor

subsidies. Deze Asy 2020 vervangt de Asv 2019.

De Asv 2020 is te vinden op de subsidiepagina's van de website

www.hofvantwente.nl en ligt tot 1O juli 2020 ter inzage in het

gemeentelijk informatiecentrum.

Verslagen archiefzorg

EAE ]

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft verslagen uit

gebracht over de werkzaamheden die zij heeft verricht ter uitvoe-

ring van artikel 30 van de Archiefwet. De verslagen gaan over

de jaren 2018 en 2019 en zijn gericht aan de gemeenteraad

De verslagen gaan over alle informatie die de gemeente Hof van

Twente opstelt of ontvangt op basis van haar taken, verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden. Ze vormen tevens de basis voor

de informatieverstrekking richting de provincie als toezichthouder.

L EA

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

© moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzeften 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? f

zijn.nl, bel 0547-260053, opj sA?W
a vrijwilligerszaken@selub wolifin

VRIJWILLIGER BEGELEIDING __ /

SCOOTMOBIELRIT >d I€’

EN ROUTEMAKER & 448

Ken jij de oed in Delden e.0.,

E eE aa
ben je bei

e ee

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het uitzetten van de twee wekelijkse route, en het begeleiden

van de bestuurders op de scootmobiel bij deze rit.

 

Jouw profiel

Je bent graag in de natuur, kent de weg in Delden e.0. goed

en in staat een route te plannen, Je vindt het leuk om mee te

fietsen met de groep en Een te begeleiden.

Werkuren per week/maand

10 uur per maand, op de donderdagmiddag de even weken

Wij bieden

Goede sfeer en ondersteuning van huidige planner.

Doelstelling organisatie

De mindervalide medemens een gezellige middag bezorgen.

Zorgen dat deze groep sociale contacten houdt, en eens per

twee weken een rit kan maken in de natuur.

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Oude Goorseweg 15, Diepenheim

het kappen van 2 acaciabomen

Stokkumerbroekweg 10, Markelo

het vervangen van een bovenbouw van een ligboxenstal

6 mei 2020

28 april 2020

Kerkpad 15, Delden

het bouwen van aanbouw 14 opril 2020

Leusmanweg 16, Markelo

het verplaatsen van een uitrit 5 mei 2020

St. Annabrinkstraat 43, Delden

hef verbouwen van een woning 5 mei 2020

Rupperink 7, Delden

het bouwen van een aanbouw_ 5 mei 2020

Hengevelderstraat 6, Goor

het bouwen van een aanbouw aan de woning 8 mei 2020

Benteloseweg 168 en 170, Delden

het veranderen van de dakconstrucfie van een achteropbouw

23 april 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

het kappen van bomen

soort, adres, locatie en plaats kad.bekend kad.nr.

2 beuken Oude Goorseweg nummer 36, Diepenheim

Diepenheim A1808

T eik Oude Goorseweg ongenummerd, Diepenheim

Diepenheim A1808

T beuk Oude Goorseweg ongenummerd, Diepenheim

Diepenheim A1808

T eik Oude Goorseweg ongenummerd, Diepenheim

Diepenheim A1808

1 beuk Diepenheimseweg ongenummerd, Markelo

Markelo C3788

1 beuk Oude Diepenheimseweg nabij brug ongenummerd,

Markelo Markelo C2685

T eik Oude Diepenheimseweg nabij brug ongenummerd,

Markelo MurkeÎo 2685

5 beuken Oude Needseweg ongenummerd, Markelo

Markelo C2927

1 eik Grondhuttenweg ongenummerd, Bentelo

Bentelo D3277

2 eiken Beldsweg nummer 6, Ambt Delden

Ambt-Delden E6688

ter inzage vanaf zaterdag 9 mei 2020

Irenestraat 4, Delden

het verbouwen van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 9 mei 2020

Slotsweg 6, Hengevelde

het uitbreiden van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 9 mei

Needsweg 1, Diepenheim

het bouwen van een jongveestal,

ter inzage vanaf dinsdag 12 mei 2020

Hochtweg 3, Ma

het bouwen van een veldschuur,

ter inzage vanaf woensdag 13 mei 2020

20 juni 2020

20 juni 2020

20 juni 2020

23 juni 2020

24 juni 2020

Vervolg

Hogedijk 2, Markelo

het verbouwen van een schuur,

ter inzage vanaf donderdag 14 mei 2020

Diepenheimsestraat 44a, Hengevelde

het bouwen van een woning,

25 juni 2020

ter inzage vanaf donderdag14 mei 2020 25 juni 2020

Plasdijk 13, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling,

ter inzage vanaf donderdag 14 mei 2020 25 juni 2020

Enterweg 7, Markelo

het verbouwen van een dwarsritschuur tot een woning,

ter inzage vanaf woensdag 13 mei 2020 24 juni 2020

Rapperdsweg 7, Ambt Delden

het vervangen van kozijnen, vervangen dakpannen van de woning,

het aanbrengen van dakisolatie,

ter inzage vanaf woensdag 13 mei 2020 24 juni 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

I(lompmuknriweg 3, Markelo
het bouwen van een ligboxenstal,

ter inzage vanaf dinsdag 12 mei 2020 23 juni 2020

Als u wilt reageren, zie informati

Beroep/Voorlopige voorziening

Holtdijk 1a, Markelo

het veranderen van [de werking) van een kalverhouderij

ter inzage vanaf 21 mei 2020 3 juli 2020

Als u wilt reageren zie informatie:

 

Reactie tot

 

Zienswijzen

Reactie tot

Wilsonweg 35, Diepenheim

het veranderen van een bestaand tankstation,

ter inzage vanaf dinsdag 21 mei 2020 2 juli 2020

Rectificatie foutieve datum ter inzage

Prinsendijk 1,1a,1b en 29, Diepenheim

het bouwen van een werktuigenberging, het vergroten van een

kraam- en rundveestal en het veranderen van de inrichting,

ter inzage vanaf donderdag 14 mei 2020 24 juni 2020

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kuipersweg 10, Ambt Delden

het bouwen van een woning,

ter inzage vonaf donderdag 14 mei 2020 25 juni 2020

www.hofvantwente.nl

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Polmaten ongenummerd, Goor

het oprichten van een bedrijf

Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de

gemeente.

In dit bezwaarschrift zef u uiteen waarom u hef niet eens bent met

het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzend-

datum 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 v binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bijdeze rechtbank tegen beslui-

ten die zijn voorbereid mef de uitgebreide procedure. Beroep kan

dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend

tegen het ontwerpbesluit.

 

 

 

  

nswijzen

ij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ont-

werpbeslui ijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak)

of schriftelijk zienswijzen indienen.

 

Voorlopige voorziening

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

bruik worden gemaakt van de vergunning [of het beslui]. Als u drín-

gende belangen heeft waardoor v niet kunt wachten op de beslis-

sing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om

een 'voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure

wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie die het

beroep behandelf.

 

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hier-

tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-

ning bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een

omgevingsvergunning nodig zo zijn, dan kunt u een verzoek om

handhe indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek

moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook

moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met de melding.

Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak:

0547-858585.

  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

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

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

 

Vervolg

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 evenementenvergunningen kunt u i

website https://www.l ntwente.nl/actue

“evenementenvergunningen.html

  

 

Hof van Twente

- Ontheffing geluid ten behoeve van nachtelijke wegwerkzaamhe-

den0/îl van week 15 2020 tot en met week 26 2021 (1205-

- Ontheffing Winkeltijdenwet op 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag]

van 0700 wur tof 08.00 uur (14-05-2020)

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn, onder het opleggen van voorschrif

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout bui-

ten een inrichting:

 

- Kleidijk nabij nummer 4, Diepenheim (kadastraal bekend Diepen-

heim, sectie D, nummer 1124}

- Secr. Engelbertinkstraat 7, Ambt Delden

Deze besluiten en ontheffingen liggen gedurende zes weken voor

iedereen ter inzoge. Belanghebbenden kunnen bezwaren met be-

trekking tot deze besluiten en ontheffingen binnen zes weken na de

datum van het besluit [datum tussen haakjes) schriftelijk indienen bij

burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Post-

bus 54, 7470 AB Goor. Degene die bezwaar maakt, kan tevens om

een voorlopige voorziening verzoeken bij de Afdeling bestuursrecht-

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

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


