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Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

  

 

Telefonisch maakt v een afspraak via 0547-858585.

ir Hof van Twente

  

   

22 juli

2020

De medewerkers die u hier e woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informartie: www.hofvantwente.nl/mi

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

« Vrjdag van 09.00 tot 1630 uur

© Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

upark
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Gemeente betrekt inwoners bij

verbeteren informatievoorziening

 e bekendmakingen duidelijker

gecommuniceerd kunnen worden. Hoe gemeentes

hierover moeten publiceren, staatin de wet. Die wet

gaat per 1 januari 2021 veranderen. De gemeente

wil dit moment aangrijpen om informatie ook dui-

delijker en toegankelijker bekend te maken.

 

 

Burgemeester Nauta: “ledereen moet de kans heb-

ben om mee te praten over de eigen woonomge-

ving. Dat begint met duidelijke informatie over wat

er in de omgeving gebeurt. Die bekendmakingen

willen we verder verbeteren. Dan bedoel ik taal-

gebruik, maar ook de plekken waar informatie te

vinden is en hoe die informatie eruitziet. We willen

zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en ver-

wachtingen van inwoners. Daarom gaan we onze

inwoners hier ook bij betrekken.”

 

 

Uit een eerder gehouden media-onderzoek bleek dat een groot

deel van onze inwoners gebruik maakt van digitale middelen

zoals internet en social media. De gemeente-informatie wilden

inwoners graag digitaal én op papier kunnen lezen. Komende

maanden gaat de gemeente samen met inwoners dieper in op

specifieke onderwerpen.

Als iemand bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt, hoe wil

len mensen hierover dan geïnformeerd en betrokken worden?

Verder wordt gekeken naar de rol van onze plaatselijke me-

dia in de informatievoorziening en naar de duidelijkheid van

onze website. Voor al die onderwerpen gaat de wetgeving

veranderen.

De wensen worden eerst besproken in gesprekken met een

representatieve groep inwoners. Deze groep wordt samenge-

steld uit leden van het Hofpanel. Ook wordt er gesproken met

andere betrokkenen. De bevindingen uit die gesprekken wor-

den getoetst in een enquête voor alle inwoners. De resultaten

worden komend najaar bekend.

Op basis daarvan zal de gemeente de informatievoorziening

verder verbeteren, zodat inwoners weten wat er speelt en mak-

kelijker kunnen meepraten over hun leefomgeving.

TET

hof van twente

Ondernemers die door de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen in financiële

problemen zijn geraakt konden tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen (Tozo 1). Deze regeling werd namens

gemeente Hof van Twente uitgevoerd door ROZ Groep en was onderdeel van het eerste uitgebreide maatregelen-

pakket om ondernemers te ondersteunen.

De aanvraagperiode van Tozo 1 liep van maart /m mei 2020 en is verlengd t/m september (Tozo 2).
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Maak het de inbrekers niet

makkelijk

 

De zomervakantie is een fijne tijd. Veel mensen gaan op va-

kantie of een dagje uit. Het is ook de tijd waarin inbrekers toe-

slaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze

een raam open zien staan. Wij willen het inbrekers natuurlijk

niet makkelijk maken.

Daarom geven wij hieronder een aantal tips:

* Op vakantie? Licht de buren in

Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij

kunnen op uw woning letten en helpen deze een bewoonde

indruk te geven. Maak met uw buren de afspraak dat zij de

post weghalen, de planten water geven of de auto af en toe

eens op de oprit zetten. Als u de buren niet wilt belasten,

kunt v bijvoorbeeld het krantenabonnement tijdelijk stopzet:

ten, aan PostNL vragen de post te bewaren en een ‘nee-nee'-

sticker op de brievenbus plakken

* Bewoonde indruk

Geef uw woning een bewoonde indruk als u weg bent:

zet de verlichting op een tijdschakelaar, laat wat goedkoop

speelgoed in de tuin achter, laat een kopje op tafel staan

of wat afwas op het aanrecht. Laat kostbaarheden nooit in

het zicht liggen: niet thuis en nief in de auto op vakantie. U

kunt overwegen om sieraden, geld en belangrijke papieren

in een bankkluis te laten bewaren

* Bel 112 bij verdachte situaties

Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoor-

beeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent] direct

de politie via telefoonnummer 1 12, het nummer voor spoed,

moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans

om de inbrekers te pakken. Dit geldt natuurlijk ook omge-

keerd voor uzelf als u niet op vakantie gaat en de buren wel

Naast deze tips, blijft het natuurlijk het belangrijkste om te

zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en

deuren.

Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeur-

merk Veilig Wonen (PKVW] en herkent u aan het SKG:logo, 1,

2 of 3 sterren n hef ® teken

www.hofvantwente.nl

 

 

WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons.

Bij verpakkingenmag veel maar niet alles. Hetis goedom te wetendat

hetalleen om eenmalige verpakkingen gaat en dt deze eeg moeten zijn.

Zo maken we samen de ecycling magelik van deze belangrje grondstoffen.

TWÄTE

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Burg. Buijvoetsplein 70; Bentelo

 

het plaatsen van een fietsenstalling 6 juli 2020

Hooi-esch 3, Delden

het bouwen van een aanbouw aan de woning 10 juli 2020

Nijstadstraat 24, Diepenheim

het bouwen van een woning 10 juli 2020

Grotestraat 64, Goor

het verbouwen en vergroten van een bijgebouw __ 6 juli 2020

Brummelaorswef 5a, Markelo
het kappen van een eil 11 juli 2020

Hogedijk ongenummerd, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een woonunit 8 juli 2020

Hogedijk ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit

8 juli 2020

 

 

Vervolg

Larenseweg 4, Markelo

het kappen van een beuk 14 juli 2020

Oude Diepenheimseweg ongenummerd

(nabij huisnummer 3), Markelo

het vervangen van een brug

 

7 juli 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informat

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

Almelosestraat 7c, Ambt Delden

het wijzigen van de situering van een nieuw te bouwen woning,

ter inzage vanaf vrijdag 10 juli 2020 21 augustus 2020

Schoneveldsweg 9, Ambt Delden

het plaatsen van een zwembad,

ter inzage vangf vrijdag 10 juli 2020

Esweg 4, Diepenheim

het bouwen van een woning met bijgebouw,

ter inzage vanaf donderdag 16 juli 2020

Middendorperweg 6, Diepenheim

het bouwen van een bedrijfswoning, het aanleggen van een uitrit

en het kappen van bomen (herplantverplichting),

terinzagevanaf woensdag 15 juli2020 _ 26 augustus 2020

da Costastraat 21, Goor

het bouwen van een overkapping met erfafscheiding,

ter inzage vanaf woensdagl5 juli 2020 26 augustus 2020

Olijdamlaan 15, Goor

het bouwen van een wijnkelder,

terinzage vanaf woensdag 15 juli2020 _26 augustus 2020

Scherpenzeelseweg ongenummerd, Goor

het bouwen van 24 appartementen,

ter inzage vanaf zaterdag 11 juli 2020 22 augustus 2020

Groningerveldweg 1, Markelo

het bouwen van een schuur en het kappen van een boom (herplant-

verplichting), ter inzage vanaf vrijdag 15 mei 2020 26 juni 2020

Hogedijk ongenummerd (t.h.v. Enkelaarsweg),

Markelo

het bouwen van een woning met bijgebouw,

ter inzage vanaf zaterdag Ì1 juli 2020

Leusmanweg 4, Markelo

het verbouwen van een bedrijfspand,

ter inzage vanaf vrijdag 10 juli 2020

Voordesdijk 4, Markelo

het bouwen van een schuur,

ter inzage vanaf vrijdag 1O juli 2020

21 augustus 2020

27 augustus 2020

22 augustus 2020

21 augustus 2020

21 augustus 2020

v D EN

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Diepenheimseweg 53, Goor

het bouwen van een bijgebouw

Herikerweg ongenummerd

{naast huisnummer 36), Markelo

het bouwen van een kinderdagopvang met bijbouw en het

aanleggen van een uitit

Kanaal ongenummerd, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een menginstallatie en het plaatsen van

een damwond [gronddepot De Bree

Besluit (vormvrije)

milieueffectrapportage

Als u wilt reageren, zie informatie

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deldensestraat 115, Goor

het veranderen van hef bedrij ter inzage vanaf donderdag 23

juli 2020

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Stokkumerbroekweg 12, Markelo

het bouwen van een varkensstal, ter inzage vanaf dinsdag 14

jvli 2020 25 augustus 2020

Reactie tot

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.

  

Vervolg

Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat

is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan

wordt de bezwarenproeedure overgeslagen en ken directberoep

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 we-

ken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-

Nederland te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze

rechtbank tegen besiuiten die zijn voorbereid met de uitgebreide

procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een

zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

    

nswijzen

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

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 b

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 handhving indiensn bij burgemaester en wethov-

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 don

telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe

Deze beslissing maakt onderdeel vit 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

 



e igersvacature

Markelo

-Vergunning Zomerkriebels op 23, 24 en 25 juli en 6 augustus

2020, Beukenlaantje 6 (16-07:2020]

Hof van Twente

- Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Voorstraat 11 in Goor en

Bollenweg 16 in Ambt Delden 1 november 2020 1/m 31 januari

2021 (15:07.2020]

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

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

buiten een inrichting:

- Holikampweg 6 Ambt Delden 1-11-2020 tot 1-11-2021 (15-07-

2020]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder

ter inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrek-

king tot deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit

van de ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wet-

houders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470

AB Goor. Degene die bezwaar maakt, kan tevens om een

voorlopige voorziening verzoeken bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.  
www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
 


