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Adressen en telefoonnummers

GemeentehuiseTwente

e

  

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor e

° Postbus 54, 7470 AB Goor Dinsdog

® i fo@hofvantwente.nl E

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4i 9

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 fijdag

WhatsAppnummer

U krijgt antwoord binnen 24 uur

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

vewrwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 uur)

 

www.hofvantwente.nl

Jetvn | HOFNIEUWS
Openingstijden

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

maken?

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt telefonisch een afspraak maken via:

0547 -858585.

 

  

  

24 juni

2020

omtrent corona! De medewerkers die u hier te

woord staan hebben daar ook geen kennis van.

12.00-19.30 uur

09.00- 17.00 uur Storingsnummer gemeente Hof van Twente _ Milieupark Groen-Recycling Twente

09.00- 17.00 uur Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

09.00- 13.00 uur toorii Telefoon: 0547 -286 600

n van de gemeente kunt u bellen naar:

09:00-13.00 uor … ETv eEDit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk i Milie

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

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

voor vragen overcoronaof maatregelen © Zaterdag van 09.00tot 16.00 uur

Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

 

 

 

 
Werkzaamheden kruispunt Langenhorsterweg-Venneweg

De gemeente Hof van Twente is van plan om een drempelplateau aan te leggen op het kruispunt Langenhorsterweg-

Venneweg. De werkzaamheden zijn gepland op 10 juli.

Wat gaat er gebeuren?

Om de inrichting van de Langenhorsterweg beterte kunnen laten voldoen aan de eisen voor een 60 km- zone, wordt een drempelplateau

in de Langenhorsterweg aangelegd. Het drempelplateau wordt aangelegd op het kruispunt met de Venneweg.

Aannemer Wegenbouw Lansink zal op 10 juli beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Overlast

Door de werkzaamheden worden beide wegen enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt daarom tijdelijk

omgeleid. De werkzaamheden zullen, onvermijdelijk, enige overlast geven voor de aanwonenden en de weggebruikers. Wij verzoeken u

rekening te houden met extra reistijd als gevolg van de omleidingsroute. Door rekening te houden met de werkzaamheden en het volgen

van de omleidingsroute draagt u bij aan een veilige werkomgeving voor de medewerkers van de aannemer. Al vast hartelijk dank voor

uw medewerking.

Vragen en informatie?

Mocht u algemene vragen of opmerkingen hebben over de aanleg van het drempelplateau dan kunt contact opnemen met projectleider

—Hn is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kunt u met uw vragen en opmerkingen over de uitvoering of planning terecht bij de

loezichihouder# Hijis tijdens kantooruren bereikbaarop telefoonnummer 0547-858585.
U kunt hiervoor ook terecht bij de vitvoerder van Wegenbouw lansìnk,_'l tijdens kantooruren bereikbaar op

elefoonnummer:N

Aanvragen subsidie 2021 voor jaarlijks terugkerende

en voor eenmalige activiteiten

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 26 mei 2020 de subsidieregels voor 2021 vastgesteld.

De nieuwe subsidieregels staan op de gemeentelijke website.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

* iaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

« eenmalige activiteiten (subsidieregels 9)

+ eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

+ accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed)

 

  

 

 

 

Subsidie aanvragen?

Als u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden

aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen, en promotie van de kernen. Onder

deze beleidsterreinen vallen ook de AED' s en de dorps- en stadsraden.

 

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

Als u in voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen 0.g.v. de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur, zorg,

jeugd, accommodaties, buurtschappen en promofie van de kernen dan komt v wellicht ook in 2021 voor een subsidie in aanmerking.

Nadere informatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende subsidieregels.

Subsidie eenmalige activiteiten

  

es voor investeringen accommodaties (subsidieregel 5a}

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan e in stand houden van, res

specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van ver

  tievelijk beter toegankelijk maken van,

igingen en/of stichtingen.  

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesi

Bent u van plan om met uw organisatie in 2021 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, culfuur, zorg of jeugd of

wilt v iets vernieuwends doen, waardoor w buurt o vereniging gezeliger wordt of waardoor mensen elkaar befer leren kennen, dan kunt

u daar misschien een subsidie voor onvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de parlicipatie

van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren.

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

 

 

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

« Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

* Maatschappelijke iniatieven buurtschappen

* Jubileumaciviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan

   

subsidie sportstimulering (subsidi

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportvereni

* Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk

« Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

« Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten

« Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen

« Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

ijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

 

 

 

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode:

1 juni tot 15 september 2020.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het indienen van

een subsidieaanvraag heeft v eherkenning EH2+ nodig.

 

Aanvragen

Wij adviseren u, om voordatu een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een even-

tvele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn te 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

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervarir doen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbestedin,

S°lut hebbenof je inzetten vorr zaken die er echt toe doen? E 9
© _ Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

 

Onderstaande vacature is sl ture uit ons ruime aanbod. Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

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

BILJARTMAATJE IN HET 5

CARINTREGGELANDHUIS SSE _ Werkuren per week/maand

STELISABETH 2 uur per week.

Wij bieden

Gezellige sfeer, sociale contacten, jaarlijkse feestavond en een

vrijwilligersverzekering

Doelstelling organi:

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-

bied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met 0og voor

ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Van-

uit dit verhaal bieden wij passende, befekenisvolle en veilige

zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant binn:

Jouw profiel de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol mog

‘Affiniteit met ouderen en begrip voor bepaalde ziektebeelden leven kan leiden.

 

Zet u zich graagin voor de oudere medemens enal-

tijd al gedacht aan vrijwilligerswerk, maar de stap

'nog niet gezet? Meld u dan aan bij Carintreggeland

voor huis St, Elisabeth.  

Omschrijving vrijwilligerswerk

Een groepje Dlarteis begeleiden, zonder wedstrijdelement, ge-

zelligheid staat voorop.

 

      

 

 
Inwoners in gesprek met gemeente over woningaanbod Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente stelt een nieuwe woonvisie op. In deze visie beschrijf de gemeente welk soort woningen de komende

jaren nodig zijn in de verschillende woonplaatsen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de woonbehoefte van de toekomst,

gaat de gemeente in gesprek met inwoners. Er wordt in eke kern een bijeenkomst georganiseerd waar inwoners hun wensen en

ervaringen 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 verschillende 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 iedereen is

digitaal even handig en daarom vinden we het belangrijk om ook in deze coronatijd een ‘echte’ bijeenkomst te organiseren. Uiter-

aard houden we rekening met de voorschriften van het RIVM en staat veiligheid voorop. We nodigen u 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 speciaal voor het buitengebied. Elke bijeenkomst heeft dezelfde

inhoud:

« Een toelichting op de uitkomsten van de onderzoeken hoe de bevolking 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 juli, vanaf 19.30 uur

aandag 6 juli, vanaf 19.30 uur bij Café Spoolder in Bentelo

sdag 7 juli, vangf 19.30 wur bij De Bebsel in Goor

anaf 19.30 vur bij de Kroon in Markelo

vanaf 19.30 ur bij Zaal Beliman in Diepenheim

aandag 13 julí, vanaf 19.30 vur bij de Gebrande Waateren in Hengevelde

dinsdag 14 juli, vanaf 19.30 uur bij De Bebsel in Goor

* Delden: woensdag 15 juli, vanaf 19.30 uur bij Hotel & Brasserie de Zwaan in Delden.

 

  * Goor:

* Markelo: woensdag 8

  

  

   

Aanmelden

Gezondheid en veiligheid staan voorop! Daarom organiseert de gemeente de bijeenkomsten volgens de RIVM richtlijnen, in groepen

van maximaal 30 personen in een ruimte waar afstand kan worden bewaard. Het is belangrijk om zelf ook de afstand en veiligheid

in de gaten te houden. In verband met de coronamaatregelingen kunt u alleen een bijeenkomst bijwonen als u zich vooraf heeft aan-

gemeld via www.hofvantwente.nl/woonvisie. Hier vindt u ook meer informatie over de bijeenkomsten.

 

Wiltu of kunt u niet bij één van de bijeenkomsten zijn, maar wilt v wel verder in gesprek of heeft u andere vragen rondom wonen in

Hof van Twente? Neem contact op met Rianne

email: hofvantwente.l, tletoor -eonie.nl, tlefoon:

E i

 

Twente gaat van 1O tot en met 12 juni 2022 het grootste landelijke

sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking organi

seren; de Special Olympics Nationale Spelen. In elk van de veertien

Twentse gemeenten vindt straks minimaal één sportevenement plaats

 

° °

Special 4F'ä|%_

Olympics Ê ° 7

Nederland äË

Dedow onhotsierer de l v eIedE oh de o di do e O e eoL a'i“"°"ibeoordeeld, waardoor wij vol vertrouwen uitkijken naar Twente als organisator van de Nationale Spelen 2022." aldus

voorzitter van het bestuur.

‘Op dit moment overheerst de trots n Twente’, uldv*wethouder sport van de gemeente Hengelo. ‘De operatie ‘Hier
op An is absoluut geslaagd. De 14 Twentse gemeenten vinden het een grofe eer en een fantastische kans om niet alleen te |aten zien dat

iedereen uit de samenleving kan sporten, maar dat dat ook op topsportniveau kan. De voorzieningen voor sporten met een beperking zijn

nog te onbekend n Twente. De Special Olympics Nationale Spelen gaan hier gegarandeerd verandering in aanbrengen.”

Regio Twente en regio het Land van Leeghwater zaten gezamenlijk in

de race om het grootste mulfi- sportevenement voor mensen met een

verstandelijke beperking in Nederland te organiseren. Op basis van

de totaalscores kreeg het bestuur van Special Olympics Nederland het

advies het proces te vervolgen met Twente.

Het bidboek ‘Hier op An' is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en wordt ondersteund

door provincie Overijssel, veel verschillende Twentse ambassadeurs, bedrijven en organisaties die de G:sport een warm hart toedragen en

graag bijdragen aan hef slagen van de Special Olympics Nationale Spelen in 2022. De komende periode wordt de projectorganisatie

opgetuigd om uitvoe te gaan geven aan de plannen. Het wordt in elk geval een echt Twents evenement waar heel Nederland wat van

gaat merken. Het FBKstadion in Hengelo biedt het decor voor de openingsceremonie en de campus van de Universiteit Twente in Enschede

wordt omgetoverd tot Special Olympics dorp voor de sporters en hun begeleiders Later dit jaar gaat er een officieel overdrachtsmoment

plaatsvinden waarin het organisatiestokje in handen komt van Twente.

 

Special Olympics

Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde be-

weging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een

verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren

van sportevenementen.

 

Special Olympics

°

Nationale Spelen Naast de vel dheidsvoordelen geeff Special Olympics d
laast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters

Twente 2022 een kans om te stralen op een podium. Een podium dat hen meer zelf

respect en zelfvertrouwen geeft. Zijworden mondiger, zelfstandiger en

leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit

van hun leven en neemt hun geluksgraad toe

  

Changing lives, changing attitudes

Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner Rabobank Foundation, maatschappelijk partners Fonds Gehandicaptensport & VriendenLoterij

en event partners Coca Cola Nederland, Stamhuis & Kerry Group.

Nationas >r-

wente 2022

 
© Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022



Welkom bij de opening Groenste Straat Goor op 3

Op 3 juli is het feest en zijn alle kinderen en buurtbewoners welkom bij de opening van de ’Groenste Straaf’. Ontwerper ‘De Tuinen van Geer-

dink' heeft een geweldige speelplek gemaakt. De ideeën kwamen natuurlijk van de buurtbewoners zelf, maar dat het zé mooi zou worden,

een droom die uitkomt. De plek is uitdagend, lekker stoer en anders dan andere speelterreinen in de buurt. Met recht de winnaar van De

Kindvriendellijkste Groenste Straat van Overijssel.

  

 

 

Spelen en Ontmoeten

Wat fijn dat we als gemeente samen met Salut deze plek zo kon inrichten, Dit was mogelijk door veel eigen inzet van buuribewoners en de

prijs van de provincie Overijssel van € 20.000. Als straks de bomen groeien en de bloemen bloeien, wordt het helemaal een gave plek. Ook

de 'grote mensen’ kunnen hier ekker ziten op een bankje en genieten van de mooie plek. Zo is het echt spelen én ontmoeten in hef groen!

 

Klusgroep

dens burendag heeft de klusgroep bollen en fruitbomen geplant. De bollen zijn allang vitgebloeid, maar van de fruitbomen kan misschien in

h nlaor o een oppel of rm geelkt worden. E een pcriekbonk geplaien e zijunt e ech o voordeopening, W e e de

Kusgroep ofen1oe helpen deze pÍk oo e holn® Mild j dan ooNNN:

Van harte welkom bij de officiële opening door de gemeente.

 

 

Wie? deren, buurtbewoners en

Wanneer? Vrijdag 3' juli om 15:00 uur.

Waar? _ Hoek Oude Haaksbergerweg / Mulderskamp Goor

y DUTEITI

® hof van twente

24 JUNI 2020

jelmatige bezoekers

  

 
De wethouder zal de opening oäspeduculaireflflzn verrichten samen met diegene die de winnende naam heeft bedacht. Die naam wordtí

onthuld bij de opening. Vanzelfsprekend h len we ons aan de RIVM-regels die op dat moment gelden.

www.hofvantwente.nl
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Ontwerpbestemmingsplan

‘Markelo, herziening

Burgemeester Beaufortplein

6, 10 en 11

Van 25 juni 2020 t/m 5 augustus 2020 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan 'Markelo, herziening Burgemesster Beauforiplein 6,

10 en 11' voor een ieder ter inzage.

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Kanaal ZZ 8, Ambt Delden

het bouwen van een werktuigenberging

Nijlandsweg 6c, Ambt Delden

het aanleggen van een uitrit, het plaatsen van een erfafscheiding

Ontvangen op

8 juni 2020

   

en het verharden van een toegangsweg 13 juni 2020

Voor de Countus locatie aan het Burgemeester de Beaufortplein Rijksweg 26, Ambt Delden 0

te Markelo vindt een ontwikkeling plaats om nieuwbouw van het starten van een minicamping 11 juni 2020

appartementen te realiseren. Voor de ontwikkeling wordt reke- Schuttenweg 9, Ambt Delden .

ning gehouden met de bestaande beeldkwaliteit aanwezig in het het tjdelijk bewonen van een stacaravan 4 juni 2020

langebied en wordt zorg gedragen voor de versterking van de Esweg 4, Diepenh / .

Íwalteiten van deze [ocatie. Door de sloop van het kantoor en het bouwen van een woning met bijgebouw 8 juni 2020

de nieuwbouw van een appartementencomplex, wordt er weer Grotestraat 86, Goor

gewoond aan het plein. Piet sraatniveau Ïrĳg| een menselijk het intern verbouwen en het aanpassen van de n

aanzien en het zakelijk karakter verdwijnt. Er zullen 26 appar- gevel van een kantoorpand 9 juni 2020

tementen worden gerealiseerd voor een mix aan doelgroepen, cherpenzeelseweg 59, Goor _ n

waaronder vi startersappartementen. Dit plan is nief in over- het vergroten.en verbouwen yan een woning 11 juni 2020

eenstemming me hetgeldende bestemmingsplan 'Markelo Wast Diepenheimsestraat59e, Hengevelde __

Om deze ontwikkeling planologisch mogeîii te maken het aanleggen van een uitrit 10 juni 2020

is deze herziening opgesteld Haaksbergerstraat 6, Hengevelde /

het bouwen van een schuur 28 mei 2020

Het ontwerpbestemmingsplan is n te zien: Weth. Goselinkstraat 10, Hengevelde __

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de het kappen van een boom 15 juni 2020

Prinses Irenestraat 7, Markelo

het intern verbouwen van een kinderopvan: 27 mei 2020

Stokkumerweg ongenummerd, Markelo

het kappen van twee eiken 12 juni 2020

Höfie 7 e Goor;

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

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

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.MKxBurgbeaufr11-OPIÓ.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te down-

loaden van:

http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.MKx-

Burgbeaufr11-/NL.IMRO.1735.MKxBurgbeaufr11-OP10.

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schrifielijk of mondeling

 

  

(op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Reactie tot

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Hagmolenweg 13 a, Ambt Delden

het bouwen van een aanbouw,

p e ter inzage vanaf zaterdag 13 juni 2020 25 juli 2020

Ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan ho.,d.fpo‚….g 15 Ambf Deiden
/ et verbouwen van een schuur iof een B & B,

appartementen Markelo terinzogevanaf donderdog 18 [uni 2020 30 juli 2020

Rupperink 10, Delden

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerp 'Beeld- het verbreden van een uitrit,

kwaliteitsplan appartementen Markelo’. van 25 juni t/m 5 augus- ter inzage vanaf zaterdag 13 juni 2020 25 juli 2020

tus 2020 voor iedereen fer inzage. Ent:ruweg , $|oor \

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem- et bouwen van een hal met een laaddoc, i

mingsplan ‘Markelo, herziening Burgemeester Beaufortplein 6, enzage enef vijdo f‚{;';‘‚32‚%°_ 31 juli 2020

/idena openingsifden n hel geneentehis Hof von Twente, de _ Petdelk laa'sen van een waonsni

Hstte 7 eGog g ú |e inzege vn5a3l dfinderdug Ïâ juni 2020 30 juli 2020- ite ii tsweg 23, Hengevelde

op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. het verbouwen van een deelruimte tot een B & B,

ns de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeen- ter inzage vanaf vrijdag 19 juni 2020 31 juli 2020

telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) Luttekeveldweg 1, Markelo

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen- het bouwen van twee woningen met bijgebouwen,

te, Postbus 54, 7470 AB Goor. ter inzage vanaf donderdag 18 juni 2020 30 juli 2020

Stokkumerweg 26, Markelo

het plaatsen van dakkapel,

ter inzage vanaf dinsdag 16 juni 2020 28 juli 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Slotsweg 23, Hengevelde

het verbouwen van een deelruimte tot B & B 

www.hofvantwente.nl

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, ie:

Gom indavin (ormatie

Ensinkgoordijk 1, Markelo
veranderen van de inrichting

 

 

Melding mobiel puinbreken

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Rietdijk 5, Markelo

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie,

van 17 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020

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 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 u binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

  
i 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 nief kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter

vragen om een “voorlopige voorziening” te treffen. Bij een be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

 

 

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u

van mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om hendhoving indienen b burgemuester en wehou-

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.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Vervolk

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

Diepenheim

- Ontheffing rijden met een geluidswagen op 26 juni 2020 (18-

062020}

Markelo

-Ontheffing geluid tijdens bruilofisfeest op 3 juli 2020, Dijker:

hoekweg 7 (18-06-2020]

Hof van Twente

- Collectevergunning, de organisaties Hartsti Longfonds,

Reuma Nederland en Rode Kruis zullen tegelijkertijd collecteren

in de periode van 12 i/m 24 oktober 2020 (15-06-2020]

  

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, 2500 EA Den Haag.

    

Voornemen ambtshalve wijziging

gegevens verblijf en adres Wet
asisregistratie personen (BRP)

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-

nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-

nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben

dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de

verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid

gegeven. Daarom heeft ons college het voornemen de volgende

personen uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van

Twente, naar het adres: onbekend.

 

Datum Naam

besluit

Inschrijving | Datum

op het adres | ingang adres

 

  

 

     

18-06-2020|N |Onbekend 18-06-2020

18-06-2020-Onbekend 18-06-2020

18-06-2020 |EN| Onbekend 18-06-2020
  

 


