
   

 

  

 

 

  

  

  

  

  

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Moendeg
 

 

Postadres: Posibus 54, 7470 AB Goor i

Emailadres: info@hofvantwente.nl Dinsdog

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 EI

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 )

EE \

|U krijgtntwoord binnen T werkdog

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www:hofvantwente.nl. [ussen 09.00 en 12.00 uur)

 

Openingstijden

Alleen op afspraak.

U kunt een afspraak maken voor:

maken?

Dat kunt v doen op de volgende monieren:

 

 

© Telefonisch: 0547 -85 85 85

12.00- 19.30 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur it

09.00- 13.00 uur

09.00- 13.00 uur

17.00- 19.30 uur

gemeente kunt u bellen naar:

 

 

openbare verlichting, etc.]

taal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscenirum,

tijdens de openingslijden (zie hiervoor].

 
Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1À,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Storingsn gemeenteHof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de Openingstijden Mili

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

oleringen, gevonden huisdieren, storingen * Zaterdag van 09.00 tot 1600 uur
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Ontwerpbestemmingsplan

‘Bentelo Buiten’

Van 26 maart tot en met ó mei 2020 ligt het ontwerpbestemmings-

plan ‘Bentelo Buiten’ voor iedereen ter inzage.

In de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie

'Bentelo 2030' is de woonlocatie ‘Bentelo Buiten’ opgenomen.

Het plan is om in deze uitbreidingswijk van Bentelo 12 woningen

te bouwen. Op basis van de verdeling vit het marktonderzoek

wordt in het plan uitgegaan van 6 rijwoningen, 2 vrijstaande wo-

ningen en 4 twee-onder-een-kappers.

Om optimaal aan de wensen van de inwoners van Bentelo te-

gemoet te komen, is gekozen het vervolgtraject samen met de

toekomstige eigenaren van de woningen op Ie zetten. Dit maakt

dat de ontwikkeling van Bentelo Buiten een Collectief Particulier

Opdrachtgeverschap-project (CPO] wordt, waarbij de [okale be-

volking de plek van een projectontwikkelaar inneemt. Door de

gemeente worden alleen een aantal technische eisen gesteld, zo-

dat er voor de Benteloërs voldoende ruimte is om zelf een plan te

maken voor hun woonomgeving.

De verdere uitwerking van de woningbouwlocatie [stedenbouw-

kundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan, vormgeving openbare ruim-

te etc.} zal plaatsvinden in samenspraak met de toekomstige be-

woners: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voorliggend

bestemmingsplan biet voldoene ruimie om exibelin e sselen

op de uitwerking van het inrichtingsplan.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan inzien op de volgende

manieren:

-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.BNxBenteloBuiten-OP10.

In verband met het Coronavirus adviseren wij u het bestemmings-

plan zoveel mogelijk in te zien via de bovenstaande links (en

niet naar het gemeentehuis te komen als dat niet hoeft). Mocht u

contact willen met een van de medewerkers over het plan, dan

verzoeken wij u dit telefonisch met de beleidsmedewerkers Ruim-

telijke Ontwikkeling af te stemmen (0547-858585).

De bestandenvan het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

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

BNxBenteloBuiten-/NL.IMRO. 1735.BNxBenteloBuiten-OP10.

 

   

 

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.

 

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

‘Bentelo Buiten’

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-

kwaliteitsplan ‘Bentelo Buiten’ van 26 maart tot en met ó mei

2020 voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-

minîsplun ’Bentelo Buiten’ 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.

In verband met het coronavirus kunnen andere afspraken gelden.

Neem contact op via bovenstaand telefoonnummer voor meer in-

formatie over het inzien van aanvragen en besluiten.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op grond van de gemeen-

teijke inspraakverordening schriftlijk of mondeling (op afspraak]

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen.

te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Schuttenweg ongenummerd, Ambt Delden

het bouwen van een woning 9 maart 2020

Bokkerinkslaantje 8, Delden

het plaatsen van een dakkapel

Rozenstraat 10, Goor

het bouwen van een erker en het bouwen van een aanbouw aan

de woning 12 maart 2020

Groningerveldweg 1, Markelo

het bouwen van een schuur en het kappen van een boom

3 maart 2020

9 maart 2020

Holterweg 5, Markelo

het vervangen van het dak en het plaatsen van dakkapellen

10 maart 2020

  senseweg 24, Markelo

het verbouwen van een schuur toteen woning _ 13 maart 2020

Subsidie eenmalige activiteiten aanvragen

 

Organisaties die n 2020 een éénmalige aciviteit organiseren op het gebied van sporl, cultuur, jeugd en zorg kunnen hiervoor subsidie

aanvragen. Aanvragen voor éénmalige subsidies kunnen ingediend worden tot 1 april 2020. Voor uw aanvraag is e-Herkenning nodig

met niveau EH2+.

Kijk voor meer informatie op: www.hofvantwente.nl/subsidies.

Gemeentehuis beperkt open

Hof van Twente wil inwoners goede dienstverlening bieden ondanks het Coronavirus.

Om dat te kunnen blijven doen, nemen wij een aantal maatregelen:

* Vanaf 23 maart is het gemeentehuis alleen nog geopend voor mensen die:

* een afspraak hebben

© een paspoort, rijbewijs of ID-kaart komen ophalen

* ruimtelijke plannen komen inzien [u kunt de plannen ook inzien via onze website: www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.)

Dit doen wij voor uw veiligheid en die van onze medewerkers.

Bovenstaande is mogelijk binnen de openingstijden van het gemeentehuis.

« Afspraken bij de gemeente kunt v alleen nog maken in geval van spoed. [Voor een toelichting: kijk hieronder bij Aanvragen

rijbewijs, paspoort of ID-kaart

« Vanf maandag 23 maart komt de avondopenstelling op maandagavond en vrijdagavond te vervallen.

Deze maatregelen worden teruggedraaid zodra dat weer mogelijk is.

Aanvragen van paspoort, rijbewijs of ID-kaart

Afspraken worden alleen nog gemaaktin geval van spoed. Voor spoedgevallen kunt v telefonisch contact opnemen (0547-858585].

Wij maken dan een inschatting of er in uw geval sprake is van spoed.

Voorbeelden van spoed:

-aongifte geboorte en overlijden

- verlengen van een rijbewijs of ID-kaart die vóór, of in de week na 6 april verloopt

Uiteraard geldt ook hier dat wij u verzoeken de voorschriften van het RIVM in acht te nemen.

Komt u dus a.u.b. niet naar het gemeentehuis als u verkouden bent of keelpijn hebt.

Afspraak maken

Komt u naar het gemeentehuis voor een spoedafspraak, om uw product op te halen of een ruimtelijk plan in te zien? Belt u dan aan bij

de hoofdingang van het gemeentehuis. De receptioniste zal u binnen laten. De deuren zijn namelijk niet langer standaard geopend.

In de publiekshal staat een desinfectiemiddel waarmee u uw handen kunt reinigen. We vragen u om 1,5 meter afstand te houden

van anderen. Alle afspraken worden afgehandeld met zo weinig mogelijk fysiek contact! Ook vragen wij u eventuele betalingen per

pin te voldoen.

Wij hopen op uw begrip en wij zullen er alles aan doen de dienstverlening op peil te houden!

 
Raadsvergade

 
g 31 maart gaat

1

Vanwege de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, gaat de raadsvergadering op 31 maart 2020 niet door.

Ook de overige raadsbijenkomsten zijn vooralsnog afgelast.

Verleende omgevingsvergunningen

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Beldsweg 23b, Ambt Delden

het veranderen van het bedrif ter inzage vandf dinsdag 17 maart

2020 28 opril 2020

Dekkersweg 7, Ambt Delden

het kappen van bomen, ter inzage vanaf dinsdag 17 maart 2020

28 opril 2020

  

Reactie tot

Twickelerlaan 11, Ambt Delden

het bouwen van een werkplaats, ter inzage vanaf woensdag 18

maart 2020 29 april 2020

Drekkersweg 1c, Bentelo

het kappen van vijf eiken, ter inzage vanaf zaterdag 14 maart

2020 25 april 2020

Morsmanstraat 32, Bentelo

het vergroten van een garage, ter inzage vangf donderdag 19

maart 2020 30 opril 2020

Suetersweg 2, Bentelo

het kappen van een eik en twee essen, ter inzage vanaf donder-

dag 19 maart 2020 30 opril 2020

Hengevelderweg 3, Diepenheim

het bouwen van een kapschuur, ter inzage vanaf woensdag 18

maart 2020 29 april 2020

Menting 7, Goor

het plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel van de woning,

ter inzage vanaf donderdag 19 maart 2020 __ 30 opril 2020

Scherpenzeelseweg 8, Goor

het kappen van bomen, ter inzage vanaf dinsdag 17 maart 2020,

herplantverplichting 28 april 2020

Spechtstraat 6, Goor

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning,

ter inzage vanaf donderdag 19 maart 2020 __ 30 april 2020

Wheedwarsweg 57, Goor

het plaatsen van een overkapping t.bv. een fietsenstalling, ter in-

zage vanaf dinsdag 10 maart 2020 21 april 2020

Dorreweg 18, Hengevelde

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling, ter inzage

vanaf dinsdag 17 maart 2020 28 april 2020

Nieuwstraat 23, Hengevelde

het bouwen van een kap op een bestaande aanbouw, fer inzage

vanaf woensdag 18 maart 2020 29 opril 2020

Nieuwstraat 7, Hengevelde

het bouwen van een erker, ter inzage vanaf donderdag 19 maart

2020 30 april 2020

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Borkeldweg 1, Markelo

het bouwen van twee kapschuren en het aanleggen van een crosster-

rein met toebehoren, ter inzage vanaf vrijdag 28 februari 2020

10 april 2020

Grotestraat 2, Markelo

het plaatsen van kozijnen in de zijgevel van de Kaasfabriek, ter

inzage vanaf donderdag 19 maart 2020 30 opril 2020

Pr. Beatrixstraat 25, Markelo

het kappen van een berk, ter inzage vanaf dinsdag 17 maart

2020 28 april 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informat

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Loofrietweg 40, Ambt Delden

het verbouwen van de deelruimte naar een woonruimte (legaliseren)

De Reigerstraat ongenummerd (achter Sporthal

De Reiger), Delden

het plaatsen van een antennemast (GSM-R mast]

 

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Beldsweg 23b, Ambt Delden

het veranderen van het bedrijf

Klavermaten 63, Goor

het veranderen van het bedrijf (itbreiding bedrijfshal)

Warfveendijk 6, Laren

het veranderen van het bedrijf (vergroten hygiënesluis en kantoor)

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 bezwaarschrit indienen bij de

gemeente. In dit bezwaarschrift zet v uiteen waarom v hef niet eens

bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kon direct beroep worden ingesteld.

Vervolg

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.

 

 

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.

 

Voorlopige voorziening

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

bruik 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” e treffen. Bij een beroepsproce-

dure 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 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 zou zijn, dan kunt u een verzoek om

handhoving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek

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

moet vermeld worden waarom v 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 beslis-

sing 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] raad-

plegen 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 vergunningen/

ontheffingen

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze website https://www.hofvantwen!

nl/actueel/aangevraagde-evenementenvergunni

gen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

 

 

Delden

-Verklaring van geen bezwaar opstijgen heteluchtballon van 17

maart 2020 t/m 31 maart 2020, Stadsweide Kievitstraat (17-

03-2020)

Goor

-Drank- en Horecavergunning, Sofra Delicious, Spoorstraat 289

(13-03-2020)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes} kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen:

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


