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Adressen en telefoonnummers Openingstijden

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

 

 

 

 

w & Maandag 12.00- 17.00 uur

Eoh A DK zm Dinsdag 09.00- 17.00 uur ingsnummer Hof van Twente
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

7 Woensdag 09.00-17.00 wEmailadres: info@hofvantwente.nl

X Donderdag 09.00- 13.00 uur toorlijden van de gemeente kunt v bellen naar:Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4

7 í Vrijdag 09.00- 13.00 rOok bereikbaar onder: 14 05 47 f ĳ g

W Dit nummer is alleen ntoorlijden bereikbaar

‚en alleen voors izaken in de leefomgeving. Denl

alsAppnummer:

U krijgt antwoord binnen 24 uur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 1200 wur

  

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

0547 -858585.

Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel
trent corona! De medewerkers die v hier e woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twentegemeente

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

Telefoon: 0547 -286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

 

Milieupark:

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld

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

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

 

Openingstijden gemeentehuis

rond Pinksteren

 

Op 2e Pinksterdag (maandag 1 juni)

is het gemeentehuis gesloten.

Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Voor ondernemers zijn wij bereikbaar via:

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket.

Meldingen openbare ruimte kunt u doen via

www.hofvantwente.nl/meldingen.

 

 

 

Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt u bellen naar:

06 -T1 30 88 27 (voor bijv. verstopte rioleringen, storingen

openbare verlichting, kapot wegdek of gevonden huisdieren. Dit

nummer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimte.

Niet voor alle andere zaken.

Afvalinzameling Pinksteren

Op Tweede Pinksterdag haalt Twente Milieu geen afval op. In

plaats daarvan komt Twente Milieu op de zaterdag daarvoor de

containers legen. Let u op dat u de container die dag voor 07.30

uur aan de straat zet? Zo weet u zeker dat uw container geleegd

wordt. De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag tus-

sen 09.00 — 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900-

8520111 of via het contactformulier op www.twentemilieu.nl/

contact.

In plaats van

Maandag 1 juni

wordt uw container geleegd op

Zoterdag 30 mei

Oud papier Delden 2 juni

De verenigingen in Delden zamelen elke dinsdag oud papier in.

In verband met corona wordt het oud papier niet opgehaald,

maar kunt u het papier naar een container brengen.

 

Dinsdag 2 juni 2020 heeft muziekvereniging Amicitia contai-

ners staan op de parkeerplaats bij Sporthal de Reiger en aan de

Muldersweg (voormalig busstation) in Delden.

 

U kunt hier oud papier brengen van 16 uur tot 20 uur.

Als u papier komt brengen wilt v zich dan houden aan de ander-

halvemeterregel van het RIVM? Dank u wel voor uw medewerking

al vast!

Geen alarm op

 
EEET}

Op maandag 1 juni worden dit jaar de sirenes niet getest. Nor-

maal gesproken worden op de eerste maandag van de maand de

sirenes gefest om 12.00 uur. Op 1 juni is het Tweede Pinksterdag,

een feestdag. Daarom gaat het alarm op 1 juni niet af.

DTEaTIn

hof van twente

27 MEI 2020

 

 

 
Gemeente maakt grotere terrassen mogelijk in coronaci

 

Cafés en restaurants mogen vanaf 1 juni om 12.00 uur de terrassen weer inrichten. Hierbij moet rekening gehou-

den worden met de anderhalvemeterregel. Burgemeester Ellen Nauta: “We willen de horeca graag de kans bieden

een gezonde omzet te draaien en de crisis te overleven. Daarom krijgt de horeca in Hof van Twente tijdelijk meer

ruimte om terrassen neer te zetten”.

Horecaondernemers kijken uit naar het moment van heropening en zijn aan het onderzoeken hoe ze hun bedrijf kunnen inrichten om gasten

op een veilige manier te ontvangen. Daarbij nemen zij de anderhalvemeterafstandsregel in acht.

Het college van burgemeester en wethouders wil horecaondernemers ondersteunen. Burgemeester Nauta: “Onze horecaondernemers

kennen hun gasten als geen ander. Daarom roepen wij hen op om aan te geven op welke wijze zij de terrassen willen uitbreiden en hoe

zij invulling geven aan de RIVMrichtlijnen. We geven ruimte aan dit ondernemerschap en de creativiteit van de ondernemer door zoveel

mogelijk mee te werken en waar mogelijk toestemming fe geven aan horecaondernemers om het terras te verruimen”.

 

 

In alle gevallen moeten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale richilijnen. Ondanks dat deze nog niet geheel

bekend zijn roepen wij horecaondernemers alvast op voorbereidingen te treffen voor de heropening op 1 juni. Zij kunnen zich bij het

Ondernemersloket melden met hun plannen voor een ruimer terras. Als het bijvoorbeeld niet mogelijk is om voor de eigen gevel een ruimer

terras in te richten en een horecaondernemer het tijdelijke terras voor een ander pand wilt plaatsen, moet dit worden overlegd met de

bewoner dan wel huurder/eigenaar. Ook moet bijvoorbeeld voldoende ruimte overblijven voor een veilige doorgang voor voetgangers,

rolstoelgebruikers of hulpdiensten.

Horecaondernemers kunnen hun plan voor een ruimer terras bij de gemeente nen van het Ondernemersloket via:

ondernemersloket@hofvantwente.nl. Zij is ook bereikbaar voor vragen via e gemeente bekijkt het plan in goed overleg

met de ondernemer en kan toestemming geven als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Koninklijke ondersche

 

  

 

Vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Ellen Nauta aan twaalf inwoners bekend gemaakt dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje Nas-

sau 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 corongvirus 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 moef 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 specifieke voorwaarden worden voldaan

 
Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, 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 daarvan 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 da voor Koningsdag. Éen voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Ko-

ningsdag 2021 dient u vóór 15 juni 2020 in bij de burgemeester

- Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere, gelegenheid moet tenminste zes maanden van tevoren worden ingediend.

 

 

Iemand voordragen

I u iemand voordragen voor een Koninklijke onder: ing, neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemeester,B

te bereiken onder tel. 0547- 85 85 85. Zij kan in grote lijnen 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. Wanneer alle gegevens zijn verzameld, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

   

  

www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Oelerweg 8, Ambt Delden

  

het bouwen van een recreatiewonin 15 mei 2020

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het plaatsen van drie sleufsilo's 8 mei 2020

Rupperink 10, Delden

het verbreden van een uitrit 11 mei 2020

Rupperink 10, Delden

het plaatsen van een erfafscheiding 11 mei 2020

da Costastraat 21, Goo:

hetplaatsenvan een erfafscheiding en een overkapping 5 mei 2020

Enterseweg 1, Goor

het bouwen van een hal met een laaddock

 

13 mei 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Langenhorsterweg 4, Ambt Delden

het vergroten van een bedrijfshal,

ter inzage vanaf donderdag 21 mei 2020 2 juli 2020

De Mors 6b, Delden

het verbouwen van een kantoor tot een woning,

ter inzoge vanaf dinsdag 19 mei 2020 30 juni 2020

Dr. C.Â.J. Quantstraat 79, Diepenheim

het kappen van 21 bomen, t‚w. 10 zomereiken, 5 Amerikaanse

eiken, 4 moeraseiken, een Veldesdoorn en een Kardinaalshoed,

ter inzage vanaf dinsdag 19 mei 2020, herplantverplichting

30 juni 2020

Molenstraat 10, Goor

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, ter

inzoge vanaf woensdag 13 mei 2020 24 juni 2020

Bentelosestraat 31, Hengevelde

het verbouwen van een schuur,

ter inzage vandf zaterdag 16 mei 2020

Bergweg ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 20 mei 2020

Stokkumerweg 21, Markelo

het herbouwen van een werktuigenberging,

ter inzage vandf zaterdag 16 mei 2020

27 juni 2020

1 juli 2020

27 juni 2020

Vervolg

Verlengen beslistermijn

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Molenstraat 10, Goor

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit

Gorsveldweg 15, Hengevelde

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Melding mobiel puinbreken

 

Als u wilt reageren, zie informat

Verzoek om handhaving

Stokkumerbroekweg 12, Markelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, van 25 mei

2020 tot en met 31 augustus 2020

 

Besluit (vormvrije)

milieueffectrapportage

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Haarweg 3, Ambt Delden

het wijzigen van het huisvestingssysteem en het aantal te houden

dieren, ter inzage vanaf donderdag 28 mei 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 v 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 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 u binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

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 inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

  

swijzen

besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak} of schriftelijk zienswijzen indienen.

 

  

 

Voorlopige voorz

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui]. Als

u dringende belangen heeft waardoor u nief kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, don 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 handhaving ien bij burgemeester en wethouders. Het

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 don telefonisch een

afspraak: 0547-858585.

 

 t vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereidin

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, ten:

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.

Start verwijderen nesten

 
eikenprocessierups

Meldingen eikenprocessierups

Ondanks de vroege bestrijding met aaltjes dit voorjaar

kunnen er toch nog nesten ontstaan van eikenproces-

sierupsen. Eind mei is de tijd waarin de eikenproces-

sierups nesten maakt in eikenbomen. De gemeente

verwijdert de nesten door ze weg te laten zuigen.

Aannemer Grootgroener B.V. voert de werkzaamhe-

den uit. Rond 20 mei werden de eerste meldingen in

behandeling genomen. Meldingen kunnen gedaan

worden op de website van de gemeente.

Juiste tijdstip bestrijding

De eerste meldingen van nesten zullen in deze periode binnen-

komen. De aannemer gaat de bomen controleren en zal de nes-

ten wegzuigen. Het kan zijn dat de melding nog niet meteen

wordt afgehandeld omdat het nest nog niet voltooid is. Meestal

duurt het een paar dagen voor alle rupsen uit een boom zich

verzameld hebben in het nest. De aannemer bepaalt daarvoor

het juiste tijdstip.

Afhandeling meldingen

In de volgorde van afhandeling van de meldingen wordt gelet op

hef risico van de plek waar de eikenprocessierups is gezien. In

gebieden waar veel mensen komen of kinderen spelen worden de

meldingen het eerst afgehandeld. De meldingen worden binnen

10 werkdagen afgehandeld. Mensen krijgen geen bericht van de

afhandeling. Wanneer de gemeente de melding niet kan afhan-

delen krijgt de melder wel bericht. Dat kan het geval zijn als de

boom niet van de gemeente is of in het buitengebied staat.

  

Uitzondering bestrijding

De gemeente bestrijdt eikenprocessierups op eikenbomen die in

de Kernen staan en in beheer zijn van de gemeente. Eikenbomen

in het buitengebied of op gebied van Rijkswaterstaat horen daar

niet bij. Ook eikenbomen op eigen terrein van inwoners worden

niet meegenomen bij de meldingen. Mensen kunnen daarvoor zelf,

voor eigen rekening, contact opnemen met Grootgroener B.

https://grootgroener.nl/contact/aanmeldformulier-

verwijderen-processierups/ of een andere erkende

bestrijder.

Meer informatie op de website

Op www.hofvantwente.nl/eikenprocessierups staat meer informa-

tie over de eikenprocessierups. Er is een vraag en antwoordlijst te

vinden en mensen kunnen daar melding doen.
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Ràuds;/erguderíng

dinsdag 2 juni 2020, 19.30 uur

De gemeenteraad vergader! vanaf2 juni weer ysiek.In verband met de

coronamaatregelen mag er helaas geen publiek bij aanwezig zijn. De

vergadering is wellve te volgen via de livesteam op gemeenteraad.

hofvantwerie n en Hofsreck FM. Inspreken i wel mog

hiervoor contactop metgrifie@hofvantwente.nl

 
 

  

   

De agenda voor de vergadering van 2 uni ziet er als volgt uit

De voorzitter,

Was getekend

drs. HA.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2020 en

20 mei 2020

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vrogenhalfuur gemeenteraad

7. Aclieve informatieplicht college/ierugkoppeling Gemeenschap-

pelijke Regelingen

Raadsbrieven ter bespreking

8. Raadsbrief woonvisie

Bespreekstuk

9. Bouwplan supermarkt Laarstraat/Kerkstraat/Wheeme te Goor

Hamerstukken

10. Voorstel toefreding gemeente Wierden als aandeelhouder van

Twente Milieu

Meningvormend

11. Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2021  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen 



igersvacature

evenementenvergunningen kunt u i

d intwente.nl/actue

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

   
 

zien op onze

Goor

- Speelautomatenvergunning voor 2 automaten voor onbepaalde

tijd, De Topperij, Grotestraat 155 (19:05-2020]

- Speelautomatenvergunning voor 2 automaten voor onbepaalde

tijd, Sofra Delicious, Spoorstraat 28a (20-05-2020)

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-

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

ten een inrichting:

- Steenmorsweg 7 in Diepenheim (15 mei 2020} VluchtelingenWerk

- Kappelhofsweg 16 in Ambt Delden (15 mei 2020} Nederland

Deze besluiten en ontheffingen liggen gedurende zes weken voor

iedereen ter inzage. 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. 
www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


