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U kunt e.n°:lîprouk maken voor:

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

  Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor DEE

Emoiladres: info@hofontwente.nl E

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 e

‘Ook bereikbaar onder: 14 05 47 vniläà 9

WhatsAppnummer:

|U krijgt antwoord binnen 1 werkdag]

U kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. ussen 09.00 en 12.00 uur}

 

maken?

Dat kunt v doen op de volgende monieren:

* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

 

© Telefonisch: 0547 -85 85 85

12.00- 19.30 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur ir

09.00- 13.00 uur

09.00- 13.00 uur

17.00- 19.30 uur

gemeente kunt u bellen naar:
 

  

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscenirum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

28 augustu

2019

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547-286 600

Voor informatie: www.hofvantwente/afval/r

 

 

vpark

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de
ijden Milie

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

« Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

ieren, storingen _* Zoferdag van 09.00 tot 1600 uur

 

Uitnodiging voor een inspiratieavond over het verduurzamen van

evenementen op 9 september

 

Hof van Twente telf dit jaar rond 900 evenementen! Daar zijn we trofs op! Bij het organiseren van evenementen - groof en klein - moet

je met veel aspecten rekening hovden. Van vergunningen tof afval, van inschrijvingen tot alccholbeleid, efcetera. Tegenwoordig hoor je

steeds meer dat ook duurzaamheideen steeds belangrijker onderdeel wordt. Maar wat houdt dat dan in? Om elkaar op weg te helpen,

organiseert de gemeente op maandagavend 9 september vancf 19.00 uur een inspiralieavond over dit onderwerp in het gemeen-

tehuis. Organisaforen van evenementen worden van harte uilgenodi

diverse experis aanwezig over dit fhema. Aan hef eind van de avon

duurzamer te maken!

d! Het gaat om inspiratie, van elkaar leren en praktische tips. Er zijn

gaat u naar huis met concrete tips en ideeën om uw evenement nog

Wij waarderen het wanneer v zich vooraf aanmeldf. Vermeld daarbij a.v.b. het aantal personen en namens welk evenement u komt

Voor uw aanmelding kunt u contact opnemen met:B+ rzoomheid@hofvantwenie.nl of elefoonnummer N

Wij zien uit naar jullie komst en naar een inspirerende avond!

Vriendelijke groet, Elen Nauta - van Moorsel | Burgemeester

wij zijn de hof

DTEaTT

 

Vrijwilligersvacature

 

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbeste-

EO EE

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app sAsN

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

SPORTBEGELEIDER

AANGEPAST

SPORTEN

DELDEN

Sporten

Vind jij sporten leuk en wil jij dit voor iedereen mo-

gelijk maken, meld ie dan aan voor deze leuke vrij
willigersvacature!

 

Omschrijving igerswerk

Het ondersteunen van de vaste begeleider van aangepast spor-

ten. De vaste begeleider heeft behoefte aan versterking bij het

sportuur. Er woräen diverse sporten aangeboden op de woens-

lagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 wur voor kinderen van 4

tot ongeveer 14 jaar. In de wintermaanden in sportzaal Raesfelt

en in de zomermaanden op de sportvelden van Rood-Zwart.

Jouw profiel

Heb jj affiniteit met kinderen met een fysieke of mentale be-

perking, die moeilijk aansluiting vinden bij een reguliere sport-

vereniging? Ben je stressbestendig, rustig en duî?\e voor een

groep te staan, dan zijn wij op zoek naar jou.

 

   

 

Werkuren per week/maand

ledere woensdag 1,5 uur behalve in de schoolvakanties.

Wij

Begeleiding door de coördinator van Salut. Mogelijkheid ot deek

name aan cursussen/ informatiebijeenkomsten. Jaarlijkse waarde-

ring en een gezelig uije. Eventuele reiskosten worden vergoed

Doelstelling organisatie

Het aanbieden van diverse sporten die aanslaan bij de deelne-

mers van de groep die om welke redenen dan ook geen aan-

sluiting vinden bij reguliere sportverenigingen. Deze kinderen

lezier |aten hebben aan sport op eigen niveau. Samenwer-

ing en beweging stimuleren.

  

www.hofvantwente.nl
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le Broekweg te Diepenheim

vanaf 9 september afgesloten

 

In de week van 9 september start Projectbureau Bodem Asbest

Sanering (BAS) met de bodemsanering van de wegbermen aan

de Ie Broekweg in Diepenheim. Dit betekent dat de weg vanaf

9 september voor de duur van 5 weken afgesloten is voor alle

verkeer. Het Projectbureau BAS voert de werkzaamheden vit in

opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de le Broekweg zijn verontreinigd met asbest.

Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinig-

de grond van de bermen, voor zover mogelijk, verwijderen. Daar-

voor in de plaats komt schone grond.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de pro-

vincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn,

ijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.
 

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen

met Projectbureau BAS.

Dit an per mail: f@hofvantwente.nl of telefonisch: 0547858585

Uitloop werkzaamheden

e AT E KL

tussen Goor en Delden

 

Bij vitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de Coft-

wicherbrug is uitloop in de planning ontstaan. Er wordt 1 week

uitloop verwacht in de werkzaamheden, waardoor verkeersmaat-

regelen tot en met 2 september op de brug staan. Nadat de brug

gereed is wordt de tijdelijke verharding nog verwijderd, waarbij

ook kortdurend verkeersmaatregelen toegepast worden. Voor het

verkeer betekent dit:

Tot en met 2 september:

* Voor doorgaand verkeer tussen Goor/Lochem en Delden/Hen-

gelo blijft de adviesroute gelden via de N347, AT (op- en afrit

28 Rijssen] en A35 [op- en afrit 28; Delden)

* Lokaal gemotoriseerd verkeer en landbouwverkeer kan via de

N346 blijven rijden, maar wordt via de parallelbaan en de

Cottwicher-parallelbrug geleid

e Voor fietsers vanuit Delden naar Goor is de brug gestremd,

fietsverkeer richting Goor wordt omgeleid via de Sluis Delden,

kanaalweg en Hengelerbrug

* Fietsers vanuit Goor naar Delden kunnen vanaf 26 augustus, via

de zuidzijde, lopend de brug passeren

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat op

0800-8002.

EWTEN

Apeldoorn-Azelo vanaf

31 augustus 2019 

Vanaf zaterdag 31 augustus 2019 worden er werk-

zaamheden verplaatst op het traject Markelo-Rijssen

op de Al Apeldoorn-Azelo. Dit betekent dat het ver-

keer zich weer moet aanpassen aan een nieuwe situ-

‚ Tussen Markelo en Rijssen wordt het verkeer dan

e richtingen over vier versmalde rijstroken op

n zijde van de weg geleid. Daar geldt een maxi.

mum snelheid van 90 kilometer per uur.

  

  

 

  

  

Vervolg

A1 Markelo - Rijssen

Vanaf zaterdag 31 augustus rijdt het verkeer tussen Markelo

en Rijssen in beide richtingen over twee versmalde rijstroken

per rijrichting. Het verkeer mag daar maximaal 90 kilometer

per uur rijden. Dit zal de nodig hinder met zich meebrengen

Medio oktober wordt het verkeer via de andere helft van de

weg over versmalde rijstroken geleid

Korte afsluiting aansluitingen Bathmen en Rijssen

De toerit Rijssen richting Almelo/Hengelo (28) is afgesloten

van vrijdagavond 30 augustus 21.30 uur tot zaterdagmorgen

31 augustus 08.00 uur. De dfrit Rijssen vanuit Almelo/Hengelo

(28) is afgesloten op zaterdagmorgen 31 augustus van 02.00

uur tot 08.00 uur.

Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

 

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide

richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en

de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging

kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

© meer oponthoud in de spits

* een inhaalverbod voor vrachtverkeer

* zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten

* bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van

wegafzettingen] een maximumsnelheid van 70 kilometer per

wur. Dit gebeurt veelal 's nachts of in het weekend waarbij er

tijdelijk é&n rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het

verkeer kort wordt stilgezet.

 

ietsbrug De Wakels

Fietsbrug De Wakels over de AT in de omgeving van Rijssen-

Holten naast ecoduct De Borkeld wordt geheel vernieuwd. De

pijlers van de huidige fietsbrug verhinderen dat de Al kan

worden uitgebreid. Daarom wordt de fietsbrug in zijn geheel

gesloopt en nieuw gebouwd. Vanaf 26 augustus 2019 is de

fietsoversteek hiervoor afgesloten tot eind februari 2020. Fiet-

sers worden omgeleid via de Markeloseweg / Rijssenseweg

(ongeveer 3,5 kilometer]|

Advies aan weggebruikers

© Pas tijdig uw snelheid aan en houd voldoende afstand

* Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg

© Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk

de spits

* Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijks-

waterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeers-

info

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de Al

Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke

verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten

Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk

voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de

regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten

van de capaciteit van de Al Oost in het verbreden van de AT:

tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen

Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Verkeersinformatie is te vinden op www-rijkswaterstaatver-

keersinformatie.nl. Achtergrondinformatie en actuele werk-

zaamheden zijn na te lezen op www.AlOost.nl.

U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijks-

waterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag

van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestda-

gen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier

Ontvangen op

  

Vossenbrinkweg 26

dit moet zijn Vossenbrink 26, Delden

het plaatsen van een hekwerk

Bernhardstraat 6, Delden

het vervangen van een raamkozijn

Korhoenstraat 53, Goor

het aanleggen van een uitrit

van Kollaan 29, Goor

26 juli 2019

15 augustus 2019

9 augustus 2019

het legaliseren van een gebouwde schuur 31 juli 2019

diverse locaties, Hof van Twente

het kappen van bomen 16 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

 Reactie tot

Oude Sluisweg ter hoogte van huisnummer 3,

Diepenheim

het kappen van een eik, er inzage vanaf donderdag 15 augustus

2019 26 september 2019

Potdijk 5, Markelo

het plaatsen van een pellt kachel,terinzage vondf vrijdag 2 augus-

tus 2019 13 september 2019

Slaghekkenweg 20b, Bentelo

het veranderen van een uitit ter inzage vandf vrjdag 16 augustus

2019 27 september 2019

Bolinkweg 3, Markelo

het verbouwen van een woning en bijgebouw, ter inzage vanaf zo-

terdag 17 augustus 2019 28 september 2019

Stoevelaarsweg 15, Markelo

het kappen van een tamme kastanjeboom, ter inzage vanaf woens-

dag 21 augustus 2019 2 oktober 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Langenhorsterweg 4, Ambt Delden

het vergroten van een bedrijfspand

Diepenheimsestraat 59d, Hengevelde

het verplaatsen van een uitrit

Brikkenweg naast huisnummer 6, Markelo

het bouwen van een woning met een bijgebouw

Westerflierweg 4a en 4b, Markelo

het wijzigen van de situering van twee vergunde woningen en het

vergroten van deze woningen met een inpandig bijgebouw

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Almelosestraat 17, Ambt Delden

het veranderen van de inrichting

 

 

Melding aanleg gesloten bodem-

energiesysteem buiten inrichtingen

Ripperdalaan 5, Delden

het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

Petzoldweg 11, Ambt Delden

het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

straat 67, Goor

et aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

 

 

Informatie om te reageren, zie volgende pagina.

 



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 kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met

de beslissing op het bezwaarschrif, dan kunt u binnen zes weken

na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Neder

land 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.

 

 

nswijzen

ij 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 besluii. 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 bij

de instantie die het beroep behandelt.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

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 v een verzoek om

handhaving 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 ber

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.

 

 

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 evenemenlenveraunningen kunt u inzien op
onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Diepenheim

- Vergunning kampioenschap Authentiek Gerij op 14 september

2019, Stedeke 11 (Warmelo) (27.08-19}

Delden

- Vergunning Twickelloop (t Hoogspel] op 15 september 2019

over diverse wegen. (21-08-19)

Goor

* Vergunning feestelijke zaterdagmiddag met modeshow op

21 september 2019 in het centrum. In verband hiermee

wordt op 21 september 2019 van 14:30 uur tot 20:30 uur

de Grotestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Waterstraat en kruising met de Herman Heijermansstraat afge-

sloten voor alle bestuurders in beide richtingen. Tevens zullen

alle zijstraten uitkomend op het afgesloten gedeelte van de

Grotestraat worden afgesloten ter hoogte van de Grotestraat.

(20-08-2019)

© Vergunning Vrienden op het Sterplein op 14 september 2019

in het centrum. In verband hiermee worden op 14 september

2019 van 15:00 uur tot 01:00 uur de Schoolstraat, voor zover

gelegen tussen de kruising met de Grotestraat en de School-

straat huisnummer 9 en de Grotestraat, voor zover gelegen

tussen de kruising met de Spoorstraat en de kruising met de

Wijnkamp, afgesloten voor alle bestuurders in beide richtin-

gen. (27-08-2019)

Markelo

- Vergunning Bovenbergloop op 24 november 2019 over di-

verse wegen (21-08-2019}

- Vergunning Koelefair op 15 september 2019, Beukenlaantje 6

(27:08.2019)

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

 


