Hofweekblad

Woensdag 1 augustus 2012, pag. 5

HOFNIEUWS

Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl
Fase 2 Sanering asbest in tuinen
Schoolstraat in Goor
Schoolstraat van 4 tot en met 15 oktober
afgesloten tussen Anjerstraat en Leliestraat
Op maandag 4 oktober 2021 start Projectbureau Bodem Asbest
Sanering (BAS) met fase 2 van de bodemsanering in een aantal
tuinen aan de Schoolstraat in Goor. Het deel van de Schoolstraat
tussen de Anjerstraat en de Leliestraat wordt daarom van maandag 4 oktober tot en met vrijdag 15 oktober afgesloten voor
fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het Projectbureau BAS voert
de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van
Twente.

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet u een afspraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.
Openingstijden
Maandag 12.00 - 19.30 uur
Dinsdag
09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag
09.00 - 13.00 uur

29 september
2021

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd?
Dan horen we dit graag van u.
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:
06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00
Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark
Openingstijden Milieupark:
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Succesvolle Burendag 2021 Hof van Twente

INFO

Veel inwoners uit onze gemeente hebben afgelopen zaterdag actief
meegeholpen met de activiteiten die georganiseerd waren voor Burendag.

GEMEENTERAAD

Tijdens Burendag komen inwoners in hun woonwijk samen om bijv.
Hun buurt op te fleuren met bloemen en planten, samen creatief bezig
te zijn, te klussen of gewoon gezellig samen koffie te drinken.

Raadsvergadering
woensdag 6 oktober 2021

U ziet hier foto's van de bewoners die elkaar ontmoetten in het Noaberhoes in Delden. Ook in veel andere wijken in De Hof waren
activiteiten georganiseerd. Heel veel dank voor al uw hulp voor uw
woonwijk!

Omleidingen en afzetting
Projectbureau BAS heeft in samenwerking met de gemeente Hof
van Twente en de aannemer een plan voor de omleidingen gemaakt. De omleidingen staan met borden aangegeven. Bewoners van het deel van de Schoolstraat dat wordt afgesloten, hebben persoonlijk een brief ontvangen.
Projectbureau BAS
Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn,
Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

U bent weer van harte welkom om deze vergadering in
de raadzaal bij te wonen.

Vragen of meer informatie
Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS.
Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl
óf telefonisch: 0547-858585.

Op 6 oktober is er een Informerende Raadsbijeenkomst in de Raadzaal.
Deze bijeenkomst wordt ook gestreamd en is via de gemeentelijke
website te volgen.
Tijdens deze Informerende Raadsbijeenkomst staat het onderwerp
Masterplan ‘Op Stoom’ op de agenda:

Coronatoegangsbewijs

1. Masterplan ‘Op Stoom’ 19.30 uur-20.30 uur

Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder op
sommige plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld
in de horeca, bij een evenement of voorstelling. Dit toegangsbewijs is verkrijgbaar door met uw DigiD in te loggen in de CoronaCheck-app. Het aanvragen van zo’n toegangsbewijs is niet voor
iedereen gemakkelijk.

De raad wordt tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de voortgang en inhoud op hoofdlijnen van het concept-masterplan ‘Op
Stoom’. Met dit in voorbereiding zijnde Masterplan wordt de koers
voor de toekomstige ontwikkeling van het TSB-terrein in beeld gebracht. Na de Informerende Raadsbijeenkomst worden de hoofdlijnen van het concept-masterplan verder uitgewerkt. De planning is
om het Masterplan vervolgens in januari 2022 ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden. Ter inleiding hierop wordt de raad op
6 oktober vanaf 19:30 uur bijgepraat.

Zo kunt u bij het ontbreken van een mobiele telefoon of DigiD-account toch een coronatoegangsbewijs aanvragen. Hiervoor neemt
u contact op met één van de volgende telefoonnummers:

Mr. Antonie Venema
Griffier

Voor een coronabewijs voor het reizen binnen de EU:
0247-247247

19:30 uur:

Opening door de voorzitter.

Voor een coronabewijs voor binnenlands gebruik:
0800-1351 en 0800-1421

19:30-20:30 uur:

- Presentatie en toelichting Concept-Masterplan ‘Op Stoom’.
- Gelegenheid tot het stellen van vragen.
- Schets van verdere proces.

Houd uw persoonsgegevens en Burgerservicenummer bij de hand.
U ontvangt het papieren coronabewijs na 5 werkdagen op het
adres waarmee u bij uw gemeente geregistreerd staat.

Voor meer informatie over deze raadsvergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

Inwoners die vervolgens toch tegen problemen aanlopen kunnen
contact opnemen met Salut. Via telefoonnummer: 0547-260053
maakt u eenvoudig een afspraak zodat de medewerkers van Salut
u kunnen ondersteunen tijdens brievenhulp op woensdagmiddag.

www.hofvantwente.nl

29 september 2021
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
				
Boekweitstraat 3, Bentelo

Ontvangen op

het gewijzigd uitvoeren van een reeds vergunde bedrijfshal
				
13 september 2021

Burgemeester de Beaufortplein 4, Markelo

het verbouwen van de voormalig bibliotheek naar vier appartementen		
		
16 september 2021

Irisstraat 5, Goor

het kappen van een boom

22 september 2021

het bouwen van een berging
				

13 september 2021

Hagenweg 1, Ambt Delden
Klompmakersweg 3, Markelo
het plaatsen van een mestvergister		

2 augustus 2021

Verleende
Omgevingsvergunningen (regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
				voorziening
					
Scherpenzeelseweg 40, Goor

Reactie tot

het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een erfafscheiding
				
23 oktober 2021

Het Assink 2, Hengevelde

het bouwen van een bedrijfshal met kantoren

23 oktober 2021

het aanleggen van een dakterras		

27 oktober 2021

Langestraat 64 a, Delden
Emmastraat 21, Delden

het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning
				
28 oktober 2021

BEKENDMAKINGEN
Melding Activiteitenbesluit
Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving
Tankinksweg 3 a, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf

Bentelosestraat 55, Bentelo
het veranderen van het bedrijf

Verkeersbesluit

tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats met kenteken
aan de Malberg (Goor). (29 sept)

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 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 besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure.
Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze
is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

het uitbreiden van een transformatorstation

29 oktober 2021

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

het kappen van een berk 		

29 oktober 2021

Voorlopige voorziening

Entersestraat 10, Goor

Kievitstraat 24, Delden
de Kade, Delden

het aanbrengen van een kraanfundering en fundering van een
losbunker met geheide palen op de gemeentekade
					
29 oktober 2021

Klompmakersweg 3, Markelo
het plaatsen van een mestvergister 		

29 oktober 2021

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 beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

Vervolg

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 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 beroep

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 hiernaast genoemde 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)
raadplegen 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.

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt
u inzien op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html
Goor

- Vergunning buurtfeest op 26 september 2021, Lijsterstraat. In
verband hiermee zal de Lijsterstraat op 26 september 2021 van
12.00 uur tot 20.00 uur worden afgesloten voor zover gelegen
tussen huisnr. 7 en de kruising met de Gruttostraat (17-09-2021)

Hof van Twente

- Vergunning voor het houden van de Truck Run Hof van Twente
op 2 oktober 2021 over diverse wegen in de Hof van Twente.
In verband hiermee zal het Kaasplein in Markelo op 2 oktober
2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur worden gesloten voor alle
bestuurders in beide richtingen (24-09-2021)

Markelo

- Vergunning 4 x 4 evenement op 26 september 2021, Herikeresweg 5a (16-09-2021)

Melding incidentele festiviteit
(overschrijden geluidsnormen)
- Cafetaria Uit de Kunst op 26 september 2021, Grotestraat 5355, Diepenheim
- Zalencentrum Beltman op 24, 26 en 26 september 2021,
Goorseweg 22a, Diepenheim

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen
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 Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend.

Vrijwilligersvacature
Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding
hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?
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 SAS 06-20894999
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

INDIVIDUELE VRIJWILLIGER VOOR CLIËNTEN
IN HET ST. ELISABETH
Ben jij die vriendelijke vrijwilliger die wat extra aandacht zou willen geven aan onze bewoners die behoefte hebben aan contact, een praatje of een uitje
naar de winkel?
Omschrijving vrijwilligerswerk

Voor de bewoners maak jij het onderscheid, je hebt tijd voor extra
aandacht, voor een praatje of activiteit. Bijv. Samen een wandeling
maken, een spelletje doen of samen naar de winkel.

Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de vorm
van scholing, onkosten vergoeding en verzekering. Verder bieden
wij een goede sfeer en gezelligheid.

Doelstelling organisatie

Jouw profiel
Affiniteit met ouderen, hartelijk, gezellig en een luisterend oor.

Werkuren per week/maand
In overleg bekijken we samen wat voor beide passend is.
Evt. 1 keer per week 1 tot 1,5 uur.

www.hofvantwente.nl

Wij bieden

Carint Reggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied
van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor ieder
mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal
bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning
en advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkheden die
hij/zij heeft een zo waardevol mogelijk leven kan leiden.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

