
www.hofvantwente.nl

HOFNIEUWS

Adressen en telefoonnummers Openingstijden Publieksbalie

t gemeentehuis in Goor

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Alleen op afspraak

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor „…‚‚‚í-‚ì° 12.00- 19.30

eP Dinsda 09.00- 17.00

Emailadres: info@hofvaniwente.nl Woensdog 09.00-17.00

Telefoon: 0547-85 85 85 Donderd 09:00-13.00

tevens bereikbaar onder 14 05 47 Viidog ° 09.00:13:00

Fax: _ 0547-85 85 86 1700:19:30

k maken? dat kan: Openingstijden:

digitaal via www.hofvantwente.nl pertelefoon via _ Vrijdag 12.30 tot 16.30 uur

0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balietijdens _ Zoterdag 9.00 tot 14.00 uur

de openingstijden storingsnum

Afvoldepot Groen-Recycling Twente Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoorijd
Het afvalstoffendepot is gelegen aan de Mossen- _ {o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

Edamsdwarsweg nabij Goor

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:

—Wordt binnen 24 uur beantwoord,

  

Telefoon: 0547 - 36 34 95

 

PROGRAMMA'

 

  

 

 

 

E E e e e Comité Goor

MARKELO

18.40 uur Ontvangst op Algemene Begraafplaats aan de Goorseweg in Markelo

Muziek door Canadese Pipes and Drums

18.45 uur Bloemlegging door leerlingen groepen 8 van de Markelose basisscholen

18.50 uur Bloemlegging door afvaardiging Canadese gasten gevolgd door muziek Canadese Pipes

and Drums

18.58 uur Twee minuten stilte

19.00 uur Vertrek naar Burg. De Beaufortplein

19.15 uur Ontvangst bij het gemeentelijk monument op het Burg. de Beaufortplein.

Muziek door Canadese Pipes and Drums

19.20 uur Korte toespraak door wethouder Harry Scholten

19.23 uur Voorlezen van de namen van de Markelose slachtoffers door twee leerlingen

19.25 uur Muziek door Fanfare Markelo

19.27 uur Bloemlegging door vertegenwoordiger gemeentebestuur, leerlingen, Canadese gasten en

evt. anderen

19.30 uur 2 minuten stilte

19.32 uur Wilhelmus door Fanfare Markelo

19:34 wur Vertrek stille tocht naar provinciaal verzetsmonument onder begeleiding van Canadese

Pipes and Drums

19.30 wur Ontvangst bij het provinciaal verzetsmonument op de Markeloseberg

19:45 wur Aankomst stille tocht onder begeleiding van Canadese Pipes and Drums

19.50 uur Muziek door Canadese Pipes and Drums

19.55 uur Voordracht gedicht door een leerling van een van de Markelose basisscholen

19.59 uur Signaal ‘Geeft Acht’

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur Bloemleggingen, gevolgd door de “Last Post” en het Wilhelmus door de Markelose Fanfare

Defilé langs het monument

Aansluitend __ Koffie/thee bij de Smorre voor genodigden

GOOR

18.30 uur Ontvangst bij De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk, Hengevelderstraat

19.15 uur Ontvangst van basisschoolleerlingen op ‘t Schild door

19.25 uur Opstellen op 't Schild voor de Iocfil

1930 wur Bloemlegging en Pools Volkslied bij gedenksteen ter ere van onze Poolse bevrijders

19.35 uur Vertrek stille tocht— korte stop bij “Bomscherf”

19:45 uur Apollo speelt koraalmuziek bij het monument; twee leden scouting vormen erewacht

19.53 uur Kranslegging bij monument

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur Wilhelmus door Muziekvereniging Apollo Goor

20.04 uur Toespraak door wethouder Pieter van Zwanenburg

2010 uur Besluiten bijeenkomst door de ceremoniemeester gevolgd door defilé langs monument en gelegenheid om bloemen te leggen

Muziekvereniging Apollo Goor verzorgt koraalmuziek

20.30 uur Concert door Onze Stem in Hofkerk

21.00 uur Koffie/thee in De Klokkenkamp

 

4 MEI HERDENKINGEN IN HOF VAN TWENTE

DIEPENHEIM

19.15 uur

19.45 uur

19.50 uur

19.55 uur

20.00 uur

20.02 uur

DELDEN

18.45 uur

19.15 uur

19.20 uur

19.55 uur

20.00 uur

20.02 uur

20.05 uur

20.10 uur

20.15 uur

20.20 uur

20.30 uur

HENGEVELDE

19.15 wur

19.40 wur

19.45 wur

19.47 wur

19.49 wur

19.52 wur

19.59 wur

20.00 uur

20.02 uur

Aansluitend

BENTELO

19.00 wur

19.20 wur

19.45 wur

19.59 wur

20.00 uur

20.02 uur

20.05 uur

Aansluitend

[bij de provinciale weg $15/N347 Goorijssen).

2017

Vertrek stille tocht vanaf het plein in het centrum naar algemene begraafplaats

Aanvang klokluiden van de Johanneskerk

Bloemlegging bij graven geallieerden en oorlogsslachtoffers

Toespraak door wethouder Wim Meulenkamp

Voordracht gedicht

Last Post, gevolgd door twee minuten stilte

Wilhelmus

Defilé langs de graven en einde herdenking

 

4 mei overdenking in de Oude Blasius Kerk

Bloemlegging bij het monument op het Ressingplein door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o. en

afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

Stille tocht naar Algemene Begraafplaats, Langestraat

Welkom en toespraak door voorzitter Oranjevereniging Delden e.0.

Twee minuten stilte

Koraal ’Blijf mij nabij’ door Muziekvereniging Amicitia

Krans-/bloemlegging bij de Oorlogsgraven en graven verzetsstrijders door afgevaardigde van gemeentebestuur

van Hof van Twente en twee verzetsstijders

Toespraak door burgemeester Ellen Nauta

Voordracht gedicht door lid scouting

Wilhelmus door Muziekvereniging Amicitia

Dankwoord door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o.

   

Klok luiden

Wederom klok luiden

Welkom en korte toespraak namens de gemeenschap

Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant

Toespraak door Gerda Bruins [fractievoorzitter VVD]

Krans-/bloemlegging schooljeugd, kinderen leggen een witte bloem

Last Post

Twee minuten stilte

Wilhelmus

Voortzetting in de kerk

 

 

Openstelling van de kerk

Korte herdenking in de kerk met overdracht monument door leerlingen basisschool

Stille tocht naar ’Stirling'-monument, kruising Bentelosestraat Suetersweg

Last Post

Twee minuten stilte

Wilhelmus

Toespraak donr_(raadslid CDA), gevolgd door kranslegging
Defilë langs monument met gelegenheid voor bloemiegging   

 
Het buitengebied is volop in beweging! Er spelen veel

ontwikkelingen, plannen en initiatieven. Wij willen

graag partner zijn in ontwikkeling en initiatieven on-

dersteunen en mogelijk maken. Eên van de manieren

at willen doen is het ‘veegplan’ voor het

. U kunt zich hiervoor aanmelden.

  

 

Wat is een veegplan voor het buitengebied?

Een veegplan is een periodieke herziening van het bestemmingsplan

“Buitengebied Hof van Twente”. De herziening heeft befrekking op

ontwikkelingen die niet passen binnen het geldende bestemmings-

plan. Bepaalde kleinschalige ontwikkelingen “vegen" we bij elkaar

en nemen we op in één nieuw bestemmingsplan. De gemeente

streeft ernaar de procedure in het najaar van 2017 te starten.

Waarom is het veegplan interessant voor u?

Deelnemen aan het veegplan is goedkoper dan een aparte pro-

cedure. Wij bundelen uw initiatief namelijk met andere initiatie-

ven uit het buitengebied in één veegplan, met één procedure.

Op die manier kan de gemeente uw initiatief veel efficiënter en

dus goedkoper begeleiden. Door mee te doen aan het veegplan

krijgt u een intensieve begeleiding van uw initiatief. Bovendien

bespaart u flink op de ambtelijke kosten. Wij brengen v in totaal

€ 2.000,- in rekening als u deelneemt aan het veegplan. Het kan

noodzakelijk zijn dat u extra haalbaarheidsonderzoeken doet

en/of een landschapsplan laat maken. Deze meerkosten zijn voor

uw rekening. Hetzelide geldt voor eventuele planschadevergoe-

ingen. Hiervoor sluiten wij met u voorafgaand aan de procedure

een exploitatie- en planschadeovereenkomst.

 

 

Uw initiatief aanmelden

U heeft een plan voor uw erf/perceel in het buitengebied. U wilt

bijvoorbeeld uw agrarisch bedrijf uitbreiden ofjuist stoppen. Ofu

wilt gebouwen gebruiken voor een andere bestemming dan agra-

risch of wonen. Er zijn dan mogelijkheden om uw (kleinschalige)

iatief op e nemen in het ‘veegplan’ Buitengebied. Hiervoor

kunt u kosteloos een aanmeldformulier indienen. U kunt uw plan

aanmelden tot en met 1 juni 2017.

 

  

 

niets meer of minder dan een

iatief met een schefs. Na ont

Het in te wllen aanmeldformul

kleine onderbouwing van uw í

vangst van het door v ingediende aanmeldformulier beoordelen

wij op hoofdlijnen of uw initiatief aanknopingspunten heeft. Zo

weet u tijdig of uw initiatief kans van slagen heeft, voordat u on-

nodige kosten maakt. Het aanmeldformulier kunt u downloaden

via www.hofvantwente.nl/veegplan.

 

 

Als uw inititief aanknopingspunten heeft, kunnen wij u vragen om

haalbaarheids-onderzoeken of een landschapsplan aan te leve-

ren. De bijbehorende kosten zijn aanvullende kosten ten opzichte

van de deelname aan het veegplan. Ook sluiten wij in dit stadium

een exploitatieovereenkomst. Daarna kunnen wij het initiatief op-

nemen in het veegplan.

Draagvlak in de buurt

Als uw plan meegenomen kan worden in het veegplan, dan vra-

gen wij u uw buurt van uw initiatief op de hoogte te stellen.

Welke kleinschalige ontwikkelingen kunnen mee in

het veegplan?

Bij kleinschalige verzoeken/plannen kan gedacht worden aan:

-Vergroting van agrarische bouwpercelen, zonder toename

van de emissie;

- Omzetten van een agrarische bestemming in een burgerwo-

ning-bestemming;

- Omzetten van een nietagrarische bestemming naar burger-

woning-bestemming;

- Woningen die gerealiseerd worden via een roodvoorrood-

regeling;

-Vergrofen van een woonbestemming, zonder negatieve ge-

volgen voor omgeving

- Vergroten van een bijgebouw.

. Ander gebruik van bestaande gebouwen.

De grootschalige verzoeken kunnen wij, gelet op de uitgebreide

onderzoeksplichten bijbehorende belangen, niet meenemen in dit

veegplan. Als een dergelijk verzoek haalbaar is dan zal hiervoor

een afzonderlijke procedure moeten worden gevolgd.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen mel_

Ĳ'Ĳhetteom Ruimtelijk Domein.tefefoon 

Hof van Twente weet goed te profiteren van de q

van de Twentse economie. In een jaar tijd nam het

werkloosheidspercentage met bijna 15% af. Onze ge-

meente is daarmee koploper in Twente.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie in de lift

zit. De Twentse economie hoort bij de groofste groeiers: Nederland

kende het afgelopen jaar gemiddeld een groei van 2,2 %, de Twent-

se economie groeide met 2,7%. In Hof van Twente vertaalt die groei

zich onder andere naar een duidelijke afname van de werkloosheid.

Wim Meulenkamp, wethouder Economie: “Wij creëren geen banen:

dat doen de ondernemers. Wij zorgen wel voor goede randvoor-

waarden, zodt de bedrijven optimaal kunnen ondernemen. Dat

gebeurt onder andere met de Sociaaeconomische visie. Voor dat

programma zitten we samen met ondernemers om tofel. Deze cijfers

zijn voor mij een teken dat we op de goede weg zitten!” Wethouder

Pieter van Zwanenburg, verantwoordelijk voor Arbeidsparticipatie,

vult aan: Eén van onze doelen is meer mensen aan het werk krijgen.

Het is geweldig dat de economie groeit. Dat helpt bij het behalen van

dat doel. Zaak is nu dat die groei ook een positief effect heeft voor

mensen die minder makkelijk aan de slag komen, zoals ouderen en

mensen met een arbeidsbeperking. Daar werken we zowel lokaal

als regionaal aan.”

 

 

8 Konink!

ike onderscheidingen voor inwoners ui

Hof van Twente

 
Burgemeester Ellen Nauta heeff op woensdag 26 april 2017 acht koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

De volgende personen werden door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

eirDelden

EvDiepenheim

ezijn echigenote

,<

eiGoor

e

e

Op onze website www.hofvantwente.nl/actueel vindt u de toespraak die burgemeester Nauta hield bij de uitreiking van de onderscheidingen.

 



Aanleg waterberging Slotsweg

en rioleringswerkzaamheden

Eeftinkstraat in Hengevelde 

MILITAIRE OEFENING MEI 2017

Van 8 tot en met 12 mei en van 15 tot en met 19 mei 2017

zal door de Koninklijke Landmacht worden geoefend in onder

andere de gemeente Hof van Twente.

De gemeente Hof van Twente gaat de riolering in de Eeftink-

straat aanpassen. Het huidige rioolstelsel verkeert in een slechte

slaat en om instorting te voorkomen wil de gemeente dit jaar

de riolering vervangen. Om de overlast te beperken wordt er

direct een hemelwaterriool gelegd. Het overtollige hemelwater

wordt dan afgevoerd naar de nog aan te leggen waterberging

nabij de Slotsweg aan de westzijde van het bedrijf HERBO. De

werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit het aanbren-

gen van een nieuwe hemelwaterleiding tussen de Slotsweg en

Bekkampstraat.

Het ontwerp van de werkzaamheden aan de Eeftinkstraat en het

ontwerp van de waterberging kunt u inzien tot en met maandag

15 mei op het gemeentehuis aan de Höfte 7 te Goor. Het ont

werp ligt ter inzage bij de informatiebalie.

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

Foto: ‘Amarok’

Het betreft hier om een oefening van de eenheid 45 Pantser

Infanterie bataljon en 104 verkenningseskadron.

Circa 27 resp. 60 militairen zullen aan deze oefeningen deel

nemen. Tijdens deze oefeningen worden verplaatsingen per

voertuig en te voet uitgevoerd, vanuit observatieposten worden

waarneming gehouden. Tijdens deze oefeningen worden 0.9.

‘Fenneks’ en 'Amarok! voertuigen ingezet. De militairen zijn tij-

dens deze oefening bewapend, maar er wordt geen gebruik

gemaakt van munitie of oefenmunitie. De oefening zal zich glo-

baal afspelen in een aantal gebieden in de provincies Utrecht,

Gelderland en Overijssel.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de

oefening ontstaan is, kunt u Íiv‚ onder vermelding van zoveel

mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en

tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus

90004, 3509 AA Utrecht

Telefoon 030 — 2180420, Jdvclaims@mindef.nl

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud

van de openbare ruimte kunt u contact opnemen

met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord

en werken samen met u aan de oplossing van uw

probleem of de realisering van uw wensen. Elke

wijkbeheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en

specialisatie binnen de gemeente Hof van Twente.

Volgt v ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HvT

Wilt u weten wat wij doen? Bekijk ons filmpje op

youtube Wijkbeheer Hof van Twente: htips://www.

S voutube.com/watch?v=nikONh4wFU. Óf via onze

î site: htips://www.hofvantwente.nl/wonen/wijkbe-U heer.html

 

z ë n £ _ =

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorge-

ven? Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeli ingen dan verzoeken

wij u ook uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is:ü

Hi:wijkbeheerder voor de kern Goor
Werkdagen: ma-di-do-vrij

._is wijkbeheerder voor de kernen Markelo en Diepenheim en het buitengebied dat bij die kernenoort.

.—i|wijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo en Hengevelde en het buitengebied daar-
omheen.

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547.858585

In deze column vertellen de wijkbeheerders elke twee weken over hun ervaringen.

ONDERHOUD VAN GRAS IN DE OPENBARE RUIMTE BINNEN DE KOM

Het maaiseizoen is weer begonnen!

Vroeger maaide de gemeente bijna wekelijks het gras in de openbare ruim-

te. Er werd ook (doorjgemaaid als het gras door droogte nauwelijks was ge-

groeid. En soms maaiden we aan de late kant, omdat het gras juist erg hard

was gegroeid door regen en zon. Nu wordt het openbaar groen op B-kwaliteit

onderhouden en bepaalt de gemeente hoe hoog het gras mag zijn. De aan- {

nemer gaat pas maaien als het gras tot die hoogfe is gegroeid. Dit jaar heeft

onze uitvoeringsorganisatie Gildebor het maaien weer uitbesteed aan onder-

aannemer Groot Groener.

 

Voor het maaiwerk van het gras binnen de kom kennen we 3 beheertypen.

Dit willen we hier graag toelichten:

Binnen de kom.

Gazon: beeldkwaliteitsniveau B (max. 7 cm lang}

Bermgras: maaifrequentie 8 x per groeiseizoen (ongeacht lengte)

Ruwgras: maaifrequentie 2 x per groeiseizoen (ongeacht lengte)

 

Hoe wordt er n uw directe woonomgeving gemaaid?

Via deze link ( https://arcg.is/ 1nz9ny } kunt precies zien waar in onze gemeente welk beheertype plaats vindt! De link is tevens te

raadplegen via onze site www.hofvantwente.nl

 

Uitleg

Alle gazons (die voor een groot deel in de woonwijken liggen) worden kort gehouden, tussen de 3 en 7 centimeter (kwaliteitsniveau

'B'|. De maximale hoogte bepaalt wanneer de aannemer moet ingrijpen. Dit kan één keer per week zijn maar bij hevige groei komt

het voor dat dezelfde week alweer gemaaid wordt. In een droge zomer wordt minder gemaaid omdat het gras dan niet zo snel groeit.

Het maaiseizoen start in april en duurt tot in oktober waarbij de eerste maaibeurt afhankelijk is van het voorgaande winterseizoen. Het

gras rond obstakels zoals paaltjes, bomen of speeltoestellen, wordt een aantal keren per jaar handmatig met bosmaaiers gemaaid.

Bermgras 8x

Grasvelden die niet specifiek als speelweiden zijn ingericht, worden minder vaak gemaaid. Het gras wordt daar ongeveer tien tot

twintig centimeter hoog. De frequentie van het maaien van deze groenstroken is acht keer per jaar.

Ruwgras 2x

In de gemeente liggen ook stukken ‘ruw gras' zoals bermen en ruigtestroken. De stroken die als ruwgras zijn ingedeeld worden 2

keer per jaar gemaaid en liggen met name buiten de kom of langs invalswegen. Deze stroken maait de aannemer maximaal twee

keer per jaar in juni en september. Veiligheid en goed zicht staat hierbij voorop: langs wegen, fietspaden en kruisingen blijven we

de bermen tot één meter uit de weg frequenter onderhouden. Deze stroken worden met de tweede maaironde van de ruwe bermen in

zijn totaliteit meegenomen. In september worden de ruwe bermen helemaal gemaaid en wordt de al gemaaide één meterstrook nog

een keer meegenomen.

Het maaien van de wadi's gebeurt in hetzelfde maairegiem als bij het omliggend gras, dus - al naar gelang de ligging- als gazon,

berm of ruwgras.

Beweiding door schapen

Vorig jaar zijn we als gemeente gestart met het laten begrazen door schapen van braakliggende gemeentelijke gronden en gronden

van derden waarvan het beheer Ís overgedragen aan de gemeente. Het begrazen door schapen wordt gezien als een duurzame en

alternatieve beheermaatregel. Gedurende dat jaar vinden er regelmatig evaluaties plaats tussen Gildebor en de schaapsherder. Op

basis van deze evaluaties kunnen wijzigingen in de te begrazen gronden plaatsvinden en wordt gekeken naar eventuele klachten van

inwoners.

Bij elk te begrazen stuk grond worden borden geplaatst waarop de gegevens staan van de schaapsherder. Voor vragen en/of klachten

kan van dit telefoonnummer gebruik gemaakt worden.

Verder kunt u meer informatie terugvinden over ons Groenbeheer op de gemeentelijke website:

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer.html

Wanneer u hinder ondervindt van de maaiwerkzaamheden, dan kunt u dat melden via “Meldingen” op de startpagina van de ge-

meente: www.hofvantwente.nl.    

nodiging ‘Avond van het toekomstbestendige erf”

Het buitengebied is volop in beweging! Er zijn de nodige kansen;

zo wordt glasvezel aangelegd en zijn er diverse economische

ontwikkelingen. Ook op het gebied van energie zijn er nieuwe

mogelijkheden. Er zijn ook lastige opgaven, zoals asbestdaken en

leegstand. Genoeg uitdagingen dus, óp en rondomhet erf.

Op donderdagavond 11 mei 2017 organiseert de gemeente so-

men met externe pariners de ‘Avond van het toekomstbestendige

erf’. Tijdens deze avond kunnen erfeigenaren en -gebruikers zich

laten informeren over mogelijkheden, luisteren naar inspirerende

sprekers, meedoen met worlshops en praten met deskundigen

over uw plannen en ideeën voor hun erf. Hiermee willen we erfei

genaren informeren en ondersteunen.

3 MEI 2017

Gewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan “Buitengebied Hof van

Twente, herziening Potdijk 10 en

12, Markelo”

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente ma-

ken'op grond van arfikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend

dat de gemeenteraad op 7 maart 2017 het bestemmingsplan “Bui-

tengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10 en 12, Markelo”

gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in het omzetten van de geldende bestemming ‘re-

creatie-verblifsrecreatie (aanduiding bedrijfswoning]” in een "woon-

bestemming’. Tegen het ontwerpplan is één zienswijze ingediend

die heeft geleid tot aanpassing van het plan. De belemmeringsstrook

van de net naast het plangelegen gelegen gasleiding zal in het plan

worden opgenomen,

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 4 mei 2017 gedurende zes

weken 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;

-via deze rechtstreekse link: http://www-ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxPotdijklOen12VS10.

De bestanden van hef digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ http://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL MRO.1735.BGx-

Poidijk1Oen12-/NL.IMRO.1735.BGxPotdijk1Oen12VS10.

‘Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan bij de Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

die fijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben

gebracht;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen ziens-

wijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebra

-die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststel-

ling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 

 

Tevens kan degene die beroep heeftingesteld een verzoek om voorlo-

pige voorziening indienen bij de Voorziter van genoemde Afdeling.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop

de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzie-

ning bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking

voordat op dat verzoek is beslist.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen o

lf..%...l…m..… 20, Ambt Delden genop

het plaatsen van akoestische voorzieningen

(wanden] 4 april 2017

De Akkers 48, Diepenheim

het bouwen van een aanbouw 18 april 2017

Peuscher 8, Diepenheim

het kappen van bomen 19 april 2017

Het Assink 6, Hengevelde

het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een

terras aanbouw,

Holterweg 28, Markelo

het bouwen van een recreatiewoning

18 opril 2017

25 februari 2017

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

 Bolschersweg 1a, Bentelo

het kappen van een eik, ter inzage vanaf dinsdag 25 april 2017

6 juni 2017

Plevierstraat 7, Delden

het vergroten van een woning, ter inzage vanaf donderdag 27

april 217 8 juni 2017

Sluisstraat 10, Delden

het verbouwen van een bedrijfspand, ter inzage vanaf vrijdag 21

april 2017 2 juni 2017

Burgemeester Korthals Alteslaan 12, Markelo

het plaatsen van een erfafscheiding en het kappen van drie mei-

doorns, ter inzage vanaf woensdag 26 april 2017 7 juni 2017

 

Verleende omgevingsvergun!

(uitgebreid) J

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening
 

Reactietermijn tot

Schievenweg 1, Ambt Delden

het brandveilig gebruik van het gebouw, ter inzage vanaf donder-

dag4 mei 2017 6 juni 2017

De ideeën, wensen, opmerkingen en vragen van die avond ne-

men wij mee om ons handelen en ons beleid afte stemmen op de

behoeften.

Wanneer: Donderdagavond 11 mei van 19.00 uur tot 22.00

uur. Opening om 1930 uur door wethouder Wim

Meulenkamp

Waar: _ Gemeentehuis Goor, De Höfie 7 in Goor.

Op www-hofvaniwente.nl vindt u het programma voor de avond

Aanmelden is niet nodig.

‘We hopen u op 11 mei te mogen begroeten!
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Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Holtkampsweg 4, Ambt Delden

het herbouwen van een stal en het bouwen van een bijgebouw

Holterweg 28, Markelo

het bouwen van een recreatiewoning

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

   
Als u wilt reageren, zie inform

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

 

Kloosterlaan 13, Goor

het plaatsen van een kapconstructie op een bestaande schuur, ter

inzage vanaf woensdag 19 april 2017 31 mei 2017

 

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 zienswij

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure 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 we-

ken 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.

Ziens\ n

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid word 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 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.

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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

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 beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtsreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld

 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De genoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak ter in-

zage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de ope-

ningstijden 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.

 



Ambt Delden

- Vergunning Introductiekamp studenten van 28 i/m 30 augustus 2017, Beldsweg 109 (25-04-2017)

Diepenheim

- Vergunning Brocante Parade op 20 mei 2017 in het centrum van Diepenheim. In verband met de Brocante

Parade worden op 20 mei 2017 de volgende verkeersmaatregelen gefroffen:

-Van 06.00 wur tot 20.00 uur worden de volgende wegen voor alle bestuurders in beide richtingen

afgesloten:

- Grofestraat, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat en het Plein onder de Platanen (bestemmings-

verkeer voor huisarts/fysiofherapie/tandarts praktijk blijt mogelijk|; Hagen; Peuscher.

-Van 06.00 uur tot 18.00 uur wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de Raadhuis-

straat, Ruimersdijk, Wolbertusstraat, Kuimgaarden, Looiersplantsoen en Grotestraat, tussen het begin

van de bebouwde kom en de Raadhuisstraat.

-Tevens zal van 06.00 uur tot 20.00 uur een erbod voor vrachtwagens worden ingesteld aan de

Lochemseweg, komend vanaf de N346 in richting Diepenheim. Vanaf Neede en Goor is er alleen

doorgang mogelijk richting Borculo (20-04-2017)

- Vergunning Voorjaarsfeest Markvelde van 19 t/m 21 mei 2017 In verband hiermee zullen de volgende

verkeersmaatregelen worden genomen:

-op 21 mei 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur zal de Steenmorsweg gesloten worden verklaard voor

alle bestuurders in beide richtingen.

-or 20 mei 2017 vanaf 18.00 uur tot 21 mei 2017 23.30 uur zal de Steenmorsweg worden ingesteld
als éénrichtingsweg, voor zover gelegen tussen de Deldensestraat en de Kappenweg (inrijden vanaf de

Deldensestraat).

-op 19 mei 2017 vanaf 18.00 uur tot 21 mei 2017 23.30 uur zal er een parkeerverbod worden ingesteld

aan beide zijden van de Steenmorsweg, voor zover gelegen tussen de Deldensestraat en de Kappen-

weg en aan e N740 (Deldensesiraai) voor zover gelegen ussen de Buursebeek en de Markveldiche

Beek (in overleg met Provincie]. (26-04-2017)

 

 

- Vergunning Kastelenloop op 13 en 14 mei 2017. In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatre-

gelen worden genomen:

- op 13 mei 2017 vanaf 13.00 uur tot 19.00 uur zullen de Grotestraat, voor zover gelegen tussen het Looi-

ersplantsoen en de afslag met de Hagen, Looiersplantsoen, Provisoriestraat, Kuimgaarden, Middenstraat

en Hagen gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen, alsmede het plaatsen van

afzettingen.

-op 14 mei 2017 zullen de volgende wegen gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide

richtingen, alsmede het plaatsen van afzettingen:

www.hofvantwente.nl

 

- Afsluiting vanaf 07.30 uur tot 1700 uur van de Grotestraat, voor zover gelegen tussen de splitsing

methet Looiersplantsoen en de afslag met de Hagen.

- Afsluiting vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur van de Watermolenweg, voor zover gelegen tussen de

Wilsonweg en de Bekkendammerweg en de Prinsendijk, voor zover gelegen tussen Kleidijk en de

Watermolenweg.

-Afsluiting vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur van Dr. C.A.J. Quantstraat, voor zover gelegen tussen

de Ruimersdijk en de Kuimgaarden, Looiersplantsoen, Provisoriestraat, Kuimgaarden, Middenstraat,

Hagen, Raadhuisstraat, voor zover gelegen tussen de Grotestraaten de Ruimersd?k (wel toegang tot
de Ruimersdijk]de volgende wegen, Grotestraat, voor zover gelegen tussen de afslag bij de Hagen

tot het einde Diepenheim en de Lochemseweg, vanaf het bordje einde Diepenheim tot de afslag bij

de Rondweg N346.

_ Op 13 en 14 mei 2017 zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide kanten van de weg op de

Grofestraat, voor zover gelegen tussen het Looiersplantsoen tot aan de ingang van de Raadhuisstraat,

Looiersplantsoen, Kuimgaarden, Middenstraat, Hagen en Raadhuisstraat, voor zover gelegen tussen de

Ruimersdijk en de Grotestraat. (26-04-2017]

Delden

- Ontheffing geluid ivm spoorwerkzaamheden Europalaan, in de nacht van 7 op 8 juni en 8 op 9 juni

en vanaf 17 juni O1.00 uur tot 19 juni 05.00 uur (24-04-2017)

 

 

Goor

- Wandel4daagse Goor op 9 /m 12 mei 2017 (02-05-2017)

- Verkeersbesluit tot het tijdelijk instellen (fot 1 juli 2018] van eenrichtingverkeer op de Oude Haaksberger-

weg (oost- n zuidwaarts) en de Gondalaan (noordwaarts), door middel van hef plaatsen van de borden

C2, C3, C4, DS, D6 en D7, met onderbord 'ma-vr 700-17.00’, overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990

(27 maart 2017).

- Landbouwverkeer uitzonderen van eenrichtingverkeer op de Oude Haaksbergerweg, tussen de Haaks-

bergerweg en de Wachtpostdijk, door middel van het plaatsen van het onderbord ÔB55, overeenkom-

stig bijlage 1 van het RVV 1990

Markel

- Vergunning Avondvierdaagse van 16 /m 19 mei 2017 (25-04-2017)

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen é

weken na datum van bekendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het col-

lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

 

 

Op 25 opril 2017 hebben de burgemeester en hef college van bur-

gemeester en wethouders het “Mandaat, volmacht- en machtigings-

besluit 2017, met het bijbehorende bevoegdhedenregister en het

Volmachtenbesluit procesvertegenwoordiging 2017" vastgesteld.

Deze besluiten liggen vanaf 3 mei 2017 voor een periode van

zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.

De volgende ontheffing is, onder het opleggen van voorschrif.

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

buiten een inrichting:

 1, Diepenheim - branden van een kampvuur (25-

04-2017]

De ontheffing ligt gedurende zes weken voor een ieder ter in-

zage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot

deze ontheffing binnen zes weken na datum besluit van de ont-

heffing schriftelij 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 voor-

ziening verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

 

  

 

  

  

  

   

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

  


