
 
* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Telefonisch: 0547 - 85 85 85

* Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1À,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

 

Alleen op afspraak.

U kunt een afspraak maken voor:

Maandag 12.00- 19.30 uur 

   

   

 

ee Dinsdag 09:00- 17.00 wur Ï Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 -55 Woensdag 09.00- 17.00 uur llllllll.f_'l… H°fvflllTwente . n m

eO e SI Donderdog 09:00-13:00 wur Voor spoedzaken buiten de kantooridenvande _ Openingstijden Milieuparks

WhatsAppnummer: Vrijdag 09.00- 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar: * Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

U Kigt ontwoord Himnen T wertde 17.00- 19.30 uur . * Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

www.hofvantwente.nl e m aa en. gevonden huisdieren, storingen _* Zalerdeg van 09.00 tof 1600 vur

openbare verlichting, etc.

wewewhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur] _ Dat kunt v doen op de volgende monieren:

 

Uitnodiging

Samen voor een

dementie vriendelijk Delden

-_ e

genoemd waar we mee aan

\Ĳ l[ /

de slag zijn gegaan.

Donderdag 5 maart vindt er een vervolgbijeenkomst plaats in Del

den. We willen dan met elkaar verder praten over deze ideeën en

hierbij zijn nieuwe mensen met nieuwe ideeën van harte welkom!

Burgemeester en wethouders bezoeken 8 vrijwilligersprojectenVeel vraag naar sloopvouchers

Oude gebouwen opruimen?

Vraag een sloopvoucher aan!

Er is op dit moment grote vraag naar sloopvouchers. Daarom

adviseert de gemeente om bij sloopplannen in het buitengebied

een sloopvoucher aan te vragen. De opbrengst van zo’n voucher

kan de sloopkosten flink compenseren.

 

9 tot en met 13 maart: Week van de Vrijwilliger in Hof van Twente

   
Hof van Twente heeft de am-

bitie een dementie vriendelij-

ke gemeente te worden. Om

dit te bereiken, hebben we in

2019 een start gemaakt met

een grote bijeenkomst bij De

Bebsel in Goor. Daarna heeft

zowel in Goor als in Delden

een kleine vervolgbijeen-

komst plaatsgevonden met

een aantal geïnteresseerde

inwoners. Met elkaar hebben

we besproken wat wij samen

kunnen doen om dementie

vriendelijk te worden. Er zijn

verschillende mooie ideeën

ijwI

heel veel activiteiten in Hof van Twente. In

onze gemeenschap doen mensen veel voor

elkaar en staat ‘noaberschap’ nog hoog in

het vaandel. Reden waarom burgemeester

ligers in het zonnetje

lens de Week van de Vrij-

williger van 9 tot en met 13 maart. Thema

van deze week is ‘Verbinding’.

 

  

Wat is een sloopvoucher?

Een sloopvoucher is een bewijs dat u van plan bent om een schuur

te gaan slopen. U kunt dit sloopvoucher inzetten voor ontwikke-

lingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het

toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebou-

wen, Een sloopvoucher is 1O jaar geldig.

 

 

Tijdens de Week van de Vrijwilliger wor-

   

satie Salut, de volgende activiteiten georga-

niseerd met en voor vrijwilligers:

Meer informatie

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

* Maandag 9 maart: Vrij ersbrunch

De brunch is een onfmoeting tussen burgemees-

ter Nauta, wethouder Pieter van Zwanenburg en

verlegenwoordigers van _ vrijwilligersorganisa-

ties waaronder Humanitas Tandem, Zonnebloem

GMD, Mediant Hoor ’ns en Voor Elkaar Salut.

 

Oude Goorseweg in Diepenheim

vanaf 9 maart afgesloten

 

In de week van 9 maart start Projectbureau Bodem Asbest Sane-

ring (BAS) met sanering van de wegbermen van de Oude Goorse-

weg in Diepenheim. Dit betekent dat de weg vanaf 9 maart een

periode van 6 weken in fases afgesloten is voor alle verkeer. Het

verkeer wordt door bebording omgeleid. Het Projectbureau Bo-

dem Asbest Sanering voert de werkzaamheden uit in opdracht

van de gemeente Hof van Twente.

  
« Dinsdag 10 maart: Bezoeken aan gersorgonisaties Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken op:

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt een aantal organisaties of actì

spelen:

© IBNI Moskee in Goor

© De kookgroep van de Hofkerk in Goor

« UW spelletjesmiddag voor ouderen in Stadshagen in Delden

* Activiteiten van ‘Kruispun!’ van Franje in Diepenheim

# 'De Kringloop’, ontmoetings- en verbindingscentrum in Markelo

© Culturele werkgroep De Markering in Hengevelde

   

 ligers een belangrijke rol

donderdag 5 maart 2020

van 19,30u tot 21.00 u

in het Noaberhoes, sportcomplex v‚v. Rood-Zwart

Waarom? Langestraat 155 in Delden

De wegbermen aan de Oude Goorseweg in Diepenheim zijn ver-

ontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit bete-

kent dat we de verontreinigde grond van de bermen verwijderen.

Daarvoor in de plaats komt schone grond.

 

Het i fin als u witmeedenken en hierin ook iets wilt betekenen,

maar viteraard zijn eigen ervaringen ook van groot belang voor ons.

rettig als u ons vooraf laat weten dat u aan-

Oude Goorseweg afgesloten j deze bijeenkomst. Dat kan bij Salut door te
In verband met de saneringswerkzaamheden is de Oude Goorse-

weg een periode van 6 weken vanaf9 maart in fases afgesloten.

Aanwonenden van de Oude Goorsweg en perceeleigenaren heb-

ben persoonlijk bericht van Projectbureau BAS ontvangen over de

toegankelijkheid van hun terrein.

* Vrijdag 13 maart: NL Doet

Het college van burgemeester en wethouders, het managementieam en ongeveer 40 medewerkers van de gemeente steken de handen

uit de mouwen tijdens NL Doet. Het college en het managementteam gaan aan het werk bij zorgboerderij Rohaan in Markelo. De

medewerkers worden ingezet bij andere klussen/organisaties verspreid over de gemeente.

  

Wij hopen u te zien op 5 maart!

wente SOQLUL. Ë_Î_ _g__

 

   

 

   

n EESGEN]

Op 18 maart s het Nationale Boomfeestdag. In Hof van Twente vieren we dit

’s avonds met een boomfeest, waarvoor wij e uinodigen. Bomen geven energie!

Wij wilen graag jouw en onze energie inzetten om Hof van Twenie weer en

stuk groener en mooier te maken.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering] ruimt de asbest n de

bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wier-

den, Borne, Hellendoorn, RijssenHolten, Haaksbergen, Twen-

terand en Hof van Twente.

e

Subsidie eenmalige activiteiten

aanvragen

Het dagprogramma

Hofpower en de Groene Loper Hof van Twente geven rondom de Boomfeest-

dag een inspirerende les over 'bomen, de longen van de aarde' aan bijna 500

scholieren. Alle basisscholen doen mee aan dít project. De schooklassen en

de bomenwerkgroep zulen vervolgens in de ochtend van 18 maart op diverse

locaties bomen gaan planten. Ze doen dat n aanwezigheid van de mensen van.

Hofpower, de Groene Loper en medewerkers van de gemeente en Gidebor.

Ook zjn raadsleden en wethouder Scholten aanwezig

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opne-

men met het Projectbureau BAS. Dit kan per mail: B@hofvant-

wente.nl f telefonisch: 0547-858585

 

Organisaties die in 2020 een éénmalige activiteit organiseren

op het gebied van sport, cultuur, jeugd en zorg kunnen hiervoor

subsidie aanvragen. Aanvragen voor éénmalige subsidies kunnen

ingediend worden tot 1 april 2020. Voor uw aanvraag is eHer-

kenning nodig met niveau EH2+. Kijk voor meer informatie op:

www.hofvantwente.nl/sul

Afsluiting A1 verbindingswegen

knooppunten Beekbergen en

Avondprogramma

We nodgen je van harte i p 18 maart ussen 19.30 en 2130 wur. Vrtek-

um do Ker n Boriol. Van daa wandelJe naar ‘ tfeknat van ooding

Paus Ada, Hogrmolonweg 16 n Benel. La e ondenwog verrassen want

bomen geven nergie!Kinderen i de groepen 6 van d basisschelen n Hof

van Twente heoben bomenveiralen geschroven onG thm Boren geven m

energie. Een jury heeft de vif mooiste verhalen gekozen. De kinderen lezen N

e ff voor dens Tet Bomenteest. De boomui van de Groene Loper kän 5 INFO

é[ Hof van
eeE

oTwente GEMEENTERAAD

  

Azelo richting Deventer zondag

8 maart 06.00 tot 21.00 uur

Rijkswaterstaat sluit op zondag 8 maart tussen 06.00

en 21.00 uur de verbindingswegen richting Deventer

afin de knooppunten Beekbergen en Azelo. Ook is

de AT tussen Twello en Deventer volledig afgesloten.

nodig zodat de Explosieven Opruimingsdienst

van Defensie een V1 bij Deventer veilig kan verwijde-

ren. De VI is ontdekt bij graafwerkzaamheden voor

de verbreding van de A1. Het verkeer moet rekening

houden met ernstige verkeershinder en een vertra-

ging die kan oplopen tot 30 minuten.

Verwijderen V1 straalvliegtuig

Bij werkzaamheden voor de verbreding van de AT zijn vorig jaar

restanten van een VI gevonden in een weiland tussen Deventer

en Wilp. Een V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof,

dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om

de VI veilig te verwijderen hebben de gemeenten Deventer en

Voorst besloten om in een cirkel van 1400 meter het gebied rond

de V] te ontruimen. Hiervoor moet Rijkswaterstaat de verbindings-

wegen richting Deventer in de knooppunten Beekbergen en Azelo

 

 
Uitnodiging

Boomfeest woensdag 18 maart erfinrichting en geschikte bomen.

Tidens het boomfeest reiken wij symbolisch 110 bomen ui, n de vorm van een

‘boomoerticaat. Deze bomen zijn door de provincie Overisse! er beschikking

gesteld aan de Groene Loper Hof van Twente.

   
'Daamnaast geeft een aantal sprekers hun persoonijke kik op het thema van de

‘boomfeestdag en is er muziek bijhet kampvuur. Natuurlk zorgen we voor een

drankje en een hapje. Kortom:|aat e inspireren op deze bijzondere avond.

  

  

\Qverijssel 

Maak je samen natuur van je buurt?

Voor deze bomenactie geldt: op=op.

Om zeker te zijn van een boom kunje al vast het ommuler:

“Teserveereen boom voor 18 maart invulen op de website van de Groene Loper:

w groeneloperhofvantwente.nl

Op deze website vragen we je met ons mee te denken over de plekken waar we

deze 110 bomen kunnen gaan planten. Dit zal gebeuren op de natuuwerkdag

die op 7 november 2020 zal plaatsvinden.

op 18 maart 2020!
    
  

 len 

afsluiten. Ook moet de A tussen Twello (22] en Deventer (23]

in beide richtingen worden afgesloten. Daarnaast moet ook de

Ussel tussen kilometerraai 941.100 tot en met 943.200 volledig

worden gestremd voor het scheepvaartverkeer.

Afsluitingen

® De AT is in beide richtingen afgesloten tussen afrit Twello (22) en

Deventer (23).

* De verbindingsweg in knooppunt Beekbergen vanuit Amsterdam

‚en Apeldoorn richting Deventer is afgesloten.

* De verbindingsweg in knooppunt Azelo vanuit Hengelo en Osna-

brück (D} richting Deventer is afgesloten.

Houd rekening met ernstige verkeershinder en een vertraging die

kan oplopen tot 30 minuten.

Omleidingsroutes worden ter plaatse met gele borden langs de weg

aangegeven.

Meer informatie?

Voor vragen over de verwijdering van de V1 kunt u bellen met de

gemeente Deventer via telefoonnummer 14 0570. Voor vragen over

de verkeershinder op de AT kunt u bellen met het gratis informatie-

nummer van Rijkswaterstaat via 0800-8002 van maandag tot en

met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op

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

 

Informatie over wegafsluitingen is te vinden op www.vananaar-

beter.nl

Informatie over stremmingen voor de scheepvaart s te vinden op

www.vaarweginformatie.nl

wIJ zijn

 

  

HofPower aan de slag met de them: afval, bomen en

Een nieuwe maand, dat betekent weer nieuwe thema's bij HofPower! Maart staat in het teken van zelfs drie thema's!

Van afval scl

Les afval scheiden en recyelen OBS Stokkum

  

 ® |

Bomenles Prins Constantijnschool

Van boomquiz naar boomfeest

In aanloop naar de landelijke Boomfeestdag op woens-

dag 18 maart krijgen leerlingen in de bovenbouw les over

het belang van bomen.

was bij groep 7 van de Prins Constantijnschool. Met een

bomenquiz verdienen ze een boomcertificaat waarmee

ze op 18 maart een boom mag planten. 's Avonds er een

heus boomfeest waar de kinderen ook hun bijdrage aan

doen met het voorlezen van zelfgeschreven verhalen over

bomen met de titel 'Bomen geven energiel!

Uilen als graadmeter voor biodiversi

Er is steeds meer aandacht voor biodiversi!

een goede graadmeter om te kijken hoe het met de bio-

diversiteit gaat. De groepen 5 en ó mogen dit jaar de

braakballen van uilen uitpluizen om te kijken wat de uil zo

allemaal op eet. De uilenballenpluislessen mochten starten bij groep 5 van OBS de Zwaluw. De braakballen

lijken vies, maar kinderen zijn al snel geboeid bezig met het analyseren van alle muizenbotjes! Het thema

biodiversiteit krijgt ook aandachtvia de bijendans en zaibommetjes maken. Deze lessen zijn in april.

‚n fot recyclen

Op zaterdag 21 maart is het landelijke opschoondag. In aanloop hiernaartoe krijgen ruim

500 leerlingen les over afval scheiden en recyclen. Zo doen bijvoorbeeld alle leerlingen

van OBS Stokkum mee aan dit thema. Zij hebben inmiddels allemaal hun diploma 'ik kan

afval scheiden' gehaald!

  

Alle scholen doen meel De aftrap

 

t

Uilen zijn
  

Bomenles Prins Constantijnschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Beeldvormende Bijeenkomst

woensdag 4 maart 2020, 19.30 uur  
Namens de voorziter nodig ik u uit voor de Beeldvormende Bijeen-

komst van de raad van de gemeente Hof van Twente op woensdag 4

maart 2020, 19.30 uur in ä: raadzaal van het gemeentehuis van Hof

van Twente. De bijeenkomst is openbaar. Inwoners die deze bijeen-

komst wilen bijwonen kunnen hun belangsteling melden via grifie@

hvaunlwelú-.n{

De grfier (plv)

Onderwerp: Biodiversi

 

1. Opening

2. Infroductie Biodiversiteit Hof van Twente (Wethouder Meulenkamp)

3. Sessies Erven, Kernen, Bermen en Boerenland

4 Plenaire bespreking

3. Vervolgvoorsiellen en afspraken  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 

www.hofvantwente.nl
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Ontwerpmaatregelen rioolvervan-

ging Kievitstraat, Leeuwerikstraat

en Merelstraat te Goor

De voorlopige ontwerpen voor een nieuw rioolleidingensysteem en

nieuwe weginrichting voor de Kievitstraat, Leeuwerikstraat en Me-

relstraat in Goor zijn aangepast. Op 25 november 2019, heeft een

laatste inloopavond plaatsgevonden met de direct aanwonenden.

Op die avond zijn vragen beantwoord en de laafste reacties opge-

haald en daar waar mogelijk verwerktin het voorlopig ontwerp. De

plannen liggen nu ter inzage.

Werkzaamheden

De bestaande riolering is van slechte kwaliteit. Daarom moet deze

worden vervangen. Bovendien krijgen alle straatdelen in het plan

een dubbel uitgevoerd rioolsysteem: één voor afvalwater en één

voor regenwater. Na het ricolwerk wordt de bestrating opnieuw

aangebracht en voorzien van aangeduide parkeergelegenheid.

In het kader van duurzaamheid zal de bestrating in de rijbaan

worden voorzien van gebakken klinkers. Voor het trottoir en de

hoge band langs de rijaan wordt gebruik gemaakt van cement-

loos beton. De Leeuwerikstraat zal als eenrichtingsverkeer worden

ingericht, waarbij de rijrichting van de Scherpenzeelseweg naar

de Kievitstraat zal worden. De rijbaan zal hier worden versmald

met verhoogd parkeren aan de kant van de even huisnummers.

Ter inzage legging

Van 2 maart tot en met 30 maart 2020 ligt het ontwerp rioolver-

vanging Kievitstraat e.o. te Goor ter inzage in het gemeentehuis

in Goor. Ze zijn ook te zien op de gemeentelijke website. www.

hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamhedenen projecten/Riool-

vervanging-Kievitstraaten-omgeving

Tot en met 30 maart 2020 kunt u ook schriftelijk of telefonisch rea-

geren op de plannen.

Contactpersoon

Contactpersoon is de propcdeider;%*'\i is tijdens
kantooruren bereikbaar op felefoonnummer 58585 of per

em opfWNNNNP nofvarwente nl.

Planning en uitvoering

De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2020 kan

starten. Hierover worden de gebruikers, onwonenden en bedrijven

te zijner tijd nader geinformeerd.

Ongewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan 'Goor, wijzigingsplan

Deldensestraat 37 en 39

 

Op 25 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan 'Goor,

wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39" ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Deldensestraat 37 en 39 in Goor was eerder een fietsen-

maker gevestigd. De bedrijksactiviteiten zijn inmiddels beëindigd

De initiatiefnemers zijn niet van plan om nog detailhandelsactivitei-

ien en willen graag een woonbestemming op het per-

igingsplan is opgesteld om de bestemmingswijziging

hplanologisch mogelijk e maken.

 

  

 

Inzage

Het vastgestelde plan ligt van 5 maart 2020 tot en met 15 april

2020 voor een ieder ter inzage en is in e 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: https://www-ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO. 1735.Deldensestr3739.VS10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ hifp://!fp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO. 1735

Deldensestr3739./NLIMRO. 1735.Deldensestr3739.VS10.

 
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen

kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlo-

pige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling

Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst. Het besluit reedt de

ijn in werking. Als binnen de be-

roepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend,

treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

 

 

 

Omgevingsvergunningen

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Langestraat 61, Delden

het verbouwen van een bankgebouw tot commerciële ruimten en

het realiseren van negen appartementen 18 februari 2020

Oude Haaksbergerweg 4c, Diepenheim

het verbouwen van een woning 14 februari 2020

Hogenkamp 9 en 11, Goor

het legaliseren van een branddeur tussen twee wooneenheden

21 februari 2020

Menting 7, Goor

het plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel van de woning

22 februari 2020

Zonnebloemstraat 25, Goor

het bouwen van een carport

Gorsveldweg 2, Hengevelde

het kappen van bomen

Nieuwstraat 23, Hengevelde

het bouwen van een kap op een bestaande aanbouw

18 februari 2020

19 februari 2020

21 februari 2020

Goorseweg 68, Markelo

het veranderen van de voorgevel van de woning

12 februari 2020

Rietdijk 12, Markelo

het bouwen van een tuinhuis 17 februari 2020

Verleende omgevingsvergunningen

(regulier)

 

Als u wilt reageren, zie inform

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Industrieweg 5, Markelo

het veranderen van de inrichting (opslag schroo), ter inzage van-

f dinsdag 25 februari 2020 7 opril 2020

Verleende omgevingsvergunningen

(uitgebreid)

 

Als u wilt reageren, zie inform

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Bentelerhaarweg 4, Bentelo

het bouwen van een overkapping, ter inzage vanaf donderdag 5

   

maart 2020 17 opril 2020

Ontwerpbesluit fase 2

Als u wilt reageren, zie informati

Zienswijzen

Reactie tot

Klompmakersweg 3, Markelo

het bouwen van een ligboxenstal, ter inzage vanaf donderdag 5

maart 2020 16 april 2020

 

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Van Kollaan 7 en 9, Goor

het bouwen van een winkelpand

Beldsweg 39, Hengevelde

het bouwen van een kapschuur

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

  

Reactie tot

*t Schoman 28, Diepenheim

hef plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf dinsdag 25 fe-

bruari 2020 7 opril 2020

www.hofvantwente.nl

WOENSDAG11 MAART 2020 | 12.00- 17.00 UUR

VLIEGVELD TWENTHE ENSCHEDE

_ EXPERIENC

BELEEF

LOGISTIEK!

De mooiste logistieke bedrijven uit Twente

komen naar één plek. Belesf Logistiek!

> MELD JE GRATIS AAN VIA WEEKVANDELOGISTIEK.NL

  
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 bezwarenproce-

dure 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-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 inge-

diend tegen het ontwerpbeslui

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-

besluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of

schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-

bruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui]. Als u drin-

gende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de beslis-

sing 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.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hierte-

gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening

bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-

vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v een verzoek om handha-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-

meld worden waarom u het niet eens bent met de melding. Wilt u een

melding inzien, maak dan telefonisch een ofspraak: 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 freft. 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 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.

Aangevraagde vergunning/

cnl-hgeffi'ng 9 9 9

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Ambt Delden

- Vergunning Boomfeest 2020 met kampvuur op 18 maart 2020,

Hagmolenweg 16 (25-02-2020).

Diepenheim

-Gewijzigde Drank en Horecavergunning, Cafetaria Uit de

Kunst, Grotestraat 53 (25-02-2020)

Goor

- Ontheffing sluiingsuur van 12 op 13 april 2020 tot 02.00 wur,

De Höfte 5 (24-02-2020]

- Vergunning Kleurrijk in de Hof op 13 juni 2020 op de parkeer-

plaats De Hofte. In verband hiermee zal de parkeerplaats aan de

Höfte, aan de kant van de Reggehof, op 13 juni 2020 van 08:00

wur tot 17:00 uur gesloten zijn voor alle verkeer. (26-02-2020)

Markelo

-Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Café Camping de

Poppe, Holterweg 23 (25-02:2020]

-Verklaring van geen bezwaar Ronde van Overijssel op 2 mei

2020 over diverse wegen. In verband hiermee zal op 2 mei

2020 van 12.00 uur tot 18.00 uur een parkeerverbod worden

ingesteld aan beide zijden van de volgende wegen:

* Bergweg, voor zover gelegen tussen de Langeweg en het

Burg. Beaufortplein

* Endemansdijk, tussen de Roosdomsweg en de Voordesdijk.

(26-02-2020]

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, St. Paarden- en Po-

nysport Markelo, Potdijk 1a (27-02:2020)

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

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

buiten een inrichting:

- Kampvuur Hagmolenweg 16, Ambt Delden (24-02:2020]

Bezwaarmogelijkheid

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes| kunnen belanghebbenden hierie-

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.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

sclut doen, andere mensen ont-
© _ moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben ofje 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.

zijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

mail vrijwilligerszaken@selurwek

CREATIEVE

VORMGEVER VOOR

LEVENSBOEK

Heb jj belangstelling

voor mensen en hun

verhalen? Houd jij van

het digitaal bewerken

en kun jij een levensboek persoonlijk maken?

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het aangeleverde geschreven levensverhaal grafisch vormge-

ven door de teksten op te maken in een aantrekkelijke lay-out

‚en te voorzien van foto's, gedichten of tekeningen.

Jouw profiel

Je bent creatief en houdt van digitale bewerkingen. Je hebt er-

varing met het digitaal verwerken van Ieksfen‚îolo's ‚en plaat-

jes. Je legt makkelijk contact en bent oprecht geïnteresseerd in

leven van een verteller (veelal senioren).

 

Werkuren per week/maand

Zodra de schrijver klaar ís met het verhaal ga Íij kennismaken

met de verteller en ga i het boek thuis op je eigen pe afmaken.

Wij bieden

Twee keer per jaar overleg met de vrijwilligers van de dienst

’Levensboek" om ervaringen uit te wisselen. Reiskostenvergoe-

ding en (eindejaarlwaardering. Aanvragen van een VOG

(verklaring omtrent gedrag).

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van alle inwoners in Hof van

Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met vrijwilligers.

Veel van de activiteiten en diensten van Salut steunen voor een

deel op de inzet van 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


