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w & Maandag 12.00- 17.00 uur

eo APA bK €zap Dinsdag 09.00- 17.00 uur ingsnummer Hof van Twente
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

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

4 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 uurOok bereikbaar onder: 14 05 47 f ĳ q

N n Dit nummer is alleen ntoorlijden bereikbaar

‚en alleen voors jzaken in de leefomgeving. Denl

alsAppnummer:

U krijgt antwoord binnen

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 12.00 wur}

 Tijdens de corona

0547 -858585.

Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor:

 

door. U kunt telefonisch een afspraak maken via:

dingen digitaal regelen.

 

gaan alleen spoedafsproken

Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

| HOFNIEUWS
trent corona! De medewerkers die u 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

 

tijden Milieupark:Openings:

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 * Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

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

 

Textielcontainers gesloten

Door de coronamaatregelen zijn de textielcontainers van Twente

Milieu gesloten. Wij verzoeken u vriendelijk uw oud textiel voor-

lopig even te bewaren en niet naast de containers e plaatsen.

Wij bedanken u al vast hartelijk voor uw medewerking!

Z WI zijn

® hof van twente

 

 
Inzameling oud papier tijdens de coronaperiode

Door de coronamaatregelen ligt het ophalen van oud papier en

karton op veel plaatsen stl. In Hof van Twente wordt oud papier

normaal gesproken opgehaald door 29 verschillende vrijwilligers-

organisaties, zoals scholen, verenigingen, etc.

Deze organisaties besluiten zelf of zij wel of niet oud papier in-

zamelen tijdens deze periode. Op onze website www.hofvant-

wente.nl/oud-papier kunt u de laatste informatie vinden.

Laat het oud papier niet aan de straat staan

Als het oud papier bij u in de buurt niet opgehaald wordt, wilt

u het papier dan niet aan de straat |aten staan? U kunt hef oud

papier bewaren of zelf naar de dichtstbijzijnde papiercontainer

brengen

Papiercontainers

In Hof van Twente zijn papiercontainers waar v het oud papier

zelf naartoe kunt brengen. Wij noemen ze hieronder per kern.

Hof van Twente

Milieupork bij Bruins en Kwast, Mossendamsdwarsweg 1, Goor.

Het Milieupark is toegankelijkvoor alle inwoners van Hofvan Twente

Het Milieupark is geopend op:

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

U kunt uw oud papier hier gratis naartoe brengen.

Goor

* Milieupark bij Bruins en Kwast, Mossendamsdwarsweg 1, Goor

Openingstijden:

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

U kunt uw oud popier hier gratis naartoe brengen

* Van Kollaan

De oud papier locatie aan de Van Kollaan gaat vanaf 4 mei de

middagen van 13.00 uur tot 17.00 uur weer open. U kunt hier

onder toezichtvan vrijwiligers van de verenigingen zelf het oud

papier in de containers stapelen.

Markelo

* Markelo's Mannenkoor, locatie: Endemansdijk 4B in Markelo.

* OBS Stokkum heeft in de week van 2 iot en met 9 mei twee oud

popier contoiners bij school staan waar v oud papier naartoe
unt brengen

Hengevelde

* Container op het sportpark Rupertserve. Toegang via de ingang

Needsestraat 2C

Hier kan oud papier gebracht worden op de vrijdagmiddag.

Bentelo

© Container nabij de Boekweitstraat 7, (einde van de straat, op

het terrein van de gemeentewerf). Hier kunt u iedere 3e zater-

dag van de maand uw papier naartoe brengen

Diepenheim

* Markvelde: container bedoeld voor de buurtschap Markvelde.

Deze staat voorbij de oude basisschool op het sportveld aan

de Oude Deldensestraat 2 A (dichtbij het transformatorhuisje].

De container staat hier iedere eerste zaterdag van de maand

* De Harmonie Diepenheim zamelt iedere eerste zaterdag van de

maand oud papier in. Kijk voor de laatste informatie op:

www.harmoniediepenheim.nl

Delden

© In verband met het coronavirus wordt het oud papier niet op-

gehaald door Zwemclub Twickel, maar kunt u het naar papier-

containers brengen. Aan de parkeerplaats van de Mors staan

containers waar v het oud papier dinsdag 12 mei van 16 uur

tot 20 uur kunt komen brengen.

Ambt-Delden

* Basisschool OBS Azelo heeft elke tweede woensdag/donder-

dag van de maand tot de tweede zaterdagochtend van de

maand een oud papier container staan aan de secr. Engelbert

inkstraat in Ambf Delden. Oud papier kan hier naartoe worden

gebracht.

Wij bedanken u al vast hartelijk voor uw medewerking!
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Vergadering via videoconferentie

 
dinsdag 12 mei 2020, 19.30 uur

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de road van de ge-

meente Hof van Twente op dinsdag 12 mei 19.30 uur via video

conferentie. De raadsvergadering van 12 mei 2020 zal vanwege de

maatregelen rondom hef coronavirus digitaal plaatsvinden. U kunt de

vergodering digioal bjonen vig onze Ivesteom op gemeeneroad,
hofvantwente.nl Inspreken is net als anders gewoon mogelijk.

Insprekers kunnen zich melden bij grifie@hofvantwente.nl

Onderstaand treft u de agenda aan

De voorzitter, Was getekend drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4 Vosstelen besluitenlist van de vergadering van 21 april 2020

5. Voststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vrogenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8. Beschikbaar stelen krediet ten behoeve van aankoop perceel

grond (co. 2 ha aan de Herikerweg 31 te Markelo

Meningvormend

9. Algemene subsidieverordening 2020

Besluitnemend

10, Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente:

begrofing 2020/meerjarenbegroting 2021/2022  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 

www.hofvantwente.nl

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Almelosestraat ongenummerd nabij

huisnummer 7b, Ambt Delden

het bouwen van een woning 29 opril 2020

Erve Lankheet 2, Bentelo

het bouwen van een bijgebouw met carport 23 april 2020

Muldersweg 2, Delden

het kappen van een boom 19 april 2020

Goorseweg 39, Diepenheim

het verbouwen van een wonin 17 opril 2020

Kagelinkbosweg 11, Diepenheim

het verbouwen van een recreatiewonin 15 april 2020

Bentelosestraat 31, Hengeveîde

het verbouwen van een schuur 7 opril 2020

Slotsweg 2, Hengevelde

het verbouwen van een deelruimte toteen B &B _ 22 opril 2020

Herikerweg ongenummerd, Markelo

het kappen van 4 Amerikaanse eiken 26 opril 2020

Leusmanweg 4, Markelo

het verbouwen van een bedrijfshal 17 april 2020

Plasdijk 13, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopsteling 21 april 2020

Verleende omgevingsvergun!

(regulier)

  

g

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Hassinkstraat 25, Delden

het bouwen van een berging met overkapping,

er inzage vanaf woensdag 29 april 2020

Bomhof 77, Hengevelde

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf vrijdag 24 april 2020

Het Markslag 23, Hengevelde

hef plaatsen van een tuinhuis,

ter inzage vanaf donderdag 30 april 2020

10 juni 2020

$ juni 2020

11 juni 2020

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Beldsweg 39, Hengevelde

het veranderen van, een inrichtin

3, Markelo

het veranderen van een inrichting

 

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

W.B. Scheidingsweg 7a, Ambt Delden

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 18 mei 2020

tot en met 30 juni 2020

Hogedijk 12, Markelo

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 13 mei 2020

tot en met 31 juli 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 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 te-

gen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de uitgebreide voor-

bereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgesla-

gen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakten 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

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Vervolg

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid

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

werpbesluit kunt u 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 freffen. 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 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 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 vit 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 vergunning/

ontheffing

 

Aangevraagde evenementenvergynningen kunt u inzien

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

aûngevraagde-evenementenvergunningen.himl

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrifen,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Herikerweg 3, Markelo (29-04-2020]

- Heggelerveldsweg 2 in Hengevelde (30-04-2020]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor iedereen ter in-

zage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met befrekking tot deze

ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de ontheffing

schritelijk indienen bij burgemeester en wethoudersvan de gemeen:-

te Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene die bezwaar

maakt, kon tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag

 

Voornemen ambtshalve wijziging

gegevens verblijf en adres Wet

basisregistratie personen (BRP)

Wij hebben het voornemen om onderstaande persoon vanwege

hef niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na

wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistra-

tie personen ambtshalve n te schrijven op het adres: Onbekend.

Betrokkene kan een zienswijze met betrekking tot dit voornemen

binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie ken-

baar maken aan hef gemeentebestuur.

 

  

 

Datum Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

129-04-2020- Onbekend 29-04-2020    
 


