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| HOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

WhatsAppnummer:

[U krijgt antwoord binnen 24 uur)

U kunt ook chatten met de gemeente via:

vewwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 wur)

 

  

 

In verband met de

iet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

anval kunnen

Kijk opwww.hofivum|me.nl 9N retuis
www.hofvantwente.nl inggemeentehui
voor de actuele status van onze dienstver-

Dit nummer is alleen buiten kontoorti

baar en alleen voor spoedzak
 

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de iemeanle kunt u bellen naar:

  

6 januari

2021

De medewerkers die u hier te woord staan

‘hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

 

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Komt u n aanmerking voor onze beperkte

dienstverlening?
Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen .

Maak dan een afspraak via 0547-858585.
over corona of over de cyberaanval.

Openingstijden Milieupark:

* Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

jdag van 09.00 iot 16.30 uur

© Zaferdag van 09.00 tot 16.00 uur

   

 

RECTIFICATIE

g voor energiespel voor jonge huurders in Hof van Twente

 
Nieuwe openingstijden in 2021 gemeentehuis Hof van Twente

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de openingstijden van het gemeentehuis veranderd. Het gemeentehuis is nu langer open voor het

ophalen van documenten, maar korter voor het aanvragen van producten. De gemeente heeftin de afgelopen jaren meer digitale middelen

ingezet waardoor een bezoek aan het gemeentehuis steeds minder nodig is.

 Openingstijden ophalen producten

Ribewijzen, paspoorten en idenfieiskaarlen opholen kan op maondog van 09.00 If 19.30 uor, van dinsdag o en met wrjdog von
9.00- 17.00 uur. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden

Openingstijden aanvragen producten

Het aanvragen van rijbewijs, paspoort, identiteilskaart en andere producten kan op maandag van 12.00- 19.30 uur, en dinsdag tot en

met vrijdag van 9.00- 13.00 uur. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden.

Telefonische bereikbaarheid

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 0900 - 13.00 uur

 

OVERZICHT ACTUELE OPENINGSTIJDEN:

  

 

 

 

 

Dag Aanvragen product Ophalen product Telefoon

Maandag 12.00 -19.30 09.00 -19.30 09.00 -17.00

Dinsdag 09.00 -13.00 09.00 -17.00 09.00 -17.00

‘Woensdag 09.00 -13.00 09.00 -17.00 09.00 -17.00

Donderdag | 09.00 -13.00 09.00 -17.00 09.00 -17.00

Vrijdag 09.00 -13.00 09.00 -17.00 09.00 -13.00   
Daarnaast kunnen inwoners de gemeente bereiken via de chat, whatsapp en social media

Zie voor meer informatie www.hofvantwente.nl/contact

Aanmelden gestart voor het maken van een gratis warmtefoto van de

voorgevel van uw huis

 

Deze week ontvangen ruim 1000 huiseigenaren in Hof van Twente een brief met de uitnodiging voor het laten

maken van een gratis warmtefoto van de voorgevel van het huis.

 
Tijdstip: 04:01

WI zijn

hof van twente

Energiespel

Een huis met warmtelekken is niet comforta-

bel, er wordt onnodig energie verspild en

daarmee ook onnodig geld. De gemeente wil

een stap helpen in de bewustwording waar

de wormtelekken ineen huis ziten n gaat

daarom aan de slag met warmtefoto's. Deze

week ontvangen daarom ruim 1000 huisei

genaren in Hof van Twente een brief met de

uitnodiging om zich aan te melden voor een

gratis warmtefoto. Een warmtefoto kan duide-

lijk maken of isoleren meerwaarde heeft. Het

kan ook aantonen dat kleinere maatregelen

zinvol zijn om toe te passen. Daarbij valt te

denken aan tochtstrips en radiatorfolie. Der-

gelijke producten kunnen bij deelnemende

Sinkels n Hof van Twente (nline| worden

aangeschaft via de actie Poen voor Groen.

Tot 50 euro kan een kassabon via de site van

Poen voor Groen worden ingediend.

  

Aanmelden op de site van de

gemeente

Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan

via www.hofvantwente.nl/warmtefoto. Aan-

melden kan tot en met donderdag 21 janu-

ari. Huiseigenaren die geen brief hebben

ontvangen, maar wel interesse hebben in een

warmtefoto, kunnen contact opnemen met|

BUIe via ofl

ofvantwente.nl

(7-12 jaar) gestart

 

  

20 februari kunnen deelnemende gezinnen zich aanmel

in de brievenbus om mee te doen.

Energiespel

“Woon jj in een huurhuis van Viverion of Wonen Delden, binnen de

Twente, en ben je tussen de 712 jaar oud? Doe dan mee aan dit superleuke spel waarmee je zelf energie

én dus ook geld kunt besparen”, vertelt|

ingsperiode voor het energiespel Junior Energie Coach is gestart: tot en

Deze week krijgen huurders van Viverion en Wonen Delden een persoonlijke

 

Iden via www-juniorenergie-

 renzen van de gemeente Hof van

als coördinator van HofPower. “Als jj je aanmeldt

(gratis) via www.juniorenergiecoach.nl, ontvang je een startpakket per post met daarin enkele opdrachten”

Deelname aan Junior Energie Coach kost zo’n 15 tot 30 minuten per week en dat vijf weken achter elkaar.

Deelnemers maken kans op mooie prijzen en leren op een leyke manier over het energieverbruik in huis
Met Energie kun je lachenli,

Wekelijks zijn er populaire Junior Energiecoachilmpjes, gevolgd door leuke en geheime challenges, win-

acties, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches.

Ook leuk en leerzaam voor ouders natuurlijk!

 

Gratis meedoen

Huurders van Viverion en Wo-

nen Delden in Hof van Twente

kunnen gratis meedoen. Er is

plek voor deelname van 65

gezinnen. Voor dit project

wordt samengewerkt  met

gemeente Hof van Twente.

Aanmelden of meer informa-

tie? Kijk op www.juniorener-

giecoach.nl. Inschrijven kan

tot en met 20 februari. Het

spel zelf start eind februari

Voor een schoner milieu en

vollere portemonnes; ik doe

meel Meer weten? Kijk o

weww.iuniorenergiecoach.n.

Voor vragen over het ener-

Ë|espel Junior EneÊ\e Coachan contact worden opge-

nomen metfi
 

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen,

EeG

e een zinvolle tijdsbesteding

hebbenof je inzetten voor za-

ken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit ons

ruime aanbod. Meer welzijn.nl, bel

0547-260053, app SAS of mail vrijwik-

 
ligerszaken@salut-welzijn.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD _ _

VOOR ZOWEL DE ARBEIDS- : ;

MATIGE ALS CREATIEVE s

DAGBESTEDING OP /‘Ï\“.1'Âä‚
ERVE TANKINK

Voor mensen die het leuk vinden om samen met deel-

nemers e werken aan een zinvolle d ding

waarbij eigen inbreng en talent gewaardeerd wor-

den om deelnemers een fijne dag te bezorgen.

  

Omschrijving vrijwiligerswerk
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwiliigers voor werkzaamhe-

den in de tuin en op het erf, vrjwligers die hun talent wilen inzetten

voor creatieve activiteiten, voor de streekwinkel, koken en bakken,

Jouw profiel

Heb je groene vingers, ben je een creatief talent, houd je van koken

of bakken of lijkt het je gewoon fijn om vrijwilliger bij ons te zijn en

deeÎnemers 1e helpen met een zinvolle dagbesteding, dan ben je

van harte welkom

Werkuren per week/maand

Allesis bespreekbaar maar minimaal een dagdeel per week.

 bieden

Een leuke leerzome werkplek waar je als vrijwiliger je tolenten kwij

Kunt n waar je echt wat kunt belekeren voor de deelnemers waarmer

e werkt. Wij waarderen eigen inbreng en het meedenken bij hetinvullen

von acliviteiten. Wij vinden het belangrijk onze vrijwiligers te waorde-

ren n bel n jaarijks hoe we dîtinvulken

Doelstelling organisatie

Het bieden van zinvolle orbeidsmalige- en creatieve dagbesteding op

maaf aan mensen met een hulpvraog

www.hofvantwente.nl

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Ensink ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning 22 november 2020

hoek van Kollaan - Patrijzenstraat, Goor

het bouwen van een overkopping voor elekirische auto's op een

parkeerplaats 17 december 2020

Rijssenseweg 38, Markelo

het bouwen van een schuur 15 november 2020

Sportlaan (volkstuinnummer 19/20), Delden

het bouwen van een kapschuur 9' november 2020

De Marke Ill fase 2, Hengevelde

het bouwen van 6 seniorenwoningen 17 december 2020

Groenlandsdijk 2, Markelo

het verplaatsen van een zuigbuis 17 december 2020

Haven 12, Goor

het ophogen van een dak

Wijnkamp 3, Goor

het wijzigen van het gebruik (autoservicepunt en kleine reparaties)

3 december 2020

16 december 2020

Veldmolen 7, Delden

het plaatsen van een dakkapel 19 december 2020

van Coeverdenstraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning 16 december 2020

Bomhof ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning 18 december 2020

Effinck ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning

Potdijk 12, Markelo

het bouwen van een schuur

Groenlandsdijk 8, Markelo

het bouwen van een kapschuur

Bentelosestraat 27, Hengevelde

het vergroten van een woning

17 december 2020

 

14 december 2020

13 november 2020

21 december 2020

Rijssenseweg ongenummerd, Markelo

hef bouwen van een woning 26 november 2020

Ambachtsweg ongenummerd, Goor

het bouwen van een bedrijfswoning 21 december 2020

Bentelosestraat ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning metbijgebouw 24 december 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informat

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Greekerinckskamp 32, Delden

Het kappen van een boom,

ter inzage vanaf maandag 21 december 2020

Prinses Irenestraat 44, Markelo

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning,

ter inzage vanaf maandag 21 december 2020 1 februari 2021

Sanderij 19 en 20, Delden

het bouwen van een carport,

terinzage vanf vrijdag 18 december 29 januari 2021

Bentelosestraat 27 (Gorsveldweg), Hengevelde

het aanleggen van een vitit aan de zijweg van de Bentelosestraat 27,

ter inzage vanaf donderdag 24 december 2020 _ 4 februari 2021

Kloosterlaan 27, Goor

het verplaatsen van een uitrit ter inzage vanaf donderdag

24 december 2020 4 februari 2021

Volkering 18, Goor

hef plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning,

ter inzage vanaf woensdag 23 december 2020 3 februari 2021

Slotsweg 10, Hengevelde

het kappen van á eiken, een beuk en een berk,ter inzage vanaf

maandag 28 december 2020 herplantverplichting 9 februari 2021

Sluisstraat 14, Delden

het kappen van 3'bomen,

ter inzage vanaf maandag 28 december 2020 9 februari 2021

De Pof1 en 2, Delden

het kappen van twee elzen . De Pol 1 en 2, ter inzage vanaf

maandag 28 december 2020 9 februari 2021

  

Reactie tot

1 februari 2021

Nabij Weth. Goselinkstraat 5, Hengevelde

hetkafipen van een eik,

ter inzage vanaf dinsdag 29 december 2020

Stoevslaarsweg 21, Markelo

het vergroten van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 15 december 2020

Potdijk 1 a, Markelo

het kapen van vireiken, e inzage vanafdinsdag 22 december

2020 herplantverplichtins 2 februari 2021

Langestraat 74, DeFden

h verbouwen van een verpleeghuis (loevoegen van een extra

woongroep), e inzage vanaf dinsdag 22 december 2020

2 februari 2021

 

10 februari 2021

26 januari 2021

Meenhuisweg 4, Ambt Delden

het verbouwen van een schuur tof recreatieverblijf ier inzage

vanaf dinsdag 22 december 2020 2 februari 2021

Markveldseweg 1, Diepenheim

het kappen van drie berken en een beuk, ter inzage vandf dins-

dag 29 december 2020 herplantverplichting 10 februari 2021

Slaghekkenweg 3 b, Bentelo

het Kappen van drie eiken, ter inzage vanof dinsdog 29 decem-

ber 2020 herplantverplichting 10 februari 2021

De Eschmolen, Delden

het plaatsen van lantaarnpalen,

ter inzage vanaf dinsdag 29 december 2020

Goorseweg 25 a, Diepenheim

het uitbreiden van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 29 äecember 2020 10 februari 2021

10 februari 2021

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Markeloseweg 84, Goor

het bouwen van een wonin

Markeloseweg 98, Goor

het uitbreiden van een bijgebouw

Sportlaan (voikstuinnummer 19/20), Delden

het bouwen van een kopschuur

Loosboersstraat 50, Markelo

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woring

en het vervangen van de kozijnen

Slaghekkenweg 3 , Bentelo
het Kappen van 3 eiken

Markeloseweg ongenummerd, Goor

hef aanleggen van een ff

Rapperdsweg 6, Ambt Delden

het wizigen van het gebruik

Grotestraat 26, Goor

het verbouwen van een kantoorpand

 



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 v 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 bezwaarschrif, dan kunt u binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen beslui-

ten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan

dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend

tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v 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.

Vervolg

Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd bij de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar n 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.

 

  

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Vervolg

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 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)

raadplegen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Ge-

meente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank

Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500

EA Den Haag.

       


