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HOFNIEUWS

Adressen en telefoonnummers

www.hofvantwente.nl

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: 06 - 57 81 34 91
(U krijgt antwoord binnen 24 uur)
U kunt ook chatten met de gemeente via:
www.hofvantwente.nl. (tussen 09.00 en 12.00 uur)

Voorkom inbraak
Voorkom
inbraak
met
de juiste
sloten
met de juiste sloten

In verband met de cyberaanval kunnen
wij niet de dienstverlening leveren, zoals u
van ons gewend bent.

Kijk op www.hofvantwente.nl en
www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis
voor de actuele status van onze dienstverlening.
Komt u in aanmerking voor onze beperkte
dienstverlening?
Maak dan een afspraak via 0547-858585.

13 januari
2021

Storingsnummer gemeente Hof van Twente
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:
• 06 - 11 30 88 27
Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,
drukriool of bomen op de weg. Let op!
Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
over corona of over de cyberaanval.

13 JANUARI 2021
Omgevingsvergunningen

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
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

BEKENDMAKINGEN
Verlengen beslistermijn

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)			
Ontvangen op

Als u wilt reageren, zie informatie:
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Groningerveldweg 1, Markelo

Schoneveldsweg 9, Ambt Delden

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling
				
19 december 2020

het kappen van een eik 			

Twickelerweg 11, Ambt Delden

het vergroten van een woonboerderij voor realisatie tot inwoning
				
25 november 2020
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Kanaaldijk 3, Goor

het bouwen van een woning

29 december 2020

het bouwen van een woning

30 december 2020

Bentelosestraat 77, Ambt Delden
Brummelaarsweg 7, Markelo

het bouwen van een werktuigen- machineberging
				
26 december 2020

Oude Benteloseweg 9, Delden

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
en het aanleggen van een uitrit
2 december 2020

Goorseweg 59, Diepenheim

het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de wonining
		
29 december 2020

t.h.v. Van Kollaan 33, Goor

het herbouwen van garages achter de woning aan de Van Kollaan 33
		
16 december 2020

Gorsveldweg 13, Hengevelde
het bouwen van een schuur

17 november 2020

het bouwen van een woning

17 december 2020

Potdijk ongenummerd, Markelo
Gorsveldweg 32 a, Bentelo

het verbouwen van een woonboerderij en het bouwen van
een bijgebouw
30 december 2020

P.C. Hooftstraat 28, Goor

het bouwen van een carport en een erfafscheiding
				
4 december 2020

Maak het inbrekers
niet
makkelijk.
Maaktehet
inbrekers
niet te makkelijk.

Van Kollaan 7, Goor

het plaatsen van gevelreclame aan een winkelpand
				
20 november 2020

Verleende omgevingsvergunning
(regulier)

• Neem veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***®
Neem
•• Of
zorgveiligheidsbeslag
voor een slot metmet
eencilindertrekbeveiliging
cilinder SKG***® SKG**® of SKG***®
Of zorgeen
voor
een slot
met een cilinder SKG***®
•• Vraag
erkend
Politiekeurmerk-bedrijf
om advies
• Vraag een erkend Politiekeurmerk-bedrijf om advies

Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
voorziening
			
Hooijerinksplein 9, Delden

Reactie tot

het wijzigen van een brandscheiding,
ter inzage vanaf dinsdag 5 januari 2021

9 februari 2021

het bouwen van een tuinkamer,
ter inzage vanaf dinsdag 5 januari 2021

9 februari 2021

Rijssenseweg 18 a, Markelo

Ambachtsweg ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfshal,
ter inzage vanaf dinsdag 5 januari 2021

Enterweg 1b, Markelo

www.politiekeurmerk.nl
www.politiekeurmerk.nl

Gratis warmtefoto voor huiseigenaren: uiterlijk 21 januari aanmelden
Vorige week is een brief gestuurd aan huiseigenaren met de uitnodiging voor het laten maken van een gratis warmtefoto. We hebben al
heel veel aanmeldingen mogen ontvangen! De warmtefoto wordt eind januari/begin februari gemaakt van de voorgevel van het huis in de
avond/nachturen. Met deze warmtefoto krijgen huiseigenaren inzicht in mogelijke warmtelekken.
De brieven zijn verstuurd aan huiseigenaren in meerdere wijken in Goor en Delden. Er is voor deze wijken gekozen op basis van de dichtheid van de huizen en de bouwperiode. In de bouwperiode 1920-1982 is de meeste isolatiewinst te behalen.
U kunt zich uiterlijk 21 januari aanmelden voor een gratis warmtefoto via www.hofvantwente.nl/warmtefoto.
Heeft u geen brief ontvangen, maar wel interesse?
Neem dan even contact op met Marianne Hutten via m.hutten@hofvantwente.nl of 06-41008824.

9 februari 2021

het kappen van een eik, ter inzage vanaf maandag 4 januari 2021
herplantverplichting 			
8 februari 2021

Brinkweg 28, Delden

het kappen van 11 eiken, 3 elzen en 2 populieren,
ter inzage vanaf maandag 4 januari 2021
8 februari 2021

Stoevelaarsweg ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitrit,
ter inzage vanaf donderdag 31 december 2020 4 februari 2021

Haarweg 4, Ambt Delden

het kappen van een houtwal,
ter inzage vanaf maandag 4 januari 2021

Eschweg 10, Bentelo

het bouwen van een bedrijfswoning,
ter inzage vanaf donderdag 7 januari 2021

8 februari 2021
11 februari 2021

Ontwerpbesluit
Als
u wilt reageren, zie informatie zienswijzen
					
				
Reactie tot
Hooijerinksplein 9, Delden
het brandveilig gebruik van een schoolgebouw,
ter inzage vanaf vrijdag 8 januari 2021

12 februari 2021

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 OostNederland 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

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.

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 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
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 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 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.

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

MAATSCHAPPELIJK
BEGELEIDER
VLUCHTELINGENWERK
HOF VAN TWENTE
Vind jij het belangrijk dat een statushouder een
nieuw bestaan op kan bouwen en wil jij daarbij
ondersteunen, dan is deze vacature iets voor jou!
Omschrijving vrijwilligerswerk

Coachen en begeleiden van nieuwkomers/ statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) richting een zelfstandig bestaan binnen
de samenleving. Door ondersteuning onder andere met taallessen,
huisvesting, inkomsten en uitgaven, normen en waarden en eventueel
school en opvang voor kinderen.

www.hofvantwente.nl

Dit doen we met behulp van een checklist.
Bekijk hoe een dag van een maatschappelijk begeleider eruitziet.
https://youtu.be/MgwZ5vEEtgA

Jouw profiel

Jij kan zelfstandig werken bent enthousiast, gemotiveerd en geïnteresseerd in andere culturen.

Werkuren per week/maand

2 dagdelen per week, in het begin is het een grotere tijdsinvestering
later zal dat minder worden.

Wij bieden

Een mooi team waarin we gezamenlijk de statushouders een plek in de
samenleving binnen Hof van Twente proberen te bieden. Je kan cursussen
bij ons volgen om je kennis te verbreden.
Ervaring van een vrijwilliger uit ons team:
“Als je een passie hebt om mensen met een achterstand in de Nederlandse samenleving te coachen en ondersteunen naar zelfredzaamheid,
dan zit je bij Vluchtelingenwerk op de perfecte plek.
Jarenlang krijg je de waardering dat je mensen die hun volk en vaderland gedwongen hebben moeten verlaten, weer smoel te geven in een
voor hen vreemd land. Dat geeft een golf van waardering.”

Doelstelling organisatie

VluchtelingenWerk Hof van Twente behartigt de belangen van vluchtelingen
die in de gemeente Hof van Twente komen wonen.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

