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Asbestbeurs ‘Stappen zetten bij Dieka!’ x@‘(\

Stappen 1‚?»x bij Dieka
Zaterdag 5 oktober vind! de informatieve beurs ‘Stappen (zetten) in Dieka’

 

 

 

plaats in uitgaanscentrum Dieka in Markelo. In dt arfikel informeren wij u over ó 0…0b€f 2019

Geze bour. ì

M

ZATERDAG 5 OKTOBER ‘ d

Beurs ’Stappen (zetten) bij Dieka!” W

Alles over asbest, energie en duurzaamheid

10.00-15:30 uur

-_ j

Op de beurs staan de thema's asbest, energie en duurzaamheid cenfraal p -

We staan met elkaar voor een enorme uildaging in Hof van Twente. Dat /

kunnen we niet alleen, we hebben elkaar nodig om stappen te zetten. De beurs

helpt hierin, doordat we een podium willen geven aan initiatieven (bedrijven,

organisaties, inwonersinitiatieven, overheden) die zich inzetten op het gebied

van asbest, energie en duurzaamheid.

‚ N

asbest, energie & duurzaamheid

Opzet

De beurs op 5 oktober wordt een bijeenkomst voor iedereen, die zich bezighoudt met asbest, energie en duurzaamheid en zich wil pre-

senteren aan de inwoners van de Hof. In Dieka is genoeg ruimte om een grote informatiemarkt te houden inclusief ruimte voor lezingen

over de onderwerpen. Er zal genoeg te doen zijn voor jong en oud. Genoeg te leren en genoeg te doen!

De dag is een samenwerking van de gemeente Hof van Twente en Hofkracht (het inwonersplatform in de gemeente over duurzaamheid).

Meedoen?

We hebben inmiddels 167 bedrijven, organisaties en lokale initiatieven uitgenodigd zich te presenteren op de beurs. Deze organisaties

hebben een uitnodiging ontvangen, omdat wij weten dat zij affiniteit hebben met de onderwerpen asbest, energie en duurzaamheid.

Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u zich toch graag presenteren op de beurs? Als u affiniteit hebt met een van de onder-

werpen die centraal staan op de beurs, dan bent u van harte welkom.

 

Wij hopen dat v ook wilt bijdragen aan deze dag. We bieden deelname op de beursvloer kosteloos aan.

Wel vragen we een kleine bijdrage voor de onkosten van de dag [|unch en consumpties).

Bij interesse om deel te nemen, kunt u het formulier via www.hofvantwente.nl/beurs-5okt invullen.

Wilt v ons uiterlijk 27 juli a.s. laten weten of u wilt deelnemen aan de beurs?

Vragen?

Voor vragen over de beurs, kuntu contact opnemen melPhofvurvtwer\?e nl of telefonisch: 0547 — 858585
Alvast hartelijk dank voor uw reactie! En graag tot 5 oktober!

Vrijwilligersvacature

 

raag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbeste-

s°lut dmgSEvrijwilligerswerk
© _ iets voor jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod,

Meer weten? www.salut-wel

 nl, bel 0547-260053, app sAsNof mail vrijwilligerszaken®

 

salut-welzijn.n

Jouw profiel

GASTHEER OF D

Je bent gastvrij, wil graag mensen ontmoeten, hebt affiniteit

GASTVROUW BĲ VVV met Hof van Twente of je bent bereid hier kennis over op te

INFORMATIEPUNT DELDEN doen. Je beheerst de Nederlandse taal, een tweede taal is een

pré, kan redelijk met de computer en het internet over weg.

Werkuren per week/maand

In overleg, voorkeur voor minimaal één dagdeel (4 uur}

per week

Wij bieden

Een leuke en gezellige werkplek bij de VVV in The Readshop

Express, waar eigen initiatief op prijs gesteld wordt. Geen

dag is hetzelfde! Korting op producten uit de VVV {m.u.v.

cadeaukaarten].

Ben jij gastvrij, vind je het leuk

om toeristen en inwoners te

informeren? Dan hebben wij een hele leuke vrij-

willigersbaan voor jou!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Toeristen en inwoners gastvrij ontvangen en hen de door

jou verzamelde toeristische informatie over Hof van Twente

en omstreken verstrekken. Het verkopen van toeristische

producten als routes en souvenirs, cadeaukaarten en het

reserveren van de stadswandelingen. Het takenpakket kan

in overleg uitgebreid worden met het inkopen van souve-

nirs, uilvoeren van administratieve taken en coördineren

van het gidsenteam.

Doelstelling organisatie

Het VWV Informatiepunt Delden valt onder de Stichting Hof-

Marketing. Deze jonge stichting is verantwoordelijk voor het

in de markt zetten van Hof van Twente op het gebied van

wonen, werken en recreëren
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Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 2019

ks wordt beoordeeld of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast moet worden. Maatschap-

ikkelingen kunnen daarvoor aanlei

instrument voor gemeenteambtenaren, politie en medewerkers van de Omgevingsdienst

Twente (ODT). De wijzigingen zijn in samenwerking met hen opgesteld. Daarnaast zijn ook de jaarlijkse aanpassin-

gen uit de Modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meegenomen. De actualisatie

is ingegaan op 19 juli 2019.

   

  

 

 

 

Meer over de APV

De gemeente stelt op basis van de gemeentewet regels op, die voor iedereen gelden. Het gaat dan om bijvoorbeeld regels voor parkeren,

voor het buiten zeften van afval en voor het plakken van affiches. Ook kunnen in de APV bepalingen worden opgenomen over bijvoorbeeld

het aantal cafés, de vestigingsvoorwaarden en de sluitingstijden. Worden de regels overtreden, dan kunnen de gemeente, politie en ODT

handhaven en een boete of dwangsom opleggen.

De belangrijkste wijzigingen

De volledige APV is te vinden op de website van de gemeente.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd:

- Voorwaarden geluid d8

Het is mogelijk handhavend op te treden wanneer er klachten zijn over geluidsoverlast omdat er spec

in de APV.

- Termijn aanvraag evenementenvergunning (artikel 2:25a}

In dit artikel zijn de aanvraagtermijnen opgenomen per evenementcategorie. Voor een a-evenement is de termijn zes weken, voor een b- of

bestaand cevenement 13 weken. Voor een nieuw c-evenement 20 weken. Wordt de aanvraag te laat ingediend dan kan het evenement niet

doorgaan. Details over de cafegorisering van evenementen zijn te vinden in evenementenbeleid op onze website.

- Nachtregister (artikel 2:37]

Door toevoeging van dit artikel komt er inzicht in wie zich bijvoorbeeld op een vakantiepark bevinden. Dit kan eriminelen afschrikken omdat

ze niet meer anoniem kunnen verblijven. Ook maakt het opsporing en/of aanhouding van gezochte personen makkelijker.

- Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (Artikel 2:50a}

Dit artikel maakt het mogelijk preventief en handhavend op te treden tegen bijvoorbeeld rechtsextremistische of motorclub-gerelateerde

uitingen.

- Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen (Artikel 2:54}

Dit artikel beperkt de mogelijkheid voor criminelen om grip te krijgen op de legale structuren in de maatschappij. De burgemeester heeft

hiermee een (aanwllend] juridisch instrument om op te treden tegen ondermijnende criminaliteit die plaatsvindt vanuit voor het publiek open-

staande gebouwen (bijvoorbeeld winkels). Een voorbeeld hiervan is een juwelierszaak die gestolen sieraden verkoopt of een autoverhuurbe-

drijf dat auto's verhuurt die gebruikt worden bij inbraken, overvallen en drugsdelieten

- Gevaarlijke honden op eigen terrein (Artikel 2:59a]

Hierin is het verbod opgenomen dat een hondenbeziter een gevaarlijke hond niet zonder muilkorf los op zijn terrein mag laten lopen. Het

verbod geldt niet wanneer de hond achter een hoge afrastering of in een kennel zit

- Woonoverlast (Artikel 2.79]

Dit artikel is uitgebreid met een aantal zaken waarop een gedragsaanwijzing kan worden ingesteld. Dat wil zeggen dat iemand die overlast

veroorzaakt iets moet doen of nalaten. Bijvoorbeeld bij hinder van dieren, afval, overlast door verwuiling of verwaarlozing van woning of erf.

- Verbod oplaten ballonnen (Artikel 4:4}

In het kader van milieubescherming wil de gemeente ook een steentje bijdragen omdat het plastic van ballonnen slecht is voor natuur en milieu.

 

 

ieke geluidsniveaus zijn opgenomen
 

 

 

De vijf zonneparken in

Twente, met een gezame:

pervlakte van 45 hectare,

geen probleem met het aansluiten

op het elektriciteitsnetwerk. Voor

alle parken geldt dat ze van Enexis

de garantie hebben dat ze de op-

gewekte stroom aan het netwerk

kunnen leveren.

  

Afgelopen week berichtten verschillende

media dat de komende jaren minder duur-

zaam opgewekte energie aan het netwerk

aangesloten kan worden vanwege capaci-

teitsproblemen bij de hoogspanningsstati-

ons.

Uit een rondgang langs de verschillende

ontwikkelaars blijkt dat zij reeds afspraken

met Enexis gemaakt hebben over het aan-

sluiten en leveren aan het net.

 

  
3D impressie zonnepark Spechthorst - De Whee

Op dit moment zijn in Hof van Twente vijf zonneparken bestemd/vergund. Totaal wekken deze zonneparken straks de energie op voor

circa 12.000 huishoudens. De verschillende ontwikkelaars zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen, zodat de bouw van de meeste

parken dit ngjaar gestart kan worden.

www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunning Veel
ervolg

tot

 

Beldsweg 1a, Ambt Delden

Vervolg

Haven 4, Goor

het oprichten van een bedrijf

Larenseweg 28, Markelo

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Onfvung)en aanvragen omgevingsvergunning Reacti(regulier)

Sluisstraat 51, Ambt Delden

het realiseren van een een vluchtdeur in het bediengebouw

15 juli 2019

Ontvangen op

Twickelerweg 11, Ambt Delden

het bouwen van een woning en het verbouwen van de bestaande

 

 

won T juli 2019

de Dll\kel 16,16b,16c en 16d, Delden

het aanleggen van vier uitritten 9 juli 2019

De Eschmolen ong., Delden

het kappen van twee cipressen 15 juli 2019
   

Grotestraat 33, Diepenheim

het wijzigen van het gebruik (winkelruimte t.b. wonen) 8 juli 2019

Bilderdijkstraat 9, Goor

het kappen van een eik 1 juli 2019

Holtdijk ong., Goor

het kappen van bomen 15 juli 2019

Potdijk 5, Markelo

het kappen van bomen 12 juli 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

het bouwen van een overkapping en het kappen van een eik, ter

inzage vandf vrijdag 12 juli 2019 23 augustus 2019

Beukenlaan 10, Bentelo

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 16 juli

2019 27 augustus 2019

Kastanjestraat 20, Bentelo

het legaliseren van een schuur, ter inzage vanaf donderdag 18

juli 2019 29 augustus 2019

Grotestraat 25, Goor

het verbouwen van een winkel tot twee appartementen, ter in-

zage vanaf donderdag 18 juli 2019 29 augustus 2019

Lindelaan ong., Goor

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 16 juli

2019 27 augustus 2019

Het Wegdam 24, Hengevelde

het vergroten van een bedrijfspand, ter inzage vanaf zaterdag 13

juli 2019 24 augustus 2019

Rosveld 10, Hengevelde

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, ter

inzage vandf vrijdag 12 juli 2019 23 augustus 2019

Oude Needseweg 5a, Markelo

hel bouwen van een woning, ter inzage vanaf vrijdag 19 juli

2019 30 augustus 2019

Potdijk 7, Markelo

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit, ter

inzage vandf vrijdag 12 juli 2019 23 augustus 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Burgemeester de Beaufortplein 6, Markelo

het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, ter inzage vanaf

donderdag 25 juli 2019 6 september 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Brikkenweg 6, Markelo

het verbouwen van een boerderj

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Tankinksweg 12, Ambt Delden

het veranderen van een inrichting

Breukersweg 14, Goor

het veranderen van de inrichting

het veranderen van de inrichting

Van rechtswege verleende

omgevingsvergunningen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

Breukersweg 16, Goor

het aanbrengen van puinverharding en het aanleggen van een

riool, ter inzage vanaf donderdag 11 juli 2019

22 augustus 2019

Melding aanleg gesloten bodem-

energiesysteem buiten inrichting

Het Wegdam 33, Hengevelde

het acr\lejger\ van een gesloten bodem-energiesysteem
Rosveld 2, Hengevelde

het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

 



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 be-

roep worden ingesteld.

 

 

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens

met de beslissing op het bezwaarschrift, don 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.

 

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid 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 be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

 

Vervolg

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 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 rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

 

Locatie waar de stukken ter inzage

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 ielefonisch 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 evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

www.hofvantwente.nl

Bentelo

- Vergunning 'Splash & Crash’ op 28 juli 2019, Bentelosestraat

38 (18-07.2019).

- Vergunning MK Zomerevenement met concours op 26 en 27

juli 2019 en motorcrossspektakel op 30 en 31 juli 2019, Slag-

hekkenweg 8-14. In verband hiermee zal op genoemde daa

een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van

de Slaghekkenweg, voor zover gelegen lussen de Bentelo-

sestraaf en Slaghekkenweg 20 (18-07.2019}

Diepenheim

- Vergunning Truckfestijn op 2, 3 en 4 augustus 2019, Goorse-

weg 22 a (19:07:2019]

Delden

- Vergunning Zomerspelen Delden van 19 1/m 23 augustus 2019

in sporthal de Reiger, De Reigerstraat 1. In verband hiermee

zal van 19 t/m 23 augustus 2019 van 08.30 uur tot 16.00 uur

De Reigerstraat worden afgesloten voor alle bestuurders in

beide richtingen, voor zover gelegen tussen de kruising met

de Bernardstraat en de Strampenstraat.(17-07-2019)

Markelo

-Vergunning ‘Food Goan’ op 3 augustus 2019 op het Kaas-

plein. In verband hiermee zal op 3 augustus 2019 van 10.00

uur tot 24.00 uur een gedeelte van het Kaasplein worden

afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen. (17-07-

2019)

- Vergunning voor het houden van een oldtimershow op 14 sep-

tember 2019 In verband hiermee zal op 14 september 2019

van 07.30 uur tot 19.00 uur de Molenstraat worden afgeslo-

ten voor alle bestuurders in beide richtingen (17-07-2019]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met berekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schriftelijk 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 voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


