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é’s Hof van

o_Twente

Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden

Gemeentehuis Alleen op afspraak.

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

   

 

° : Postbus 54, 7470 AB Goor 3"ï’;9

( info@hofvantwente.nl e

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 E d°%

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 4 ':‚;'

WhatsAppnummer: i

U krijgt antwoord binnen ag

www.hofvantwente.nl Ù kunf ook chatfen met de gemeente via: maken?

vewwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 uur)

| HOFNIEUWS

U kunt een afspraak maken voor:

Dat kunt v doen op de volgende manieren:

EEe

2019

Milieupark Groen-Recycling Twente

 Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark

Openingstijden Milieupark:

ingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantooriijden van de

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

jemeente kunt u bellen naar:

f‚oo_ringen, gevonden huisdieren, storingen _* Zaterdag van 09.00 tot 1600 uur

openbare verlichting, etc.}

 
* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Telefonisch: 0547- 85 85 85

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

12.00-19.30 wur tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 13.00 uur

09.00- 13.00 uur

17.00- 19.30 uur

 

Ervaar het openbaar vervoe

  

 

 
Speciaal voor senioren organiseren ov-ambassadeurs een inloopspreekuur in Hof van Twente.

Wanneer: 8 oktober, 12 november en 10 december 2019

Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur

Waar: Bibliotheek, Goor

 

Ovambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn erva-

ren ovreizigers die vrjwilig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de ov-chipkaart,

torieven en abonnementen, het plannen van een reis en in: en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zijinformalie over het deel-

nemen aan een proefreis. Belongstellenden mogen kosteloos en vrijklijvend binnenlopen

Proefreis

Tijdens de proefreis op donderdag 17 oktober 2019 laten ov-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Ov-

ambassadeurs zijn ervaren ovreizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt

in- en uitchecken met uw ov-chipkaart bij verschillende vervoerders, en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden

van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuze dag en meereiskorting. U reist op eigen kosten. Als v zich hebt

aangemeld, krijgt informatie over het exacte tijdstip en opstapplaats

Aanmelden kan tijdens het inloopspreekuur op 8 oktober, via www ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de ov-ambassadeurs

038-4540130.

Meer informatie

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelktandig kunnen reizen. Daarom

maken zij het mogelijk dat ov-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten.

Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen.

Kijk op www‚ervaarhetov‚nl voor meer informatie en een overzichtvan alle activiteiten.

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
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Het project ‘Bees Are Few’ in Diepenheim is genomineerd voor de Landschapsp! sel 20191 Landschap

Overijssel nomineert dit project:"omdat het concreet is en vele partijen betrokken een feel good pro-

ject, dat op meerdere plaatsen zichtbaar is, met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied". Mensen kun-

nen tot en met 27 september hun stem uitbrengen op de website www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs.

De prijsuitreiking is op 17 oktober.

 

  

Bees Are Few

Bees Are Few is een project waarbij kunst en biodiversiteit samenkomen. Beeldend

kunstenaars en maakten bij gebied Het Hazendam

een monument voor de verdwenen bijenvolken: twee 'echte’ bijenkasten die moesten

zoemen met levende bijenvolken en vijf versteende bijenkasten. Om de omgeving

nog aantrekkelijker te maken voor zowel bijen als mensen, is het gebied afgelopen |

voorjaar opnieuw ingericht.

Vrijwilligers en diverse organisaties hebben samen fruitbomen geplant, bloemen

ingezaaid en de bijenkasten verplaatst zodat bijen de kasten nog beter weten te

vinden.

Befrokken organisaties waren naast gemeente Hof van Twente de Nederlandse Bijen-

houdersvereniging, IVN Diepenheim, Kunstvereniging Diepenheim, Landgoed Wel-

dam, [TO Noord, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Landschapsprijs Á

Met de Landschapsprijs stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in te

zetfen voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar gaat de

prijs niet naar een ‘gemeente, maar naar een gemeentelijk project. De stem van

inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%

Deze jury beoordeelt de projecten onder meer op beleid, uitvoering, actualiteit en

borging in het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt uitgereikt tijdens

de Contactdag Gemeenten 2019 op donderdag 17 oktober. De prijs bestaat uit een

lindeboom en een geldbedrag van €2500 en wordt mogelijk gemaakt door de Natio-

nale Postcode Loterij  Stemmen kan tot en met 27 september

Doe mee aan de World Cleanup Day op zaterdag 21 september 2019

WORLD CLEANUP DAY 2019

Op zoterdog

21 september 2019 gaan groepjes vrijwiligers zwerfafval

opreimen in Áemen en buurtschappen van de gemeente Hof van Twente

In samenwerking met Hofkracht en de gemeente Hof van Twente wordt ge-

start met “Amelen”

Amelen is afgeleid van het woord verzAmelen. Elke lefter die je voor het

woord Amelen zet geeft aan de manier waarop je het afval verzAmelt. Bij

voorbeeld: Ramelen i rennend afval verzamelen, Wamelen is wandelend

afval verzamelen, Jamelen is joggend afval verzamelen, Famelen is fietsend

afval verzamelen t

I groepieskan zo pverschilende manieren MWemeln, Jamelen, Romekn,
Famelen etc) zwerfaval ingezameld worden

De gemeente faciliteert in materialen en zorgt voor afvoer van het verza-

melde zwerfafval    
De zwerfafvalopruimactie “Amelen” is op zaterdagochtend 21 september 201 12 uur. Startpunt “gemeenj

debor” Schoolstraat 13a in Markelo waar we om 9.30 verzamelen en \van helemaalgroen.nl samen mefiÜ

sein voor de opruimacties gaat geven. Vandf 12 uur kan het ingezamelde zwerfafval inge!

rf/G

hhet start

everd worden en krijgen de deelnemers een versnapering

  

Aanmelden World Cleanup Day 2019

U kunt aansluiten bij één van de unt hier ook uw eigen schoonmaakactie aanmelden. Aanmelden kan bijNNNvn Hor-

kracht emailinfo@hofkracht.nl of|

Vragen?

K e dngenom opaloovor f vnen
hofvantwente.nl of 0547-858585

Voor meerinformatie over de World Cleanup Day kunt v kiken op: www-worldeleanupday.nl

wiJ zijn
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 de datum werkzaamheden Wheedijk Markelo

Wheedijk Markelo vanaf 7 oktober afgesloten

In de wesk van 7 okober do roecibureaw Bodem Acbes Sonering (BAS) mef de bodemsanering von de wegbermen aon de Wheedlik
in Markelo. Dit betekent da de weg vanaf 7 oktober tot 4 november (afhankelijk van de voorlgang van het projeci] afgesloten is voor alle

verkeer. Het Projectbureau Bodem Äsbest Sanering (BAS) voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aon de Wheedijk zijn verontreinigd met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de verontreinigde

grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt schone grond

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden,

Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS. Dit kan per mail: NNPhofvantwente.nl éf

telefonisch: 0547-858585

Stappen zetten in Dieka

A)

 
We staan voor de enorme uitdaging om Hof van Twente te

verduurzamen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig

om stappen te zetten. Deze beurs helpt hierbij! Maak kennis met

bedrijven en organisaties die zich inzetten op het gebied van asbest,

energie en duurzaamheid.

Wilt u ook stappen zetten op het gebied van asbest, energie of naar

duurzamere keuzes? Kom dan 5 oktober naar Dieka in Markelo. Er is

genoeg te doen voor jong en oud!
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Namens de voorziter nodig i u uit voor de informerende bijeenkomst

van de raad van de gemeente Hof van Twente op woensdag 25

september om 19:30 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeente-

huis von Hof van Twente.

De bijeenkomst is openbaar.

Onderstaand reft u de agenda aan.

Inwoners die deze bijeenkomst willen bijwonen kunnen hun belang-

steling melden via grifie@hofvantwente.nl

Opening en agenda

1. 19.30 uur Opening en mededelingen

2. 19.30 wur- 21:00 wur Werk en Inkomen

Bij ditonderwerp wordt raad geïnformeerd over de wijze waarop leam

werk en inkomen haar doelgroep ondersteunt. Verder i de bijeenkomst

bedoeld om op ie halen wat de raad belangrijk vindt.

3. Sluiting  
  

     

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(Fegulien

Ontvangen op

Beldsweg 19, Ambt Delden

het kappen van 2 bomen

Kieftenweg 8, Bentelo

het verbouwen van een woonboerderij en het realiseren van een

inwoonsituatie op de bestaande deel 26 augustus 2019

Kremersweide 22, Diepenheim

hetvergroten van een woning 9 september 2019

Kloosterlaan ongenummerd (naast huisnummer 9),

Goor

het bouwen van twee woningen

Fokkerstraat 16, Markelo

het kappen van een iep 10 september 2019

Goorseweg ter hoogte van huisnummer 34, Markelo

het aanleggen van een uitrit 6 september 2019

Herikerweg ongenummerd (tussen nummers 23 en

32), Markelo

het kappen van meerdere bomen

5 september 2019

29 augustus 2019

3 september 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Bretelerstraat 29e, Hengevelde

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf donderdag 12

september 2019 24 oktober 2019

Herikerweg 31, Markelo

het reafiseren van een zonnepark, het plaatsen van een erfafschei-

ding, het kappen van bomen en het aanleggen van een toegangsweg,

ter inzage vanaf donderdag 12 september 2019 24 oktober 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Nieuwe Sluisweg 10, Diepenheim

het bouwen van een paviljoen

Goorseweg 34a, Markelo

het bouwen van een transportverdeelstation

www.hofvantwente.nl

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Slotsweg 15, Hengevelde

het veranderen van een inrichting

Holterweg 30a, Markelo

het wijzigen van de indeling van het bedrijf

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt v 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 zienswij-

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluitdat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakten u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, 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 me 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 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.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen.

Vervolg

Als u van mening bent dat niet met een melding kan worden vol-

staan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt

v 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 besluiten 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] raad-

plegen 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.

Goor

* Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gereserveerde ge-

handicaptenparkeerplaats Acaciastraat (Goor) tegenover huis-

nummer 11 (12:9-2019)

Delden

SVerkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Rannink-

straat (Delden} ter hoogte van huisnummers 68 en 70 (12:9-2019]

SVerkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod voor

een deel van de Marijkestraat (Delden] ter hoogte van de huis-

nummers 9 tot en met 29 (12.9-2019)

 
Bezwaarmogelijkhe

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


