
te

02

äs Hof van

°Twente

www.hofvantwente.nl

| HOFNIEUWS

  

 

 

Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan: U kunt terecht op het Milieupark op de

G gemeentehuis in Goor igitaal via www.hofvantwente.nl perfelefoon via _ volgende tijdstippen

Bezoekadres: De Höfe 7, 7471 DK Goor op 3547 -85 85des persoonlijk aan de balie tijdens msdagm(i)z‘i?dggEls23…;4)o tot 16.30 uurres: À n e d N

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor m;dns èâ% _ };âg le openingsfijden Zulg‚£‚;“:èfl 09.00 ot Ïó-oä\l|:…-

Ee Woensdag 09:00: 1700 Milieupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer: / /

EPUD e 09:00: 1300 Het milevpak voorafvelilienigelegenaon de _ Stringenummer voorspoedzoken buien kotortjd

Fax: _ 0547-85 8586 Vrijdag 09.00-13.00 Mossendamsdwarsweg nabi) (o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote
o 17.00-19:30 (bij de provinciale weg $15/N347 Goorijssen). __ storingen openbare verlichting]

Telefoon: 0547- 36 34 95 v ‚n? Ons What UT

ee2rbeentwoord.
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Op zaterdag 23 maart was de landelij

ke Opschoondag. Ditis een initiatief van

Nederland Schoon. Met de Opschoon-

dog en de compagne 'Supporter van

schoon’ willen zij mensen bewegen om

niet alleen hun eigen afval netjes weg te

gooien maar ook af en toe iels extra's op

te ruimen in hun omgeving.

  

In Hof van Twente zijn rond deze Op-

schoondag diverse iniliatieven geweest

voor het opruimen van zwerfil in de

openbare ruimte en/of voor bewustwor-

ding over dit thema

Oefenen met het reizen

in het openbaar vervoer!

Reizen met het openbaar vervoer is de laatste jaren

veranderd. Voor het reizen met het openbaar vervoer

heb je een OV-chipkaart nodig of je moet een kaartje

kopen bij de kaartautomaat. De gemeente merkt dat

het voor senioren soms lastig is om hier mee om te

gaan omdat ze niet weten hoe dit werkt.

Daarom organiseert Ervaar het OV, in opdracht van de provincies

Flevoland, Gelderland en Overijssel, proefreisjes voor senioren

Hierbij kunnen ouderen onder begeleiding van OV-ambassadeurs

oefenen met het reizen in het openbaar vervoer.

De OV-ambassadeurs kiezen een traject waarbij u met zowel de

trein als met de bus reist. Op de stations krijgt u duidelijk uitge-

legd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart en hoe

de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van

reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een

keuzedag en meereiskorting.

Wanneer?

Datum: Woensdag 10 april 2019

Starlplaats en +ijd: Dit proefreisje vindt plaats vanuit Goor. Na

aanmelding ontvangt u de exacte opstap-

plaats en aanvangstijd

Eigen OV-hipkaart. Als u geen geldige OV-

chipkaart heeft, dan kunt u een eenmalig

kaartje kopen. U reist op eigen kosten

Meenemen:

Aanmelden of

meer informatie:

U kunt zich aanmelden voor dit proefreisje op

Ov-ambassadeur@ervaarhetOV.nl

Of door te bellen naar OV-ambassadeurs

038-4540130

O.v‚v. naam, telefoonnummer, e-mail-

adres, datum en plaats proefreisje.

Graag tot ziens tijdens het proefreisje.

We helpen u graag op weg!

Bloeikaartenactie

'Stel je voor, je bent een uil..

 

Net als vorig jaar worden er binnenkort weer bloeikaarten ver-

spreid binnen een deel van de gemeente. In een bloeikaart zit

ten bloemzaadjes verwerkt. De bedoeling is dus dat deze kaart

letterlijk wordt weggegooid! Met deze actie wordt aandacht ge-

vraagd voor meer biodiversiteit en een groenere Hof.

Voor de bloeikaart vraagt de gemeente kinderen een tekening

te maken. De mooiste tekeningen worden afgedruktop de bloei-

kaart. Dit jaar is de tekenopdracht: "stel je voor, je bent

een uil, waar houd jj je schuil?" (b.v. een mooie, oude

boom in de tuin, een uilenkast, …. De uil krijgt in de Hof veel

aandacht en staat symbool als graadmeter van de biodiversiteit

De bloeikaart wordt dit jaar verspreid in alle straten met

een vogelnaam.

  

Meedoen?

Wil je jouw tekening op een bloeikaart? Doe dan mee!

Maak een tekening op basis van het thema en stuur die op. Dat

kan per post (Gemeente Hof van Twente, tav chWcuwer‚_

_Postbus 54, 7470 AB Goor) of afgeven op het gemeen-
tehuis aan de receptie. De inzendingen moeten 16 april bij ons

binnen zijn. Op 17 april komt de jury bij elkaar. Rond 22 mei

(Dag van de Biodiversiteit) gaan de kaarten op de post. Het wed-

strijdformulier is te downloaden op www.hofpower.nl (kies Down-

loads en dan helemaal onderaan). Tip: print het formulier op A3.

De gemeente hoopt natuurlijk op een minstens zo enthousiaste

deeÎname als vorig jaar met net zulke mooie bloeikaarten als re-

sultaat!

Kinderen van áille groepen kunnen meedoen! De gemeente zal

. bij voldoende inzendingen - een kwartet maken: een winnende

kaart van groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 én groep 7/8

 

 

 

 

  

        

£ Ú l‘‚‘

dhs ED 4

  

Markelo _ Diepenheim

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
Verkenning woningbouwlocaties

Delden en Markelo

 

In Markelo en Delden is behoefte aan meer woningen. Uit de

marktverkenning is gebleken dat hier behoefte is aan ongeveer

ruim 100 woningen per kern voor de komende 10 jaar. Uitbrei-

ding is noodzakelijk om de kernen vitaal en leefbaar te houden.

De gemeente heeft daarom verkennend onderzoek gedaan naar

mogelijke plekken waar nieuwe woningen kunnen komen in Del-

den en Markelo. Dit onderzoek levert een aantal plekken op bin-

nen de kernen (inbreiding). Omdat de inbreidingslocaties samen

niet genoeg plek bieden, wordt ook naar itbreiding gekeken

In dit stadium is er nog niet meer informatie bekend over de invul

ling van de locaties. Het onderzoek is een eerste stap. Hierna

volgt de ruimtelijke procedure waarbij bekeken wordt op welke

wijze de omwonenden betrokken kunnen worden.

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Veel schade aan openbaar groen

door aanhoudende droogte in

zomer 2018

 

U herinnert zich vast nog de extreemdroge zomer van 2018. Het

regende maandenlang niet. Veel bomen, heesters, bloemperkies

en hagen hebben de droogte niet overleefd. Er zijn veel meldingen

bij de gemeente binnengekomen over dode bomen en planten.

Voor een deel is dat in de woonbuurten, maar voor een deel gaat

het ook om hagen en heesters op begraafplaatsen. De gemeente

heeft een inventarisatie gemaakt en heeft in beeld wat de totale

schade is. Die is fors en kan oplopen tot een half miljoen euro

Inwoners die zelf iets willen doen om het openbaar groen in hun

omgeving aan te pakken, kunnen zich melden bij de gemeente.

Droogteschade

Voor de gemeente Hof van Twente betekent deze droogteschade

onder meer dat zij momenteel niet het kwaliteitsbeleid van het open-

baar groen kunnen leveren zoals het hoort te zijn. Zij beseffen dat

dit vervelend is en kunnen zich voorstellen dat het voor u jammer is

dat plantvakken in uw buurt of op de begraafplaats er slecht uit zien.

De gemeente is zoals elk jaar in deze periode druk om de belang-

rijkste vakken in het groen te renoveren. De droogteschadevakken

zijn een veelvoud van de hoeveelheid die ze vorige jaren hebben

hersteld. Het gaat dan met name om de heestervakken, hagen in

de kernen en in het bijzonder op de begraafplaatsen waar veel

hagen staan.

Samen oplossing zoeken

Mocht u zelf iets willen doen aan het verbeteren van de beeldkwa-

liteit openbaar groen in uw omgeving, dan verzoekt de gemeente

u contact op te nemen met de wijkbeheerders. Er kan dan samen

naar een mogelijke oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld via

het ‘adopteren' van groen. U kunt hiervoor een melding doen

via www.hofvantwente.nl/meldingenopenbareruimte of bellen via

telefoonnummer 0547 - 858585.

Veel va programma

Veteranendag 2019

 

Op zaterdag 6 april 2019 vindt de jaarlijkse

Veteranendag Hof van Twente plaats.

Burgemeester Ellen Nauta ontvangt de veteranen met introducees

om 15.00 uur in de publiekshal van het gemeentehuis voor het

officiële herdenkingsmoment. Daarna zal

ambassadeur voor de Invictus Games, een inleiding verzorgen.

Veteranen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat nog

tot 2 april doen

 

  

Verder heeft het Veteranencomité Hof van Twente vanaf 13.00 uur

opnieuw een mooi programma voor het publiek georganiseerd

Op het Schoolfeestplein is een static show te zien van diverse

militaire (rupsJvoertuigen en voertuigen van de (lokale) leden van

‘Keep them Rolling’. Er is een muzikaal optreden van de Harmo-

nie Diepenheim en vanaf het dakterras van het gemeentehuis kan

tot 15.00 uur getokkeld worden. Voor de jeugd is er de mogelijk-

heid zich te laten schminken

 

Lees meer op www.hofvantwente.nl.nieuws

wij zijn de hof mm

Goor _ Hengevelde _ Bentelo Delden

Oud papier

 

  

 

gen en scholen. U kunt uw oud papier aanbieden bij één van de scholen of verenigingen. Zij ontvangen voor het

oud papier een vergoeding waarmee u hen dus tegelijkertijd ondersteunt.

Namens de vere

de weg te plaatsen.

 igen verzoekt de gemeente u het oud papier goed te bundelen en het op tijd aan de kant van

Voor vragen over de inzameldata kunt u contact opnemen met de inzamelende verenigingen of scholen.

Welke verenigingen en scholen oud papier inzamelen kunt u vinden op de oud papier kaart.

htips://www.hofvantwente.nl/ahval/afvalinzameling/oud-papier.html

Hof van de toekomst: ondernemers op circulaire tour

Hoe breng je circulariteit in de praktijk? Hoe maak de combinatie tussen duurzaamheid en een sterk business

model? BKGroen, Hodes en Autobedrijf Lesscher hebben daar wel voorbeelden van en die laten ze graag zien op

donderdag 18 april. Drie mooie en inspirerende bedrijven met ervaring in het maken van soms moeilijke keuzes

in voorbereiding op een onbekende toekomst. Ondernemer in de Hof? Dan ben je van harte welkom bij deze cir-

culaire tour.

  

 

 

De tour start om 18.45 uur bij BK Groen [de Haven 14, Goor) om rond 21.00 uur te eindigen bij Hodes [Klavermaten 14 in Goor). Meer

informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst.

De bedrijven uit de tour

De circulaire pelletfabriek van BKGroen is bijna klaar voor de start en dat betekent dat lokaal snoeihout kan worden omgezet in een

duurzame biobrandstof voor pelletkachels. Hodes geeft circulariteit in bouw al jaren vorm door de manier waarop woningen, scholen en

zorgunits prefab en remontabel worden ontwikkeld. Daarbij blijven ze zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Tot slot geeft de Hengeveldse

ondernemer ondernemers de kans om het nieuwe rijden zelf te ervaren in zijn volledig elektrische bus.

Hof van de Toekomst

Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het college aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele

thema's is circulariteit. Informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Renée

Kleywegf van gemeente Hof vn Twene NNN hofvantwente.nl en

 

van

oekomst

Wat is onze ambitie g

k * CIRCULARITEIT

in Hof van Twente? “

Hoe breng je circulariteit in de praktijk?

 
    

 

 

 

 

 

  

    
 

 

18 APRIL 2019

18.45 - 21.00 UUT

BKGroen, Hodes Huisvesting en

Autobedrijf Lesscher hebben daar wel

voorbeelden van en die laten ze graag

zien. Drie bedrijven die duurzaamheid en

een sterk business model combineren.

M.M.: BKGROEN, HODES HUISVESTING, AUTOBEDRIJF LESSCHER

WWW.HOFVANTWENTE.NL/HOFVANDETOEKOMST

BKGROEN de Haven 14, Goor

HODES Klavermaten 14, Goor

 
 

www.hofvantwente.nl
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Vrijwilligersvacature

SalUL. ZisET

doen, andere mensen ont-

© moefen, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzeften voor zaken die er echt toe doen? Dan is

vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande va-

cature is slechts een vacature uit ons ruime aan-

bod. Meer weten? www.salut-welzijn.nl bel 0547-

260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

   Hm

VRIJWILLIGER BRIEVENHULP

SPREEKUUR IN GOOR

Word jij blij van administratieve ondersteuning ge-

ven, en wil je mensen op weg helpen? Meld je dan

aan voor de brievenhulp.

 

Omschrijving vrijwil

Tijdens het wekelijkse spreekuur geef je advies en help je

bij het invullen van formulieren. De ondersteuning bestaat uit

lezen en begrijpen van brieven of onlinezaken zoals onder

andere: aanvragen kwijtscheldingen, wijzigingen zorgverze-

kering doorgeven, aanvragen (bijzondere) bijstand, aanvra-

gen ofwijzigingen toeslagen etc.

 

 

 

Jouw profiel

Je bent behulpzaam, sociaal, accuraat en handig met de

computer en internet

Werkuren per week/maand

Aantal uren beschikbaarheid voor het inroosteren is in over-

leg (het spreekuur is 3 uur per week, wekelijks op de woens-

dag van 9.00 tot 12.00 uur).

Wij bieden

Een gezellig team, goede werkomstandigheden, relevante

cursussen/trainingen, ondersteuning en begeleiding door de

coördinator.

Doelstelling organisatie

Salut legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen, tus-

sen maatschappelijke initiatieven en tussen mensen onder-

ling. Daar waar mensen vastlopen of de weg niet weten,

bieden wij een helpende hand. We adviseren, begeleiden of

wijzen je de weg. Dat doen we daadkrachtig, mensgericht

n altijd tijdelijk. Ons werkterrein is breed. Je kunt bij ons

terecht met al je vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoe-

ding, werk, vrije tijd, financiën, scholing en sport.

 

 

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Schuttenweg 7, Ambt Delden

het uitbreiden van een bestaande woning

Rectificatie

Beukenlaan 12

dit moet zijn Beukenlaan 10, Bentelo

het bouwen van een wonin 11 februari 2019

langs de N346 (vanaf hectometerpaal 42,8 tot

44,4), Delden

hef ophogen van de taluds

Ripperdalaan 5, Delden

het bouwen van een woning

Hidderskamp 10, Diepenheim

het bouwen van een berging

Rectificatie

Nijstadstraat 19

dit moet zijn Nijstadstraat 16 zijn, Diepenheim

het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 4 maart 2019

Deülenus!raal‘ 69/71, Goor

het bouwen van een schuurwoning met bijgebouw 21 maart 2019

Deldensestraat 7, Goor

het wijzigen van het gebruik (kringloopwinkel}

Gruttostraat 77, Goor

het bouwen van een opslagloods

P.C. Hooftstraat 20, Goor

21 maart 2019

 

21 maart 2019

20 maart 2019

20 maart 2019

  

22 maart 2019

22 maart 2019

het aanleggen van een uitrit 6 maart 2019

Stocreve 2, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding 24 maart 2019

Wijnkamp 50, Goor

het aanleggen van een uitrit 20 maart 2019

Rosveld 13, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit

Roudaalterweg 11, Markelo

het wijzigen van de hoofddraagconstructie

van een woonboerderij

5 maart 2019

18 maart 2019

 

Als u wilt reageren, zie informati

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Holtkampsweg 4, Ambt Delden

het kappen van 2 essen, ter inzage vanaf zaterdag 23 maart

2019, herplantverplichting ‘A mei 2019

Bentelosestraat 53, Bentelo

het bouwen van een stal en het veranderen van het bedrijf, ter

inzage vanaf zaterdag 16 maart 2019 27 opril 2019

Hengevelderweg 9, Diepenh:

het bouwen van een bijgebouw, ter inzage vandf vrijdag 29

maart 2019 10 mei 2019

Nachtegaalstraat 53, Goor

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf woensdag 27

maart 2019 8 mei 2019

Hengevelderweg 4, Hengevelde

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf donderdag 28

maart 2019 9 mei 2019

Groningerveldweg 24, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een woonunit, ter inzage vanaf vrijdag

29 maart 2019 10 mei 2019

Worsinkweg 14a, Markelo

het kappen van een eik, ter inzage vanaf zaterdag 23 maort

2019, herplantverplichting A mei 2019

Reactie tot

 

www.hofvantwente.nl

Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Rapperdsweg 5, Ambt Delden

het ver./herbouwen van een boerderijr

Prinsendijk 8, Diepenheim

hetverbreden van een uitrit en het kappen van bomen

Rijssenseweg 50, Markelo

hef realiseren van 2 plattelandsoppartementen

Als u wilt reageren, zie informat

Beroep/Voorlopige voorziening

 

 

Reactie tot

Bentelosestraat 51 en 53, Bentelo

het veranderen van de inrichting, ter inzage vangf donderdag 4

april 2019 27 april 2019

Rectificatie

De Dinkel 19, Delden

dit moet zijn De Dinkel 16b in Delden

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

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

jemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom v het niet eens

nt 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 bezwarenpro-

Cedure 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 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.

 

ij besluien, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn me:geling (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 beslui]. Als

u dringende belangen heeft waardoor u nief 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 handhavii

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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek omqhun aving 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 beroe}

Deze beslising maakt onderdeel uit van e 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 iggen 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.

Ambt Delden

-Vergunning fakkeloptocht en paasuur op 21 april 2019, Secr

Engelbertinkstraat ong. (22-03-2019)

Bentelo

- Vergunning Stlle tocht op 4 mei 2019, Suetersweg (22-03-2019]

- Vergunning Paasparty op 21 april 2019. In verband hiermee zal

op 21 april 2019 van 19.45 uur tot 04.00 uur de Bentelosestraat

(N740) worden afgesloten voor alle verkeer in de richting Bente-

lo-Delden, voor zover gelegen tussen hectometerpaal 3.375 en

3.650 (02-04-2019)

Diepenheim

- Vergunning concoursen van 12 t/m 15 april 2019, 18 en 19 mei

2019, 15 en 16 juni 2019 en op 16 en 17 juli 2019, Kromme-

dijk. In verband hiermee zal op genoemde data de Krommedijk

worden ingesteld als éénrichtingsweg (inrijden vanaf de Borcu-

loseweg) en zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide

zijden van de Krommedijk (02-04-2019}

- Vergunning Heerlijcke Markt op 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4

augustus, 1 september en 6 oktober 2019, de Hagen. In ver

band hiermee zal op deze dagen van 09.00 uur tot 18.00 uur

de Hagen, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat en de

Kuimgaarden, worden afgesloten voor alle verkeer in beide rich

tingen (28-03-2019).

Delden

- Standplaatsvergunning poeliersarfikelen op elke donderdag in

2019, De Kolk (22-03-2019)/

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


