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Ben je schoon? Stop dan gewoon

11 jaar) uit groep 8 van obs de Wiekslag heeft het mooi-

ste efiket ontworpen voor een shampoofles met de slogan 'Ben

je schoon? Stop dan gewoon!' met een tekening van een kraan

waaruit wereldwaterdruppels komen. Honderden kinderen heb-

ben in februari en maart eiketten ontworpen voor op douchegel-

en shampooflessen met een slogan en een tekening om aandacht

te vragen voor korter en minder heet douchen. De jury was una-

niem om dit etiket te kiezen, omdat zowel de tekening als de

slogan origineel én kernachtig waren en precies aangeven waar

het om gaat

Het project is een samenwerking van HofPower en Waterspaar-

ders. Nederlanders douchen gemiddeld 9 minuten. Het zou

enorm veel schoon water en energie schelen als we korter en

minder heet douchen. Daarom is er een landelijke campagne voor

maximaal 5-minuten-douchen en geeft HofPower hier [essen over.

De honderden flessen hebben een paar weken als tentoonstelling

in het gemeentehuis gestaan. De flessen zijn inmiddels allemaal

weer meegegeven aan de kinderen. WDe gemeente iedereen

bedanken voor zijn/haar deelname en creatieve etiketten! 
 

Hof van de toekomst: ondernemers op c e tour

  

Hoe breng je cireulariteit 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 voorberei-

ding op een onbekende toekomst. Ondernemer in de Hof? Dan ben je van harte welkom bij deze circulaire tour.

 

De tour start om 18.45 wur bij BK Groen [de Haven 14, Goor] om rond 21.00 uur te eindigen bij Hodes (Nieuwenkampsmaten 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 duur-

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

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

—cndememers 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

Kleywegt van gemeene Hof van Twente NNN hofvarwente.nl en

 

 

oekomst

Wat is onze ambitie 8 CIRCULARITEIT

in Hof van Twente?

Hoe breng je circulariteit in de praktijk? 18 APRIL 2019

18.45 - 21.00 UUT

BKGROEN

de Haven 14, Goor

HODES

Nieuwenkampsmaten 14, Goor

 
 

  

 

     

   

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

 

wij zijn de hof…

 
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 vrijwilligerswerkiets voor

e  iou! Onderstaandevacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod. Meer weten?

www.salut-welzijn.nl bel 0547-260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

CHAUFFEUR BOODSCHAPPEN DELDEN

Vind je het leuk

om auto te rijden,

mensen te vervoe-

ren dan zijn wij op

zoek naar jou!

boodschappen

 

 

Omschrijving

vrijwilligerswerk

Je haalt de deelnemers

met je eigen auto op

vanaf huis en brengt ze

naar het centrum van

Delden.

 

    

Na hef bezoek aan het centrum breng je de deelnemers weer

thuis. Mensen helpen bij in- en uitstappen, evt. mensen bege-

leiden met boodschappen doen.

 

Jouw profi

In het bezit zijn van een rijbewijs en een auto. Makkelijk in con-

tact maken, en dienstbaar op kunnen stellen.

Werkuren per week/maand

Eens per maand vrijdagmiddag.

Wij bieden

Eens per half jaar een evaluatie met de groep vri

coördinator vanuit Salut en reiskostenvergoeding.

 lligers en

Doelstelling organisatie

Salut legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen, tussen

maatschappelijke initiatieven en tussen mensen onderling. 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 en altijd tijdelijk. Ons

werkterrein is breed. Je kunt bij ons terecht met al je vragen ové

wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werk, vrije tijd, financí

scholing en sport.

 

  

 

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Twickelerweg 3a, Ambt Delden

het bouwen van een tweede bedrijfswonin

Haaksbergerstraat 45b, Dìepen%eím

het aanleggen van een uitrit 31 maart 2019

't Schild 2 in Goor en Holtdijk 1a in Markelo

Ontvangen op

29 maart 2019

het kappen van bomen 29 maart 2019

Het Rosveld 13, Hengevelde

het plaatsen van een erfafscheiding 29 maart 2019

Brinkweg 6, Markelo

het verbouwen van een boerderij 23 februari 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

 

Als u wilt reageren, zie informa

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Rijssenseweg 6, Ambt Delden

het bouwen van een schuur, ter inzage vanaf donderdag 4 april

2019 16 mei 2019

Ulkenweg 3, Ambt Delden

het bouwen van een jongveestal en het uitbreiden van een werk-

tuigenberging, ter inzage vanaf zaterdag 30 maart 2019

11 mei 2019

Hidderskamp 10, Diepenheim

het bouwen van een berging, ter inzage vanaf zaterdag 30 maart

2019 11 mei 2019

P.C. Hooftstraat 20, Goor

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vandf vrijdag 29 maart

2019 10 mei 2019

Het Rosveld 3, Hengevelde

het bouwen van een schuur en een erfafscheiding, ter inzage

vanaf zaterdag 30 maart 2019 11 mei 2019

Roudaalterweg 11, Markelo

het aanpassen van een interne constructie van een woonboerde-

rij, er inzage vanaf zaterdag 30 maart 2019 11 mei 2019

Tichelweg 4, Markelo

het verlengen van de instandhoudingstermijn van een tijdelijk mu-

seum in een schuur, ter inzage vanof dinsdag 2 april 2019

14 mei 2019

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informat

Verzoek om handhaving

 

Hoffmeijerweg 4 en 4a, Ambt Delden

het veranderen van het bedrijf

Rijssenseweg 6, Ambt Delden

hef oprichten van een bedrijf

De Eiken 5d, Delden

het oprichten van een bedrijf

De Reigerstraat 80a, Delden

het oprichten van een bedrijf

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Wheeweg 57, Goor

het uitbreiden van een bedrijfspand, ter inzage vanaf dinsdag 2

opril 2019 14 mei 2019

Reactie tot

 
Melding aanleg gesloten bodem-

energiesysteem buiten inrichting

Blokstegenweg 20, Ambt Delden

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

senseweg 19a, Markelo

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 u het niet eens

ent 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 bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes we-

ken 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 mongelmg (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. 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. 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 gburgemeesier en wethou-

ders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres

en handtekening. Ook moet vermeld worden waarom v 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 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} 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.

www.hofvantwente.nl

 Markelo _ Diepenheim _ Goor _ Hengevelde _ Bentelo _ Delden



 

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op onze

website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/aangevraagde-

evenementenvergunningen.html

Hengevelde

. Melding langer branden baanverlichting Bretelerstraat 16, van

8 t/m 12 juli 2019 (01-04-2019)

- Vergunning evenement met paasvuur en Drank- en Horecaver-

gunning aan de Needsestraat in Hengevelde op 21 april 2019

van 19.30 uur tot 23.00 uur.

- Vergunning Lammetjesdag, Vondersweg 2 op 22 april 2019.

(04:04-2019]

 

iepenheim

- Vergunning concoursen van 13 en 14 april 2019 op 18 en 19 mei

2019, 15 en 16 juni 2019 en op 16 en 17 juli 2019, Krommedijk 2.

In verband hiermee zullen op genoemde data van 08.00 uur tot

18.00 wur de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

- de Krommedijk wordt aangewezen als éénrichtingsweg, uit-

gezonderd fietsers (inrijden vanaf de Borculoseweg)

-aan de Krommedijk het parkeren te verbieden aan beide

zijden van de weg (29-03-2019]

. Vergunning Open Bedrijvendag op 22 april 2019, Peckedam-

merstraat. In verband hiermee zal op 22 april 2019 van 09.00

wur tot 24.00 uur de Peckedammerstraat worden afgesloten voor

het verkeer (01-04-2019]

 

Vervolg

Goor

- Drank- en Horecavergunning Wing Wah, Lindelaan 26-28 (01-

04-2019)

-Vergunning voor 2 speelautomaten voor de duur van 1 jaar,

Grotestraat 1229 (02-04-2019)

-Vergunning The Passion, centrum van Goor, 17 april 2019 (09-

04-2019)

Markelo

- Vergunning samengestelde wedstrijd op 27 en 28 april 2019,

Potdijk 1 e.o. In verband hiermee zullen op 26, 27 en 28 april

2019 de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

© de volgende wegen gesloten worden verklaard voor alle be-

stuurders in beide richtingen (vitgezonderd aanwonenden):

-Zandpad Herikeresweg, voor zover gelegen langs cam-

ping Hessenheem en de kruising met de Imminksweg;

- De zandwegen gelegen tussen Goorseweg 45 en de Heri-

keresweg/Imminksweg.

© Er zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden

van de Potdijk, voor zover gelegen tussen de Goorseweg en

de Herikeresweg (03-04-2019]

 

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schritelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

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

 

www.hofvantwente.nl

- Gosterij de Beiert, Kuipersweg 9, Ambt Delden op 30 mei 2019

(01-04-2019)

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrik

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout bui-

ten ee ting:

 

-Paasvuur, Rijksweg 30 Ambt Delden op 21 april 2019 (03-04-

2019)

-Paasvuur, Kloetenweg ong. Ambt Delden op 21 april 2019 (03-

04-2019]

- Paasvuur, Rapperdsweg 1 Ambt Delden op 21 april 2019 (03-04-

2019)

- Paasvuur, Haaksbergerweg ong. Markelo op 21 april 2019 (03-

04-2019]

-Paasvuur, Lochemseweg 18 Morkelo op 21 opril 2019 (03-04-

2019

- Paasvuur, Kolhoopsdijk 1 Markelo op 21 april 2019 (03-04-2019]

- Paasvuur, Bentelosestraat 23a Hengevelde op 21 april 2019 (03-

04-2019]

- Stookontheffing, Goorseweg 72 Markelo, 03-04-2019 tot 03-04-

2021 (03-04-2019]

- Stookontheffing, Herikerweg 14a Markelo, 03-04-2019 tot 03-04-

2021 (03.04-2019}

- Stookontheffing, Haarweg 3 Ambt Delden, 03-04-2019 tot 03-04-

2021 (03-04-2019]

Vervolg

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor eenieder ter in-

zage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tof deze

ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de onthef.

fing schrifteijk indienen bij burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene die

bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorziening ver-

zoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

De gemeente heeft het voornemen om onderstaande personen in

te schrijven op het adres: Onbekend. Dit is vanwege het niet vol-

doen aan de verplichting om binnen vijfdagen na wijziging van

het adres een adreswijziging door te geven aan het gemeentebe-

stuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen

ambtshalve.

 

Betrokkenen kunnen een zienswijze kenbaar maken aan het ge-

meentebestuur over dt voornemen binnen twee weken na het ver-

schijnen van deze publicatie

 

Datum  [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres| ingang adres
 

 

 

     

04042019 N _ |Onbekend _ |04042019

04042019N _ |Onbekend |04042019

04042019 |B Onbekend _ |04-042019

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


