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ë 5 gemeentehuis in Goor iaal via www-hofvantwente.nl perelefoonvia _ volgende tijdstippen.
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K OSa bsee Vidag 09.00-13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor lo.a ioleringen, gevonden hui

o 17.00- 1930 bij de provinciale weg S15/N347 Goorijssen]. __ storingen openbare verlichting]

Telefoon: 0547 - 36 34 95

Ons Vlhfl!.llgp—nummlf:rdt binnen 24 uur beantwoord.

 

Beweegprojecten Diepenheim

en Bentelo winnen € 20.000

subsidie

 
Twee projecten uit Hof van Twente hebben de Challenge ‘Bewe-

gen in de Openbare Ruimte' gewonnen van provincie Överijssel:

Sporten en bewegen in de buitenlucht in Diepenheim en Bentelo

Beweegt Dat maakte gedepvieerde*woensdag.
avond bekend. Beide projecten zijn beloond met een subsidie

van € 20.000. In totaal waren er 5 prijswinnaars, gekozen uit

34 deelnemers. Wethouder Harry Scholten (spori]: “De gemeente

is blij dat deze initiatieven een subsidie hebben gekregen. Het

kenmerkt precies waar onze inwoners goed in zijn: samen de

schouders eronder. En sporten heeft natuurlijk sowieso een posi-

tieve invloed op de gezondheid. We feliciteren de initiatiefnemers

met de twee subsidies!”

 

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

©  moefen, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten 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.

ZWEMVRIJWILLIGER

DIE MET CLIËNTEN

WIL GAAN

ZWEMMEN (TEAM

ROHAAN MARKELO)

Aveleijn

Houdje van zwemmenen vind je het leuk om an-

deren daarbij te begeleiden? Wil je graag vrijwil-

ligerswerk doen en iemand een fijne dag bezor-

gen? Dan is dit jouw kans!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Twee lichamelijk gezonde vrouwelijke cliënten begeleiden

in het zwembad van Markelo. Cliënten kunnen zelfstandig

zwemmen, douchen en aankleden. Met name begeleiden/

nabijheid in het zwembad is gewenst.

Jouw profiel

Je bent vrouw, kan goed duidelijkheid en structuur aanbren-

gen in de activiteiten bent betrouwbaar in je afspraken.

 

Werkuren per week/maand

Ongeveer 1,5 wur per keer, tijden in overleg bij voorkeur

eens per week.

Wij bieden

Een oriënterend vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Onkosten worden in overleg vergoed en voor al onze vrijwil-

ligers is een WAwerzekering afgesloten. Jaarlijks organise-

ren we een feestje en/of workshop voor onze vrijwiligers en

ontvang je 4 keer per jaar het blad Spigul met alle nieuwjes

binnen Aveleijn.

 

Doelstelling organisatie

Vanuit de missie ‘leven vol betekenis' en de kernwaarden

‘ontmosten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëren we

ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. We hel-

pen onze cliënten doelen te vinden én te reliseren. Want als

je weet wie je bent kun je groeien, vernieuwen en grenzen

verleggen. Voor jezelf en in je relatie met anderen. Vrijwi

ligers zijn daarom voor Aveleijn onmisbaar omdat ze op

diverse vlakken een waardevolle bijdrage leveren aan de

kwaliteit van het leven van onze cliënten.

!

Markelo en Stokkum grote winnaars v«
 de Duurzaamh

  spi

De inwoners van de A. ten Hovestraat in Markelo vielen met hun idee 'Machtig Mooi Markelo Zoemt! dubbel in de prijzen. Niet alleen

wonnen zij de Juryprijs n de categorie volwassenen, maar ook sleepten ze de Publieksprijs in de wacht. Dat gold ook voor groep 6/7/8

obs Stokkum met hun 'Regenton'. De jury beloonde de leerlingen met de eerste prijs in de categorie Jongeren en ook bij de publieksprijs

bleken ze favoriet. De prijzen werden uitgereikt tijdens de spannende finale op zondag 10 maart bij de Woeste Wieven in Diepenheim.

De winnaars

De winnaars in de categorie Volwassenen zijn als volgf: de derde plaats, met een cheque van € 1000, iíni naar Repair Café Delden voorde 'Aanschaf apparatuur’. De hweede plaats met de daarbij horende cheque van € 2000 was voor met de Zandbatterij!

De eerste prijs, met een cheque van € 3000, werd n de wacht gesleept door de bewoners van de A. ten Hovestraat voor 'Machtig Mooi

Markelo Zoemt'

In de categorie Jongeren is de prijsverdeling als volgt: op de derde plaats, met de daarbij horende cheque van € 100, was voor Tygo We-

gelaor…„………aa(Colege in Delden met hun tdee 'Meubele maken von pale&', Do hreede

plaatsen de deerbi orende chegte von gafd……„Ĳ„…e„s het Twickel College ui Delden met
hun 'Poopey Loopey Ruilkast'. De eerste prijs, met een cheque van ‚ ging naar 'de Regenton! van groep 6/7/8 van obs Stokkum

Meer informatie is te vinden op www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

 
Alle winnaars op een rij Foto: Verzinhet Fotografie

e mee aan de landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019!

Op zaterdag 23 maart 2019 is het alweer de 17e editie van de landelijke Opschoondag.

Tienduizenden Nederlanders steken dan de handen uit de mouwen voor een schone buurt.

Wat is de landelijke

opschoondag?

De Landelijke Opschoondag kun je zien

als een gezamenlijke voorjaarsschoon-

maak en vindt elk jaar plaats in de laatste

week van maart. Het is een dag waarop

Nederlanders met hun buren, vereniging

en/of scholen samen hun buurt schoon-

maken.

In Hof van Twente zijn al verschillende

acties aangekondigd om zwerfafval op te

ruimen. Deze acties zijn te vinden op:

https: //www.supportervanschoon.nl/

acties-in-de-buurt.

U kunt zich aansluiten bij één van deze

acties, maar kunt hier ook uw eigen

schoonmaakactie aanmelden

De gemeente nodigt u van harte uit om

hieraan mee te doen.

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

 

 

    

INFO

Raadsvergadering

dinsdag 19 maart 2019

 

 

Hierbij nodig ik u t voor de vergadering van de raad von de gemeente

Hof van Twenie op dinsdag 19 maart om 19.30 in de raadzaal

van het gemeentehuis van Hof van Twente.

Onderstaand treft u de agende aan

De voorziter,

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Voststellen besluitenlist van de vergadering van 26 februari 2019

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/4erugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8. Supplelieaanvraag explosieven

Meningvormend

9. Bibliotheek naar De Kaasfabriek Markelo   
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen
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Publicatie ontwerpbeleid ont-

graven en toepassen van grond

Burgemeester en welhouders van Hof van Twente maken bekend

dat zij op 26 februari 2019 de Nota bodembeheer met ijbehoren-

de Bodemkwaliteitskaart Twente en de Provinciale bodemkwaliteits-

kaart voor wegbermen in Twente in ontwerp hebben vastgesteld

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken

op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd

gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen

Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het

ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze

afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid dat

nu in ontwerp is vastgesteld

De stukken liggen met ingang van 14 maart 2019 tot en met 25

april 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Goor. Tijdens re-

guliere openingstijden kunnen de ter inzage liggende stukken op

het gemeentehuis worden ingezien. Daarnaast zijn de stukken te

raadplegen via de website www.hofvantwente.nl

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode hun zienswijze

over het ontwerpbeleid indienen. Het indienen van een zienswijze

kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren

Een schriftelijke zienswijze kan worden verzonden aan het College

van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54

7470 AB Goor.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact

opnemen met de gemeente Hof van Twente via 0547-858585.

Ontwerpbestemmingsplan

'Goor, herziening Jumbo e.o.'

Van 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan 'Goor, herziening Jumbo e0.' voor eenieder ter inzoge.

Het bestemmingsplan ziet toe op de herontwikkeling van de voorma-

lige gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 1-3 in Goor ten behoeve

van de Jumbo supermarkt

De bestaande locatie van de supermarkt aan de Van Kollaan wordt

vervolgens ingericht als parkeerterrein

De voorgenomen ontwikkelingen passen niet geheel in de gel-

‘dende bestemmingsplannen. Een herziening van de plannen is

daarom noodzakelijk.

Daarom is het voorliggende bestemmingsplan 'Goor, herziening

Jumbo e.o.' opgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: htip://www-ruimtelijkeplannen.nl/

webr00/?2planidn=NL.IMRO. 1735.GOxJumboeo-OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ htip://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

GOxJumboeo-/NL.IMRO. 1735.GOxJumboeo-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op

afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

'Jumbo Supermarkt Goor'

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-

kwaliteitsplan 'Jumbo Supermarkt Goor' van 14 maart 2019 tot

‚en met 24 opril 2019 voor een ieder ter inzage.

Het beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor de definitieve vorm-

geving van het supermarktpand en de buitenruimte.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-

mingsplan 'Goor, herziening Jumbo e.o.' ter inzage en is in te

zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfie 7 te Goor;

- op de website www.hofvantwente.nl /ruimtelijkeplannen.

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder op grond van de gemeen-

telijke inspraakverordening schrifteijk of mondeling (op afspraak]

een zienswijze indienen bij de gemeeneraad van Hof van Twen-

te, Postbus 54, 7470 AB Goor.



Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Bentelosestraat 38a, Bentelo

het kappen van beuken

Kastanjestraat 6, Bentelo

het kappen van een kastanje

Amalialaan 6, Delden

het bouwen van een twee-onder-een-kopwoning 27 februari 2019

Amadlialaan 8, Delden

het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning 27 februari 2019

Torenvalkstraat t.h.v. huisnummer 22, Delden

het kappen van een kastanje (volkstuinencomplex}

3 maart 2019

Ontvangen op

4 maart 2019

4 maart 2019

 

Haaksbergerstraat 13, Diepenheim

het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafschei-

ding 28 februari 2019

Nachtegaalstraat 53, Goor

het aanleggen van een uitrit

Nieuwenkampsmaten 8, Goor

het plaatsen van reclame

van Hoevellstraat 35, Goor

het bouwen van akoestische erfafscheiding

Wijnkamp 3, Goor

het plaatsen van een brandschei

bruik (kringloopwinkel}

Hengevelderweg 4, Hengevelde

het plaatsen van een dakkapel

Borkeldweg 9, Markelo

het verbouwen van een schöppe

Ensinkgoorsdijk 5, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling

3 maart 2019

5 maart 2019

27 februari 2019

19 februari 2019

 

ing en het wijzigen van het ge-

25 februari 2019

 

18 februari 2019

28 februari 2019 

 

ijssenseweg 50, Markelo

het realiseren van een Bed & Breakfast

Traasweg 12, Markelo

27 janvari 2019

 het verbreden van een 5 maart 2019

Wansink 13, Markelo

het plaatsen van een dakkapel 1 maart 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Almelosestraat 7a, Ambt Delden

het plaatsen van een tijdelijke woonunit en een tijdelijke opslag-

ruimte, ter inzage vanaf zaterdag 2 maart 2019 _ 13 april 2019

Bollenweg 7, Ambt Delden

het bouwen van een melkstal en een wachtruimte en het veran-

deren van het bedrij ter inzage vanaf woensdag 27 februari

2019 10 opril 2019

Sluisstraat 50, Ambt Delden

het vergroten van een pluimveestal en hef veranderen van de inrich-

ting, ter inzage vanaf dinsdag 5 maart 2019 16 april 2019

Langestraat 118a, Delden

het bouwen van een integraal kind centrum, ter inzage vanaf

zaterdag 2 maart 2019 13 opril 2019

Lijsterstraat nabij huisnummer 4, Delden

het kappen van een esdoorn, ter inzage vanaf woensdag ó maart

17 opril 2019

 

 7, Markelo

het kappen van een kersenboom, ter inzage vanaf woensdag 6

maart 2019, herplantverplichting 17 opril 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Kerkstraat ong., Goor

het starten van een supermarkt met bijbehorende parkeerplaats

Goorseweg 51, Markelo

het periodiek regenereren van pompputten nr. 10

Holterweg 30, Markelo

het oprichten van een bedrijf

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Goorseweg 51, Markelo

het periodiek regenereren van pompputten nr. 1O, ter inzage

vanaf donderdag 14 maart 2019 T1 opril 2019

Reactie tot

Beukenlaantje 1, Markelo

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf zaterdag 2 maart

2019 13 april 2019

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.

În dit bezwaarschrift zef u uiteen waarom v het niet eens bent met

het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzend-

datum 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 kuntu binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

j besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (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.

www.hofvantwente.nl

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 wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. 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 beslising 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.

Diepenheim

-Vergunning fakkeloptocht en ontsteken paasvuur op 21 april

2019, Krommedijk. In verband hiermee zal op 21 april 2019 van

19.00 uur tot 01.00 uur de Krommedijk worden afgesloten voor

alle bestuurders in beide richtingen, voor zover gelegen tussen

de Borculoseweg en Krommedijk nr. 1 (28-02:2019)

- Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor

het opladen van elektrische voertuigen aan de Kuimgaarden

[Diepenheim) ter hoogte van huisnummer 15 (6 maart 2019}

- Vergunning Brocante Parade op 18 mei 2019. In verband hier-

mee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

* op 18 mei 2019 van 06.00 uur tot 20.00 uur zullen de

volgende straten worden afgesloten voor alle bestuurders

in beide richtingen:

- Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat

en het Plein onder de Platanen (bestemmingsverkeer voor

huisarts/fysiotherapie/tandarts praktijk blijft mogelijk);

- Hagen;

- Peuscher;

- Provisoriestraat, gedeelte wat gelegen is tussen de Gro-

testraat en het Looiersplantsoen.

Er zal een omleiding worden ingesteld:

Vanaf Lochem via de Raadhuisstraat-Ruimersdijk-Goorseweg

Vanaf Goor/Neede via de Goorseweg-Looiersplantsoen-

Wolbertusstraat-Ruimersdijk Raadhuisstraat.

Vanaf Goor/Neede is de weg naar Borculo vrij toegankelijk.

* op 18 mei 2019 van 06.00 uur tot 19.00 uur zal een parkeer-

verbod worden ingesteld aan beide zijden van de:

- Raadhuisstraat;

- Ruimersdijk;

- Wolbertusstraat;

- Kuimgaarden;

- Looiersplantsoen.

* op 18 mei 2019 van 06.00 uur tot 19.00 uur zal er een

inrijverbod voor vrachtwagens worden ingesteld aan de

Lochemseweg, komend vanaf de N346 in richting Diepen-

im. Vanaf Neede en Goor is er alleen doorgang moge-

ting Borculo (04-03-2019]

  

 

 

Vervolg

Delden

- Vergunning loferij op 31 maart 2019, De Mors 2 (06-03-2019)

- VerËeersbesluil tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor

het opladen van elektrische voertuigen aan de Talingstraat (Del-

den)} ter hoogte van huisnummer 31 (6 maart 2019

Markelo

-Vergunning Koningsdag op 27 april 2019, Stationsstraat 28 (05-

03-2019)

- Vergunning tentfeest en ontsteken paasvuur op 21 april 2019,

Groenlandsdijk ong. (06-03-2019]

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen ó 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.

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

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

buiten een inrichting:

  

-Ontheffing paasvuur, Haarweg 1 Ambt Delden op 21 april

2019 (06-03-2019]

- Ontheffing stookverbod, Stationsweg 13 Markelo, 6-3-2019

tot 6-3:2021 (06-03-2019)

- Ontheffing stookverbod Lichtmissenweg 2 Markelo, 6-3:2019

tof 6-3-2021 (06-03-2019]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor eenieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking 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 bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

 

 

Wij hebben het voornemen om onderstaande personen vanwege

het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na

wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistra-

tie personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend.

 

Betrokkenen kunnen een zienswijze met befrekking tot dit voorne-

men binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie

kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 

 

 

 

 

     

Datum | Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

06-03:2019 |N | Onbekend _ |06032019

06-03-2019 |B Onbekend __ |06-03:2019

06-03-2019 - Onbekend _ |06-03-2019

06-03-2019 |B | Onbekend |20022019
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


