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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan:

Gemeentehuis gemeentehuis in Goor digitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Alleen op afsproak OS Zaes|es| 15 penconliaanldelbaleliidens

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor Maandag 12.00-19.30 de openingstijden

Dinsdog 09.00-17.00 ĳ

E a e l Woensdag 09.00- 17.00 ‚park Groen-Recycling Twente

" evens bereikbaar onder 14 05 47 Donderdag 09.00-13.00 Het mileupark voor afvalstoffen is gelegen aan de

Fax: _ 0547-85 85 86 Vrijdag 09.00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor
o 17.00-19.30 (bij de provinciale weg $15/N347 GoorRijssen).

Telefoon: 0547-36 34 95

U kunt terecht op het Milieupark op de

volgende tijdstippen

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Storingsnummer:

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoorlijd
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n? Ons WhatsApp-nummer:

ee
 

Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) wordt uw

afval niet opgehaald. Dit geldt voor al uw containers.

In plaats van maandag 22 april wordt uw huisvi

gehaald op zaterdag 20 april. Let op dat u het j

afval vóór 7.30 uur aan straat zet.

 

  

 

De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag

tussen 09.00 - 15.00 uur bei baar via telefoonnum-

mer 0900-8520111 of per e-mail via info@twentemi-

lieu.nl.

 

In de gemeente Hof van Twente hebben we te maken met diverse

kinderopvanginstellingen die verschillende vormen van kinder-

opvang aanbieden. Deze zijn zodanig over de hele gemeente

verspreid, dat in elke kern een mogelijkheid tot kinderopvang

aanwezig is. Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.

nl kunt u meer informatie en de inspectierapporten over de diverse

locaties vinden.

De onderstaande wijziging is recent in het register aangebracht:

Per 4 opril 2019 is uitgeschreven:

* KDV De Kletskevertjes, Bernhardstraat 25, 7491 EA Delden

[registratienummer LRK: 236100543}

 

 

  

Dat is waar de gemeente samen met part-

ners en inwoners naartoe wil met de visie ‘De Gezon-

de Verbinding’. In deze visie is geen sprake meer

maximale zorg, maar van optimale zorg. Daarbi

voorkómen belangrijker dan genezen. Kortom: een

samenleving waarin gezond gedrag centraal staat

en mensen zelf de verantwoordelijk nemen voor hun

gezondheid.

  

Doel van de “Gezonde verbinding’ is ook dat er zo weinig mo-

gelijk hulpverleners over de vloer komen bij mensen. Dit Ïigt in

het verlengde van de huidige werkwijze waarbij een gezin één

hulpverleningsplan en één regisseur heeft, die de zaken voor

dit gezin regelt. Partners om dit te bereiken, zijn onder andere

doorverwijzers, mantelzorgers, verzekeraars en (medisch} spe-

cialisten. Het visiedocument De Gezonde Verbinding wordt op 7

mei besproken in de raadsvergadering

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Aan de Gondalaan in Goor is maandag 15 april een monu-

mentale eik gekapt. In het veldonderzoek van de werkgroep

Gondalaan is in juli 2018 al geconstateerd dat deze boom

conditioneel slecht was. Afgelopen week is, in het kader van

de asbestbodemsanering, de toplaag ontgraven rondom de

boom. Daarbij heeft de boomdeskundige die toezicht houdt

op het werk, geconstateerd dat ook de wortels van deze boom

slecht zijn. Op 10 april jongstleden is daarom een trekproef

uitgevoerd op deze boom. De gemeten stabiliteitswaarde van

de boom is slechts 90%. Dit is ruim onder de minimaal vereiste

veiligheidswaarde van 140%.

Op basis hiervan, en conform de boomverordening 2015, is

aan de burgemeester het advies voorgelegd deze boom vanuit

veiligheidsoogpunt te kappen. Dit advies heeft zij overgeno-

men.

De boom is maandagmorgen 15 opril gekapt, nadat deze

eerst is geïnspecteerd op de aanwezigheid van broedende

vogels of andere dieren.

De vertegenwoordiger van het comité Behoud Monumentale

Bomen Gondalaan, evendls de Commissie

Monumentale Bomen en de direct omwonenden hebben wij

vooraf geïnformeerd
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Organisaties en bedrijven in onze gemeente zijn benaderd door

een bedrijf dat advertenties verkoopt voor de gemeentegids.

Deze verkopers zeggen dat ze namens de gemeente werken en

bieden een advertentie aan in de gemeentegids voor 200 euro.

De gemeente geeft echter al sinds 2014/2015 geen gemeen-

tegids meer uit. Dit bedrijf werkt dus niet voor de gemeente.

Advies is om niet met deze verkopers in zee te gaan.  

‘Jij en wij(k) aan zet!’

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud van de openbare ruime kunt u con-

act opnemen metde wijkbeheerders. Zij staan v graag te woord en werken samen

met v aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijk-

beheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisalie binnen de gemeente Hof

van Twente. Volgtu ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HT

   

  

Wilt u weten wat wij doen? Bekijk ons fimpje op youtube

Wijkbeheer Hof van Twente: htips://www.youtube.com/watch?v=nlkONh4vFU.

Ofvia onze site: www.hofvantwente.nl/wijkbeheer.

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte li:l_nmusc‚ ook via WhatsApp kunt doorgeven?

Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terug! ilt ontvangen dan verzoeken wij u ook

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is:

'Muwijkbeheerder voor de kern Goor
kdagen: ma-dr-doeww

…wijkbeheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het buitengebied dat
rkdagen: ma-di-wo-do

.…wijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,
lengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort

Algemeen telefoonnummer gemeenie: 0547-858585

 

   

 

 

Proficiat Groenste Straat van Overijssel

De Hoek Oude Haaksbergerweg/ Mulderskamp mag zich sinds kort de groenste sraat van Overijssel noemen.

Een deskundige jury én de publieksjury kozen in de categorie kindvriendelijkheid: Hoek Oude Haaksbergerweg/Mulders-

kamp in Goor.

In de categorie biodiversiteit ging de prijs naar de Westerhof in Dalfsen en voor de categorie klimaatbestendigheid + de

bonus viel de Stationsstraat in Raalte in de prijzen.

 

In december 2018 was er een re- r'
minder van de Provincie om straten

aan te melden voor de prijsvraag

Groenste Straat van Overijssel. Sa-

men met de opbouwmedewerker

van Salut en een groep omwonen-

den/ waren we bezig met plannen

voor het terrein op de hoek Oude

Haaksbergerweg/ Mulderskamp.

Mooie plannen voor natuurlijk spe-

len die viteraard het nodige kosten waarvoor het beschikbare budget niet toereikend was. Dus de vraag zullen we ons plan

aanmelden? ’Ach daar doen zoveel straten aan mee, dat gaat ons toch niet lukken”, was de eerste gedachte. Het was kort

‘dag want de aanmelding moest binnen zijn voor 1 januari 2019 en er moest het een en ander worden op papier worden

gezet. Toch zag, met name Alberta Grofteboer, het zitfen en ging aan de slag. Ze wist het plan 1 minuut voor 12 in te dienen.

 

Eind januari kwam het mooie bericht dat

ons plan was ingeloot, samen met 13

andere plannen. Dus enthousiast aan de

slag om het plan verder uit te werken met

de hulp van een procesbegeleider van de

Provincie Een moodbord werd gemaakt,

mooie foto's, een filmpje waarbij ook

schoolkinderen van Gijminkschool

werden betrokken. Ook waren ideeën

ontstaan voor meer groen in de Oude

Haaksbergerstraat. Kortom in korte tijd

y is een gedefailleerd plan ontstaan dat

begin maart is ingediend. Op 29 maart

kwam het verlossende antwoord: we waren één van de drie genomineerden in de categorie kindvriendelijkheid. 11 April

was dan de finale in het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug Nijverdal. Een pitchronde waarin Alberta 1 minuut de tijd

I‘::d om het plan kort toe te lichten en te promoten. Ook presemeerr:‘len alle genomineerden hun plan met mooie maquettes,o's efc.

 

Wat een spanning tijdens de uitslag. Het was een nek aan nek

race maar het is gelukt. Met deze 20.000 euro en het beschikba-

re budget komen we een heel eind om een mooi speelterrein aan

te leggen. Hierbij zijn de aandachtspunten: spelen en ontmoeten

in het groen.. Binnenkort wordt het plan gepresenteerd aan de

bewoners in de wijk.

HenM bedankt voor jullie inzet en en-
\ousiasme en super dat er zo’n mooi resultaat is behaald.

   
 

Op vrijdag 12 april 2019 zijn op de scho-

len in Hof van Twente de Koningsspelen ge-

houden.

Bij de R.K. Basisschool Heeckeren te Goor

werd het feest exfra groot, omdat de school

voldoet aan een van de eisen van ‘Gezonde

school.’

B oOozondezhoo
Heeckeren’, deelde mee dat de school nu

het themacertificaat Bewegen en Sport heeft

behaald.

Koningsspelen basisschool Heeckeren

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

moeten, een zinvolle tijds-

S°lUt besteding hebben of j.

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.

VRIJWILLIGER

ALGEMENE

DIENSTVERLENING

SLACHTOFFER-

HULP

SE

HULP

NEDERLAND

Ben jij in staat om slacht-

offers de hulp te geven

die ze nodig hebben om

weer vooruit te komen.

 

Meld je dan aan, we hebben je hulp hard nodig!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je hebt contact met slachtoffers op één van onze locaties of

bezoekt hen thuis, je luistert naar ze en geeft advies over hoe

ze om kunnen gaan met de gevolgen van wat hen is over-

komen. Je wordt onderdeel van het team Algemene Dienst-

verlening waar je aan het begin wordt begeleid door een

teamleider of een ervaren vrijwiliger.

Jouw profiel

Ji bent 18 jaar of ouder, hebt minimaal hbo werk- en den-

kniveau. Beschikt over de volgende eigenschappen, empa-

thisch, communicatief, praktisch ingesteld, stressbestendig,

goed kunnen luisteren, flexibel en onbevooroordeeld. Daar-

naast kan je goed overweg met de computer en beheers je

de Nederlandse taal

Werkuren per week/maand

8 wur per week

Wij bieden

Onkostenvergoeding, scholing, werkbegeleiding van een

teamleider.

Doelstelling organisatie

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers, getuigen

en andere befrokkenen bij het verwerken van een ernstige

gebeurtenis en bij het herstellen van materiële en immateriële

schade. De dienstverlening richt zich op informeren, adviseren

en ondersteunen op praktisch en sociaal-emotioneel gebied

 De circulaire tour die vanuit Hof van de Toekomst voor

donderdag 18 april gepland stond gaat niet door. Op

dit moment zijn er onvoldoende aanmeldingen vanuit

ondernemers.

_projectleider innovatie bij gemeente Hof van
Twente, licht toe: “Uiteraard geven we vooruitstrevende bedrijven

uit de Hof als Hodes en BKGroen graag een podium om te vertel

len hoe ze 'grote thema's' als duurzaamheid en circulariteit in de

praktijk brengen, maar blijkbaar is dat voor onze ondernemers nu

niet het moment. De insteek van Hof van de Toekomst is dat we niet

te lang plannen maken, maar vooral in de praktijk willen testen

waar behoefte aan is en waar niet. Dan kan hef zijn dat er af en

toe iets doorschuift naar een ander moment, dat hoort erbij.” De

ondernemers die zich hebben aangemeld zijn persoonlijk op de

hoogte gebracht

 

Ondernemers die alsnog graag willen kijken of in gesprek willen

bij de genoemde bedrijven kunnen contact opnemen met de bedrij

ven zelf om een afspraak te maken

Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het col-

ege aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele

thema's is circulariteit. Meer informatie op www.hofvantwente.nl/

hofvandetoekomst
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(reguli

Beldsweg 5, Ambt Delden

het bouwen van een bijgebouw en het veranderen van de inrich-

ting 20 maart 2019

Kappelhofsweg 12, Ambt Delden

 

Ontvangen op

  

het tijdelijk wijzigen van het gebruik 2 aprl 2019

Langenhorsterweg 18, Ambt Delden

het plaatsen van een dakkapel 1 april 2019

Fluitekruid 11, Delden

het plaatsen van een tuinhuis 3 april 2019

't Reef 1 t/m 6, 13 /m 20 en De Horst

5 1/m 13, Delden

het uitvoeren van groot onderhoud aan 23 woningen

28 maart 2019

Lindelaan 17, Diepenheim

het kappen van een haagbeuk 8 oprl 2019

Bentinckstraat 11, Goor

het kappen van bomen 3 april 2019

Deldensestraat 69-71, Gos

bouwen van een woning met een bijgebouw en het plaatsen van

zonnepanelen 29 maart 2019

Zompepad ong., Goor

 

het vervangen van twee bruggen 11 april 2019

Goorseweg 33a, Markelo

het kappen van een boom 28 maart 2019

Goorseweg 34, Markelo

het kappen van een kastanje 2 april 2019

 

Hogedijk (nabij het huisperceel aan de

Larenseweg 25), Markelo

het aanleggen van een koeienoversteek

Roosdomsweg 8, Markelo

het kappen van een kastanjeboom

5 oprl 2019

3 opril 2019

  
Als u wilt reageren, zie inform

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Schuttenweg 7, Ambt Delden

het vergroten en het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf

zaterdag 6 april 2019 18 mei 2019

Bemelìseslrcal 38a, Bentelo

het kappen van beuken, ter inzage vanaf donderdag 11 april

2019, herplantvoorschift 23 mei 2019

Beukenlaan 10, Bentelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf zaterdag 6 april

2019 18 mei 2019

Torenvalkstraat nabij huisnummer 21, Delden

het kappen van een paardenkastanje, ter inzage vanaf woens-

dag 10 april 2019 22 mei 2019

Reactie tot

 

 

 

  

  

   

 

  

Vervolg

Hengevelderweg 4, Diepenheim

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf donderdag 28

maart 2019 9 mei 2019

Kerkstraat 155, Goor

het realiseren van een aanbouw aan de woning, ter inzage vanaf

vrijdag 5 april 2019 17 mei 2019

Oude Diepenheimseweg 2 en 4, Markelo

het bouwen van een opslagloods, ter inzage vanaf woensdag 10

opril 2019 22 mei 2019

Seinenweg 12, Markelo

het bouwen van een werktuigenberging en het kappen van bo-

men, ter inzage vanaf vrijdag 5 april 2019, herplantverplichting

17 mei 2019

 
Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Mossendamsweg 2a, Ambt Delden

het bouwen van een pluimveestal,, ter inzage vanaf donderdag

18 april 2019 31 mei 2019

Reactie tot

Reactie tot

Holterweg ong., Markelo

het bouwen van een recreatiewoning, ter inzage vanaf donder-

dag 18 april 2019 31 mei 2019

Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Polmaten ong. (toekomstig adres Polmaten 14),

Goor

het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het plaatsen van

een erfafscheiding

www.hofvantwente.nl

 

Als u wilt reageren, informatie:

Verzoek om handhaving

Slagdijk 19, Goor

het veranderen van het bedrijf

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

gemeenie.

n dit bezwaarschrift zet 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 n direct beroep

worden ingesteld.

 

 
r 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 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.

  
nswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn monäeling°Îop of

spraak) of schriftelijk zienswijzen indi
 

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eige:

gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de bedissing 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 zo zijn, dan kunt v 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 u het niet eens bent met

de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een

afspraak: 0547-858585.

  

   

Vervolg

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe}

Deze beslissing maakt onderdeel vit 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

Bentelo

-Vergunning Oranjefeest Bentelo op 26 en 27 april 2019. In ver-

band hiermee wordt van 24 i/m 29 april 2019 een gedeelte van

het Burg. Buyvoelsplein afgesloten voor alle verkeer in beide

richtingen. (08-04-2019)

Delden

-Vergunning Stille tocht op 4 mei, Ressingplein via de Langestraat

naar de Algemene begraafplaats. (11-04-2019]

Goor

-Vergunning The Passion op 17 opril 2019 in het centrum.

(09:04-2019}

-Vergunning Rondje van de Koning op 27 april 2019, Hengevel-

derstraat 20 (17.4-2019)

Markelo

- Vergunning Creatieve Dag op 10 juni 2019, Potdijk 9. In verband

hiermee worden de Potkamp en de Potdijk - voor zover gelegen

tussen de kruising met de Rijssenseweg en de kruising met de

Herikeresweg - op 10 juni 2019 van 07.00 uur tot 18.00 uur

afgesloten voor alle verkeer (11-04-2019]

- Verkeersbesluit tot het tijdelijk instellen van een geslotenverkla-

n beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van

rij-of trekdieren of vee op het Beaufortplein (Markelo) ter hoogte

van huisnummer 13, door het plaatsen van het bord C1, overeen-

komstig bijlage 1 van het RVV 1990 (11 april 2019).

Hof van Twente

-Verklaring van geen bezwaar Roparun op 9 en 10 juni 2019

(08-04-2019)

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.

  

       

  

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


