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Gemeente stelt regels voor Wmo-

 
LEIE

Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad de

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

(Wmo-verordening) vastgesteld. In deze Wmo-ver-

ordening is vastgelegd onder welke voorwaarden

voorzieningen, zoals begeleiding, huishoudelijke on-

dersteuning, scootmobielen en woningaanpassingen,

worden verstrekt.

 

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen in

de samenleving. Als dat op problemen stuit en er is onvoldoende

hulp van buren, familie of vrienden, dan kan de gemeente wellicht

een oplossing bieden

In de Wmo-verordening staan de spelregels, voorwaarden en cri

teria die de gemeente toepast als een inwoners zich met een pro-

bleem meldt. Veel van deze regels zijn overigens niet nieuw. Ze

werden al langer toegepast, maar zijn nu duidelijker beschreven

en geordend in de nieuwe verordening. Nieuw is wel dat vergoe-

dingen voor individuele begeleiding (Ondersteuning zelfstandig

leven) zijn verlaagd

Eigen bijdrage

De Rijksoverheid heeft besloten om het systeem van de eigen bij

drage voor Wmowoorzieningen te vereenvoudigen. Met ingang

van 1 januari 2019 geldt een vaste bijdrage van € 17,50 per 4

weken. De eigen bijdrage is voortaan dus niet meer afhankelijk

van de hoogte van het inkomen of van het aantal voorzieningen

Gehuwden /samenwonenden die nog geen recht hebben op

AOW betalen in het geheel geen eigen bijdrage. Voor rolstoelen

geldt nooit een eigen bijdrage.

De nieuwe Wmoverordening 2019 ligt nog tot en met 1 maart

2019 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte

7 in Goor.

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen

© ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben ofje

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.

SALUT ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR INDIVIDUELE

HULPVRAGEN IN HET PROJECT VOOR ELKAAR

Zet jij je graag z

in voor de mede-

mens? Vind je het

leuk om samen ac-

tiviteiten te onder-

nemen of een kop

koffie te drinken?

Dan is Salut op

zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

l-op-1 gezelschap bieden aan (kwetsbare] mensen.

Bijvoorbeeld met een lichamelijke beperking of dementie On-

dersteuning bieden bij het uitvoeren van activiteiten of bij het

initiatief nemen voor sociaal contact. De hulpvragen kunnen

gericht zijn op samen wandelen (evt. met rolstoel/rollator),

winkelen/boodschappen doen, een gedeelde hobby uitoefe-

nen of gewoon samen een kop koffiedrinken.

Jouw profiel

Wij zoeken enthousiaste gemotiveerde vrijwilligers die wat

willen betekenen voor iemand. Sta je stevig in je schoenen

ben je sympathieke en heb je goed gevoel voor humor dan

zoeken we joul

 

  

Werkuren per week/maand

2 uur per week/ of per wee weken.

 
den

Reiskostenvergoeding. Begeleiding van de coördinator van

Salut. Aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners n de ge-

meente Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen

met vrijwilligers. Veel van de activiteiten en voorzieningen van

Salut steunen voor een deel op de inzet van vrijwilligers. Eén

van onze voorzieningen is dat we vrijwiligers een-op-een kop-

pelen aan een inwoner n de Hof van Twente die op bepaald

punt in het leven even een maatje of gezelschap nodig heeft.

 

SPECIFIEKE VRAAG INDIVIDUEEL VRIJWILLIGER

Rummikub vrjwiliger voor rustige oudere man n Delden, die

geïnteresseerd is n sport. Mijnheer wil graag wekelijks of

tweewekelijks rummikub spelen met een andere rummikyb

liefhebber. Dit kan op een tijd die gezamenlijk afgesproken

wordt.Liefs bij mijnheer fhuis, maarhij wil binnen Delden ook

wel buitenshuis rummikub spelen.

 

Spreekt jou dit aan? Meld je dan bij Salut. 0547260053 of

mail naar voorelkaar@salutwelzijn.nl

wij zijn de hof (YY…

 Markelo _ Diepenheim

 

 
uurzaamheidsprijs

Elke week vra!m we een deelnemer van de Duurzaamheidsprijs hoe het met zijn/haar ingezonden idee gaat

 

 

Deze week uit Diepenheim, deelnemer aan de eerste editie van de Duurzaamheidsprijs. Zijn idee

was het ontwikkelen van een handleiding voor iedereen die gaat (ver)bouwen en energieneutraal wil worden.

 

 

Wat was jouw idee?

k heb huizen ontworpen die energieneuiraal zijn. Daarbij vond ik het soms moeilijk om keuzes Ie maken, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. De

kennis en ervaring die ik inmiddels heb opgedaan, wil ik delen met anderen”.—heeft voor zijn inzending een uitgewerkte handleiding
gemaakt. Tegelijk is hij begonnen om het ontwerp van de energieneutrale huizen te redliseren. Sterker nog: in één van de huizen gaathij zelf wonen!

 
Hoe gaat het met jouw idee?

“Goed! We zijn 10 janvari verhuisd!”, verle|fieH enthousiast. “Ruim twee jaar geleden ben ik begonnen met het idee: ik wilde een levens-
loopbestendige woning waarbij k geen fossiele brandstoffen nodig heb. Dat is gelukt. De basis is de zon. We zijn nu de eerste in Hof van Twente

met een solarfreezer. Dat is een water/water-warmtepomp met een waterzak in de kruipruimte als opslag voor warm water. Het warme water Ís

voor het topwater en de verwarming. Er liggen 24 zonnepanelen op het dak: de elektriciteit is voor de warmtepomp, huishoudelijke apparatuur

n de verlichting. De warmte voor het water in de solarfreezer komt van de collectoren die onder 8 van de 24 zonnepanelen liggen. Er zijn wee

huzen gebeowENwoor i bozolde s onaos BNNRDRW zecten on erergeneurol n con mooi onge
ving. Dat vonden we hier In Diepenheim. Hoe mooi dat je nu de energie van de natuur krijgt!”

Heb je een tip voor mensen met een duurzaam idee?

“Ik zou zo weer meedoen!”, aldusg“Gedurende het bouwproces heb ik meerdere open dagen gehouden via Hofkracht. Ik wil mijn
kennis graag delen. Het was en is nog steeds druk met de bouw van het huis. Als die drukte wat minder is, wil k het zeker weer oppakken en ga

ik verder met de handleiding!”

Ook meedoen?

Tot 10 februari kan iedereen een idee indienen via www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

Voor vragen/sparren kun je contcct opremen m

duurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl

 

Grote opkomst bij eerste e

ä€oìvanT\

eenkomst 'Hof van Twente

Energieneutraal 2035'

INFO

“"' GEMEENTERAAD
  

 

De gemeente organiseert in elke kern een 'Duurzaamheidsavond!

over hoe Hof van Twente Energieneuraal kan worden in 2035. De

eerste bijeenkomst in Delden was op 17 januari. De opkomst was

groot: bijna 100 bezoekers waren aanwezig om fe luisteren en

mee fe praten. Ook in Diepenheim is op 22 januari een bijeenkomst

geweest

Tijdens de avonden heeft wethouder Wim Meulenkamp laten zien

wat er de afgelopen jaren in onze gemeente is gedaan voor minder

energieverbruik en meer schone energie-opwek. Hi heeft toegelicht

wat er van deze ervaringen is geleerd en hij gaf zijn visie over

hoe we in de toekomst verder gaan. Daar waren ook een aantal

concrete projecten bij waar we mee doorgaan of die we gaan

opstarten. Daarna konden bezoekers via fipovervellen hun mening

n visie geven.

Raadsvergadering

dinsdag 5 februari 2019

Hierbij nodig ik v ui voor de vergadering van de raad van de gemeente

Hof van Twente op dinsdag 5 februari om 19.30 in de raadzaal van

Er staan nog vier avonden in de planning: donderdag 24 januori het gemeentehusvan Hof van Twente. Onderstaand treftu de agenda aan

bij Herberg de Pot in Markelo, donderdag 7 februari bij Café

de Ster in Goor, dinsdag 12 februari bij De Pol in Bentelo en

donderdag 14 februari bij De Gebrande Waateren in Henge-

velde. De avonden beginnen om 19.30. Bij voorkeur vooraf aan-

melden bi*…duurzaamheidhofvanwentenl<mailto:duurzaamheid@hofvantwente.nl>.

Op donderdag 28 maart is er een terugkoppelavond in het ge-

meentehuis, vanaf 19.30. Op die avond zullen we aangeven wat

er met alle input van de zes bijeenkomsten is gedaan.

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

. Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 15 januari 2019

$. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Start werkzaamheden Informatie en vragen

6 Vrogenhalfuur gemeenteraad

Vogelbuurt in Delden

7. Actieve informatieplichtcollege /terugkoppeling

Gemeenschoppelijke Regelingen

Op 28 januari aanstaande gaan wij van start om het rioolstelsel in

de Morsweg, Talingstraat en de achterpaden van de Torenvalkstraat

aan te passen en/of te vervangen. Het gaat in de Morsweg om het

Meningvormend

8. Verkiezingen 2019

  

  gedeelte tussen de Gruttostraat en de Talingstraat. De gehele Ta-

lingstraat en de achterpaden van woningen aan de Torenvalkstraat.

Deze maatregelen komen voort uit het uitvoeringsprogramma van

het Gemeentelijk Rioleringsplan. De uitvoering start (bij open weer)

in de week van 28 januari en is naar verwachting eind mei klaar.

Lees meer op www.hofvantwente.nl

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

www.hofvantwente.nl

Goor _ Hengevelde _ Bentelo _ Delden

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Haarweg 18, Bentelo

het bouwen van een kapschuurwoning

Langestraat 1189, Delden

het kappen van bomen

Zuiderhagen 11, Delden

het bouwen van een aanbouw

Hengevelderweg 9, Diepenheim

het bouwen van een bijgebouw

27 december 2018

10 janvori 2019

9 januori 2019

15 januari 2019

Beukenlaantje 1, Markelo

het aanleggen van een uitrit

Fokkerstraat 2a, Markelo

het kappen van een plataan

Holtdijk 19, Markelo

het verbouwen van een melkstal tot een kapsalon/massagepraktijk

10 januari 2019

19 december 2018

10 januori 2019

Stationsweg 12, Markelo

het plaatsen van een schuurtje voor een pelletkachel 14 januari 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

 senseweg 8, Ambt Delden

het kappen van een es, fer inzage vandf vrijdag 18 januari 2019,

herplantverplichting 1 maart 2019

Twickelerlaan 15, Ambt Delden

het verbouwen van een boerderij ter inzage vanaf dinsdag 15

januari 2019 26 februari 2019

De IJsvogel 8, Delden

het kappen van een kastanje, ter inzage vanaf woensdag 16 ja-

nuari 2019 27 februari 2019

Zuiderhagen 11, Delden

het bouwen van een aanbouw, ter inzage vanaf woensdag 16

januari 2019 27 februari 2019

nabij Oude Goorseweg 36, Diepenheim

het kappen van een beuk, ter inzage vandf vrijdag 11 januarí

2019 22 februari 2019

Van Heeckerenweg 54, Goor

het kappen van een lindeboom, ter inzage vandf dinsdag 15 ja-

nuari 2019 26 februari 2019

Gorsveldweg 11a, Hengevelde

het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen

van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 15 januari 2019

26 februari 2019

  

 

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Bentelosestraat 75 en 754, Ambt Delden

het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 24

jonuari 2019 8 maart 2019

Verleende en deels geweigerde

omgevingsvergunning (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Haven 14, Goor

De vergunning is verleend voor de volgende activiteiten:

A. Opslaan, overslaan en zeven van schone biomassa (voor de

(buiten|opslag van houtsnippers en geproduceerde houtpellets);

8. Oprichten van een productielijn voor houfpellets bestaande uit

zeef, droog-, verkleinings- pelleteerinstallatie en pellet kachel

voor warmtevoorziening (het produceren van pellets|;

C. Opslag, stalling en gebruik van machines en materieel (e.d.]

van aannemerij groen- of bosbouwbedrijf.

De vergunning is geweigerd voor:

Het ‘verkleinen van schone biomassa met een chipper' uit de on-

der A. genoemde activiteit, ter inzage vanaf maandag 21 januari

2019 4 maart 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Meijlingstraat 12 (parkeerplaats, Noordwal), Delden

het plaatsen van een scootmobielstalling (legaliseren}

Bentelosestraat 23, Hengevelde

het koppen van 4 eiken en 4 essen

 

 

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Holterweg 15, Markelo

het bouwen van een melkrobotruime, ter inzage vanaf donder-

dag 17 januari 2019 28 februrari 2019



Als u wilt jeren, zie informatie:

Beroep/Ve ige voorziening

Langestraat 155, Delden

het uitoefenen van een horecabedrijf, (paracommercieel}

26 februari 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. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u hef 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 ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Reactie tot

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.
  

Vervolg

 

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voor-

bereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Te-

gen dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetert monde-

Îing (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 v 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 beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening

gevraagd bij de instantie die het beroep behandelt.

 

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet moge-

lijk 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 v een verzoek om handhaving indienen bij burge-

meester en wethouders. Het verzoek moet zijn voorzien van

datum, naam, adres en handtekening. Ook moet vermeld wor-

den 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 besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij

de beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergun-

ning is verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op af

spraak ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in

Goor. Voor de openingstijden kunt de website (www.hofvant-

wente.nl) raadplegen 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

-Vergunning voor 2 speelautomaten van 15 januari 2019 t/m 14

janvari 2020, Da Costastraat 7 (14-01-2019)

- Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor

het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein aan

de Diepenheimseweg (Goor) ter hoogte van huisnr. 1 (14-01-

2019)

Markelo

- Vergunning toneelvoorstellingen met loterij op 16, 22 en 23 febru-

arien op Ì en 2 maart 2019, Herikerweg 36 (16-01-2019]

-Verklaring van geen bezwaar Walk 4 Kika op 2 maart 2019,

diverse wegen [16-01-2019)

Vervolg

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.

 

Onderstaande persoon is vanwege het niet voldoen aan de ver-

plichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een

iging door te geven aan het gemeentebestuur conform

artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve inge-

schreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft plaatsge-

vonden na een onderzoek naar de verblifplaats van betrokkene..

 

 

Datum [Naam Inschrijving [ Datum

besluit op het adres | ingang adres

16-01-2019N |Onbekend

  

    02-01-2019

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


