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

G gemeentehuis in itaal via www.hofvantwente.nl pertelefoon via __ volgende tijdstippen

E p 054785 85 85 persoonlijk aan de balietijdens _ Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor „„_‚„_‚‘f‚‘;" TE 12.00-19.30 de openingstijden Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

e oo Zoterdag van 0900 iot 16.00 wr.

E e Woensdag 09:00:17.00 Milieupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer:

n & Donderda 09.00- 13.00 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aande __ Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijdtevens bereikbaar onder 14 05 47 PI ë E 1

t OE SE G Vrijdag 09:00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nobij Goor _ a rioleringen, gevonden hui

: 17.00-19:30 bij de provinciale weg $15/N347 Goorkijssen). _ storingen openbare verlichting

Telefoon: 0547 - 36 34 95

Ons What ummer:

[Wordt binnen 24 uur beantwoord.

 

Ingebruikname zonnepanelen

en laadpaal bij OBS Stedeke

Op donderdag 21 maart is de lente begonnen. Hoe toepasselijk

om juist op die dag een Zonnefeest te organiseren op OBS Ste-

dekel Bij dat feest zijn ook de 147 zonnepanelen op het dak van

de school en de 114 zonnepanelen van de sporthal in gebruik

genomen, én de laadpaal bij school! Alle leerlingen hebben de

hele dag door verschillende workshops gehad die te maken had-

den met energiebesparing en zonne-energie. Burgemeester Ellen

Nauta heeft samen met (de oudste Ïeerling van de school}

en N (de jongste leerling van de school) de openingshandeling

verricht in het bijzijn van alle leerlingen en ouders. De dag was

mogelijk dankzij HG Zonnepanelen, OPO Hof van Twente, Duur-

zaam Diepenheim, HofPower, de vrijwiligers bij de workshops en

natuurlijk het enthousiaste schoolteam. Dank aan iedereen! En de

gemeente feliciteert OBS Stedeke en Stichting Sportzaal Stedeke

met deze mooie duurzame mijlpalen

 

Hof van Twente

tradegemeente

Afgelopen vrijdag is Hof van Twente officieel uitgeroepen tot Fair-

tradegemeente De raadszaal in het gemeentehuiswas tot de nok

toe gevuld met wereldburgers om dit op een feestelijke manier

te vieren. Burgemeester Ellen Nauta nam — onder luid applaus

. het bekende oranje bord in ontvangst van Stichting Fairtrade

Gemeenten Nederland. Onze gemeente was daarmee de eerste

Fairirade gemeente van 20191

Woning Hengevelde gesloten

na vondst van drugs en wapens 
Burgemeester Ellen Nauta heeft

een woning laten sluiten aan

de Bentelosestraat in Hengevel-

de. In dit pand heeft de politie

hennepstekken, soft. en hard-

drugs en wapens aangetrof

fen en in beslag genomen

Hierover heeft de politie een

bestuurlijke rapportage uitge-

bracht aan de burgemeester.

Die heeft de bevoegdheid om

de woning te sluiten op basis

van artikel 13b van de Opi-

umwet. Sluiting betekent dat

de woning en het erf voorlo-

pig niet toegankelijk zijn. De

sluiting is ingegaan op 21 maart 2019, voor de duur van twee

maanden.

“I vind deze maatregel noodzakelijk om verdere drugshandel te

voorkomen,” aldus burgemeester Nauta. Aan de eigenaar en de

huurders is een last onder dwangsom opgelegd op grond van het

Damoclesbeleid van de gemeente Hof van Twente.

 

  Help mee aan een schone en veilige woonomges g

Gemeente Hof van Twente en Gildebor zorgen iedere dag dat u in een schone en veilige omgeving kunt wonen. Zij werken iedere dag aan

het onderhoud van het openbaar groen, wegen, verlichting en het straatmeubilair

De laatste tijd zien onze medewerkers steeds vaker dat lantaarnpalen en straatmeubilair worden vernield en dat inwoners stickers of A4'tjes

plakken op de straatlantaarns, bankjes, etc. Dat kost de gemeente onnodig geld. Daarom doen we een oproep aan u om samen met ons

de omgeving schoon en netjes te houden.

Vernielingen

Rondom Bentelo en Ambt Delden zijn onlangs acht lantaarnpalen vernield. In de hele gemeente worden straatmeubilair, verkeersborden en

straatnaambordjes geregeld kapotgemaakt of gestolen voor bijv. een feestje. Natuurlijk doet de gemeente in zo'n situatie aangifte bij de politie

n onze BOA's [buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn hier ook alert op. Maar heel graag vragen wij ook uw medewerking. We doen

dat om de volgende redenen:

* Kosten

Bij vernieling van een lantaarnpaal is meestal geen dader bekend. Ziut, de organisatie die onze lantaarnpalen repareert, kan dan de

kosten niet verhalen op de dader. Dit betekent dat de gemeente de schade altijd volledig moet betalen. De herstelkosten zijn tussen de

€1.000 en € 1.500 per lantaarnpaal. Uiteindelijk betalen we dit dus als inwoners samen.

* Risico's voor de verkeersveiligheid

Als een lantaarnpaal kapot is, is er een paar weken geen verlichting op die plek. Daardoor wordt zo'n plek minder veilig. Datzelfde

geldt als een verkeersbord wordt weggehaald. Pas was er een grote storing aan de openbare verlichting in het centrum van Bentelo,

waarschijnlijk veroorzaakt door vandalisme. Hierdoor viel de verlichting in de hele Onze Lieve Vrouwestraat uit. Ook op andere plaatsen

n de Hof komen deze problemen voor.

« Veiligheid van de dader

De dader is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat hij bij vernieling van een lantaarnpaal gevaar loopt. Mocht er een spanningsdraad

los schieten door de vernieling, dan kan de dader onder stroom komen te staan. Ditis levensgevaarlijk.

Stickers op straatmeubilair

Inwoners realiseren zich vaak niet dat stickers soms schade aanbrengen aan lantaarnpalen en straatmeubilair. Ook kost het de medewer

kers van Gildebor veel tijd om ze te verwijderen. Die tijd kunnen zij beter inzetten voor bijv. het schoonhouden van onze omgeving

 

Onze vraag aan u

Een rommelig, verloederd straatbeeld zet op zijn beurt weer aan tot nieuw vandalisme en verdere verloedering. Terwijl een nette en prettige

omgeving juist schoon en veilig gedrag stimuleert. Bewustwording is vaak de eerste stap in de goede richting. Is er ondanks uw en onze

zorg toch iets stuk gegaan? Dan verzoeken wij u dat aan ons te melden via onze website:www.hofvantwente.nl/meldingen

Wij danken v al vast hartelijk voor uw medewerking!

Hof van Twente helpt een hand

Anderhalve week geleden was NLDoet. Ook medewerkers van de gemeente hebben flink de handen uit de mouwen gestoken!

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en het Management-

team hebben geholpen tijdens een bewonersbijeenkomst bij Woon-

zorgcomplex de Anholtskamp in Markelo. Het werd een gezellige

ochtend met bingo en mooie gesprekken. 's Middags zongen de

bewoners flink mee met een zeemansliederenkoor. Ze genoten

zichtbaar van de exfra aandacht van de vrijwilligers.

 
wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

 

Een groep medewerkers van afdeling Personeelszaken heeft De

Zonnebloem ondersteund bij een activiteit in wijkvoorziening ’t

Doesgoor. Daar was een Verwenmiddag georganiseerd voor

ouderen met fysieke beperkingen en/of in sociaal isolement. Er

waren kappers, schoonheidsspecialistes, manicures, pedicures en

masseurs. Daarnaast was er een modeshow en was er ook kleding

te koop. Het was een gezellige en geslaagde middag.

Bij kinderboerderij het Kuke

nest in Goor waren veel men-

sen aanwezig om de handen

uit de mouwen te steken. Sa-

men met andere vrijwilligers

hebben medewerkers van af

deling Leefomgeving - in de

stromende regen - klusjes uit

gevoerd zoals bomen en strui-

ken planten, een insectenhotel

maken en een klimbos bouwen

van wilgentenen. Met een nat

pak, maar bovenal met een te-

vreden gevoel, ging iedereen

aan het eind van de middag

naar huis.

Uitnodiging 28 maart

Energieneutrale Gemeente

 

Wethouder Wim Meulenkamp is in januari en februari in alle

kernen geweest voor een bijeenkomst over een energieneuirale

Hof van Twente. Er zijn ongeveer 350 bezoekers geweest. Er zijn

veel vragen, suggesties en ideeën opgehaald op deze avonden

Op donderdag 28 maart is in het gemeentehuis een bijeenkomst

om te vertellen wat er met al deze inbreng i gedaan. Belangstel-

lenden zijn vanaf 19.30 van harte welkom, om 20.00u start het

programma. Vooraf aanmelden is gewenst via duurzaamheid@

hofonmeri < N

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

©  moeten, 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,

CONTROLEUR

VOGELNESTKASTEN

[OMGEVING GOOR)

Houdt u van de natuur en

het volgen van vogels tijdens het broedseizoen,

dan zijn wij op zoek naar u!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Wekelijks op pad om vogelnestjes te controleren op Land-

goed Weldam (bos tussen Goor en Markelo of rondom het

kasteel) en de verzamelde gegevens invullen op het formulier.

Jouw profiel

U bent goed ter been en wilt in het bos nestkasten controle-

ren. Kennis van vogels is handig maar geen voorwaarde, u

bent geïnteresseerd n natuurbeleving en natuurbescherming.

Werkuren per week/maand

1 tot 2 uur per week tussen begin april en begin juli

Wij bieden

Begeleiding van een ervaren controleur bij aanvang van het

vrijwilligerswerk. Unieke kans op het verkrijgen van inzicht in

het vogelleven, van ei tot vliegvlugge vogel. Ontspannend en

leerzaam werk in de natuur in de mooiste tijd van het jaar.

Doelstelling organisatie

De vogelwerkgroep van het NIVON in Goor controleert in

het broedseizoen (aprilulij wekelijks op broedresultaten van

nestkasten met hol en broedende zangvogels. Met welwil-

lende medewerking van ©9 landgoed het Weldam om het

broedsucces vast te stellen en de vogelstand in de bossen

rondom Goor op peil te houden.

E

Flessententoonstelling

HofPower geopend!

 

HofPower, het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid

en techniek, heeft elke maand een ander duurzaam thema. Febru-

ari was watermaand. Ongeveer 500 leerlingen hebben efiketten

gemaakt voor op shampoo- en doucheflessen met een slogan en

een tekening om mensen erop te wijzen om korter en minder warm

te douchen. Deze maand |aten de kinderen met een flessenten-

toonstelling in het gemeentehuis zien wat ze hebben gedaan. Kom

langs en bewonder de meest creatieve efiketten!
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INFO

… _ GEMEENTERAAD

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

Hof van Twente op dinsdag 9 april om 19.30 in de raadzaal van het

gemeentehuis van Hof van Twente, Onderstaond treftu de agenda aan.

De voorzitter,

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

   Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

 

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4 Vaststellen besluitenlistvan de vergadering van 19 maart 2019

5. Vasttellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappelijke

Regelingen

Hamerstukken

8. Concept Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019:2022 en concept

meerjareneleidsplan politie 2019:2022 

9. Algemene Subsidieverordening 2019

Voor meer informatie over deze raadsvergadering zie https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen



 

27 MAART 2019 1AA NNNIGaN

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Greekerinckskamp 32, Delden

het verbouwen van een woning

Nijstadstraat 19, Diepenheim

het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening _ 4 maart 2019

D.J. Bunschotenstraat 14, Goor

het verlengen van de termijn voor het gebruik

als kringloopwinkel

De Höfte 7, Goor

het verplaatsen van een brandscheiding

Kerkstraat 155, Goor

het realiseren van een aanbouw aan de woning 18 maart 2019

Slagdijk 19, Goor

het bouwen van een vleermuiskelder

Slagdijk 19, Goor

het vergroten van een opslagvoorziening

van brandstoftanks

Lochemseweg 16, Markelo

het herbouwen van een schuur

Meenweg 1, Markelo

het verbouwen van een woning

Ontvangen op

15 maart 2019

 

14 maart 2019

11 maart 2019

29 januari 2019

 

28 januori 2019

7 maart 2019

12 maart 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Beldsweg 1, Ambt Delden

het vergroten van een woning, ter inzage vanaf donderdag 21

maart 2019 2 mei 2019

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het bouwen van een ondergrondse kadaverkoeling, het plaatsen

van een weegbrug, het plaatsen van een hekwerk en het veran-

deren van een inrichting ter inzage vanaf woensdag 20 maart

2019 1 mei 2019

Nieuwenkampsmaten 8, Goor

het plaatsen van reclame, ter inzage vanaf donderdag 21 maart

2019 2 mei 2019

van Hoevellstraat 35, Goor

het bouwen van akoestische erfafscheidng, ter inzage vanaf vrij-

dag 22 maart 2019 3 mei 2019

Larenseweg t.h.v. huisnummer 39, Markelo

het kappen van 25 populieren, ter inzage vandf zaterdag 16

Reactie tot

  

maart 2019, herplantverplichting 27 april 2019

Po 9, Markelo

het kappen van 4 berken, ter inzage vanaf woensdag 20 maart

2019 1 mei 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Rijssenseweg 6, Ambt Delden

het bouwen van een schuur

Slagdijk 19, Goor

het bouwen van een vleermuiskelder

Slagdijk 19, Goor

het vergroten van een opslag

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Bentelosestraat 51 en 53, Bentelo

het veranderen van de inrichting

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 n

latum van het besluit worden ingediend. Als er ziens

jediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en Een 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. ok 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.

 

 

Zienswijzen

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 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 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.

 

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 zov 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 u het niet eens bent met

de melding. Wilt u een melding inzien, maak don 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

verleendkan daariegen beroep worden ingesteld.

 

 

 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en beslten Îggen 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.

Delden

- Vergunning Streekmarkt, Marktstraat, elke Ie zaterdag van de

maand in de periode van 2 maart 2019 /m 7 december 2019.

In verband hiermee wordt de Marktstraat op deze dagen van

07.00 uur tot 1700 uur afgesloten voor alle verkeer in beide

richtingen (21-03-2019).

Goor

-Vergunning Koningsdagviering op 27 april 2019, Grotestraat

en De Höfte. In verband hiermee zullen op 27 april 2019 de

volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer in beide

richtingen:

Van 05.00 uur tot 13.00 uur:

- Grotestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Kerkstraat/Laarstraat en de kruising met de H. Heijermans-

straat;

- Wijnkamp, voor zover gelegen tussen de kruising met de Gro-

testraat en Wijnkamp nr. 3;

- Rozenstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Wijnkamp en Rozenstraat nr. 2.

Vervolg

Van 06.00 uur tot 18.00 uur:

- Helft van parkeerplaats De Höfte (Schoolfeestweide) aan de

kant van het gemeentehuis.(20-03-2019]

-Vergunning Bigband Festival op 22 april 2019. In verband

hiermee zullen de volgende wegen op 22 april 2019 van

08.00 uur tot 20.00 uur worden afgesloten:

- Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de Diepenheimse-

weg en de Waterstraat;

- Grofestraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraaten de

H. Heijermansstraat;

- Laarstraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraat en de

ingang naar de parkeerplaats Rabobank/Reggehof;

- Helft van parkeerplaats De Häfte (Schoolfeestweide) aan

de kant van het gemeentehuis (21-03-2019]

-Vergunning Obstacle Run op 27 maart 2019, Pluvierstraat 1-3.

In verband hiermee wordt de Wheedijk, voor zover gelegen

tussen de Plwvierstraaten de Holtdijkdwarsweg en een gedeelte

van de Pluvierstraat op 27 maart 2019 van 14.00 uur tot 18.00

uur gesloten voor alle verkeer in beide richtingen (22-03-2019]

- Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor

het opladen van elektrische voertuigen aan de Pieter Langendijk-

straat ter hoogte van huisnummer 70 (19-03-2019]

 

Bezwaarm:

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 gemofiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Posthus 54, 7470 AB te Goor

   

 

Onderstaande personen zijn 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 basisregistratie personen ambtshalve

ingeschreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft

plaatsgevonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van be-

trokkenen.

 

Datum  [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres
 

 

 

20-03-2019N| Onbekend _ |06-03.2019

20-03-2019 N | Onbekend _ |06-03:2019

Onbekend _ |06-03:2019

    20.03.2019-  
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


