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

w n gemeentehuis in Goor faal via www-hofvantwente.nl pertelefoon via _ volgende tijdstippen

° Bevoekedres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Alen op f 0347-859585 persoonlijk aan de balie tijdens wgâ…dag…iddug van 12.30 tot 16.30 uur

° e Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor M°Îíd°9 12.00-19.30 de openingstijden ËÍ‚L& ;uvnug%g%ËJ‚‘Ë'Ê%É".Í…‚
° iladres: Din: 09.00-17.00 ĳ ä

$TÎ‚_'‚LÎ#‘Ë5'47“Î%Ë°ËÊ'%'È“"“'"‘ Woensdag 09.00-17.00 Milieupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer:

\ecloon: bereikboe onder 14 05 47 Donderdag 09.00- 13.00 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de __ Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

_ 'gg;"; EES Vrijdog 09.00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor 0. rioleringen, gevonden huisdieren, grote

w 7 ö 17.00-19:30 (bij de provinciale weg 515/N347 Goorijssen). __ storingen openbare verlichting]|

www.hofvantwente.nl Telefoon: 0547 -36 34 95

n2 Ons WhatsApprnummer:Wordt binnen 24 uur beantwoord.

 

   

 

 

/

‘Jij en wij(k) aan zeft!

Als u vragen heeff over het beheer en onderhoud van de openbare ruimfe kunt u con-

tact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan v graag fe woord en werken samen

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

beheerder heeft zijn eigen aandachtsgebiedn specialisafie binnen de gemeente Hof

van Twente. Volgt u ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HT

  

 

 

  

 

   

 

 

   

    

  

   

   

    

 

Wiltu weten wat wij doen? Bekijk ons fmpje op youtube

Wijkbeheer Hof van Twenle: htps://wwwyoutube.com/watch?v=nikONh4UFU.

Ofvia onze site: www hofvantwenle.nl/wijkbeheer.

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven?

Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt, Als u een terugl wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is:

is wijkbeheerder voor de kern Goor

v 
Werkdagen:

s: wijkseheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het bitengebied dat b
Togen Med-wo-do

wijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,

n 'en het buitengebieddat bij die kernen hoort

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

  

 

 

Actieve bewoners in het zonnetje gezet

In december hebben wij een oproep gedaan om bewoners, die zich actief inzetten

voor hun buurt, in het zonnefje te zetten. En wat hebben wij daor leuke reacties op

ontvangen!

Zo zijn er bewoners die in hun woonomgeving het blad opruimen, het gemeentegroen

extra onderhouden en magien en de omgeving rondom een schoolplein netjes en

schoon houden, Mooi is ook hef verhaal van een inwoner die op zijn dagelijkse fiets-

tocht onderweg stopt en zwerfaval meeneemt. En dn zijn er nog de vele vrijwiligers

die schoonmaak- en opruimwerk verzetten, rondom onder meer sportcentra, wat goed

is voor de leefbaarheid n een kern of wijk.

Hoe fin is het dat dit gewaardeerd wordt door onze inwoners. 

  

 

 

Kort voor de feestdagen hebben wij een aantal van deze inwoners verrast met wat lekkers als bedankie voor hun inzet.

  
Een plezierige woonomgeving is voor

iedereen belangrijk!

 

 

  

  

 

Wilt u ook uw woonomgeving of de speeltuin bij

w in de buurt extra netjes houden? Vraag dan bij

ons naar de mogelijkheden voor een bijdrage in de

vorm van gereedschap.

 

  

    

 

  
Of heeft u zelf een idee om uw woonomgeving op

e knappen? Laat het ons welen!

Mail of bel ons: info@hofvanwente.nl

of 0547-858585.

De wijkbeheerders,

LN :

 

     

  

  
 

 
 

in/haar ingezonden idee gaat.

jj ont-

Elke week vragen we een deelnemer van de Duurzaamheidsprijs hoe het met

Deze week| it Delden, deelnemer aan de Duurzaamheidsprijs van de eerste editie.

wikkelde een webshop voor duurzame kleding, Bello & Eco.

 

  

 

Wat was jul lee?

m'De mode-industrie is op olie na, de meest verwilende industrie op de wereld. Ik wil een alternatief aanbieden: eerlijke
en Diologische kleding.” komt vit Peru en is docent Recht en Sustuinable Business aan de Saxion Hogeschool. ’Na een aantal jaar les

 

gegeven te hebben over duurzaamheid, kreeg ik echt de behoeffe om in duurzame mode wat te gaan dóen! Geweldig als ik mensen kan helpen

bewust te maken van wat ze aan hebben”.

 
 

Hoe gaat het met jullie idee?

“Het goo! beleden verwecht” ds eenenhouioselNNk g beselingen von Fiedond I België,en opvelend oo leds meer von
mannen.” vindt het zeer belangrijk hoe de kleding wordt gemaakt, daarom werkt ze graag samen met kleine ateliers. ‘De ontwikkeling

van stoffen gaat heel snel en hef verbaast me waar ze allemaal keding van maken. Nu hangt er vooral bio-katoen, hennep, alpacawol, bamboe,

modal, ute en tencel (van eucalyptusbomen)|, maar er zin nu bijvoorbeeld ook l stoffen van melk”. Over haar de is _heel duidelijk. “Het
geeft een goed gevoel dat i iefs doe wat goed is voor mensen én voor het milieu en dat de kleding ook nog modieus i. De filosofie achter Bello

& Eco is mooi én duurzaam".

Heb je een tip voor mensen met een duurzaam idee?

“Doen! Volg je passie, vraag hulp. Neem bijvoorbeeld contact op met andere duurzame bedrijven. Deelname aan de Duurzaamheidsprijs heeft

me de kans gegeven om me bekend te maken aan de gemeenschap en om in contact te komen met mensen die ook met duurzaamheid bezig

zijn;je praat dezelfde taal". Ze zoekt ook de samenwerking met jongeren. 'Door hef lesgeven werk ik veel met de jongere generatie. Dat i heel

inspirerend, zij zijn meer open minded.” NNN heeft inmiddels een nieuwe wens. Elke vrijdag vijf mensen die de duurzome kleding willn testen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@bello-eco.com of

 

Ook meedoen? Tot 10 februari kan iedereen een idee ienen via www.duurzaamheidsprijshvt.nl. Voor vragen/

sparren kan je contact opnemen meteduurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl

 
Mobiliteit in de Hof op 31 januari 2019

Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het woon:werkverkeer van de

toekomst eruit? Voor ondernemers gaat mobiliteit om efficiënt vervoer van goederen van en naar bedrijven en een goede bereikbaar-

heid voor klanten en personeel gebruikmakend van weg, water, spoor, lucht en leidingen. Daarom vindt op donderdag 31 januari

een bijeenkomst voor ondernemers rondom dit fhema plaats in het gemeentehuis.

De energietransitie en digitalisering bieden kansen om te innoveren en zullen ook iets gaan betekenen voor de toekomst van Hof

van Twente.Bvoorziter von het ondernemersplatform Hof van Twente, heeft daar met zijn jarenlange ervaring in

mobilteit wel ideeën over en deelt deze tijdens de bijeenkomst van 31 januari in het gemeentehuis in Goor, maar daar blijt het niet

bij: “We hebben mooie bedrijven in de Hof die wat Ie bieden hebben als het gaat om de mobilieit van de toekomst, maar hoe gaan

we dat aanpakken? Dat doen we uiteraard het liefst samen met ondernemers uit de Hof en daar moeten we vandaag mee beginnen.

Daar gaat het deze ovond om.”

Wethouder Wim Meulenkamp vlt aan: “Deze ontwikkelingen hebben impact op de manier waarop onze bedrijven zijn ingericht en

hoe onze infrastructuur is opgezet. Daar horen vragen bij die we met elkaar moeten beantwoorden zoals: wat is onze gezomenlijke

ambitie in Hof van Twente? Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het

woon-werkverkeer van de toekomst eruit® Deze bijeenkomst is daar een eerste stap in, maar daar blijft het wat mij betreft niet bij, we

moeten vooral ook echt dingen gaan doen.”

Vervoerder Keolis, Regio Twente en GreEnbike Twente verlenen hun medewerking aan deze interacieve ovond

De bijeenkomst vindt op 31 jonuari plaats in het gemeentehuis in Goor van 19.45 tot 21.30 wur

Meer informatie op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst.

Aanmelden kan via het Ondernemersloket van Hof van Twente (ondernemersloket@hofvantwente.nl).

Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met hef college aan een economisch sterk Hof van Twente

Eén van de actuele thema's is mobilileit. Dat is de aanleiding voor deze bijenkomst.

 

of van

de|Êoe omst

Wat is onze ambitie

in Hof van Twente?

Op het gebied van diverse thema's

als mobiliteit, horeca, landbouw, detail-

handel en de maak-industrie.

Ondernemer in deze sector? Schuif aan

en praat mee op onze innovatieavond

met dit keer het thema

 
ENIWE

19.45 - 21.30 UUT

GEMEENTEHUIS

De Höfte 7 Goor

 

M.MV.: WETHOUDER WIM MEULENKAMP,NK EOLIS, GREENBIKE TWENTE

EN REGIO TWENTE WWW.HOFVANTWENTE.NL/HOFVANDETOEKOMST

 

   
www.hofvantwente.nl

 

wij zijn de hof

a Diepenheim _ Goor e Bentelo  Delden
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Raadsvergadering

dinsdag 15 januari 2019

Hierbi nodigt de gemeente u uit voor de vergadering van de raad van de

gemeente Hof van Twente op dinsdag 15 januari om 19.30 in de

roodzoal van het gemeentehuis vanHof van Twente. Onderstaand teft u

de agenda aan.

 

   

    

 

    

  

   

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken
 

4, Vaststelen besluitenlist van de vergadering van 18 december 2018

$ Vasttellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Acieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschoppelijke Regelingen

Meningvormend

8. Toegankelijk en aansluitklaar maken De Kaasfabriek Markelo

Besluitnemend

9. Herinrichting Grotestraat Markelo

 

 

  

   

  

 
  

    

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op
Fluitekruid 3, Delden

het bouwen van een overkopping

Fluitekruid 7, Delden

het verplaatsen van een schuur 21 december 2018

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Lintelerweg 5, Goor

het kappen van 2 bomen

Kooidijk 4b, Markelo

het uitbreiden van een rundveestal

28 december 2018

 

 

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Wijnkamp 50, Goor

het bouwen van een woning, ler inzage vanaf  januori 2019

15 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 het niet

eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes

weken na verzenddatum 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.

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 weken 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

Zienswijzen

j 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 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 burgemeester en wethouders. Het

verzoek moef 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.

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 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 Häfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl} raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

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

-Wijziging standplaafsvergunning kaas van zaterdag naar don-

derdag, Plein onder de Platanen (03-01-2019).

Goor

-Standplaatsvergunning oliebollen in november en december

2019, Grotestraat ong. (02-01-2019).

Markelo

- Wijziging Dranke en Horecavergunning, Potdijk 5 (28-12:2018]

- Speelaulomotenvergunning voor 2 speelautomaten voor onbe-

paalde tijd, T. van Amerongenstraat 15 (03-01-2019).

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 gemeente het voornemen om onderstaande persoon vanwege

het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen n wij-

ziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistratie

personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend.

Betrokkene kan een zienswijze met betrekking tot dit voornemen

binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie kenbaar

maken aan het gemeentebestuur.

 

  

 

Datum [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres| ingang adres

02012019N Onbekend _ /02:01-2019   
 

Onderstaande personen zijn vanwege het niet voldoen aan de

verplichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een

adreswijziging door fe 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 verblijfplaats van betrokkenen.

 

 

 

  

    

Datum [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

03-12:2018NOnbekend _ |03122018

03-12-2018)Onbekend _ |03-122018

 

moeten, een zinvolle tijds-

ieu! Onderstaande vacature is slechts een vaca-

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

salut.

besteding hebben of je

inzeften voor zaken die er

ture uit ons ruime aanbod. Meer weten?

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

doen, andere mensen ont-

echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets voor

vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

 

 

BESTUURLIJK SECRETARIS BĲ MUSEUMBOERDERIJ

WENDEZOELE IN AMBT DELDEN

x

WENDE E

Ontdek het boerenleven van toen

Ben jij een betrokken vrijwilliger met bestuurlijke

ambities en een hart voor het traditionele boe-

renleven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Als bestuurlijk secretaris maak je deel uit van het bestuur

van Museumboerderij Wendezoele, dat gemiddeld maan-

delijks bijeenkomt. De secretariële taken bestaan uit het

verwerken van binnengekomen post, het voorbereiden en

notuleren van de bestuursvergaderingen en het bijhouden

van het archief en de administratie. 

Jouw profiel

Je hebt passie voor het buitengebied en je wilt je graag in-

zetten voor het behoud van de agrarische cultuurgeschiede-

nis. Je hebt affiniteit met bestuurlijke- en secretariële taken

en denkt graag mee over de toekomst van onze museum-

boerderij.

Werkuren per week/maand

Gemiddeld 6 uur per week. Het zwaartepunt ligt in de

maanden april t/m september wanneer het museum dage-

lijks geopend is.

 
Wij bieden

Je een plek op een prachtige historische locatie op het land-

goed van Stichting Twickel. Je werkt samen met een groep

vrijwilligers die zich allen inzetten voor het behoud van his-

torisch culiureel erfgoed. Je krijgt de kans je kennis hierover

uit te breiden door bijvoorbeeld een oud ambacht te leren

  
Doelstelling organisatie

Museumboerderij de Wendezoele wil bijdragen aan ken-

nisvergroting over de landbouw en veeteelt in Twente tus-

sen 1900 en 1960 voor een groot en breed publiek, waar-

bij vrijwilligers en bezoekers genieten van hun bezoek en

meer kennis hebben van de geschiedenis van dit erfgoed

dat tot op de dag van vandaag bepalend is geweest voor

deze sector.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


