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Telefonisch maakt v een afspraak via 0547-858585.
 

26 augustus

pioyie]

De medewerkers die v hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

 

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

* Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 ur

G Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken Storingsnummer gemeente Hof van Twente

eZT DIE @ voor: Voor spoedzaken in de openbare ruimie buiten de

Ë f Maandog 12.00- 19.30 wur kantoortijden van de gemeene kunt u bellen naar:

ostadres: Postbus 54, 7470 AB Goor Dinsdag ED. PED __(

E e neen WE 09.00- 1700 uur e em neenehe

G IE Donderdag 09.00- 13.00 uur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

WhatsAppnummer Vrijdag 09.00- 13.00 uur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

U k Evourd SE drukriool of bomen op de weg. Let op!

ee e maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

vhofvantwente.nl (ussen 09:00 n 12-00wur) _ U kentehE ‘‚‘;'ïh"° °°“k"f‘P'°“"i ocnaiitaeis
í n í í via www.hofvantwente.nl/afspraak corona! * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

(e1{e11H

Waar stonden deze grenspalen?

 

Bij de hoofdingang van hef voormalige stadhuis van Delden ston-

den tof 2015 iwee palen met inscriptie 'SD'. Na de afbraak van

het achterste deel van het stadhuis zijn deze palen ook wegge-

haald en in opslag gegaan.

De inscriplie "SD' verwijst naar Schoulambt Delden, de oude naam

van Ambt Delden. De palen zijn dus grenspalen van Ambt Delden ge-

weest. Wij willen de grenspalen graag op hun oorspronkelijke plek

lerugzelien, maar we weten nief waar ze gestaan hebben, Mogelijk

zijn deze palen al 50 jaar geleden, na de grenswíjziging tussen Stad

en Ambt Delden, weggehaald. Daarom vragen wij om uw hulp:

Weet u hoe en wanneer deze palen bij het stadhuis

zijn geplaatst?

Weet u waar deze palen daarvoor gestaan hebben?

a de den watnNNNde oeneereHofvonTwente. U kunt hem bereiken via: telefoonnummer:

0547858585 of per email: hofvantwente.nl

 

Omgevingsvergunningen

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Hooijerinksplein 9, Delden

het wijzigen van een brondscheiding 16 juli 2020

Noordwal 52, Delden

het bouwen van een overkapping 7 juli 2020

Steenmorsweg ongenummerd, Diepenheim

het bouwen van een woning 10 juli 2020

lependijk 40, Goor

hef kappen van een boom

Staringstraat 20 en 22, Goor

het plaatsen van een gezamenlijke dakkapel

Slotsweg 6, Hengevelde

het verbouwen en vergroten van een kantoorgebouw

12 augustus 2020

6 augustus 2020

4 augustus 2020

Stokkumerweg ongenummerd

(naast huisnummer 27), Markelo

het bouwen van een woning

Wegdammerweg 8a, Markelo

het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende ligboxenstal

23 juli 2020

30 juli 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

l.nngs het Twentekanaal op verschillende locaties,
Ambt Delden, Goor en Markelo

het kappen van acht bomen,

terinzage vanaf woensdag 19 augustus 2020 30 september 2020

Noordwal 30, Delden

het bouwen van een schuur met een overkapping,

er inzage vanf zaterdag 8 augustus 2020 _ 19 september 2020

Prinses Irenestraat 9 en 11, Markelo

het intern verbouwen van een gebouw,

er inzagevandf zaterdag 15 augustus 2020 26 september 2020

Tolweg 1, Markelo

het verplaatsen van een vitit,

terinzage vandf dinsdag 18 augusius 2020 _ 29 september 2020

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

Prinses Irenestraat 9 en 11, Markelo

het brondvelig gebruik ven een gebouw,
terinzage vanal donderdag 27 augustus 2020 _ 8 oktober 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Stationsweg 24, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het (her]bouwen van een

dwarsritschuur

 Thema-avond naar aanle
ng theatervoorstelling ‘Grond

 

De uitdagingen van het platteland in de toekomst

Middenin de reeksvon de heaervoortlingen over h plaeland Grond word het podium voer één ovond andersgebruik!. Op dinsdag:
avond 8 september wordt het fheaterstuk niet gespeeld maar is een hema'avond georganiseerd. Tijdens deze avon staat het maatschap-

pelijk debat centraal rondom de ontwikkelingen in de landbouw en de effecten daarvan op het platieland en het boerenerf.

   ! EN

Doel

 
Doel van de thema-avond is om ondernemers te inspireren en te motiveren om naar de kansen en uitdagingen te kijken. Daarnaast richten

we ons ook op inwoners/consumenten en willen we inzichtelijk maken waar ondernemers tegenaan lopen. Probleempunten moeten zeker

benoemd worden, maar de nadruk ligt vooral op: “hoe kunnen ondernemers deze uitdagingen aangaan?". Hoe zetten de ondernemers

stappen voorwaarts? Wat betekent dit en wat vraagt dit van inwoners/consumenten. Waar liggen de oplossingen: “Is het belangrijk dat de

boeren zich steeds weer |aten zien met heel veel trekkers op de snelweg of moeten ze het over een andere boeg gooien?”

Locatie

De themo-avond wordt gehouden op Landgoed Twickel, Erve Klein Hobbeling (familie Truitman), Lage Eschweg 3, 7495 VJ Ambt Delden

Programma thema-avond 8 september

20.00 wur Opening (door gus'heer/d\scuss\e\e\derH20.10 uur Muzikaal intermezzo (gitarist speelt iets uit de voorstelling]

20.20 wur 5 ondernemers aan het woord (5 x 5 minuten]

20.45 uur Korte pauze

21:00wur _ Forumdiscussie onder leidingq
22.00 uur Samenvatting en afsluiting (wellicht met acties!] door

22.15 uur Afsluiting door gîtarist

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte welkom. In verband, met hel maximum aantal deelnemers graag aanmelden bN

hofvontwente.nl. Bellen kon ookNNN

Theatervoorstelling ‘Grond”

In gemeente Hof van Twente heeft het platform Stilleed samen met TheatergroepJan Vos opnieuw een theatervoorstelling gemaakt over het 'wel

en wee’ op het boerenerf. Deze voorstelling, met de naam ‘Grond', wordt gespeeld op 9 avonden in de periode 3 tot en met 13 september.

Kijk voor meer informatie over deze voorstelling op: htips://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1037//Toneelgroep_Jan. Vos/Grond/

Melding aanleggen gesloten

bodemenergiesysteem buiten

inrichting

Deldensestraat 67, Goor

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buitenin-

richting

Informatie om te reageren:

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 zetv 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 zienswij-

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de vityebrede voorbereidingsprocedere, dan wordde bezwaren.

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden Ingesteld

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrif, 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 beslui-

ten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan

dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze s 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 îcp af

spraak] of schritelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico gebruik

worden gemaakt van de vergunning (of het beslui]. Als u dringende

belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de beslissing of be-

zwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om een 'voorlopi-

de voorziening Ie treffen Bi een beroepsprocedre wordt een voorlo-

pige 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 moet zijn voorzien van datum, naam, adres en

handtekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet

eens bent met de melding. Wiltu een melding inzien, maak dan

telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe}

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en ìs nief vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld

Vervol

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De hiernaast genoemde 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-hofvantwente.nlÌ

raadplegen of telefonisch met 0547-858585.

Postadressen

Gemeente Hof van Twenle, Postbus 54, 7470 AB Goor

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 16067, 8000 GB Zwolle.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

Aangevraagde vergunning/ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien

op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Goor

-Ontheffing geluid tijdens bruiloftsfeest op 28 augustus 2020,

Stoevelaarsweg 24 (19-08-2020]

Markelo

- Vergunning Haverkomp’s Terras op 28, 29 en 30 augustus 2020

Stationsstraat 30 (19-08-2020)

- Vergunning Truck Run op 3 oktober 2020, start kaasplein Markelo.

In verband hiermee zal het Kaasplein in Markelo op 3 oktober

2020 van 9.00 uur tot 16.00 uur worden afgesloten voor alle ver-

keer in beide richtingen. (21-08-2020]

- Standplaatsvergunning voor oliebollen op 28, 29 en 30 augustus

2020, Kerkplein (19-08-2020)

-Vergunning Markelo's Dorpsfeest bij De Kroon op 28, 29 en 30

augustus 2020, Kaasplein. In verband hiermee zal het Kaasplein

vanaf 27 i/m 31 augustus 2020 worden afgesloten voor alle ver-

keer in beide richtingen. (21-08-2020]

Melding incidentele festiviteit

. Bistro de Tasco, Holferweg 20 in Markelo op 30 augustus 2020

- Herberg De Pot, Potdijk 9 in Markelo op 27 augustus 2020

. Herberg De Pot, Potdijk 9 in Markelo op 30 augustus 2020

I De Bebel, Hengevelderstraat 20 in Goor op 29 augustus 2020

’t Wapen van Markelo, Grotestraat 1 in Markelo op 29 augustus

2020

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelik.

Stookonthe

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

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

buiten een inrichting

- Kooidijk 6 in Markelo, 1-11-2020 tot 1-11-2022 (19-08-2020)

- Holfkampsweg 14 in Ambt Delden, 1-11-2020 tot 1-11-2022 (20-

08-2020)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluïten bekend zijn ge-

maakt [datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen

schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoed-

eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Posibus 10067 8000 GB ie Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Nieuwe Sluisweg en Kiefteweg

Diepenheim vanaf 24 augustus

afgesloten 

In de week van 24 augustus start Projectbureau Bodem Asbest

Sanering (BAS] met de bodemsanering van de wegbermen aan

de Nieuwe Sluisweg en Kiefteweg in Diepenheim. Dit betekent

dat deze wegen vanaf 24 augustus gedurende een periode van 2

‘weken al dan niet afgesloten zijn voor alle verkeer. Het Projectbu-

reau Bodem Asbest Sanering [kAS] voert de werkzaamheden Ui

in opdracht van de gemeente Hof van Twente

Waarom?

De wegbermen aan de Nieuwe Sluisweg en Kiefeweg zijn ver

onteinigd mef asbest Daatom worden Ze gesaneerd: Dil bole

Kent daf we de veronteinigde grond van de ermen verwijderen

Daorvoor in de plaats kot schone grond

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt de asbest in de

bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wier

den, Borne, Hellendoorn, Rijssenflolten, Haaksbergen, Twen.

terand en Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanvullende informatie kunt u contact opne-

men mef Projectbureau BAS. Dit kan per mail: bas@hofvantwente.

nl óf telefonisch: 0547.858585

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

© moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzeften voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature :ll"

  

ons ruime aanbod. Meer wef [zijn.

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwilligerszaken@salut-welzijn:

VRIJWILLIGE TRAINER VOOR gamen

'GOED OMGAAN MET DEMENTIE' vriendelijk nl

Wij zoeken enthousiaste trainers om in de samen-

leving de kennis te vergroten over hoe goed om te

gaan met dementie.

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het geven van de raïning “GOED' omgaan met dementie aan

E EE dEE

samen met een collega rainer, een fraining van 2,5 uur waarin

deelnemers leren wat dementie is en hoe je dementie kunt herken-

nen. Goed omgaan met dementie staat centraal, waarbij onder

begeleiding van jou geoefend wordt aan de hand van praktijk-

situaties. Ter info: op de website samendementievriendelijk.nl zijn

gratis onlinefrainingen beschikbaar.

 

   

Jouw profiel

Je weet een vertrouwde, veilige en open sfeer Ie creëren n een groep.

Daarbij deins je niet terug voor het naspelen van praklijksituaties met

deelnemers. Je kunt een groep mensen mobiliseren en inspireren om

zich ‘dementievriendelijk" n te zetten n hun eigen omgeving

 

 

Werkuren per week/maand

Beschikbaar zijn voor minimaal 10 trainingen per jaar, in eerste

instanie In Ho

de regio.

van Twente maar kan desgewenst ook elders in

 

 

Een (weedaagse raining, dit noemen wij ‘raindelrainer” deelnome

aan beide dagen is verplicht. Zodat je voldoende kennis en vaardighe-

den hebt om oon de dog 1e goen f rainer. Na ofloop wordt saren

met jou bekeken of je geschikt bent om als rainer te worden ingezet

voor dit programma. De raining voor vrijwilligers in Twente staat ge-

pland op: Woensdag 3 februari en woensdag 10 februari 2021. Loco-

tie wordt nader bepaaid in Twente. Reiskosten en de Verkloring Omtrent

Gedrag worden vergoed

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in de gemeente Hof

van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar somen me vrjwiligers

Veel van de activiteiten en voorzieningen van Salut steunen voor een

deel op de inzet vn vrijwligers

Samen met de gemeene, Alzheimer Nederland en de Tafel van Goor

werken wij aan een demenfievriendelijke samenleving.

WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

E.Í
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons.

 

 

 

 

aiverpingen gl maarreales Het s goed om tewetendet

Ê hetaeen om eenraige verpakkinge g0t en da deze eg moeten zij
Zo maken we samen de ecyeling mogelik van deze belangrjke grondstoffen.

TWSTE   
 


