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G Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken s

 

 

Telefonisch maakt v een afspraak via 0547-858585.

Hof van Twente

18 november

2020

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:

e … voor: Voor spoedzaken in de openbare runte buiten de

DSE Maandog 12.00-19.30 uur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Emailadres: info@hofvontwente.nl e 09.00- 17.00 wor

EO Woensdag 09.00- 17.00 wur Dit númmer s aleen buiten Lontoorijden bereik-

EO Donderdag 09.00- 13.00 wur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

WbatsAppromm Vrijdog 09.00- 13.00 wur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

U k etwoord Hnnen ZA oo drukriool of bomen op de weg. Let op!

i! Afspraak maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
 

U kunt ook chatten met de gemeente via:

vewrwhofvantwente.nl. (ussen 09.00°en 12.00 uur] __ U kunt op onze website online een afspraak maken

via www.hofvantwente.nl/afspraak. corona!

over corona of maatregelen omtrent

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tof 16.30 wur

# Zaerdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Breng asbest gratis naar het

Milieupark Hof van Twente

Dump geen asbest in ons mooie buitengebied! 
Wist u dat u asbest in veel gevallen gratis kunt bren-

gen naar het Milieupark Hof van Twente aan de Mos-

sendamsdwarsweg 1 in Goor? Verpak het asbest dub-

bel in doorzichtig plastic en lever het daar gratis in. Zo

houden we samen onze mooie gemeente schoon!

 

 

Het komt soms voor dat asbestafval wordt gedumpt in ons buiten-

gebied. Pas nog is er asbest gedumpt op grond van de gemeente,

zie foto's. De gemeente moef hiervoor hoge kosten maken om het

asbest door een erkend asbestverwijderingsbedrijfte laten afvoe-

ren.

 

Breng asbest gratis naar het Milieupark

Asbest kan in veel gevallen gratis weggebracht worden. Meer

informatie over asbestverwijdering vindt u op de website van de

gemeente: www.hofvantwente.nl/milieupark

www.hofvantwente.nl/asbestdaken

 
Asbest in sloot

 
Asbest in het buitengebied

Oefening voor Markelose buurt-

preventie Whatsapp-groepen

 

Een stilstaande auto die opeens zijn lichten dooft, ie-

mand die uit de auto stapt met een zaklamp... vreemd.

Wat doet u als u dit ziet? Gaat u naar buiten? Schrijft

u het kenteken op? Buurtpreventie Whatsapp-groe-

pen in Markelo gaan hier binnenkort mee oefenen.

worden geconfronteerd met ‘verdachte situaties’.

Wat is de kracht van de buurtpreventie-appgroepen?

Weten de leden de politie van de juiste tips te voorzien

zodat de verdachte persoon in de kraag gevat kan

worden? Uiteraard wordt de oefening corona-proof

georganiseerd.

 

 

 

Een buurtpreventie-Whatsappgroep is een groep waarin buurtbe-

woners elkaar kunnen waarschuwen bij verdachte en alarmeren-

de situaties in de buurt. Als de situatie escaleert dan wordtde po-

ie ingeschakeld: 112 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente

situaties. Op deze laagdrempelige manier kunnen buurtbewoners

bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Goede samenwerking en

beheer is van essentieel belang om van de App-groep een succes

te maken. Ook samenwerking tussen aangrenzende groepen is

van belang. Dit wordt geoefend tijdens de oefening in Markelo,

die eind november zal plaatsvinden.

Op een aantal plekken in Markelo zullen verdachte situaties wor-

den nagebootst. In de oefening wordt er vooral op gelet of buurt-

Whatsappgroepen die situaties opmerken, aan elkaar doorgeven

en de politie de nodige informatie kunnen geven om de verdachte

situatie te kunnen beëindigen.

 

Meedoen in een Buurtpreventie Whatsappgroep?

Buurtpreventie Whatsappgroepen zijn een burgerinitiatief.

Zo zorgen mensen zelf voor een veilige woonwijk. Woont u in

Markelo en wilt u meedoen met de oefening eind november?

Meld u dan zo snel mogelijk aan via Facebook:

htips://www.facebook. com/Buurtpreventie. Markelo.Diepenheim/

of per mail via

wIiJ zijn

 

 

 

 

E

OPROEP AANMELDING KUNSTWERK DE MORS DELDEN

De gemeente Hof van Twente doet een oproep aan kunstenaars om zich aan te melden voor de realisatie van een

kunstwerk op de parkeerplaatsvan het vernieuwde sportparkde Mors in Delden.

 
Voorwaarden

Er wordt gedacht aan een ruimtelijk werk dat:

- gerelateerd is aan de omgeving,

- onderhoudsarm is,

- geen zitobject is,

- te realiseren is binnen het budget van € 12.500.

Procedure

Uit de aanmeldingen worden maximaal drie kunstenaars

geselecteerd door het bestuur van Stichting Beeldende

Kunst Hof van Twente. Deze kunstenaars wordt vervolgens

gevraagd schetsontwerpen te maken waarna een

definitieve keuze volgt.

Aanmelden

Uw aanmelding moet uiterlijk 15 december 2020 bij ons binnen zijn. U kunt zich aanmelden door documentatie op

te sturen naar Gemeente Hof van Twentet.a.v. desnkrm_ Postbus 54, 7470 AB Goor. De documentatie

moet recent werk, een cv en NAW-gegevens bevatten. Een digitale aanmelding is mogelijk. De informatie kan in

dat geval gemaild worden naar: sbk@hofvantwente.nl

 

 

   
 

Bereken uw recht ovan

Er kan meer dan u denkt!

 

Nu ook digitaal!

p

     

 

 

 

Tegemoetkomingen: waar heeft u

mogelijk recht op bij een laag

inkomen?

  

    

   

  

   

 

Weet u op welke toeslagen en Iandelijke of gemeentelijke

regelingen u recht heeft? En hoeveel deze tegemoetkomingen

u opleveren? Met de rekentool bereken uw recht, kunt u direct

zien waaru mogelijk recht op heeft.

  

"Met de toeslag van de gemeente kan mijn kind toch

sporten’.

    

    

“Met de bijdrage voor chronisch zieken krijg ik mijn

eigen risico in de zorg volledig vergoed’

“Ik dacht dat ik niet in aanmerking kwam voor

zorgtoeslag, het bleek wel zo te zijn. Zonde om te

laten liggen, toch"?

AAS 
 

€ Meer weten?

Ga naar: www.hofvantwente.nl/berekenuwrecht

of bel: 0547-85 85 85

De trui-ontwerpwedstrijd is weer

 
gestart!

Voor het 6e jaar worden kinderen van groep 3 i/m 6 gevraagd

om een tekening te maken voor een warme trui. De hele maand

november mogen kinderen aan de slag met de tekenopdracht:

Energie besparen? Natuurlijk! Oftewel: waar denk jij aan bij ener:

gie en natuur? De mooiste truiontwerpen worden afgedrukt op een

echte trui voor de hele klas.

Met deze actie wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor het be-

lang van energie besparen. Elke graad op de verwarming minder,

scheelt 5% op de energierekening. Daarom: doe eerst een trui

‘aan voor je de verwarming aan zet! Energie besparen is leuk! En

helemaal als dat in jouw eigen, originele warme truiisl

Kijk voor inspiratie van eerdere winnende ontwerpen op www.

warmetruien.nl. Deze actie wordt uitgevoerd door HofPower, het

gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en techniek.

Vragen?

Noem coniact op met NNNi info@hofpower.nl of

 

MIJN IDEE VOOR EEN TRUI!

 Moakhet mooiste ontwerp en winjouw ontwerp

op cen trui voorde hele Kast

Leerijs

 

  

 

Groep:

school
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GGD Gezondheid 

ggdgezondheidsmeternl

We hebben dit jaar allemaal gemerkt hoe belangrijk gezondheid

is. En hoe we daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. De

GGD heeft als taak om de gezondheid van alle Nederlanders te

beschermen en te bevorderen. Daarvoor moeten we weten hoe

het met ‘ons’ gaat. En daar kunt v bij helpen!

Vertel ons hoe het met uw gezondheid is. Met die antwoorden, en

met de antwoorden van vele andere Nederlanders, brengen we

in kaart hoe gezond uw leefomgeving is.

Vervolgens kijken we wat we kunnen doen om de gezondheid

van v, van de mensen om u heen en van heel Nederland zo goed

mogelijk te houden.

Heeft u een uitnodi voor het onderzoek per post ontvangen?

Vol dan de vragenlijst in en u doet mee.

Geen vragenlijst onvangen?

Ga dan naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020

 

 
www.hofvantwente.nl
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Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

l doen, andere mensen ont-SQlUL. mazien en zinveile ds

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

 

ons ruime aanbod. Meer wete welzijn.

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

HE DR

VRIJWILLIGER

Herfstzisn
Echt samen, thuisTUINONDERHOUD

Ben jij graag buiten aan het werk, en dol op tuinieren?

Den hebben wij oon hele rneeie vacekors voor jeul

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het maaien van het gras, met een zitmagier. Het schoonhouden van

de tuinperken en de terrasjes. Als extra ondersteuning van de hovenier.

Jouw profiel

Je kunt met een zitmaaier overweg of bent bereid om dit te leren.

Je hebt affiniteit met de tuin en je vindt werken ín een omgeving

met ouderen leuk.

'kuren per week/maand

Een morgen of middag n de week.

Wij bieden

Afwisselend vrijwiligerswerk, waarin je van betekenis bent voor onze

ouderen.

 

Doelstelling organisatie

D

Wij bieden onze bewoners gemoedelijke ouderenzorg in een huise-

lijke omgeving. Daarnaast ondersteunen wij ouderen in de omgeving,

zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

E

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Beldsweg ongenummerd, Ambt Delden

het kappen van bomen T1 november 2020

De Pol t.h.v. huisnummers 1 en 2, Delden

het kappen van twee elzen 5 november 2020

Langestraat 74, Delden

het verbouwen van een verpleeghuis

g ren van een extra woongroep)
luisstraat 14, Delden

het kappen van zes bomen

Van Suchtelenstraat 8, Delden

het plaatsen van een dakkapel

(voorzijde van de woning)

Goorseweg 25 a, Diepenheim

het uitbreiden van een woning

Diepenheimseweg 264, Goor

het aanleggen van een waterbron

Grotestraat 26, Goor

het verbouwen van een kantoorpand

tot een tandartsenpraktijk

Markeloseweg 98, Goor

het uitbreiden van een bijgebouw

Rozenstraat 3, Goor

het bouwen van een kap op de bestaande schuur

6 november 2020

2 november 2020

  

6 november 2020

5 november 2020

4 november 2020

2 november 2020

6 november 2020

5 november 2020

Beukenlaantje 2a, Markelo

het kappen van Bomen 9 november 2020

Breddendijk ongenummerd, Markelo

het kappen van tien populieren 3 november 2020
 

Brummelaarsweg 12, Markelo

het bouwen van een loods en een mestvergister

en het veranderen van de inrichtingl 2 november 2020

 

Als u wilt reageren, zie informat

Bezwaar/Voorlopige voo

Burg. Buijvoetsplein 70, Bentelo

het plaatsen van een fietsenstalling,

ter inzage vanaf donderdag 5 november 2020 17 december 2020

Noordwal 32, Delden

het verbouwen van een werkplaats tot een woning, fer inzage

vanaf donderdag 12 november 2020 24 december 2020

Prinsen 6, Diepenheim

het kappen van twee eiken, ter inzage vanaf

zaterdag 7 november 2020, herplantplicht 19 december 2020

Dammaten ongenummerd, Goor

het bouwen van een assemblagehal,

ter inzage vanaf vrijdag 6 november 2020 _1 8 december 2020

Zwanenstraat 9, Goor

het bouwen van een erker, ter inzage

vanaf donderdag 12 november 2020

Beukenlaantje 3a, Markelo

het kappen van een eik,

ter inzage vanaf dinsdag 10 november 2020 22 december 2020

Brummelaarsweg 12, Markelo

het bouwen van een mestsilo,

ter inzage vanf zaterdag 7 november 2020 19 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Deldensestraat 4, Diepenheim

het opslaan van maaisel afkomstig van regulier onderhoud aan

bermen en watergangen van Waterschap Vechtstromen

Bezwaar

Als v hef niet eens bent met een besluit, dan kunt v 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.

Al er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dt

is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan

wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep

worden ingesteld.

Reactie tot
 

  

24 december 2020

 

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

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 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.

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 vol-

staan 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 v het niet

eens bent met de melding. Wilt v 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.

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.

 
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Diepenheim

- Drank-en Horecavergunning, Spar Kleis, Goorseweg 12 (10-11-

2020)

Goor

- Drank- en Horecavergunning, Gall & Gall Goor, Van Kollaan 3

(10-11-2020)

Stookontheffing

De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Mossendamsweg 24 in Ambt Delden, 11-11-2020 tot 11-11-2022

(11-11-2020)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes} kunnen belanghebbenden hierie-

gen schrftelik bezwoar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan gelijkijdig bij de Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

  

    

 

‘Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-

nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-

nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben

dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de

verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid

gegeven. Daarom heeft ons college het voornemen de volgende

personen uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van

Twente, naar het adres: onbekend.

 

  

  

Datum Naam Datum

besluit ingang adres

10-11-2020 10-11-2020

11-11-2020 11-11-2020    

WAT UIT UW TUIN

MAGBIJ HET GFT?  

 

Wat goed is om te weten over gft

Bij gft mogen etensresten en tuinafval.

Gftafvalbestaat onder meer uit keukenafval, zoals etensresten en

schilen en t leintuinafval, oals gemaaid gras bladeren en geknipt

snoeïhout.Dit afvalis de basis voor compost:

Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/gft

TWSTEMILIEU

Schoon, gezondenfris

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


