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Jetvn | HOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden

Alleen op afspraak.

* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Telefonisch: 0547 - 85 85 85

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1À,

 

Ë;';'„Ì:'Ä::"É':ET ZP e @ U kunt een afspraak maken voor: « Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum, _ 7472 DB Goor

E EEN e Maandag 12.00- 19.30 uur tijdens de openingstijden (zie hiervoor). Telefoon: 0547 - 286 600

} : D Dinsd 09.00-17.00 wur Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark
} Emailadres: info@hofvaniwente.nl og 1 p

° * Woensdag 09.00- 17.00 uur Storingsnummer gemeente Hof van Twente
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 # A # .

GG IEL Donderdag 09.00- 13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de Openingstijden Milieupark:

WhalsAppnommer Vrijdag 09.00- 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

e 17.00-19:30 r n dn woncen daa wen070a 1650 r

www.hofvantwente. n| e Ep [voorb n aam O EE 00 uur

www.hofvantwente.nl. (fussen 09.00 en 12.00 wur] _ Dat kunt u doen op de volgende manieren: aeaidiinzp G
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Jij en wij(k) aau zet!

. is wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buil jebied dat bi

aa “9
rkdagen: ma-di-do-vr

.mwijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelden ngebied dat bij die kernen hoort

…technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente
Jerkdagen: ma-di-wo-do

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

Hetis voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terut wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoori

 Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

  

 

  

    

  

   

  

ie kernen hoort
 

 

 

In het zonnetje zetten

In 2019 hebben veel inwoners zich ingezet om het zonnetje te laten schijnen voor een

ander.

Onze inwoners hebben zich op allerlei gebied dienstbaar gemaakt voor een ander.

: Door bijvoorbeeld schoonmaak en opruimwerkzaamheden te verrichten, nieuwe be-

- planting extra water te geven of door mee te denken hoe we een plezierige woonom-

E geving kunnen creëren. Ook zijn er veel vrijwiligers die activiteiten organiseren om

S anderen een vrolijke dag te bezorgen. Dit alles is goed voor de leefbaarheid in een kern

ofwijk.

KEten oartal van deze mensen isdoor u en de gemeente i het zonnefje gezet

De gemeente zijn wij samen; Jij en Wij(k) aan zet!

 

 

 

Wilt u ook uw woonomgeving of speeltuin bij v in de buurt exdra netjes houden, vraag bij ons naar de mogelijkheden voor een bijdrage in de

vorm van gereedschap of andere benodigdheden Heeftu zelf een idee |aat het ons weten! Mail of bel:info@hofvantwente.nl of0547-858585

Onze wijkregisseurs staan u graag te woord.

 

ente

è”°Hofvan INFO

GEMEENTERAAD

e Twente

Raadsvergadering dinsdag 14 januari 2020

° °…

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering von de raad van de ge-

meente Hof van Twente op dinsdag 14 januari om 19.30 uur in Vervolg

de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand

treft u de agenda aan

 

. Vaststelen adviezen ingekomen stukken

De voorzitter, Informatie en vragen

Was getekend, drs. H.A.M. Nauia-van Moorsel MPM 6 Vrogenhalfuur gemeenteraad

p 7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappe-

Opening, agenda en spreekrecht burgers EE

1. Opening en mededelingen

Hamerstuk

2. Vaststllen agenda

8. Aanwijzing grifier n plaatsvervangend grifier in hetkader van de

3. Spreekrecht burgers inwerkingtreding van de Wera

Besluite:

 t en ingekomen stukken Bespreekstuk

4 Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2019 9. Regiodeal/agenda voor Twente

   

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

 
hofvantwente.nl/Vergaderingen

Gemeente Hof van Twente is genomineerd voor beste overheidsorganisatie van 2019. Hier zijn we erg trots op, maar we blijven ons als

organisatie ook ontwikkelen. Uit gesprekken met verenigingen, instellingen en vertegenwoordigers van kernen en buurtschappen krijgen

we terug dat onze dienstverlening bij complexe en meervoudige vraagstukken nog beter kan. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan één

aanspreekpunt. Met deze feedback gaan we aan de slag.

Graag willen we daarom met v als vertegenwoordiger van één van deze groepen in gesprek. We willen u uitnodigen voor een informeel

gesprek met een aantal vertegenwoordigers uit Hof van Twente en medewerkers van de gemeente. Doel van het gesprek is het verder

verbeteren van onze dienstverlening.

De iesirskken zullen bsiìn 2020 plaatsvinden en op basis van uw beschikbaarheid worden gepland. Aanmelden kan bijhofvantwente.nl of telefoonnummer 0547 — 85 85 85. We nemen vervolgens contact met u op.

N TWENTE

Vacature

2 leden

Erfgoedcommissie

Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente is een dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen in hetgroene hart van Twente. De

gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo.

Hofvan Twente heeft ongeveer 260 medewerker in dienst.

De Erfgoedcommissie Hof van Twente adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en

ongevraagd over het monumentenbeleid en handelt tevens bouwaanvragen van gemeentelijke - en

rijksmonumenten af.

De gemeente heeft binnen haar grenzen bijna 500 gebouwen en objecten met een monumentale status. Dat leidt tot

een constante stroom van bouwaanvragen, die de commissie moet beoordelen. Het is dankbaar werk en levert een

bijdrage aan de leefbaarheid en fysieke waarde van de gemeente Hof van Twente. Uitdagingen worden gezamenlijk

opgepakt en er wordt gebruik gemaakt van een groot netwerk.

In maart 2011 is de commissie geïnstalleerd en heefter in ongewijzigde samenstelling nu 8 jaarop zitten. Over nog

eens 4 jaar zou de gehele commissie moeten aftreden. Dat is geen wenselijke situatie, omdat veel bouwprojecten een

lange voorbereidingstijd kennen en ook het monumentenbeleid zich over meerdere jaren uitstrekt. Ten behoeve van

de continuïteit hebben enkele leden zich vrijwillig teruggetrokken.

De commissie vergadert gemiddeld één keer per maand en komt bijeen op de donderdagmiddag.

* bekend zijn op het terrein van de architectuur, monumentenzorg, landschaps-architectuur en ruimtelijke ordening én

aantoonbare ervaring hebben op het gebied van de bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumentenzor

* instaat zijn verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te analyseren en te beoordelen op

bouwhistorische aspecten en/of aspecten van monumentenzorg;

« kennis hebben van de structuur en functioneren van het openbaar bestuur en vertrouwd zijn met ambtelijke

beleidsvoorbereidingen politieke besluitvorming;

« niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Hof van Twente en ook geen actieve politieke

nevenfunctie bekleden;

* bereid zijn om met regelmaat op locatie een bouwproject te bezoeken:

« beschikken over voldoende communicatieve eigenschappen en in staat zijn om in teamverband te werken;

* bereid zijn actief mee te werken aan de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten ter promotie van de

monumentenzorg;

* bereid zijn om mee te werken aan het schrijven van jaarverslagen, uitvoering geven aan de beleidsvoornemens uit de

Beleidsnotitie 2018- 2022 en nog te schrijven producten van de Erfgoedcommissie.

Als lid van de erfgoedcommissie ontvangt u een

passende vergoeding per bijgewoonde

vergadering, Daarnaast wordt een vergoeding

toegekend voor de gemaakte reiskosten.

De benoeming geldt voor een termijn van 4

jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden

met dezelfde periode.

Of wil e toch nog iets meer weten? °

de voorzitter van de Erfgoedcommissie

Hof van Twente,

‘elefoonnummer

Uiterlijk op 19 januari 2020.

De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag

22 januari 2020.

ort

Stuur jouw motivatie (inclusief CV) per e-mail naar:

sollicitanten@hofvantwente.nl. 
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Vrijwilligersvacature

graag ervaringie

salut. ZS35

pmxmnvnorxuknn°à.-rnchl'n. heîbbe"°f

Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzij

‘bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salu jn.n

9) deluisterlijn

wij geven gehoor

TELEFOON VRIJWILLIGER DE LUISTERLIJN

Kan je echt luisteren met aandacht, en help je

mensen graag gedachten te ordenen dan zijn wij

op zoek naar jou!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Als vrij er bij de Luisterlijn luister je naar mensen die behoef.

te hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Aan echte aandacht,

persoonlijk contact. Dag en nacht, anoniem via de chat, mail of

telefoon. Mensen die het even niet meer zien ziten of simpe

weg bij niemand hun verhaal kwijt kunnen of durven. Je denkt

mee, helpt gedachten te ordenen en ondersteunt. Je bent er even

voor de andern zijn/haar pijn, eenzaamheid of verdriet.

Jouw profiel

Je hebt interesse in mensen, je bent leergierig en hebt een open

houding. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Je bent

flexibel in te roosteren en je hebt de intentie om minimaal 1 jaar

te blijven.

Werkuren per week/maand

Gemiddeld 4 diensten à 4 uur per maand, waaronder een

nachtdienst per maand. De diensten kunnen eventveel vanuit

huis worden gedaan. Deelname aan groepsbijeenkomsten en

deskundigheidsbeverdering. Incideniele uen 1oor groepsbij

eenkomsten en deskundigheidsbevordering..

Wij bieden

Uiteraard krijgje voor dit werk gedegen training en goede be-

geleiding door beroepskrachten. Je kunt een certificaat krijgen

van de Stichting Permanente Educatie Nederland. Dit certificaat

is te gebruiken bij sollicitaties en om vrijstelling te krijgen van of

studiepunten voor bepaalde opleidingen. Kortom: serieus vrij

wiligerswerk waar je een wijzer mens van wordt.

 

 

   

  

Doelstelling organisatie

De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, ver-

trouwelijk gesprek. Met dank aan ruim 1400 vrijwiligers in het

hele Icnd Voor de telefonische- chat (en e-mail) hulp, zoekt de

rlijn mensen met ruimfein hoofd, hart en agenda.

 

 

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Goor, herziening Jumbo e.o.'

vastgesteld.

Het bestemmingsplan ziet toe op de herontwikkeling van de

voormalige gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 1-3 in Goor

ten behoeve van de Jumbo supermarkt. De bestaande locatie

van de supermarkt aan de Van Kollaan wordt vervolgens inge-

richt als parkeerterrein. De voorgenomen ontwikkelingen pas-

sen niet geheel in het geldende bestemmingsplan. Daarom is

deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 oktober 2019

gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Vervolg

Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorzie-

ning bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de

beroepstermijn, dus op 12 december 2019 in werking getreden.

  

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in e zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: https://www-ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn 1e

downloaden van: _ htip://iip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-/NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-

VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden

voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

Op 15 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Goor, herziening Hengevelder-

straat 29-37' vastgesteld.

De initiatiefnemer heeft het plan om op het braakliggende per-

ceel aan de Hengevelderstraat 29-37 te Goor een appartemen-

tencomplex met 12 appartementen te realiseren.

Het plan past niet binnen de regels van het geldende bestem-

mingsplan 'Goor. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk

te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 oktober 2019 ge-

durende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en

geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestem-

mingsplan de da na afloop van de beroepstermijn, dus op 12

december 2019 in werking gefreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: https://www-ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloa-

den van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

GOxHengevelder29-/NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-VS10.

Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het

maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Blokstegenweg 3, Ambt Delden

het verbouwen van een woonhuis en het bouwen van een bijge-

bouw 20 december 2019

Mossendamsweg 4a, Ambt Delden

hetbouwenvaneenwerktuigenberging _ 21 december 2019

Raanhuisstraat 6, Delden

het plaatsen van een dakopbouw op de carport/berging

17 december 2019

Hengevelderstraat ong., Goor

het bouwen van 12 appartementen 20 december 2019

Markeloseweg 111, Goor

het bouwen van een woning 19 december 2019

Polmaten ong., Goor

het bouwen van een bedrijfshal 20 december 2019

Staringstraat 15, Goor

het kappen van een beuk 25 december 2019

Van Coeverdenstraat 28, Goor

hetvergrotenvan een woonzorgcomplex _ 17 december 2019

Herikerweg 16, Markelo

het verharden van een uitrit 8 december 2019

www.hofvantwente.nl

 

Als u wilt reageren, formatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Langestraat 51 in Delden, Delden

het plaatsen van een vitblaasrooster in de gevel van een winkelpand,

ter inzage vanaf vrijdag 20 december 2019 _31 januari 2020

Morsdijk 2, Diepenheim

het plaatsen van een prefab kelder, ter inzage vanaf dinsdag 17

december 2019 28 januari 2020

Nijstadstraat 7, Diepenheim

het bouwen van een twee onder één kap woning, fer inzage van-

af zaterdag 21 december 2019 1 februari 2020

D.J. Bunschotenstraat 14, Goo

het verlengen van de termijn voor het gebruik als kringloopwinkel,

ter inzage vanaf dinsdag 24 december 2019 _ 4 februari 2020

Gruttostraat 57, Goor

het kappen van een boom, ter inzage vanaf dinsdag 24 decem-

ber 2019 4 februari 2020

Waterlanden, Goor

het wijzigen van een verleende vergunning voor het plaatsen van

zonnepanelen (zonnepark Waterlanden |, ter inzage vanaf dinsdag

31 december 2019 11 februari 2020

Bergweg 13, Markelo

het vergroten van een woning, ter inzage vanaf woensdag 25 de-

cember 2019 5 februari 2020

Brinkweg 6, Markelo

het wijzigen van het gebruik (van de bedrijfswoning), ter inzage

vandf vrijdag 20 december 2019 31 januari 2020

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

Reactie tot

 

 

 

Bentelerhaarweg 4, Bentelo

het bouwen van een overkapping, een pluimveestal en een werk-

tuigenberging, ter inzage vanaf donderdag 9 januari 2020

20 februari 2020

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 v 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 uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakten u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na

bekendmoking 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 don alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

nswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af

spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-

bruik 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 v aan de rechter vragen

om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Bij een beroepsproce-

dure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie

die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mog

‚gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen.

 

  

Vervolg

Als u van mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een ver-

zoek 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 mel-

ding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak:

0547858585

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 beslis-

sing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is verleend

kan daartegen beroep worden ingesteld.

 

  

Locatie waar de stukken ter inzage iggenDe bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.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

Hengevelde

- Standplaatsvergunning verkoop vis en visproducten op elke

vrijdag in 2020, 2021 en 2022, Diepenheimsestraat (23-12-

2019}

Diepenhei

- Ontheffing sluifingsuur op 26 januari 2020 tot 02.00 uur,

Raadhuisstraat 8 (23-12-2019)

- Standplaatsvergunning verkoop groente en fruit op elke don-

derdag in 2020, 2021 en 2022, Plein onder de Platanen (23-

12:2019)

- Standplaatsvergunning verkoop vis en visproducten op elke

donderdag in 2019, 2020 en 2021, Plein onder de Platanen

(23-12-2019)

 

Delden

-Standplaatsvergunning verkoop poeliersproducten op elke

donderdag in 2020, De Kolk (23-12-2019)

Goor

- Standplaatsvergunning verkoop kaas op elke donderdag in

2020, 2021 en 2022, Weversplein (23-12-2019)

- Standplaatsvergunning verkoop oliebollen van 1 november

2020 t/m 31 december 2020, Grotestraat (23-12-2019)

Markelo

- Standplaatsvergunning verkoop vis en visproducten op elke

woensdag in 2019, 2020 en 2021, Kerkplein (23-12:2019)

- Standplaatsvergunning verkoop gegrilde kipproducten op elke

dinsdag in de periode van 4 februari 2020 t/m 31 december

2020, Kerkplein (23-12:2019]

  

Bexwuurmogah£kheld
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt [datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


