
… | HOFNIEUWS
Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

Adressen en telefoonnummers

  

eTwente

e e Höfie 7, 7471 DK Goor hE

} Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor Maondog

J Emailadres: info@hofvantwente.nl PE

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 e

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 D

WhaisAppnummer:

(U krijgt antwoord binnen 24 uur]

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. (ussen 0900 en 12.00 wur}

www.hofvantwente.nl

maken?

U kunt op onze website online een afspraak maken

via www. hofvantwente.nl/afspraak.

Telefonisch maakt v een afspraak via 0547-858585.

Hof van Twente

Storingsnummer

12 augustus

pioyie]

De medewerkers die v hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

 

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

12.00- 19.30 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

09.00-13.00 uur

09.00-13.00 uur

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Dit n\/_(mmaralleen buiten kantoortijden bereik-

baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. let op!

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of maatregelen omtrent

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

© Zaerdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Aanvragen subsidie 2021 voor jaarlijks terugkerende

en voor eenmalige activiteiten

 

Het college van B&W heeft op dinsdag 26 mei 2020 de subsidieregels voor 2021 vastgesteld. Deze subsidieregels staan

op de gemeentelijke websi
 

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

 

   

iten (basissubsidie)

« eenmalige ac regel 9)

« eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

* accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappe  vastgoed)

Subsidie aanvragen?

Als u denkt dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden

aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen, en promotie van de kernen. Hieronder

vallen ook de AED's en de dorps- en stadsraden

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

Als v in voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen op grond van de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur,

zorg, jeugd, accommodaties, buurischappen en promofie van de kernen dan komtu mogelijk ook in 2021 voor een subsidie in aanmerking

Mee nformatie kunt u vinden op onze website bi de betrefende subsidieregeis

Subsidie eenmalige activiteiten

 

Subsidies voor investeringen Accommodaties (subsidieregel 5 a}

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan hef in standhouden van en beter toegankelijk maken van specifieke wel-

zijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg]. Het gaat om accommodaties die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

Bent u van plan om met uw organisatie in 2021 een éénmalige acivileit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd? OF

wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen? Dan kunt

u daar mogelijk een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participalie van

kwetsbare groepen vergroten. Daarnaast willen we het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren.

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen

Voor de volgende acivititen zijn éénmalige subsidies beschikbaar

Activiteiten die bijdragen aan parlicipatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

* Maatschappelijke initiatieven buurtschappen

« Jubileumactivieiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan

 

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

Deze subsidie kon aangeraagd werden door sporiveren gingen voor

e Kwaliteilsbevordering vrijwiligerswerk

Sportactiiteilen voor mensen met zen beperking

« zet langdurig werklozen, herinireders, mensef met een arbeidshandicop, reintegratie en vitole senioren bij aclviteiten

« Sportoetviteiien gericht op paricipalie en voorkoming eenzaomheid kwetbare ovderen

e Activiteiten gerickt op ontwikkeling en onmoeing van de [eugd

e Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

e Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, infernationale sportevenementen

 

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode 1 juni tot 15 september 2020.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het indienen van

een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning EH2+ nodig

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een

eventuele aanvraag kans op succes heeft, De subsidieregels zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente

  

Meer informatie over alle subsidies kunt u vinden op onze website: https://www.hofvantwente.nl/subsidi

  
Breng asbest gratis naar het Milieupark Hof van Twente

Dump geen asbest in het buitengebied

Wist u dat u asbest in veel gevallen gratis kunt brengen naar het Milieupart Hof van Twente aan de Mossendams-

dwarsweg 1 in Goor? Verpak het asbest dubbel in doorzichtig plastic en lever het daar in. Zo houden we samen

onze mooie gemeente schoon!

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

bied. Pas geleden nog is er asbest gedumpt op grond van de ge-

meente en op ander terrein, zie foto's. Zowel gemeente als terreinei-

genaar moeten hoge kosten maken om het asbest door een erkend

asbestverwijderingsbedrijfte laten afvoeren. Asbest kan in veel gevallen

gratis weggebracht worden. Meer informatie over asbestverwijdering

vindt u op de website van de gemeente: htip://www.hofvantwente.nl/

milieupark en hps://www:.hofvantwente.nl/asbestdaken.

 
Ë E 6 / ä

Voorkom zwerfafval en verwilng, breng afval naar het Miliepark

w zijn

hof van twente

 
Geld en ondersteuning voor crea

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest ver:

Maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een

 

 

ve broedplaatsen in Twente

ieuwende regio’s van Nederland.

rote rol. Om

creatieven voor de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1 september 2020 de regeling Creatieve

Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching

voor broedplaatsen die al bestaan of die worden ontwikkeld.

Drie soorten broedplaatsen kunnen in aanmerking komen

© Een fysieke verzamelplek waar talenvolle mensen uit de creatieve in-

dustie samenkomen of een werkruimte hebben. Bijvoorbeeld kunste-

naars, gamedevelopers, VJ/s en vormgevers

e Een innovalief project, gestart door een 'gevestigde' Twentse onder-

nemer in sqmenwerking met crealieve en technologische talenten

« Programma's of actviteiien zoals workshop- en maakplaatsen die tech

nologie en kunst koppelen. Bijvoorbeeld in kultrhusen en bibliotheken. 

Creztieve

E

Creatieven kunnen vanaf 1 september 2020 om 09.00 uur aanvragen via www.creatievebroedplaatsentwente.nl

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Dat wil zeggen dat creatieven n de zomermaanden hun aanvraag moeten

voorbereiden. De regeling gaaf om 09.00 uur open en wie het eerst komt wie het eerst maalt

Eris in tofaal 1,4 miljoen subsidiegeld vanuit de Regio Deal van het Rijk. De regeling geldt in de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne,

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzadl, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand

en Wierden.

Kijk voor de regeling op www.goudintwente.nl of op wwwcreatievebroedplaatsentwente.nl

Voor meer infgrmciie neem contact op met aanjoger creatieve broedploctsenN:

of mob.

Gemeentebestuur reikt

speciale coin uit aan

veteranen Hof van Twente

 
Door Corona kon dit jaar geen lokale veteranenac-

tiviteit plaatsvinden. Ook het Anjerconcert “Tour of

Freedom in Concert” door de Fanfare Bereden Wa

ens kon daardoor niet doorgaan. En dat alles juist

in het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert. Bur-

gemeester Nauta heeft daarom besloten, op een

andere e dan gebruikelijk, dankbaarheid en

erkentelijkheid van het gemeentebestuur van Hof

van Twente over te brengen aan de veteranen in Hof

van Twente. In samenspraak met het bestuur van

de Stichting Veteranen Hof van Twente is een spe-

ciale ‘coin’ bedacht. Een metalen munt die speciaal

voor dit doel gemaakt is. Een dergelijke munt komt

oorspronkelijk uit de Verenigde Staten van Am

Deze munt is inmiddels verstuurd aan alle geret

treerde veteranen in Hof van Twente.

 

  

  

 

   

 

Op de voorzijde van de munt zijn het nationaal vrijheidslogo

en de jaartallen 1945 en

2020 te zien. Daarmee

wordt onze 75-jarige vrij

heid gesymboliseerd. Op

de achterzijde staat het

logo van de Stichting Ve-

teranen Hof van Twente

dat afgeleid is van het

logo van onze gemeente

Hof van Twente. De coin

is bedoeld om veteranen

in Hof van Twente met el-

kaar te verbinden en de

herinnering aan onze vrijheid levend te houden. Het gemeente-

bestuur wil daarmee dankbaarheid en erkentelijkheid vitspreken

voor de inzet van alle veteranen.

In overleg met de Stichting Veteranen Hof van Twente en het Impre-

soriaat Militaire Muziek Krijgsmacht is inmiddels besloten zowel

de lokale veteranendag als het genoemde concert door le schuiven

naar volgend jaar. Deze actiiteiten vinden dan plaats op:

- zaterdag 10 april 2021: Veteranendag Hof van Twente met

vanafca. 13.00 uur een buitenprogramma en vonaf ca. 15.00

uur het officiële programma

-zondag 11 april 2021, 15,00 uur: Tour of Freedom in

Concert in De Reggehof in Goor

 

 

WIST U DAT EEN AFDEKZEIL

 

Bijna alhet verpakkingsaf\al uit uw badkamer en

keuken mag ij erpakkingen. Dit zin bijvoorbeeld

lege blikjes, acons en plastic afval van verpakkingen.

   
 

www.hofvantwente.nl

 

Omgevingsvergunningen Verlengen beslistermijn

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Als u wilt reageren, zie informatie:

(regulier)
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Ontvangen op

Hemmelweg 4, Markelo Steenmorsweg ongenummerd, Diepenheim

het Kappen vansen boom 29 jli 2020 het bouwen van een woonboerderi

Tolweg 1, Markelo Kloosterlaan 27, Goor

het verplaatsen van een uirit 23 juli 2020 het verbouwen en vergroten van een woning

Twikkelerweg 29, Markelo Bergweg 9, Markelo

het kappen van bomen 4 augustus 2020 het verbouwen van een schuur

Verleende omgevingsvergunning

d Melding Activiteitenbesluit

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om handhaving

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Langenhorsterweg 4, Ambt Delden

het veranderen von het bedrijf

Bentelosestraat 11, Hengevelde

het starten van een bedrijf

Het Wegdam 6, Hengevelde

het starten van gewijzigde bedrijfaciviteiten

Weldammerstraat 1a, Hengevelde

het starten van een bedrijf

Stokkumerbroekweg 10, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Reactie tot

Nijlandsweg 6c, Ambt Delden

het aanleggen van een uitrit en het verharden

van een ioegangsweg, ier inzage vanaf

dinsdag 4 augustus 2020

Twickelerweg 9, Ambt Delden

het kgppen van een eik, ter inzage

vanaf zaterdag 1 augustus 2020

Gorsveldweg 15, Hengevelde

het bouwen van een woning,

ter inzage vandf vrijdag 31 juli 2020

15 september 2020

12 september 2020

11 september 2020

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen,

andere mensen ontmoeten, een

© zinvolle tijdsbesteding 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 weten? www.salut-welzijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS

vrijwilligerszaken@salut-welzijn

 

of mail

 

VRIJWILLIGERS VOOR PAX

KINDERHULP GOOR

(SYRISCHE/IRAAKSE

VLUCHTELINGENKINDEREN).  

  

Ben jij de vrijwilliger die het belangrijk vindt dat

het kind weer even kind is! Graag de handen uit de

mouwen steekt dan is deze vacature iets voor jou!

 

Omschrijving vrijwi igerswerk* Sorteren en inpakken van goederen, speelgoed en kleding

(Mossendam 8, Goor]

* Folograafdie mee wil op locatie om foto'se maken (diverse locaties)

« Werven sponsoren en goederen [vanuit huis)

* Meehelpen met de Puh?\c Relations (vanuit huis)

® Laden en lossen van de goederen (Mossendam 8a, Goor)

Jouw profiel

Je bent collegiaal, je staat achter Pax Kinderhulp, vindt het

belangrijk om de kinderen in de vluchtelingenkampen in Noord-

Irak weer even kind te laten zijn, je bent flexibel, transparant en

kan werken in een team. Je bent bereid om een VOG-verklaring

aan te vragen (deze wordt vergoed).

Werkuren per week/maand

Tijden en uren in overleg, eerste instantie op vrijdagochtend

Later in overleg andere dagen/tijden.

Wij bieden

Een professionele werkomgeving waarin er ook lijd is voor

elkaar en gezelligheid

Doelstelling organisatie

Pax Kinderhulp trekt zich het lot aan van kinderen in het buiten-

land die in moeilijke omstandigheden leven. Kinderen uit met

name Europese land, waar door oorlog, geweld, armoede,

onrecht of een (natuur|ramp de leefomstandigheden slecht zijn

Deze kinderen krijgen een vakantie aangeboden bij liefdevolle

gastgezinnen/vakantiehuizen. Daarnaast bieden wij noodhulp

aan de Syrische/Iraakse vluchtelingenkinderen in Noordirak

Pax Kinderhulp biedt deze kinderen de mogelijkheid om even

gewoon kind te zijn. Voor deze actie werken wij samen met

meerdere stichtingen binnen de Hof van Twente.

 

 



Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Platenkampsweg 6, Bentelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie,

van 14 augustus 2020 tot en met 14 augustus 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

jemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet eens

ent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswi

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dt s voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de 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 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.

   

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de vitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mon e|ingeîop ak

sp…gkÎof schriftelijk zienswijzen indienen

Voorlopige voorziening

Tijdens tebezwaar. n betpepsprocedure kan op eigen risico ge-

bruik werden gemaakt ven de vergunning [of het beslui]. AL u

dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de

besiissing of bezwaar of beroep, dan kunt u 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 behandel

 

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar n te dienen of beroep in e stellen. Als u van

mening bentdat niet met een melding kan worden volstaan omdat

een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek

Om handhavig indieneni 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. Wilt u een melding inzien, maak dan

telefonisch een afspraak: 0547-858585.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe|

Deze beslissing maakt onderdeel uit van JÊ voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is

verleendkan doortegen 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.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 in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

  

 

 

  

 

 

  

 

  

Goor

- Vergunning voor het houden van 'Streetwise’ .äp 1 september
2020, voetpad tussen obs ’t Gijmink en de Meidoornstraat (30-

07-2020)

-Vergunning Oer Hollandse middag op 16 augustus 2020, t.h.v

Grofestraat 103. In verband hiermee zal de Grotestraat, tussen de

Spoorstraat en Schoolstraat tussen 13.00 uur en 20.00 uur worden

afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen. (07-08-2020]

Markelo

- Vergunning voor het houden van een trainingsomloop op 5 sep-

tember 2020 aan de Holtdijk, Plasdijk en Klemmerweg in Mar-

kelo. In verband hiermee zal de Holtdijk, Plasdijk en Klemmer-

weg van 14.00 uur tot 20.30 uur edeelie ijk worden afgesloten

voor alle bestuurders in beide ricghfingsn met uitzondering van

bestemmingsverkeer.

 

  

 

 

Bezwaarmog:
  

ikheid:

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes} kunnen belanghebbenden hierie-

gen schrifelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan geliklijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


