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aan | HOFNIEUWS
Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

trent corona! De medewerkers die u hier te woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

i # Maandag 12.00- 17.00 uur

IeS x D 09.00- 1700 uur ingsnummer gemeente Hof van Twente _ Milieupark Groen-Recycling Twente

e Woensdag 09.00- 1700 w Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

í # Donderdag 09.00- 13.00 uur toortijden van de gemeente kunt u bellen naar: Telefoon: 0547 - 286 600Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 a . ú l

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 Vrijdag 09.00- 13.00 uur Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Dit nummeris alleen buiten kur\|ooffiidun bereikbaar

WhatsAppnummer:

U krijgt antwoord binnen

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 1200 wur

Afspraak maken?

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

0547 -858585.

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk _ Openings

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _+ Woensdagmiddag van 12.30 tof 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld _ * Vrijdag van 09.00 iot 16.30 uur

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tof 16.00 uur

ingstijden Milieupark:

 

Extra uitzending Hofstreek

Omroep op 4 mei vanaf 19.45 uur

Met toespraak van burgemeester Ellen Nauta 

Hofstreek Omroep, de lokale omroep voor Hof van

Twente, komt op 4 mei aanstaande vanaf 19.00 uur

met extra uitzendingen rondom de 4 mei-herdenking,

op zowel radio als fv.

Alles is anders dit jaar, zo ook de 4 mei herdenkingen. Voor het

eerst is er bij Hofstreek Omroep een speciaal radio- en {v-program-

ma. Tijdens deze vitzendingen zal ook de toespraak van burge-

meester Ellen Nauta te zien en te horen zijn. Deze toespraak wordt

uitgezonden vanaf 19.45 uur.

Het radio programma voor 4 mei ziet er als volgt uit:

Tot 19.00 uur gewone programmering

19.00 uur _ aangepaste, rustige muziek.

19.45 uur _ toespraak burgemeester mevr. Nauta-van Moorsel

20.00 uur _ twee minuten stilte

20.02 uur  Wilhelmus

daarna rustige, aangepaste muziek.

Het TV programma voor 4 mei is als volgt:

19.30wur  aanvang programma

19.31 uur _ de Poolse bevrijding van Goor

19.36 uur _ overleven in een onderduikershol

19.45uur _ toespraak burgemeester mevr. Nauta-van Moorsel

20.00 uur _ twee minuten stilte

20.02 uur  Wilhelmus

daarna Tekst Tv

Hofstreek Omroep is de lokale omroep voor Hof van Twente.

U kunt de omroep volgen via radio en televisie, op de onder-

staande manieren:

« Live stream via: www. Hofstreek.nl;

© Ether: 107.6 / 107.1

* Kabel: 104.1

* Tv analoog:

- Cogas kanaal 7

- Caiway kanaal 47

Ons advies: Blijf thuis op 4 mei en stem af op Hofstreek Omroep.

Inzameling oud papier tijden

de coronaperiode

 

Door de coronamaatregelen ligt het ophalen van oud papier en

karton op veel plaatsen stil. In Hof van Twente wordt oud papier

normaal gesproken opgehaald door 29 verschillende vrijwilligers-

organisaties, zoals scholen, verenigingen, ec. Deze organisaties

besluiten zelf of zij wel of niet oud papier inzamelen tijdens deze

periode. Op onze website hiips://www.hofvantwente.nl/oudpa-

pier kunt u de laatste informatie vinden.

Vriendelijk verzoek

Als het oud papier bij u in de buurt niet opgehaald wordt, wilt u het

papier dan niet aan de straat laten staan? U kunt het oud papier

even bewaren of zelf naar de dichtstbijzijnde papiercontainer bren-

gen [kijk op de hiervoor genoemde website).

Wij bedanken u al vast hartelijk voor uw medewerking!

 

Papiercontainers

In veel kernen zijn containers aanwezig waar u het oud papier zelf

naartoe kunt brengen. Wij noemen ze hieronder per kern.

Hof van Twente

Milieupark bij Bruins en Kwast, Mossendamsdwarsweg 1, Goor.

Het Milieupark is geopend op:

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

U kunt uw oud papier hier gratis naartoe brengen.

Markelo

* Markelo's Mannenkoor, locatie: Endemansdijk 48 in Markelo

ds Elserike, Container op de parkeerplaats naast de kerk, Plas-

ijk 2A, vanaf de 4e vrijdag van de maand. De container wordt

op zoterdagmiddag daarna opgehaald.

* Buurtvereniging Elsenerbroek, container bij ‘t Brookhoes, Jan

Broezeplein 1 in Markelo. Inzameling bij deze container is door-

lopend; de container staat in rechterschuur bij het Brookhoes.

Goor

Milieupark bij Bruins en Kwast, Mossendamsdwarsweg 1.

(Zie onder: Hof van Twente]

 

Hengevelde

Container op het sportpark Ruperserve. Toegang via de ingang

Needsestraat 2C

Hier kan oud papier gebracht worden op de vrijdagmiddag

Bentelo

Container nabij de Boekweitstraat 7, (einde van de straat, op het

terrein van de gemeentewerf.) Hier kunt u iedere 3e zaterdag van

de maand uw papier naartoe brengen.

Diepenheim

* Markvelde: container bedoeld voor de buurtschap Markvelde.

Deze staat voorbij de oude basisschool op het sportveld aan de

Oude Deldensestraat 2 A (dichtbij het transformatorhuisje). De

container staat hier iedere eerste zaterdag van de maand.

* De Harmonie Diepenheim zamelt iedere eerste zaterdag van de

maand oud papier in. Kijk voor de laatste informatie op: www.

harmoniediepenheim.nl.

Delden

Muziekvereniging Amicitia zamelt iedere eerste dinsdag van de

maand oud papier in. In verband met Bevrijdingsdag is de inzo-

meling dag verplaatst naar woensdag 6 mei a.s. In verband met

corona wordt het oud papier niet opgehaald, maar kunt u waar-

schijnlijk het papier naar een container brengen. Kijk voor de laat-

ste informatie op: www.amicitia-delden.nl

Ambt-Delden

Basisschool OBS Azelo heeft elke tweede woensdag/donderdag

van de maand tot de tweede zaterdagochtend van de maand een

oud papier container staan aan de secr Engelbertinkstraat in Ambt

Delden. Oud papier kan hier naar toe worden gebracht.

 

Wij bedanken v al vast hartelijk voor uw medewerking!

wIiJ zijn

12 inwoners Hof van Twente benoemd in de Orde van Oranje Nassau

Koninklijke onderscheidingen bekendgemaakt via videoverbinding

Vanwege corona ging de jaarlijkse lintjesre-

gen dit jaar niet door. Conform het voorschrift

van de Kanselarij der Nederlandse Orden en

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties bracht burgemeester Nauta-

van Moorsel de kandidaten vrijdagochtend

wel op de hoogte. De burgemeester deed

dat via een videoverbinding (Zoom). Ze heeft

maar liefst 12 zeer verraste inwoners toege-

sproken. Aan elf personen heeft ze meege-

deeld dat men is benoemd tot Lid in de Orde

van Oranje Nassau, één inwoner is benoemd

tot Ridder in de Orde van o….|‚';::.…... On-

 

 

 

der de ‘Leden’ was ook een echtpaar.

Aan de beeldgesprekken deden niet

gedecoreerden mee, maar ook famil

nden, de aanvragers van de onderschei

ding en ondersteuners van de voordracht.

 

  

 

Van de gesprekken zijn filmpjes gemaakt die

later met de gedecoreerden en de fa

den gedeeld zullen worden. Als de rijksmaat-

regelen dat weer toelaten, wordt er alsn

een feestelijke gelegenheid georganisee:

voor de gedecoreerden. Op dat moment wor-

den ook de versierselen uitgereikt.

 

 

Hieronder in het kort de namen, woonplaatsen en korte beschrijving van verdiensten van onze decorandi.

Delden

s in het verleden politiek actief geweest voor de VVD in 0.a. Amerongen en de regio Utrecht. Jarenlang was hij ook

estuursvoorzifter van een verzorgingshuis n Amerongen en hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de fusie van meerdere

v|evêorgîng:huîzen in Amerongen en omgeving. Daarnaast heelt meneer voel belangrijk werk gedaan voor de internationale service-club Kiwanis.

Delden

Tuim 26 |aar Îid van de vrijwilige brandweer (gemeente Ambt Delden, gemeente Hof van Twente, post Delden

en legenwoordig Brandweer Twente). Hij s tevens gewaardeerd kazernecoördinator van de post Delden.

Bentelo

is al 35 jaar buitfengewoon actief voor VV Bentelo. Hij heeft verschillende bestuurlijke functies vervuld maar was

ook jarenlang als trainer, scheidsrechter en organisator van grote waarde voor de vereniging. Zeer bevlogen ook als het op onder-

houd van hef sportpark of materiaal aankomt. En dat wordt niet alleen door Voetbalvereniging Bentelo gewaardeerd maar ook door

De Pol, het sport- en gemeenschapscentrum in Bentelo, en door de regionale afdeling van de KNVB.

Delden

is ongeveer vijf jaar voorzitter van Muziekvereniging Amicitia in Delden. Naast het in goede banen leiden van de

estuurlijke werkzaamheden en het verenigingsleven, levert hij vele hand- en spandiensten binnen de vereniging. Van het stimuleren

van de jeugd tot onderhoudswerkzaamheden aan hef gebouw en de inzameling van oud papier. Alles vandaag de dag in een geheel

ander daglicht door het corona-virus. In het verleden was hij ook actief voor SV Delden en Lions Delden.

Bovendien zet meneer zich in voor de zogenoemde Twenteweek, een vakantieweek voor ouderen met een lichamelijke beperking. Hij

is uiterst betrokken en zet zich voor 100% in voor alles waar hij zich aan verbindt. Ook voor RTV Oost.

Diepenheim

[zet zich in voor met name de ouderen in onze samenleving. Ook op haar werkzaamheden heeft het corona-virus een

grote impact. Tot voor kort was mevrouw dagelijks in de weer voor de Senioren Vereniging Diepenheim (voorheen Anbo], Vrouwen

van Nu, afdeling Diepenheim en Overijssel en Stichting Vrijwillige Hulpdienst, afdeling Diepenheim.

Bijzonder dat zij aan (min of meer) leeftijdgenoten nog zo’n belangrijke hulp biedt door koffie te schenken en recreatieve activiteiten

e verzorgen.

Delden

is een zeer betrokken en bevlogen lid van de Raad van Kerken Delden. Haar werk voor deze Raad van Kerken

wordt enorm gewaardeerd, evenals alle bijkomende werkzaamheden die ze voor rekening neemt voor de Heilige Geest Porochie c.q.

Heilige Blasius in Delden, Naast het vele kerkenwerk heeft ze zich ook jarenlang ingezet voor de Scouting in Delden. Als gastvrouw

.9 beheerder van de blokhut is ze ook daar van grote waarde geweest.

Ambt Delden (Ridder in de orde van Oranje Nassau)

Jarenlang was n gewaardeerd en gerenommeerd notaris en hij heeft binnen het notariaat diverse nevenfuncties

bekleed. Ook in onze buurgemeente Hengelo was hij actief voor onder meer de Sportraad Hengelo, de hockeyvereniging, Business-

Club FBK, thans Club van 83, de Twentse Golfclub en nog vele meer.

Delden

In een wat verder verleden was d van de ouderraad van RK Basisschool Twickelo in Delden. Meer recent zijn haar

iligersactiviteiten als penningmeester voor de Raad van Kerken en de redactie van het kerkblad. Ook als lid van de projecten-

groep Deldense kerken heeft mevrouw zich jarenlang verdienstelijk gemaakt, evenals voor Voetbalvereniging Rood Zwart (schoon-

maak van kantine en kleedkamers).

Hengevelde

eeff zijn sporen verdiend bij WVV 34 in Hengevelde. Als speler, als vrijwilliger en ook een aantal jaren als be-

stuurslid. Hij is bovendien de initiator van een nieuwe sportmethode; een combinatie van voetbal en bootcamp (VoBo].

Aan het einde van het jaar zal hij als gewaardeerd assistent van onze Goedheiligman de vereniging vertegenwoordigen.

Een mooie staat van dienst waar het vrijwilligerswerk bij zorgboerderij Rohaan in Markelo nog bijkomt. Zijn begeleiding van cliënten

tijdens wandel- en fietstochten wordt gewaardeerd.

earicelo (echtpaar)
In haar werkzame leven was mevrouw als leerkracht verbonden aan scholen in Zeist en Best. Veel extra inzet heeft ze daar getoond

naast het lesgeven en dat is op die scholen altijd erg gewaardeerd. In het Markelose is ze tegenwoordig actief binnen de Protestantse

Gemeente, de projectgroep Cultuur van Stichting Het Beaufort en Vrouwen van Nu. In het verleden heeft ze als activiteitenbegeleider

vrijwilligerswerk verricht voor de bewoners van AZC Klompjan. Tegenwoordig zorgt ze als gezinscoach voor de begeleiding van

statushoudersgezinnen in Markelo, samen met echtgenoot

B Merkelo (echtpaor
laast gezinscoach voor statushouders is ‚ok heel actief bij

- De Molen van Buursink, voor bijvoorbeeld het rondleiden van bezoekers, onderhoudswerkzaamheden en als webmaster

- Bij Stichting Heemkunde Markelo, voor bijvoorbeeld het digitaliseren van het archief en ook was hij betrokken bij de oprichting van

Stichting De Hofmarken

- Actief bij Museumboerderij Eungs Schöppe, een mooie toeristische voorziening voor het dorp Markelo.

En bijzonder is zijn inzet voor Stichting Manengouba, ter bevordering en ondersteuning van ontwil

Het land waar hij zich in zijn werkzame leven ook heeft ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking.

 

 

  

  

   

   

teiten in Kameroen.

iepenheim

ùxeef betrokken bij Pluimvee- en Konijnen Vereniging Diepenheim. Met de paplepel

ingegoten door vader

Al op jonge leeftijd heeft hij zich ontfermd over de administratie. Pas later, inmiddels 50 jaar geleden, volgde een officieel lidmaat-

schap van de vereniging. Vele taken heeft hij in die jaren op zich genomen, 0.a. die van tentoonstellingssecretaris.

Sinds een aantal jaren is |ook actief bij Old Deep'n. Genealogie en het op orde houden van de bibliotheek zijn in

korte tijd een specialisme geworden.

 

Gemeentehuis gesloten op

7 gsdag

 

In verband met Bevrijdingsdag is het gemeentehuis gesloten op

dinsdag 5 mei. Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Voor ondernemers blijven we bereikbaar via

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket.

Meldingen Openbare ruimte kunt u doen via

www.hofvantwente.nl/meldingen.

Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt v bellen naar: 06

- 11 30 88 27 (bijv. voor verstopte rioleringen, storingen openba-

re verlichting, kapot wegdek of gevonden huisdieren} Dit nummer

is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimte. Niet

voor andere zaken.  

 
Vanwege Bevrijdingsdag zijn er andere

openingstijden en inzameldagen.

TWSTEM

 

 

Op Bevrijdingsdag 5 mei] haalt Twente Milieu geen afval op. In

plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 2 mei de con-

tainers legen. De klantenservice is deze zaterdag tussen 09.00

- 15.00 uur bereikbaar via: telefoonnummer 0900-85201 11 of

via: het contactformulier op www.twentemilieu.nl/contact.

4 mei herdenking en

Bevrijdingsdag 2020

 

Dit jaar is alles anders vanwege het coronavirus. Ook de jaarlijkse

herdenking op 4 mei zal anders verlopen. Dit jaar worden geen stille

tochten en herdenkingsbijeenkomsten gehouden in onze kernen. Wel

leggen onze collegeleden bloemen bij de herdenkingsmonumenten

in de zes kernen. Niet zoals gebruikelijk rond de klok van 20.00

wur, maar op een moment daarvoor. Dat gebeurt zonder publiek.

Wilt v zelf een bloem leggen bij het herdenkingsmonument in uw

kern? Doe dit dan ergens gedurende de dag en niet om 20.00 uur.

Vlaggen

Omdat we dit jaar vooral vanuit huis zullen herdenken, vraagt het

Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei

de vlag de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de

oorlogsslachtoffers. Normaal gesproken wordt er alleen 's avonds

gevlagd. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur

zonder wimpel. Gemeente Hof van Twente sluit zich graag bij het

verzoek aan om op4 mei de gehele dag de vlag halfstok e hangen.

Onze vlaggen zullen de gehele dag halfstok hangen in de kernen.

 

Op 5 mei 2020 steken we de vlag uit om de vrijheid uitte dragen

en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

De vlag (zonder wimpel] mag worden uitgestoken van zonsopgang

tot zonsondergang.

Kaars branden

In onze regio Twente is ook het initiatief ontstaan om vanaf zonson-

dergang op 4 mei een kaars te branden in de (voor}tuin of op het

balkon als teken van verbondenheid met elkaar. Een mooi initiatief

waar gemeente Hof van Twente zich graag bij aansluit. We no-

digen v uit om dat ook te doen. Let u wel op de brandveiligheid?

Muziek

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt geoefende bespelers van

blaasinstrumenten ook uit om tijdens de Nationale Herdenking het

taptoesignaal vanuit huis mee te spelen om 30 seconden na 19.58

wur. Om 20.00 uur volgen twee minuten stilte en aansluitend kan

het Wilhelmus meegezongen worden.

Meer informatie over het taptoe-signaal en het Wilhelmus is te vin-

den op www.4en5mei.nl

  

 

Oproep aan groene ondernemers

in de Hof!

 

De gemeente Hof van Twente wil zich graag, samen met u, inzetten

voor het versterken van biodiversiteit. Als groene ondernemer komt

u veel in contact met het groen en de inwoners in onze gemeente,

bijvoorbeeld n uinen, op erven, in de winkel, of mogelijk in het bui-

tengebied. Daarmee heeft u belangrijke en vaak posiieve invloed

op de leefomgeving van de inwoners, maar ook van talloze soorten

vogels, zoogdieren, planten en insecten.

Heeft u ideeën over hoe we samen kunnen werken aan het behou-

den en versterken van biodiversiteit? Kunnen we bijvoorbeeld ge-

zamenlijk inwoners stimuleren om voor een meer natuurlijke tuin te

gaan? Kunnen we samenwerken op het gebied van kennisdeling en

communicatie? Kunnen we gezamenlijk interessante aanbiedingen

en/of acties bedenken voor onze inwoners en ondernemers? We

kunnen samen evenementen organiseren (wanneer dit weer mag]

in het kader van biodiversiteit. Of misschien heeft u een mooi voor-

beeldproject dat u kunt laten zien?

Kortom, heeft u hier ideeën over en/of wilt u de kansen benutten

van ons programma biodiversiteit? Dan zien we uw reactie graag

tegemoet via de mail: groenloket@hofvantwente.nl. Dank u wel voor

uw bijdrage alvast!

 

www.hofvantwente.nl

 @' hof van twente



WAT MAG WEL.,

WAT KAN NIET? N

 
We begrijpen dat mensen graag iets voor elkaar betekenen. Zeker als er iets

te vieren is, of als je érg graag weer eens iets leuks wilt doen samen. Toch is

het soms lastig... want: wat kan nu wel en wat kan nu niet?

   

     
 

  

      

     

Wat kan niet?

 

Optreden van een

blaaskapel voor een

verpleeghuis

Met een groep

… vrienden de tuin

versieren bij iemand

“ die 50 wordt

 

Fflì Drive-in

bioscoop

fiets- en

Georganiseerde

wandeltochten Q

 

 

 

Hoe kan het wel?

 

Je familie ontmoeten

bij het raam (maximaal

2 personen) of via een

videoverbinding.

 

Met maximaal 2 mensen

de tuin versieren en de

andere vrienden via een

videoverbinding erbij

laten zijn.

 

  

Thuis Netflixen,

eventueel samen

met vrienden via

een videoverbinding

Alleen of met z'n

tweeën fietsen of H

wandelen H

f Meer voorbeelden en uitleg: www.hofvantwente.nl/hoekanhetwel
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Brievenhulp op afspraak

S°l t‚ HOF VAN TWENTE - Heeft u hulp
U © formulieren en met het invullen ervan?

Kan dit het niet langer wachten?

nodig bij het lezen en begrijpen van

Dan biedt Salut ‘De Brievenhulp op afspraak'.

   
Heeft u hulp nox brieven, iets online regelen, aanvra-

gen van Digid of iets dergelijks, dan kunt u appen of bellen met Sa-

lut. Er wordt dan een afspraak gemaakt met u, wanneer u bij Salut

kunt komen. Salut heeft een seffing gecreëerd die Coronarproof is

en waarbij zij u toch kunnen helpen. De richtlijnen vanuit de over-

heid worden strikt in acht genomen, dus 1,5 meter afstand, geen

handen geven en u komt alleen. Moet u nog aangifte inkomstenbe-

lasting doen en kunt u nu ook even geen hulp hierbij krijgen? Salut

kan v helpen uitstel aan te vragen. Dit moet voor 1 mei aanstaande.

Wiltu een afspraak? App SAS

of bel Salut 0547-260053

 

Uitstel gemeentelijke belastingen

voor ondernemers

 

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de

verspreiding van het coronavirus is groot voor het

Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmid-

dels een uitgebreid maatregelenpakket om onderne-

mers te ondersteunen. De gemeente Hof van Twente

wil hieraan bijdragen door ondernemers uitstel te

verlenen van de betaling van de gemeentelijke be-

lastingen.

   

Zie voor meer informatie en het aanvragen van uitstel gemeente-

lijke belastingen op onze website:

www.hofvantwente.nl/uitstel-belasting

Werkzaamheden aan de A35:

1 tot en met 7 mei 2020

 

Rijkswaterstaat voert tijdens één weekend en twee

nachten in de periode van vrijdagavond 1 mei tot en

met donderdagochtend 7 mei 2020 groot onderhoud

uit aan de A35 richting Almelo/Amsterdam op het

knooppunt Buren. Het verkeer moet rekening houden

met een langere reistijd.

Weekend —en nachtwerkzaamheden

Het werkvak bevindt zich op het knooppunt Buren (Zie het kaartje)

Tijdens de werkzaamheden is de A35 afgesloten voor het verkeer

ichting Almelo/Amsterdam vandf afrit Delden (28), van:

jdag 1 mei 20.00 tot maandag 4 mei 2020 05.30 uur;

maandag 4 mei 20. 10 tot dinsdag 5 mei 2020 05.30 uur;

woensdag 6 mei 20.00 tot donderdag 7 mei 2020 05.30 ur.

De omleidingen worden aangegeven met gele borden en tekstkar-

ren langs de snelweg én op de wegen van gemeenten en provin-

cie. De extra reistijd kan oplopen tof 20 — 30 minuten. Er kan ca.

15 minuten vertraging ontstaan op de A35 door filevorming van

het verkeer dat de omleiding (N346] linksaf op wil draaien. Wij

zetten verkeersregelaars in waar nodig om de veiligheid te borgen

en de doorstroming op gang te houden.

 

 

In de nacht van 5 op 6 mei vinden geen werkzaamheden plaats

omdat 5 mei een officiële feestdag is.

Over de werkzaamheden

In het weekend wordt in de bocht richting Almelo/Amsterdam op

het knooppunt Buren het asfalt en de onderliggende constructie

verwijderd en vervolgens hersteld

Wil je graag ervaringop-

Vrijwilligersvacature

doen, andere mensen ont-

© moeten,een zinvolle tijdsbe-

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod. Meer…;:w

ijn.nl, bel 0547-260053, SAS

maíl vrijwilligerszaken@salut- n

STICHTING DIERENAMBULANCE

HOF VAN TWENTE ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Heb je een groot hart voor dieren en wili je graag

EE

Dan ben jj diegene die wij zoeken!

Omsch vrijwilligerswerk

Je rugilll'::'g voert een chipcontrole uit bij de vermiste en ge-

a EOS LS

E

en advies tijdens schooll / spreekbeurten en bij evene-

menten,Je assisteertde (dieren) poliie, brandweer en boswachter.

Jouw profiel

Je hebt een hart voor dieren, bent befrouwbaar, doortastend en

toont initiatief. Je kunt klanten voorzien van telefonisch advies en

Ie bentin het bezit van een rijbewijs.

Werkuren per week/maand

Op woensdag of zondag van 09.00 uur ‘s ochtends tot en met

SO ndeee

Wij bieden

Samenwerken met een collega vriwiliger. Je wordt ngewerkt en

B E e E a T je

sprekken. Het delen van ervaringen van de wrjwligers onderling

zodat je deze mee kan nemen in je werk. Ondersteuning voor

advies/ begeleiding indien nodig; je staat er nooit alleen voor.

Doelstelling inisatie

Het doel van stichting Dierenambulance is het bieden van hulp

aan het dier in nood. Dieren hebben recht op goede zorg! Ons

werkgebied omvat de gemeente Hof van Twente. De Dierenambu-

lance is een stichting die niet primair gericht is op het maken van

winst, sociale of maatschappslijke doelen voeren de boventoon.

Onze overheid stelt geen financiële middelen beschikbaar die ons

helpen bij het uivoeren van onze diensten, het periodiek onder-

houd aan onze ambulance, het bijhouden van onze website, de

aanschaf van diervoeders, dierenartskosten, ef cefera. Aangezien

dit dikwijls hoge kosten meebrengt, en wij geen vaste inkomsten

‚ zijn wij aangewezen op sponsoren zoals Kiekeboe

Kringloop, maar ook op donaties van particulieren, vrijwilligers

en bedrijven.

E

In de twee nachten doordeweeks brengt Rijkswaterstaat wee nieu-

we lagen asfalt (ZOAB) aan.

De onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht

weer gaan de werkzaamheden mogelijk nief door en worden ze

opnieuw ingepland.

Kijk voor meer informatie op: www-rijkswaterstaat.nl/grootonder-

houdoostnl of op www.hofvantwente.nl
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Op 21 april 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, her-

ziening Oude Goorseweg ong. en Borculoseweg 53-55 Diepen-

heim' ongewijzigd vastgesteld.

Voor een perceel aan de Oude Goorseweg (nabij nummer 6}

in Diepenheim is een plan ontwikkeld voor de realisatie van

een zogenoemde eswoning. In het kader van de gemeentelijke

rood voor rood regeling wordt aan de Borculoseweg 53-55 te

Diepenheim circa 3.000 m? aan landschapsontsierende bedrijfs-

bebouwing gesloopt waarvan 1.000 m? wordt ingezet ter com-

pensatie van de woning aan de Oude Goorseweg. De bestem-

ming van beide locaties wordt gewijzigd in 'Wonen'. Om deze

ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze

herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze inge-

diend. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. Het

bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 30 april tot en met 10 juni 2020

voor iedereen ter inzage en is in te zie

- 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.DPxOGRSEWEGENBRCWG-

VS-10.

 

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden van: _ http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735. DPxOGRSEWEGENBRCWG-/NL.IMRO.1735.

DPxOGRSEWEGENBRCWG-VS-10

Vervolg

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag be-

roep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;

-die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn

geweest;

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afde-

ling: Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Dr. C.A.J. Quantstraat 17, Diepenheim

het kappen van bomen, (Sportpark De Koppel) ‚ 15 april 2020

Oude Haaksbergerweg 5, Diepenheim

het kappen van een walnotenboom 12 april 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Vondersweg 3a, Hengevelde

het bouwen van een bijgebouw

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Needseweg 1, Diepenheim

het veranderen van een Ï
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Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Herikerweg 31, Markelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, van 22 april

2020 tot en met 29 april 2020

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarsct ienen 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 bezwarenpro-

cedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

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

beslissing op het bezwaarschrift, don 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 voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ont-

werpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak]

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 drin-

gende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de beslis-

sing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om

een 'voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure

wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie die het

beroep behandelt.

Vervolg

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hier-

tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-

ning bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat

een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het ver.

zoek moef zijn voorzien van dafum, naam, adres en handtekening

Ook moet vermeld worden waarom v 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 f

De bovengenoemde aanvragen en beslui

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

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

gen 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.

  

Aa Ie evenementenvergunningen kunt u inzien

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

aangevraagde-everementenvergunningen.html

Verkeersbesluit

* Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Lange-

straat 118b in Delden

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


