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Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis

In verband met de cyberaanval kunnen
ij niet de dienstverlening leveren, zoals u
van ons gewend bent.

Postadres:
Posibus 54, 7470 AB Goor
Emoil info@hofvantwente.nl
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Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

J

www.

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

Gemeente Hof van Twente

WhaisAppnummer:
U krijgt antwoord binnen
U kunt ook chafen met de gemeene vio:
vww.hofvantwente.nl. {ussen 0900 en 12.00 uur]

houdt in 2021

ntwente.nl/storinggemeentehuis

voor de actuele status van onze dienstver-

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

www.hofvantwente.nl

‚.hofvantwente.nl en

Komt u n aanmerking voor onze beperkte
dienstverlening?
Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Storingsnummer gemeente Hof van Twente
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de Íemeeme kunt u bellen naar:

De medewerkers die u hier te woord staan

hebben daar ook geen kennis van.
Milieupark Groen-Recycling Twente
Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Dit nummer is alleen buiten kantoorlijden bereikbaar en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,
drukriool of bomen op de weg. Let op!

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark
Openingstijden Milieupark:
* Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur
* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
over corona of over de cyberaanval.

titel Fairtrade Gemee
De
landelijke jury van de campagne
Fairtrade Gemeente heeft de titel
voor
Hof van Twente verlengd. Dat
betekent dat Hof van Twente zich ook
in 2021 en 2022 met trots Fairtrade

Gemeente mag noemen. Dit is het

resultaat van goede samenwerking
tussen kernteam Fairtrade Hof van

Twente, de gemeente en natuui

p ;R

veel ondernemers, instellingen en or-

ganisaties die Fairtrade in de Hof ondersteunen. Faîrtrade streeft eerlijke

handel na waarbij
boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een be-

tere plek krijgen in

AE

WORD OOK VRIJWILLIGER B DE
WERKGEVER VAN NEDERLAND]

de handelsketen.

e jury
ike jury schrijft in het juryrapport:

-

‘Vanaf de start werkt het kernteam van Hof
van Twente met veel enthousiasme aan de

Fairtrade boodschap. Het kleine enthousiaste

kernteam zet de schouders eronder en laat

zien dat een klein team veel bewustwording
kan creëren, ga vooral zo door!”

s

Deze foto is van de eerste uitreiking Fairtradegemeente in 2019
Draagylak fairtrade bij bedrijven en instellingen
voorzitter kernteam: 'Wij nodigen graag iedereen uit die een beetje tijd heeft om het samen voor elkaar te krijgen dat
‚odschap verder wordt uitgedragen. Het gaat tenslotte om het bevorderen van een universeel mensenrecht: een eerlijke prijs voor uw
(landbouw]producten en de mogelijkheid om uw kinderen naar school te laten gaan, omdat kinderarbeid dan niet meer nodig is.”
Dank aan alle Fairtrade deelnemers en ondersteuners!

Vooral de ruim 50 deelnemende bedrijven, winkels, scholen, ZZPers en organisaties in Hof van Twente maken het mogelijk dat wij de
i
| Fairtrade Gemeente mogen blijven dragen. Dat doen ze allemaal door minimaal twee Fairtrade producten te gebruiken of
te verkopen. Alleen zo kan Hof van Twente een Fairtrade Gemeente blijven. Wij bedanken hen voor hun inzet en steun; mede dankzij hen
is de titel Fairtrade Gemeente met twee jaar verlengd.
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gaat. Klinkt
als.. Brandweer Twente! Ben jj ON FIRE? Brandweer Twente zoekt voor 18 kazernes collega's

die zich willen inzetten voor een veilig Twente. Op maandag 1 februari heeft Brandweer Twente de online campagne
voor het werven van vrijwilligers afgetrapt. Word vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederlandt

_
is 24/7
ON FIRE'is _
is één vanbrandweer.
de vrijwilligers
die centraal
staatTwente
in de inonline
wervingscampagne. Ze laat zien hoe een
gezinsleven
te combineren
met de vrijwillige
Hoe past
Brandweer
uw leven?
BijruimBrandweer
Twente zijn
bijnaonze
70029vrijwiligers
bestrijden
samen leder
met hunjaarcollega's
4.000 incidenten.
“Vanuit
kazernes inactief
Twenie_
werken we 24B
uur per«ndaB
aan een
veilig Twente.
zoeken wejaarlijks
weer

Wilt u ook meedoen als Fairtrade ondersteuner? Stuur een mail aan info@fairtradehofvantwente.nl.

enthousiaste
vrijwilligers
zoals uit
Het werk bestaat
onder meer

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws kan via www.fairtradehofvantwente.nl

het

die zich hiervoorwillen inzetten”, a\dus_secvorhcofd Repressie bij Brandweer Twente.

blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van ver-

Keersslachtoffers, Werken bij de brandweer is uldogend, afwisselen. en dankbaer Ben Ì ook ON FIRE?

Vrijdag 5 februari is het weer de landelijke Warme Truiendag
Doet u ook mee?

Wij zoeken enthousiaste en gedreven vrijwilligers voor de kazernes van Boekelo, Borne, De Lufte, Delden, Den Ham, Denekamp, Diepenheim, Enter, Glanerbrug, Goor, Haaksbergen, Holten, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden.
Twente kan op u rekenen!
Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten voor een uitrk
van vrije opkomst]. U wordt onderdeel van een hecht team binnen een kazerne.

op de kazerne kunnen zijn (op basis

U ontvangt als vrijwiliger een vergoeding voor opleiding,

zeíìmngden ‚en wanneer u wordt ingezet bij een calamiteit. Uw inzet als vrijwilliger is cruciaal, de inwoners van Twente rekenen altijd op
e

brandweer.

Flexwerkende vrijwilligers op kazernes
In verband met COVID-19 is dit jaar de campagne voornamelijk online. De campagne richt zich ook op de doelgroep flexwerkers, mensen
die voor hun werk niet gebonden zijn aan een vaste werkplek. We bieden hen gratis werkplekken met voorzieningen aan. Belangstellenden

zijn verbonden aan een kazerne en zijn onderdeel van het lokale team. De flexwerker is gemiddeld twee dagen in de week in de kazerne
en rukt bij een alarmering uit. We maken het graag mogelijk, hoe past Brandweer Twente in uw wereld?
Kom werken bij de warmste werkgever van Nederland
Wilt u maatschappelijk relevant zijn? U als brandweervrijwilliger inzetten voor mens en dier in Twente? Laten we samen uitzoeken hoe we
dat slim kunnen combineren met uw studie of baan, uw levensstijl en thuissituatie. Bent u benieuwd hoe een gezinsleven te coml
met de vrijwillige brandweer? Kijk dan op www.werkenbijbrandweertwente.nl en word ook vrijwil
warmste werkgever van Nederland!

kan tot en met maandag 1 maart. Op zaterdag 13 februari organiseert Brandweer Twente een online

informatiebijeenkomst waarvoor u zich via de site kunt opgeven.

Maken van warmtefoto's

uitgesteld door avondklok

De bedoeling was om
eind januari / begin februari, wanneer de weersomstandigheden goed zijn, warmtefoto's te gaan maken. Met een warmtefoto van het huis wordt duidelijk waar warmtelekken zitten en kunnen
mensen isolatiemaatregelen nemen. Door invoering van de avondklok stelt

de gemeente het maken van de warmtefoto's uit, tot de avondklok niet
meer geldt. Voor het maken van warmtefoto's mag het buiten niet warmer
zijn dan 5

graden Celsius. De

gemeente hoopt dat na de periode van

d6 ovondkiok de weeromstandigheden nog stecds goed zijn bm de foto's

alsnog te kunnen maken. De gemeente informeert de aanmelders voor de
warmtefoto's per email en via www.hofvantwente.nl/warmtefoto.
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De verwarming één graad lager, scheelt 5% op de energierekening. Goed voor milieu én portemonnee! En hoe leuk als je dan in jouw
zelf ontwor
trui kan wegkruipen! Scholieren in Hof
van Twente ontwerpen jaarlijks hun favoriete trui. Dit jaar
i
pen door
inzendingen! De winnende truien van dit jaar en de afgelopen jaren zijn te bekijken op www.warmetruien.nl. Wilt u ook zo'n trui? De
truien zijn na te bestellen (tegen kostprijs) op dezelfde site.

(6 jaar) uit Diepenheim en#(beide 9 jaar) vit Markelo. Hun ontwerpis gekozen

Win een warme trui!

Doet u ook mee? Maak 5 februari een foto in uw warme trui! Mail de foto naar info@hofpower.nl of deel uw foto op social media met de
#warmetruiendag. Wie weet wint u dan één van de truien die door scholieren uit Hof van Twente zijn ontworpen! Meer weten? Neem

Contact op met NNN vie infoGhofpower.nl of

Tot afgelopen 21 janvari konden huiseigenaren zich aanmelden voor het

laten maken van een warmtefoto van de voorgevel van hun huis. Hier is

veelvuldig gebruikt van gemaakt. Bijna 1500 huiseigenaren hebben zich

ingeschreven.
ka het Wim
mekenMeulenkamp:
van de Íoo' "Wij
ii doorgaan
vonwege
invoering van Helaas
de avondklok.
zijn ontzettend
blij

met de overweldigende belangstelling voor warmtefoto's. Dat laat zien dat
er interesse is om met duurzaamheid van het huis aan de slag te gaan.
Volgens de regels mogen de makers van de warmtefoto's met een werkge-

Tiep o

versverklaring wel op pad buiten de tijden van de avondklok, maar gezien
de ontwikkelingen rondom de avondklok en de voorbeeldfunctie die wij als
gemeente hebben, vinden wij het nu niet passend om de warmtefoto's te laten maken.
Wij vragen daarvoor begrip van onze inwoners.”
Lees het volledige nieuwsbericht op www.hofvantwente.nl/nieuws

WI zijn

www.hofvantwente.nl

hof van twente
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Omgevingsvergunningen

Vervolg

Vervolg
Schietbaan 19, Delden

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Stokkumerweg 13, Markelo
het kappen van bomen

Suetersweg 13, Bentelo
het kappen van bomen

Ontvangen op
21 januari 2021
22 januari 2021

Diepenheimsestraat
57,enHengevelde
het vergrofen van een woning
het plaatsen von een dakkapel
Tijenesch 19, Delden

het bouwen van een carport

21 januari

2021

20 januari 2021

Verleende omgevingsvergunningen
(regulier)

hetvergroten van een woning

21 januari 2021

hetvergroten van een woning

21 januari 2021

Als u wilt
1e informatie:
is u wilt reageren, zievoorziening
informatie:
Bezwaar/Voorlopige

19 januari 2021

het verplaatsen van een zuigbuis,

Pieter Langendijkstraat 61, Goor
Oude Haaksbergerweg 129, Goor
het bouwen van een overkapping

Peckedammerstraat ongenummerd, Diepenheim
het aanleggen van een uitrit

18 januari 2021

hef bouwen van een berging

21 januari 2021

sen van damwanden

21 januari 2021

Dr. C.A.J. Quantstraat 20, Diepenheim

Kanaalweg
Kanaalwegen het
2c),tijdelijk
Markelo
het bouwen van ong.d(ncwsl
een tijdelijke menginstallatie
plaat-

ĳ tot
Reactie

Groenlandsdijk ong. (nabij huisnummer 2), Markelo

ter
inzage vandf dinsdag
26 januari
Ambachtsweg
ong.,
Goor 2021

3 maart 2021

ter inzage vanaf maandag 25 januari 2021
Effinck ong., Markelo

2 maart 2021

het bouwen van een bedrijfswoning,

het inzage
bouwenvanaf
van een
woning,21 januari 2021
ter
donderdag

26 februari 2021

D NINeaN

Esweg 4, Diepenheim
het bouwen van een woning,

ter
inzage vanaf 4idﬁarkelo
22 januari 2021
Voordes

27 februari 2021

het
van twee bomen, ter inzage vanaf vr';da
22 januari
2021,kappen
herplantverplichting
27 februari
2021

Potdijk ong. (toekomstig adres Potdijk 2), Markelo
hetbouwen van een woning,

_

f

ter
vonf
22 januari 2021
Deinzage
Dinkel
42,vnòdulg
Delden

27 februari 2021

ter inzage vandf vrijdag 22 januari 2021
P.C. Hooftstraat 28, Goor

27 februari 2021

hetvergroten van een woning,

_

hetbouwen
van een
ccrápon 27en het
plaatsen
ter
inzage vanaf
woensdag
januari
2021 van een erfafscheiding,
4 maart 2021

Voorlopige voorziening

Vrijwilligersvacature

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

Als u wilt reageren, zie
informatie:
Beroep/Voorlopige voorziening

Wil je graag ervaring op-

S°lU. steding
moeten
doen,
andere
oen zinvoll
mensen
tijdebeonthebben of je inzetten

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter
vragen om een 'voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beReactie tot

Van Kollaan 7, Goor
het brandveilig
gebruiken van een bouwwerk (supermarki, ter
inzage vanaf donderdag 4 februari 2021
13 maart 2021

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk
iets voor jou!

Verzoek om handhaving

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

ons ruime aanbod,
Meer

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. Wilt u een melding inzien, maak dan

Als u wilt reageren, zie informatie:
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Bovenbergweg ong., Markelo

telefonisch een afspraak: 0547-858585.

het bouwen van een opjaagkelder

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Als u wilt reageren, zie informatie:
Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kuimgaarden 15, Diepenheim

het brandveilig gebruik van een basisschool (obs Stedeke), ter

inzage vanaf donderdag 4 februari 2021

12 maart 2021

Raadsvergadering
dinsdag 9 februari 2021
In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van

het coronavirus zal de vergadering digitaal zijn. U kunt de|

of mail

VRIJWILLIGER
BIBLIOTHEEK AAN HUIS
BIBLIOTHEEK

HOF VAN TWENTE

Voor
de bibietheek in Hof
naar onthousiaste UriwiligersI!

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.

vergadering live volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

Locatie waar de stukken ter inzage

De voorzitier,

t
W o aan
boeken
ie bi deBilletheek
Huisezrge
aan Pef iB mersen
adres!1n # Dan ben

Was getekend
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Post dit bij jou:

liggen

De 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

Bezwaar

nl, bel 0547-260053, app SAS

Hierbij nodig ik v uit vor de vergadering van de raad van de gemeente|
Hof van Twente op dinsdag 9 februari om 19.30 uur via Pexip|
videovergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan.

Opening, agenda en spreekrecht burgers

Omschrijving vrijwilligerswerk

WI Î ook aroog d rijwiger oon de slag, moar op een moment

S

Sighedn, geen gebruik

r

kumen maken von de servees van d bibi.

graag met mensen

indt hetleuk om malerialen 1e bezorgen bij mensen
e vindt hetleuk om passende materialen voor iemand vit e zoeken

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland,

1. Opening en mededelingen

Dan ben i de vrijwiliger die we zoeken!

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

2. Vaststellen agenda

Jouw profiel

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift ndienen 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 zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.
Beroep
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de
beslissing op het bezwaarschriff, dan kunt u binnen zes weken na
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland
te Zwolle.

eeSE

at vragen wij van jou?

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van
19 januari 2021

. Lrlxel van je tijd, talent en enthousiasme op het moment dt jij
unt

« Je bezit sociale vaardigheden (inleven in, kort

< Je kont zelfstandig werken

praatje maken}

.

* Je bent n staat om gemakkelijk te communiceren met verschit
lende doelgroepen, van jong tot oud

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

* Je bent betrouwbaar

Informatie en vragen

« Je hebt affiniteit met lezen en
digfale vaardigheden

« e stemt regelmatig af of klant nog tevreden i

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

«e kent de indeling van de bibliotheek en de website en zijn
mogelijkheden

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling
Gemeenschappelijke Regelingen

Werkuren per week/maand

7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Dit s ofhankeljk van hoeveel knten je hebt. Ditkan minimaal 1x in
de maand
zijn tot 1x per week.

Meningvormend
8. Kaders programma biodiversiteit

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.

9. Corona en gemeentelijke financiën
Besluitnemend

10. Gemeentelijke schuldhulpverlening

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen
dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op
afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

www.hofvantwente.nl

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

D°els'ellinï
De bibliotheek organisati
is een inspirerende ontmoetingsplaats waar be-

zoekers worden uitgenodigd en verleid met een schatkamer vol
materialen, ideeën en verhalen. ledereen kan binnenlopen en
bezoekers kunnen er ongestoord verblijven, werken, rondneuzen
n discussiëren.

Als vrijwilliger heb jij daarin een belangrijke rol.
E

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

