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| HOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Email: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummer: 0547-85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47

WhatsAppnumm

(U krijgt antwoord binnen 24 uur]

Ù kunt ook chatten met de gemeente vi:

vewwhofvantwente.nl. [ussen 09.00 en 1200 wur)

 

 

 

   

 

In verband met de cyberaanval kunnen

wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

 

i …
wwwl ntwente.nl/storinggemeentehuis

vnor|o de actuele status van onze dienstver-
lening.

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 ruimie buiten de

kantoortijden van de iemeeme kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen 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 over de cyberaanval.

De medewerkersdie u 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:

* Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Tijdelijke ondersteuning
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Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door

de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel onder-

nemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor

hebben veel mensen minder inkomen dan eerder. Zij hebben

daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen

tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke

Kosten. Ditis geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft

als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen

heelt met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om:

* de huur of de aflossin

© de rente van de hypotheek

* de kosten van elektriciteit, gas en water.

De TONKcuitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Partici-

patiewe).

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met

juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is

Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering

aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt

nodig heeft

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uit

kering, zoals een toeslag van UWV op uw WW.uitkering? Dan

moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een

andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig

inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben

op de TONKuitkering.

Wilt u een aanvraag indienen of wilt u meer informatie, ga dan

naar onze website: www.hofvantwente.nl/tonk
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Raadsvergadering

dinsdag 20 april 2021

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van

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

vergadering live volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de gemeente

Hof van Twente op dinsdag 20 april via Pexip videovergaderen

Onderstaand treft u de agenda aan.

De voorzitter,

Was getekend

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

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

 

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering

van 13 april 2021

3. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

Meningvormend

8. Regionale Energie Strategie

9. Ambitiedocument Omgevingswet

10. Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024

en uitvoeringsprogramma 2021  
   

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

WIJ zijn
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Winnaar Hof van Twente Opschoondag

Zaterdag 20 maart 2021 deden veel inwoners uit Hof van Twente mee aan de Landelijke Opschoondag. Wij verbonden er een prijsvraag

am en woegen om deo t deln op Facebook o nlogram
Woensdagmiddag 7 opril 2021 kwam wethouder Harry S olten de prijs uitre

de winnaar geworden. Van harte gefeliciteerd!

en: een insectenholel en een doos Merci chocolade 

vertelde enthousiast da ze vaker met deze kinderen zwerfafval gaat opruimen om zo de kinderen mee te geven dat afval opgeruimd moet

worden en niet in de natuur kan blijven liggen

   
  

Op de foto laten de kinderen vit de Torenvalkstraat in Delden trots hun gewonnen prijs zien

Bijna 1500 tekeningen van Dromen van Bomen voor verpleeghuizei

Aan de kinderen in Hof van Twente is gevraagd hun droom van een boom te tekenen. En dat hebben we geweten! Er zijn bijna 1500

inzendingen ontvangen! De y heeften nke kus gehod om ale ekeningen t voo f te bekijken. In 5 lefijdscategoriën zjn de $
mooiste tekeningen uitgekozen. Die tekeningen worden afgedrukt op een bloeikaarten elke leerling van de school

die die tekening heeft gemaakt, krijgt zo'n bijzondere bloeikaart! Alle teker de

overhandigd aan de bewoners van de verpleeghuizen in Hof van Twente.

E

waar de leerling op zit

en worden op donderdag 22 april, de Dag van de Aarde,

open daar heel wat bewoners blij mee te maken!

I”

    

 
De 8arigeĲuit Goor van de Prins Constantijnschool vroeg zich af of er met deze droombomen-tekeningen-actie ook bomen:te winnen zijn.

f zou hij wel logisch vinden. En daar heeft hij gelijk inl En daarom hebben we dat geregeld! De 5 winnaars én natuur-

Tiklel rijgen 3 bomen: 1 voor huis, 1 voor de school en | voor een verpleeghuis (alle verpleeghuizen krijgen vikindelijk een

boom). Die zullen in hef najaar geplant worden. Dank voor het meedenken

van HofPower, Hofkracht en Groene Loper Hof van Twente.

De jaarlijkse bloeikaartenactie is'een samenwerking

IE

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding heb-

ben 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

VRIJWILLIGER HUISWERKBEGELEIDING BASISSCHOOL

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die graag basisschoolkinderen begeleid

in hun ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Kinderen hebben door corong een bizarre en lastige tijd, het school-

werk is daardoor in het gedrang is gekomen. Sommige kinderen

kunnen hierbij extra hulp gebruiken.

Je begeleidt schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 1/m 12 jaar

oud op o.a: het gebied van lezen, topografie, en het leren van de

tafels. De contacmomenten zullen plaatsvinden op KBS De Albatros

in Goor. Het project betreft een pilof welke loopt tot aan de zomerva-

e E ee E

Jouw profiel

Je hebt affiniteit met kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud en bent

enthousiast om hen te begeleiden in hun schoolwerk. Je beheerst de

Nederlandse taal in spraak en schrift en heb je affiniteit met de on-

derwerpen waar de kinderen mee aan de slag moeten.

  

  

  

 

Werkuren per week/maand

Het gaat om één middag per week (iussen 14:15 en 18:00 uur)

gedurende 1 tot 1.5 uur voor de begeleiding.

 

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

 

dinator van Salut en regel-

matige evaluatiemomenten

tijdens de huiswerkbege-

leiding met betrokkenen

om op deze manier een

duidelijke structuur te vormen voor het project.

Daarnaast reïskostenvergoeding en verzekering.

 

 

Doelstelling organisati

Salut zet zich n voor het welzijn van de inwoners in de gemeente Hof

van Twente, daar horen natuurlijk ook de jongere generaties bij! De

welzijnsorganisatie heeft als een van haar pijlers preventief werken.

Het bieden van huiswerkbegeleiding op basisscholen past binnen de

missie en visie van Salut. Onze visie is dat elke kind talenten heeft en

dat ieder kind mee moet kunnen doen binnen de samenleving en zo

dus recht heeft op gelijke kansen en mogelijkheden. Verder gaan wij

uit van de kracht van het kind.
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Omge gsvergun! igen

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Spenkelinksweg 4, Ambt Delden

het kappen van bomen

Mulderskamp 64, Goor

het bouwen van een carport en pergola

Stationsweg 224, Markelo

het verbouwen van een logiesgebouw 28 februari 2021

Rectificatie; Bökkerinkslaantje 1 en 3, Delden

het kappen van twee beuken 23 maart 2021

De Kolk 1 h, Delden

het plaatsen van een serre

Witterietsweg 3 a, Markelo

het bouwen van een vleesvarkensstal en het plaatsen van een

luchtwasser op een bestaande stal 8 maart 2021

Verleende

Omgevingsvergunningen (regulier)

30 maart 2021

10 maart 2021

 

23 maart 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Bollenweg 15, Ambt Delden

het bouwen van een woning (vervanging bestaande bedrijfswo-

ning), ter inzage vanaf vrijdag 19 maart 2021 30 opril 2021

Enterbroekweg 14, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een woonunit,

ter inzage vanaf vrijdag 19 maart 2021 30 opril 2021

Stati. at 30, Markelo

het tijdelijk wijzigen van de bestemming ten behoeve van een

vaccinatielocatie, (sporthal 'De Haverkamp') ter inzage

vanaf woensdag 7 april 2021 19 mei 2021

Beldsweg 29, Ambt Delden

het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting,

ter inzage vanaf dinsdag 6 april 2021 18 mei 2021

Potdijk 2, Markelo

het aanleggen van een uitrit,

ter inzage vanaf dinsdag 6 april 2021

Hengevelderweg 6, Diepenheim

het aanleggen van een grondwal,

ter inzage vanaf donderdag 1 april 202

Bomhof 64, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit,

ter inzage vanaf donderdag 1 april 202

 

 

18 mei 2021

13 mei 2021

13 mei 2021

Verleende Omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Visschersdijk 10, Markelo

het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting,

ter inzage vanaf donderdag 15 april 2021 27 mei 2021

Verlengen beslistermijn

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Enterbroekweg 14, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het vernieuwen van een

aangebouwde vaaltstal

Enterbroekweg 14, Markelo

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Plasdijk 12, Markelo

het bouwen van een kapschuur

Stokkumerweg 9, Markelo

het bouwen van een schuur

van Coeverdenstraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Zienswijzen

Reactie tot

Breukersweg 10, Goor

het wijzigen van de opslag en dossering van PAX 18 vanuit IBC's,

naar áe opslag en dossering vanuit een bovengrondse tank,

ter inzage vanaf donderdag 15 april 2021 27 mei 2021

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Beldsweg 29, Ambt Delden

het wijzigen van de biologische varkenshouderij

 



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 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 bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct be-

roep 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 we-

ken 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. Be-

roep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

nswijzen

i 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

afspraak) 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.

  

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 volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. 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.

Vervolg

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 ter inzage 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 f telefonisch met 0547.858585. Postadressen Ge-

meente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank

Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500

EA Den Haag.

  

WIST U DAT HARD PLASTIC

GEEN VERPAKKING IS?

Bij verpakkingen gaat het om

EE EEWEINE ESA

blik en drankenkartons.

Gebruiksvoorwerpen van h

plastic, zoals tuinstoelen,

zijn geen verpakkingen

en mogen er daarom

niet bij. Dit afval >

kunt u kwijt op het

Milieupark.

 
Wij mogen wel bij verpakkingen!

Bijna al het verpakkingsafval uit uw badkameren

keuken mag bij verpakkingen. Dit zijn bijvoorbeeld

ege blikjes, lacons en plastic af\al van verpakkingen.

Kijk voor meer informatie op

twentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen

 

THotvan TWSTEMILIEU

Schoon, gezondeen fris

  
www.hofvantwente.nl

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


