ze

HOFNIEUWS

ate

ës Hof van
e Twente
e

Adressen en telefoonnummers

In verband met de cyberaanval kunnen
iet de dienstverlening leveren, zoals u

Seeer
e Hehe7,
Postadres: Postbus
54, 74707471AB DKGoorGoor

van
ijk ons gewend bent.

www.hofvantwente.nl en

wwuî…îudvu…l-…nllnori…-huis
voor de actuele status van onze dienstverlening.

Email:
info@hofvantwente.nl
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85
Ook bereikbaar onder: 14 05 47

www.hofvantwente.nl
Kent u ook iemand die een

onderscheiding verdient?
Op maandog 26 april 2021 zijn maar iefst (waalf inwoners van
Hof van Twente geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Een
Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is
een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maal:
schoppij

WhatsAppnummer
(U krijgt antwoord

binnen 24 wur

Uwww.hofvantwente.nl.
kunt ook chatten met (fussen
de gemeente
09.00 via:
en 12.00 uur)

knan
kuntv bellen naar:
«

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

geving.
aan eenop gevaarlijk
drukrioolDenk
of bomen
de weg. Letgatop!in de weg,

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of over de cyberaanval.

Stoom’ van start

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
© Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Êe“‘°

ó{

INFO

Hof van

oTwente GEMEENTERAAD

De nieuwe toegangsweg start vanaf de Enterseweg/Molenstraat en loopt dan via 'Op Stoom' tussen de sportschool en 'Landhuis Living’
door naar de Laarstraat

Wethouder Scholten is blij met de nieuwe

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren
Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van
belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens
voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in
aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan
de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog

op de verkeersvisie die we in 2013 al met
elkaar hebben vastgesteld. Het heeft best
wat voeten in de aarde gehad, maar zoals

gevraagd wordt Jie gegevens te leveren

raad Goor en een aantal bewoners van

de Blauwververij en D.. Bunschotenstraat
hebben we gekeken naar de beste oplossing voor het verkeer en dat gaan we nu
realiseren. Het mooie is dat dat aansluit

van de Stadsraad Goor

ol aangaf: “Zonder wrijving geen glans.
Ditis een project waar we met elkaar heel
trots op zijn.”

nheden

ijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij hwee ge-

legenheden
-Tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen', de dag voor Koningsdag.

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegen-

heid van Koningsdag 2022 moet vóór 15 juni 2021 bij de
burgemeester ingediend zijn.

- Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere,
gelegenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren worden

ingediend

Raadsvergadering
sdag 11 mei 2021

Maandag 10 mei beginnen de werkzaamheden. De weg wordt in etappes aange-

legd zodat het verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. De hoofdroute

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

zou rond de bouwvakantie klaar moeten

zijn.

De naam van deze nieuwe straat

wordt tijdens de feestelijke opening in de
zomer bekend gemaakt

e

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente op dinsdag 11 mei via Pexip videovergaderen
Onderstaand tref u de agenda aan.

e

of Beats Corona

lemand voordragen

De voorzitter,

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding,

neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burge-

Was getekend

lensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke
onderscheiding. Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan.

Wat hebben jongeren in de Hof bedacht om samen op een leuke, creatieve manier die anderhalve meter afstand te bewaren? Afgelopen
zomer stelde de gemeente in samenwerking met het jongerenwerk van Slut deze vraag aan jongeren uit Hof van Twente. Vig een unieke
GR code die middels bordjes door de Hof verspreid was, konden jongeren hun ideeën indienen. De indiener ontving een t-shirt met Corona, Alt, Delete en het beste idee maakte kans op €250,

nen. Wanneer u alle gegevens in beeld heeft, dient u het voorstel
in bij de burgemeester.

_(Delden)
en _Goor]
hundeideeën
in. Twee enthousiaste en creatieve
meiden wilden stuurden
graag aan
slag.

meester,

De medewerkers
die u hier te woord staan

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

Wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp gaven vrijdagmiddag 7 mei vanaf een heuse graafmachine het startsein voor de aanleg
van de nieuwe toegangsweg van 'Op Stoom’.

weg: “Zo wordt het voormalige TSB-terrein
een stuk toegankelijker en zichtbaarder.
In overleg met Goor Collectief, Stads-

Een Koninkl

dienstverlening?
Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Aanleg nieuwe toegangsweg

Voordragen
Als u iemand kent die naar uw mening een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die persoon
moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of (recent) hebben gehad. ledereen kan iemand voordragen voor een
lintje. Niet iedere voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in
aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet
namelijk aan specifieke voorwaarden worden voldaan.

Twee gel

Komt u in aanmerking voor onze beperkte

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

I

Zij is bereikbaar via telefoonnummer
kan in grote lijnen aangeven of de ver-

Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens begin-

g een oplossing door een polsbandje te maken die fril als je
ichter dan 1,5 meter bij iemand staat.
‚edacht verschillende teksten om op de grond te sprayen en mensen te helpen herinneren aan het
bewaren van 1,5 meter afstand.

Na de uitvoering van beide ideeën, vond op vrijdag 16 april de uitrei-

King
plaas
—.ebb…
beide
€250.
utgereit
gekregen
door wethouder Petervan Zwanenburg. ’ Zowel #»…bx„…

laten zien dat zij zich willen inzetten voor hun gemeente en daar zijn wij
heel blij mee. En daarom vinden wij dat ze allebei recht hebben op de
prijs” vertelt wethouder van Zwanenburg.

D e e n S z gewek merf
over het vervolg van beide ideeën

ul

Ontwikkelingen fase 2 De MarkeIII, Hengevelde
De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Marke II fase 2 in Hengevelde verlopen voorspoedig. De bouwstraten worden
aangelegd en de kaveluitgife kan beginnen als het bouwrijp maken klaar is.
Bouwrijp maken
Wegenbouw Lansink uit Saasveld is in opdracht van de gemeente begin februari gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase De Marke
IIL De werkzaamheden op het bouwplan bestaan uit het aanbrengen van riolering, kabels en leidingen, bestrating, verlichting en het
aanbrengen van wadi’s. Vanwege de slechte weersomstandigheden in februari is er wel wat vertraging ontstaan maar inmiddels kan het
bouwverkeer via de Needsestraat, Janninksweg en de nieuwe ontsluitingsweg het terrein bereiken. Hiermee wordt overlast door bouwverkeer in de kern zoveel mogelijk voorkomen.

e

mm

WIST U DAT EEN AFDEKZEIL

Tijdelijke bouwstraten
De tijdelijke bouwstraten worden verhard met asfalt in plaats van straatbakstenen. Dit gaat sneller dan het aanleggen van bakstenen
bouwstraten. Het asfalt wordt later als fundering gebruikt bij de aanleg van de definitieve bestrating. Op deze manier wordt beschadiging
van nieuwe bestrating voorkomen.

Kaveluitgifte
De uitgifie van de kavels begint na het bouwrijp maken. In de loop van mei ontvangen de mensen die ingeschreven staan op de kavelwachtlijst bericht over de kaveluitgifte. Ondanks
dat door de cyberaanval de digitale kavelwachtlijsten verloren gingen is de kavelwachtlj
van Hengevelde inmiddels weer compleet. Actuele informatie over De Marke II is ook te vinden op de website van de gemeente.
Meer informatie

Corlhctpersoon voor het bouwrijp maken is de projectleider uitvoering

mei

of per email o

hofvantwente.nl.

Contactpersonen voor de uitgifte van kavels zijn

of per email opüh„c…„…… n

van
vorig jaar zijn helaas ook de digale kavelwachijsten per
kern verloren gegaan. Er wordt hard gewerkt om de listen weer
compleet te maken.

Bijnaalhet verpakkingsafva it uw badkamer
en
keuken mag bij vrpakkingen. DI zin bivoorbeeld

ege ies Macons e plastaf\al van verpakkingen.

TWSTE
gezondenfis

Van alle kernen zijn er nog wel listen van voorgaande jaren op
papier bewaard gebleven. De gemeente gaat deze papieren lijsten de komende tijd aanvullen met de mensen die zich daarna
hebben ingeschreven. Op basis van aanmeldingsformulieren en
betalingsgegevens van inschrijfgeld worden de ljsten aangevuld
en op orde gemaakt.
Inmiddels is de lijst van Hengevelde weer compleef. De aanstaande uitgifte voor de 2e fase van de Marke II in Hengevelde gebeurt dan ook zoals gebruikelijk op basis van de kavelwachtlijst
Het weer op orde maken van de kavelwachtlijsten voor alle kernen is een stevige klus. Wij verwachten in de loop van di jaar de
listen weer op orde te hebben

Neem bij vragen over uw inschrijving

op de kavelwachtlijst con-

tact op met

jeam Ruimte en Economie,

telefoonnummer

WI zijn
hof van twente

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 20 opril 2021

5. 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. ICTsituatie (financiën, verbeterplan en verantwoording)
9.

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Regeling

Recreatieschap Twente
Besluitnemend

10. Wmo2015, algemene voorziening wasverzorging en
mondelinge aanvragen

Informerende Raadsbijeenkomst
woensdag 12 mei 2021
12 mei 2021 is er een digitale Informerende Raadsbijeenkomst met als onderwerp het Project ‘Wind voor Buren’.

Op 9 april 2019

heeft de raad een mofie aangenomen. In deze

motie heeft de raad haar mening geformuleerd m.b.t. participatie bij het project ‘Wind voor Buren’. Na deze motie hebben
de

initiatiefnemers dat proces opgestart. De initiatiefnemers zijn

inmiddels op driekwart van het proces. Zij hebben het verzoek
gedaan de raad te informeren over het proces en de resultaten

N tiidens kantoortijden bereikbaar op telefoonnum-

tot op heden. Bij de voorbereiding van deze avond s overleg

tijdensbereikbaar
kantoorlijden
bereikbaar op Qe|efoonnummev!
op telefoonnummer|
of emai

opgesteid. Eventuele nadere stukken zoals de presentatie op de

hofvantwente.nl

Als gevolg van de cyberaanval op de gemeente Hof van Twente

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

geweest met de initiatiefnemers m.b.t. mogelijke vragen vanuit
de raad. Met het oog daarop is het onderstaande programma
avond worden tijdig toegestuurd.
Voor alle informatie over dit project en hoe het proces lot op

Gemeentehuis gesloten
op 13 en 14 mei

heden is vormgegeven kunt u terecht op wwindvoorburen.nl
Op deze site vindt u ook de motie van de raad d.d. 9 april
2019 terug.

De avond begint om 19:30 uur. Dhr. William Sanchez zit deze

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten op don-

digitale bijeenkomst voor.

derdag 13 en vrijdag 14 mei. Telefonisch zijn wij dan ook niet

Antonie Venema

bereikbaar.

Griffier

Voor ondernemers blijven we bereikbaar via

19:30 uur: Opening door de voorzitter dhr. William Sanchez.

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket

Meldingen openbare ruimte kunt u doen via
www.hofvantwente.nl/meldingen.

Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt u bellen naar:

#b… voorverstopte Hiolringen, soringen open-

are verlichting, kapot wegdek of gevonden huisdieren} Dit nummer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimte.
Niet voor andere zaken

:30-20:30 uur: Toelichting op:

* Het project Wind voor Buren, de insteek, de opbrengst t.0.v.
energieverbruik in Hof van Twente, stand van zaken efc.
e Participatieproces: schets van de aanpak, link met de kaders

van de motie d.d. 9 april 2019, ervaringen tot op heden,
welke lessen kunnen daaruit worden geleerd, volgende stappen in het project efc.

Tijdens en na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van
vragen en aangaan van het gesprek.
Voor meer informatie over deze raads-

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

12 MEI 2021

BEKENDMAKINGEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op

Vervolg
Beroep
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de
beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt v 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.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Hondsdraf 1, Delden
het plaatsen van een dakkapel

Morsweg ongenummerd, Delden
(gasontvangstation)
het kappen van bomen

Rannlîuissiranl 1, Delden

30 april 2021

het plaatsen van een dakkapel

29 april 2021

het bouwen van een bedrijfshal

28 opril 2021

Kooimaten ongenummerd, Goor
Sloezenweg 4, Ambt Delden

Zienswijzen
Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

het bouwen van een woning (inwoonsituatie) __ 28 april 2021

Kloetenweg 30, Delden

het verbouwen van een berging

Sportlaan ongenummerd, Delden

26 opril 2021

het plaatsen van een schuurtje (perceel 66a] __ 26 opril 2021
Stocreve 44, Goor

het plagtsen van een erfafscheiding

25 april 2021

het plaatsen van een tuinhuis (perceel 68}

21 opril 2021

Sportlaan ongenummerd, Delden
De Kosterskamp 26, Delden

het plaatsen (legaliseren} van een dakkapel

Haven 12, ëoo

het kappen van een iep en een berk
Pasmanstraat 4, Delden
het bouwen van een overkapping

Jurriën Sprakelstraat 17, Goor
het aanleggen van een uitrit

3 mei 2021
2 mei 2021
29 april 2021

het plaatsen van een geluidsscherm

29 april 2021

het veranderen van een uitrit

28 opril 2021

het bouwen van een uitbouw

27 opril 2021

Driebelterweg 2, Markelo

Scherpenzeelseweg ong. en Rubensstraat ong.,

Goor

het aanleggen van 3 uitritten

Reactie tot

Verbeekstraat 1c, Delden
het intrekken van de vergunning voor het gebruik van het pand
als cateringbedrijf, ter inzage vanaf4 mei 2021 _ 15 juni 2021

Holtdijk 2, Markelo

het intrekken van de OBM voor het houden van varkens,

ter inzage vanaf 30 april 2021

Í juni 2021

22 april 2021

Als u wilt reageren:
Zie informatie zienswijze indienen
Reactie tot

Rapperdsweg 6, Ambt Delden

het saneren van het varkensgedeelte,
ter inzage vanaf 13 mei 2021

24 juni 2021

Als u
wilt reageren, zie
informatie:
Verzoek om handhaving
wijzigen van uw

penheim

ting met het aanbouwen van een serre

op het terras

Van Kollaan 7, Goor
het starten van een supermarkt
Reactie tot

Almelosestraat 17, Ambt Delden
het vervangen van een driving range,
ter inzage vanaf donderdag 22 april 2021

3 juni 2021

Stobbendijk 5, Markelo

het bouwen van een woning,
ter inzage vanaf vrijdag 30 opril 2021

11 juni 2021

ONDERNEMEN ACTIVITEITEN

Ben
jj
die
n

f

"'ètge|land

igheidkanEES
b;
in de

ners, dan is deze vacature iets voor jou.
Omschrijving vrijwilligerswerk

Voor de bewoners maakjij het onderscheid, je hebttijd voor extra

aandacht, voor een praatje of een acti

voorbeold semon

de krant Iezen, een spelletje doen of een wandeling maken. Naast
Jouw aanwezigheid als vrijwilliger is er altijd zorgpersoneel aan-

Jouw profiel
Affiniteit met ouderen, gastvri, gezellig en een luisterend oor.
Werkuren per week/maand
1 of 2 x per week een aantal uren.

coördinator.

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 freft. 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
of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van

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

Wij

bieden

E
E
N
van scholing (wanneer Corona dit foelaa), onkosten vergoedi
on verzekering. Vordor bieden wij en goede sfeor
n gozelligheid
Doelstelling organisatie

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied
van
zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor
ieder
mens, Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolie en veilige
zorg, onderOns doel is dat
de klant binnen de mogelijkhej heeft een zo waardevol mogelijk leven kan lijden.

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

Bezwaar

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

15 juni 2021

Postweg 2, Markelo
het bouwen van een schuur,

ter inzage vanaf dinsdag 4 mei 2021

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 v 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 telefonisch een
afspraak: 0547-858585.

SFEERMAKER HUISKAMER EN

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

van Heeckerenweg 31, Goor
het bouwen van een dakopbouw,
ter inzage vanaf dinsdag 4 mei 2021

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui]. 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 beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

het

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

Voorlopige voorziening

Verzoek om handhaving

19 april 2021

Needsestraat ongenummerd, Hengevelde
Anjerstraat 1, Goor

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

15 juni 2021

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.

www.hofvantwente.nl

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

