
e(\Í@

 

ës Hof van

oTwente

www.hofvantwente.nl

Afspraak maken?

Voor het aanvragen van documenten moet u een af-

spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan

0547.858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs

wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Contact met de gemeente

Adressen

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

E-mail: info@hofvantwente.nl

Dan horen we dit graag van u

‘Openingstijden via WhatsApp o} U kunt daarbij

Telefoonnummers Maandag 12.00- 19.30 uur ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.

Telefoonnummer: 0547- 85 85 85 of 14 05 47 Dinsdag 09.00- 17.00 uur Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

Chatten via WhatsApp) Woensdag 09.00- 17.00 uur

Donderdag 09.00 - 13.00 uur

Vrijdag _ 09.00- 13.00 wur

of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl

{op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een

stoeptegel los of is het wegdek beschadigd?

Een melding geeft u sneÍ aan ons door via het

meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of

| HOFNIEUWS
Milieupark Groen-Recycling Twente

Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547- 28 66 00

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

 

kantoor n van de iemeenla kunt u bellen naar:

 

Wat vindt u van de i

 
die u van ons krijgt?

Vertel het ons!

De gemeente Hof van Twente wil inwoners graag goed …6o.…e

ren over hun woonomgeving. Daarom willen we graag wetenhoe

u die informatie het liefst zou krijgen. Over wslÎe onderwerpen

zou u meer informatie willen hebben? Ziet u onze informatie op

de plekken die u handig vindt? En hebt u voldoende gelegenheid

om daarop te reageren of mee te praten? We willen graag weten

wat v hiervan vindt. Daarom vragen we u om onze enquête in fe

vullen. Die vindt u op www.hofvantwente.nl/onderzoek.

Onder de inzenders verloten wij leuke prijzen.

Heeft u het NL-Alert testberic

ontvangen?

Praat erover met uw buren

Ontving u het NL-Alert testbericht op maan-

dag 7 juni? Dan weet u hoe hetis om een

NL-Alert te ontvangen. Tochis het ontvan-

jen van het NL-Alert testbericht niet voor ie-

dereen vanzelfsprekend. Sommige mensen

denken dat de ‘vaste voldoende is om \

bereikbaar te zijn, en hebben hun moi \\
telefoon uitstaan. Of zeggen: “als ze mijno- N

dig hebben, weten zij me wel te vinden.” __ nkalert

 

 

  

Herkentu dit bij mensen in uw buurl? Het kan belangrijk zijn om al-

tijd bereikbaar te zijn. Een NL-Alert krijgen we immers niet zomaar.

Dan is het wel een veilig idee om te weten dat ook de mensen in uw

buurt op de hoogte zijn. Ook zij weten zo wat er aan de hand is en

wat zij moeten doen. Bent u de buurtbewoner die de meeste buren

wel kennen? Ga het gesprek met uw buren aan. En geef uw buren

deze boodschap mee: 'Laad 'm op en laat 'm aan

Ga het gesprek aan

Mochten ‘uw buren niet altijd bereikbaar willen zijn, dan kunt u

aangeven dat u hen informeert bij een noodsituatie. Ook kunt u

aangeven dat het wegleggen van de mobiele telefoon een goede

optie kan zijn, bijvoorbeeld in een andere kamer of in een |a

Het harde, Äcordringende geluid van NL-Alert verschilt van een

gewoon bericht en i goed hoorbaar, ook op meer afstand.

Het belang van NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en

informeert over noodsituaties. Denk aan een grote brand, gifwolk

of onverwacht noodweer. In een NLAlert staat uitgelegd wat er

aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie en

updates kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele tele-

foon? Dan weet u meteen wat er bij u in de buurt aan de hand is,

wat u moet doen en hoe u anderen hierbij kunt helpen

 

Over de campagne

Om beter te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties, start

de overheid de campagne ‘Laad 'm op en laat 'm aan’. De cam-

pagne stimuleert mensen om hun mobiele telefoon aan te laten

staan zodat zij een NL-Alert altijd kunnen ontvangen. Kijk voor

meer informatie over NL-Alert op www.nkalert.nl
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WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

 
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons

BĲ verpakkingen mag veel, maarnet alles.HetÍs goedom te weten dat

het alleen om eenmalige verpakkingen gaat n datdeze eeg moeten zin.

o makenwe samen de recyclng magelik van deze belangrike grondstoffen 

TWSTE

‚ gezondenfiis

   
WIJ zijn

 

 

Scholieren in Hof van Twente weer volop aan de slag met duurzaamheid

Al 6 jaar werkt de gemeente hard om scholieren in Hof van Twente bewust te maken van het belang van duur-

zaamheid en op allerlei manieren concreet aan de slag te gaan met duurzaamheid. Het schoolprogramma Hof-

Poweris 6 jaar geleden in het Ieven geroepen om een menwkaart op te bouwen voor alle basisscholen voor alle

groepen het hele schoeliaar door. Die menykaart ddelsfink gevuld en ook komend scheolaaris HofPower
dcief. Dat heeft het college van E&W dinsdag 1 juni besloten. De scholen Krijgen deze maand hetjaarprogramma

2021-2022 toegestuurd.

  

  

 
HofPower in coronatijd

Door de coronamaatregelen is het schooljaar 2020.2021 anders gelopen dan gepland. Tot vorig jaar maart hadden 220 klassen zich

ingeschreven voor lessen van HofPower. Door de lockdown zijn nief alle lessen uitgevoerd. Het afgelopen schooljaar begon weer met veel

inschrijvingen en de lessen werden ook langzaam opgestart met de voorleesactie, de zonne-autootjes workshops en de spijkerbroekenwork-

shogas Mar helaas zin de lessen sinds november weer stopgezet doo de coronamaatregelen. HfPower heel!vervolgen net s gezetenl
Power heeff diverse activiteiten gedaan, waarbij de Truiwedstrijd (1000 deelnemers), Droombomenactie (1450 deelnemers) en de

Junior Energiecoach (130 gezinnen, merendeel via de scholen] de groofste projecten waren. Verderis het boekje 'Bic & Lev op Reis' uitge-

bracht, er is een mini-Boomfeestdag georganiseerd, er is een aanzet gedaan voor de Groene Voetstappen (mobiliteit] en ‘geproefd' aan

de KinderklimaatTop

Elke maand een andere focus

Wethouder Wim Meulenkamp is trots op het bereik van HofPower en hoe actief kinderen op die manier met duurzaamheid bezig zijn.

zijn 6 jaar geleden begonnen met één les en inmiddelsis het lesprogramma vigegegroeid tot elke maand een ander thema voor l onze 17basisscholen. Daar kanje alleen maar trots op zijn. Ik ben dan ook blij dat HofPower komend schooljaar actief blijft!". Die menukaart be-

staat uit diverse duurzame thema's. De thema's waar HofPower zich op richt zijn kleding, toekomst, energie, spullen, voedsel, water, afval,

biodiversiteit en mobiliteit. Het schooljaar wordt begonnen met de focus op kleding en eindigt met de focus op mobiliteit. Alle informatie,

van de gratis lesmaterialen tof het jaarprogramma, zijn te vinden op www.hofpower.nl.

Me

 

 ie

is de contaclpersoon voor vragen of meer informatie over HofPower.

info@hofpower.nl of telefoonnummer

Meer bio teit vraagt om ander groenbeheer

Over het maaien van gras

inform« 

aar

  

Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over het grasmaaien, waar en wanneer dat gebeurt en hoe

vaak. Omdat de gemeente biodiversiteit wil stimuleren wordt er op sommige plekken minder of op een andere

manier gemaaid of onderhouden. Dat is misschien wat minder strak en netjes dan u gewend bent maar wel beter

:oo,::eá:umur. Op de website van de gemeente kunt u precies zien hoe elk gebied in Hof van Twente wordt on-lerhouden.

   

Biodiversiteit wil zeggen dat er meer planten- en bloemensoorten groeien die weer insecten en andere dieren aantrekken. Dat is beter voor

een natuurlijk evenwicht. Zo zijn bijvoorbeeld sluipwespen belangrijk om eikenprocessierupsen tegen te gaan. De sluipwespen hebben

weer nectarplanten nodig om van te leven. Als er teveel en te kort wordt gemaaid kunnen die planten niet groeien. Om wat meer ruimte te

geven aan groei en bloei zijn bij de gemeente regels vastgelegd voor onderhoud en maaien. Zie hieronder:

Wadi’s

De verlaagde stukken van de wadi's worden 2 x per jaar gemaaid. In verband met de veiligheid worden de overige grasvlakken rond de

wadi's gemaaid als gazon. Dit betekent een keer per 9 dagen maaien vanaf april tot in het najaar. Zie de website voor locaties en planning.

Begraafplaatsen

Hef gras word gemaaid als gazon, dus een

keer per 9 dagen gemaaid, behalve de

groengrafvelden in Diepenheim en Delden.

De groengrafvelden hebben een groene uit

straling met bloeiende soorten bloemen. Deze

worden een keer per jaar gemaaid om de

bloeiende bloemen zo lang mogelijk in stand

te houden,

Plantsoenen

Over het algemeen wordt gras langs de stra-

ten en stoepen als gazon gemaaid, dus een

keer per 9 dagen, en een aantal grote gras-

velden in de wijken minder vanwege de bio-

diversiteit.

Invalswegen/

overga?sgeblednnr het algemeen wordt gras langs invalswe-

gen van de kernen en n overgangsgebieden

bijvoorbeeld tussen woonwijk en buitengebied,

8 x gemaaid. Dit wordt op de kaart op de

website aangegeven als ‘ruw gras’. Voor meer

informatie kijk op de website van de gemeente

www.hofvantwente.nl/groenbeheer2021

Waar planten en bloemen bloeien

Daar waar over het algemeen bloemen en

planten bloeien wordt tijdens de bloei minder

gemaaid.

Meer informatie

Op de website van de gemeente

www.hofvantwente.nl/groenbeheer2021 vindt

u meer informatie  

 

Subsidie voor jaarlijks

terugkerende activiteiten

in 2022 aanvragen 

Vanaf 1 juni 2021 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen

voor farlijks terugkerende actiieien. Daze subsidie is voor or

ganisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben

ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor

Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Pro-

motie van de kernen en Recreatie en Toerisme.

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 1 juni en 15 september

2021

 al aanvragen

Subsidie vraagt v online aan via het digitale aanvraagformulier

op wwwhofvantwente.nl/subsidies. Lever ook de benodigde bij

lagen in. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerken-

ning (minimaal niveau EH2+) nodi

Meer informatie kunt vinden op je website van de gemeente:

www.hofvantwente.nl/subsidies
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Raadsvergadering

dinsdag 22 juni 2021

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van

het coronavirus zal de vergadering digitaal zijn. U kunt de

vergadering Îive volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

 

 

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

Hof van Twente op dinsdag 22 juni via Pexip videovergaderen

Onderstaand tref u de agenda aan.

De voorzitter,

Was getekend

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Vasttellen besluitenljst van de vergadering

van 1 juni 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

Hamerstukken

8. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening

Larenseweg 34/34a Markelo}

9. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente,

herziening Stokkummerweg ong. Markelo

10. Geen vaststelling van ontwerpbestemmingsplan Mrkelo

(2019)

11. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente

Hof van Twente 2021

12. Rechtsposilie politieke ambisdragers

Meningvormend

13. "Samen Doen” afwegingskader sociale iniiatieven

14. Jaarverslag 2020 light

15. Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0

Besluitnemend

16. Onderhoud en verduurzaming openbare verlichting   
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Krudersweg 12, Ambt Delden

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Dalkruid 1, Delden

het plaatsen van een dakkapel

Sleutelbloem 60, Delden

het bouwen van een schuur

Markesingel 38, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit

Slotsweg 15, Hengevelde

het bouwen van een woning

Herikerweg 12a, Markelo

het verbouwen van een schuur

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Twentekanaal deelgebied 4

en 5, Ambt en Stad Delden

het renoveren en vervangen van damwanden,

ter inzage vanaf woensnfug 2 juni 20211

Pasmanstraat 4, Delden

het bouwen van een overkapping,

ter inzage vanaf zaterdag 5 juni 2021

Ambachtsweg ong, Goor

het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw,

ter inzage vanaf donderdag 3 juni 20211

Anjerstraat 1, Goor

het veranderen van een uitrit,

ter inzage vanaf donderdag 3 juni 2021

Deldensestraat 1, Goor

hef kappen van een esdoorn,

ter inzage vanaf woensdag 2 juni 2021

Polmaten ong., Goor

het bouwen van een bedrijfshal,

ter inzage vanaf vrijdag 4 juni 2021

Scherpenzeelseweg ong., Goor

het bouwen van 14 woningen,

ter inzage vanaf donderdag 3 juni 2021

De Borkeld, Markelo

het uitvoeren van werk of werkzaamheden,

ter inzage vanaf donderdag 3 juni 2021

Lochemseweg 22, Markelo
iet tij  

cumpevpluals,ter inzagevanaf dinsdag 1 juni 2021

10 mei 2021

25 mei 2021

24 mei 2021

25 mei 2021

29 mei 2021

29 mei 2021

Reactie tot

14 juli 2021

17 juli 2021

15 juli 2021

15 juli 2021

14 juli 2021

16 juli 2021

15 juli 2021

15 juli 2021

wijzigen van de bestemming t.b.v. het oprichten van een

13 juli 2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Averinkstraat 12, Delden

het plaatsen van een dakkopel

Bezwar

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 beroep

worden ingesteld.

 

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakten 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 be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide proces ieroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze s inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

 

  

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak] of schriftelijk zienswijzen indi
  

Voorlopige voorzieni

Tiidensî'%ezwuup en h„“…gep‚p…cea… kan op eigen

gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het bes!

u dringende belangen heeft waardoor u níet 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 handhavin«

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 handteke-

ning. 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.

 

www.hofvantwente.nl

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel vit 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 ligg

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,

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Markelo

-Standplaatsvergunning ANWB op 12 juni 2021, Kaasplein

(03-06-2021)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluit bekend is gemaakt

(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hieriegen

schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van

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

spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-

nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-

nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

 -

 

De personen die wij n het overzicht hieronder noemen hebben dit

niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verbli

plaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.

Daarom heeft ons college besloten de volgende personen uit te

schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het

adres: onbekend.

  
 

 

 

 

   

Datum Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres| ingang adres

01-06-2021 |N|Onbekend 11-05-2021

03-06-2021-Onbekend 20.05-2021    

Vrijwilligersvacature

Salut ondersteunt organisaties bij het werven

van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen,

SalUL. andere menen onmoeten, een
® zinvolle tijdsbesteding hebben

of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Word jij enthousiast van onderstaande vacature of

ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers?

Neem dan contact op!

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

 

Bo mai vrijwiligerszaken@salut-welzijn.nl

KLUSJESMAN BĲ Sichting,

STADSLANDBOUW/ ouw

REGGETUIN IN GOOR GEITD

Ben jj de gedreven vrijwilliger met 2 rechterhanden,

dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Bij Stadlandbouw zijn veel onderhoudsklussen te doen. Het

verbouwen van groente, fruit, bloemen en planten staaf cen-

traal, maar er is zoveel meer te doen. Er wordt gewerkt met

gereedschap, dat gaaf kapot en heeft onderhoud nodig. De ont-

moetingsplaats is volop in ontwikkeling en levert verschillende

nieuwe klussen op (tafels maken, tuinslang aanleg/ ingraven,

stellingen in elkaar zetten). In overleg bespreek je welk afwis-

selend, inspirerend maar vooral leuk en gezellig werk het beste

bij jou past

Jouw profiel

Je bent hondig, hout van verschlende Klussen en werktgraaguiten.

Werkuren per week/maand

Dinsdag denderdag. en wijdegochtend van 09.00 Ie 12.00#

uur, Je kan één of meerdere ochienden komen, dit gaat in over-

leg.

Wij bieden
 

Samen bezig zijn met het creëren van een inspirerende plek

waar groei en bloei centraal staat. In een ongedwongen sfeer,

waar jouw eigen inbreng wordt gewaardeerd en je jouw so-

ciale netwerk kan vergroten. Je kan veel kennis opdoen over

de natuur en de biodiversiteit. Je wordt ondersteund door de

werkbegeleider.

Doelstelling organisatie
In de Hof van Twente nadrukkelijk de aandacht richten op stads-

landbouw in de breedste zin van het woord. Stichting Stads-

londbouw gebruikt daarvoor braakliggende grond om voedsel

te telen, te oogsten, e eten en fe äelen (de opbrengsten uit

de oogst en verkoop zijn bestemd voor de Voedselbank Mid-

den-Twente). Een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die ont-

spanning en inspanning zoeken, klusies willen doen en willen

tinieren. Onze projecen gaan alfijd over duurzaamheid en

biodiversiteit.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


