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HOFNIEUWS

Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet u een afspraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Geluksvogel! Je komt op marktplaats een fiets tegen voor een hele
lage prijs. Je besluit snel te handelen voordat iemand je voor is en
je koopt hem. Niets vermoedend zie je de volgende dag een advertentie van een gestolen fiets langskomen. Nadat je eens goed
naar de advertentie kijkt, kom je erachter dat deze fiets wel heel
erg lijkt op de fiets die jij gister hebt gekocht. Een aantal seconden
later breekt je het zweet uit: “Iemand heeft me een gestolen fiets
verkocht”.

Openingstijden
Maandag 12.00 - 19.30 uur
Dinsdag
09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag
09.00 - 13.00 uur

De onderstaande oproep hebben wij al eerder geplaatst in ons Hofnieuws. Een aantal inwoners heeft zich destijds
naar aanleiding van die oproep opgegeven. Dank u wel daarvoor. Wij gaan u binnenkort benaderen voor deelname aan de klankbordgroep. Via dit bericht willen wij graag meer inwoners interesseren voor deelname aan
deze klankbordgroep.
Klankbordgroep
De gemeente Hof van Twente werkt op dit moment aan de verbetering van het deel van de website dat gaat over het sociaal domein.
Onder het sociaal domein vallen onder meer de volgende onderwerpen:
• Zorg/Wmo
• Jeugd
• Werk en Inkomen

Wij willen deze taak graag uitvoeren samen met u als inwoner en daarom een klankbordgroep vormen van (liefst 15) inwoners die kritisch
willen meekijken naar de indeling van de website en naar de teksten. Aan u de vraag wat u daar goed aan vindt en wat eventueel beter
of begrijpelijker kan. Als gebruiker van de website kunt u ons belangrijke informatie geven.
Leeftijdsgroepen
Het heeft onze voorkeur om de klankbordgroep samen te stellen uit 15 leden, verdeeld over de volgende drie leeftijdsgroepen:
• 18 – 35 jaar
• 35 – 50 jaar
• 50 jaar of ouder

Let goed op
Wanneer je iets tweedehands wilt kopen van iemand die je niet
(goed) kent moet je altijd op je hoede zijn. Wanneer je het niet
vertrouwt of je twijfelt over of de verkoper je de waarheid vertelt,
zeg dan sorry en zie dan van de koop af! Hier vind je zes signalen die op een gestolen product kunnen wijzen:
1. De prijs is te mooi om waar te zijn.
2. De verkoper geeft ontwijkende antwoorden op vragen over de
herkomst van het product.
3. De originele verpakking ontbreekt.
4. Een kassabon of factuur, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs
ontbreekt.
5. De verkoper wil geen serienummer of ander uniek nummer van
het product geven.
6. De verkoper wil niet bij hem/haar thuis afspreken en wil geen
contactgegevens doorgeven.

Nieuwe subsidieregeling
provincie Overijssel
‘asbest eraf, zon erop’

Het is natuurlijk mogelijk dat zich, per groep, meer mensen aanmelden dan nodig is. In dat geval zullen we een keuze maken.
We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
We willen de website en onze communicatie nog beter aan laten sluiten bij de mensen die ermee te maken hebben. Daarvoor hebben we
uw hulp nodig. Het is de bedoeling dat wij u, maximaal drie keer, schriftelijk (digitaal) enkele vragen stellen. U kunt de antwoorden op
die vragen invullen en uw opmerkingen geven op de aanpassingen die zijn gedaan op de website. Deze vragen stellen wij u digitaal. Het
kan daarnaast zijn dat wij u bellen voor extra uitleg. De tijd die u hiermee bezig bent zal verschillen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de
lengte van de teksten en de soort vragen.
U doet dit natuurlijk niet voor niets. Ten eerste helpt u uw mede Hof van Twente-inwoners om een betere aansluiting tussen de gemeente en
de inwoners te bereiken. En na afloop staat een leuke attentie voor u klaar.

Wilt u dit jaar nog een aanvraag indienen bij de provincie
Overijssel, doe dit dan voor 1 december 2021, 17.00 uur.
Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van
de provincie Overijssel (www.overijssel.nl onder het ‘subsidieloket’)
LET OP: De subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend bij de Provincie Overijssel. Heeft u vragen over
het invullen van het aanvraagformulier, neemt u dan contact op
met het Overijssel Loket via telefoonnummer 038-4998899 (kies
1) of per email: subsidie@overijssel.nl

Op 4 oktober was er bij de Weijenborg in Delden een interessante
avond over de toegankelijkheid van de horeca. Ervaringsdeskundigen met een lichamelijke en visuele beperking vertelden waar
ze tegenaan rollen of stoten. In een presentatie vertelden ze over:
een te kleine wc, de gevaarlijke trapjes, onleesbare websites en de
glazen wijn die omver worden gegooid. Naar aanleiding van de
presentatie, kwam er een discussie los met interessante, makkelijke
en praktische oplossingen.
Praktische, makkelijke oplossingen
1. Hotel Hof van Twente gebruikt blokjes onder de tafelpoten om de
tafel op de juiste hoogte te brengen voor rolstoelers.
2. Gebruik op de website geen foto’s van een menu, maar geschreven tekst.
3. Maak op- en afstapjes zichtbaar met lichtgevende en contrasterende tape.
4. De Weijenborg laat nieuwe collega’s een e-learn training volgen.
Deze korte training maakt helder wat je kan vragen en doen voor
mensen die in een rolstoel zitten, een (visulele) beperking hebben
of als mensen kleine kinderen hebben.
5. De ondernemers vertelden ook dat het belangrijk is als mensen
van tevoren aangeven wat ze nodig hebben. Dan kunnen ze hun
maatregelen nemen. Bijv. een teveel aan stoelen weghalen, of de
tafel op hoogte brengen.
Als afsluiting van de avond hebben de deelnemers, onder wie ook
een aantal raadsleden en wethouder Pieter van Zwanenburg, kunnen ervaren hoe het is om een horecazaak te bezoeken in een
rolstoel of als blinde/slechtziende.

Vertrouwelijkheid
Als u zich aanmeldt voor deelname aan deze klankbordgroep geeft de afdeling communicatie uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door
aan de onderzoeker die de klankbordgroep begeleidt. (Tim Gerritsjans van onderzoeksbureau Emcuview uit Delden). Door uw aanmelding
geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. We werken digitaal. U ontmoet de andere deelnemers dus niet. Uiteraard gaan
we vertrouwelijk om met de gegevens die u ons verstrekt. We gebruiken uw informatie alleen voor de verbetering van onze dienstverlening.

Aanmelden kan via hoftoegankelijk@hotmail.com/06-29730888.
We hebben ook een toolkit ontwikkeld met aandachtspunten, handige links en tips. De toolkit vind je hier: https://bit.ly/307pbtu

Planning
We willen graag een eerste raadpleging van de klankbordgroep plannen voor de eerste week van december 2021.
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Dini Schreurs van de afdeling communicatie.
Zij is te bereiken per mail: d.schreurs@hofvantwente.nl of telefonisch: 06 – 40 31 51 49.
Opgave
Wilt u meedoen aan deze klankbordgroep? Dat stellen wij bijzonder op prijs!
U kunt in dat geval tot uiterlijk woensdag 25 november een mail sturen naar: communicatie@hofvantwente.nl

De jaarlijkse ontwerpwedstrijd van HofPower voor een lekkere warme
trui is weer gestart! Alle scholen krijgen weer voor de kinderen van
groep 3 t/m 6 kleurplaten om de mooiste ontwerpen te tekenen voor
een trui. De mooiste trui wordt afgedrukt op een echte trui. Niet alleen
voor de winnende leerling, maar voor de hele klas! Er worden 2 ontwerpen uitgekozen: eentje bij groep 3/4 en eentje van groep 5/6.
Eerst een trui aan!
Energie besparen is goed voor de portemonnee én het milieu! Eén
graad op de verwarming scheelt al gauw 5% op de energierekening. In plaats van de verwarming hoger zetten, is het goed om
eerst een lekkere warme trui aan te doen. En wat zit dan lekkerder
dan een trui met een opdruk die je zelf hebt bedacht! HofPower,
het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en techniek,
organiseert daarom jaarlijks een warmetruienwedstrijd. Het thema
is dit jaar 'Energie besparen? Natuurlijk!'. Waar denk je aan bij
energie, natuur, warm/koud? De jury kijkt weer uit naar alle inzendingen! De tekeningen worden 22/23 november op school opgehaald. De week voor de kerstvakantie worden de winnende truien
uitgereikt. Kijk voor inspiratie op www.warmetruien.nl

MIJN IDEE VOOR EEN TRUI!
Maak het mooiste ontwerp en win jouw ontwerp
op een trui voor de hele klas!
Energie besparen? Natuurlijk!

Waar denk jij aan bij energie en natuur? Maak hier een mooie tekening van
voor op de trui. Weet je er zelfs een mooie zin bij te bedenken die ook op
de trui kan?

Beste Buur Hof van Twente in het
zonnetje gezet
HOF VAN TWENTE – Goed contact met de buren vindt Salut goud
waard is. Met deze gedachte organiseert Salut in samenwerking
met Wonen Delden, Viverion en gemeente Hof van Twente de ‘Beste
Buur Bokaal’ in Hof van Twente. De beste buur levert een grote
bijdrage aan de onderlinge sfeer in de buurt. De titel gaat dit jaar
naar de heer Martin Rosink. Hij is door de burgemeester op 1 november in het zonnetje gezet.

Naam:
Leeftijd:
Groep:
School:

Lever uiterlijk 19 november jouw
tekening in bij de juf of
meester van jouw klas.
De school legt de tekeningen klaar.
Maandag 22 en dinsdag 23
november worden de
tekeningen opgehaald op
school. Het ophalen van de
tekeningen kan tijdens
en na schooltijd zijn.
De week voor de
kerstvakantie wordt
de winnaar bekend
gemaakt!

Alle inwoners uit de gemeente Hof van Twente kwamen in aanmerking voor de ‘Beste Buur Bokaal’. De ‘Beste Buur’ is misschien iemand die altijd klaarstaat of is het de buur die ongemerkt veel voor
de buurt doet zonder dat hij/zij in het middelpunt staat.
De jury heeft alle nominaties met aandacht doorgenomen en heeft
unaniem de heer Martin Rosink uit Ambt Delden gekozen tot ‘Beste
Buur 2021’.
De verwarming 1 graad lager, bespaart al gauw 5% energie.
Een trui is daar het symbool van. Daarom een landelijke
warme truiendag op vrijdag 11 februari 2022. Naar aanleiding
van de warme truiendag organiseert de gemeente voor de 7e
keer deze trui-ontwerpwedstrijd.

Deze subsidie vraagt u uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak aan bij de gemeente. Meer informatie
vindt u op onze website. Heeft u vragen over deze subsidieregeling neemt u dan contact op met de gemeente Hof van Twente via
0547-858585.

GEMEENTERAAD

Toegankelijke horeca is zo
moeilijk nog niet!

We helpen je op weg
Degenen die de avond hebben voorbereid bieden aan om langs
te komen voor een adviesgesprek. Op 4 oktober hebben we laten
zien dat het makkelijker is dan je denkt om je horecagelegenheid
toegankelijk te maken!

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken Hof van
Twente
Naast de subsidieregeling van de Provincie Overijssel, kunt u ook
nog steeds gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling
voor de sanering van asbestdaken.

INFO

Openingstijden Milieupark:
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Wat vragen we van u?
• Tijd
• Redelijk snel kunnen reageren
• Dat u de beschikking hebt over internet en email
• Dat u telefonisch beschikbaar bent voor enkele aanvullende vragen

Ontwerpwedstrijd 'warme truien'
weer van start

De provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidieregeling voor
bedrijven en particulieren voor de verwijding van asbestdaken
in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Het nieuwsbericht hierover vindt u op de website van de provincie Overijssel:
Nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ - Provincie Overijssel. De subsidie bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 5.000
euro en geldt voor daken groter dan 35 m2.

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00
Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Herhaalde oproep

We werken aan een nieuwe indeling en nieuwe teksten voor dit deel van onze website, met als doel: verbetering van onze dienstverlening
aan de inwoners van Hof van Twente.

Inbrekers, dieven en rovers willen natuurlijk zo snel mogelijk hun
buit verzilveren. Hiervoor zullen ze hun gestolen spullen wel moeten verkopen. Het kopen, verkopen of bezitten van gestolen artikelen of voertuigen noemen we heling. Heling is strafbaar en kan
je naast een schuldgevoel ook een hoop andere problemen bezorgen. De persoon die de gestolen fiets hierboven kocht pleegt
ook heling. De prijs voor de fiets was te mooi om waar te zijn. De
koper had dus kunnen vermoeden dat het ging om een gestolen
fiets. Bij zulke vermoedens gaat het om ‘schuldheling’. Hier staat
een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar op en/of een geldboete van maximaal 87.000 euro. Iets waar niemand op zit te
wachten.

2021

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd?
Dan horen we dit graag van u.
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:
06 - 11 30 88 27

Doe mee met de externe klankbordgroep Hof van Twente voor de
website sociaal domein!

Niet alleen de dief wordt
gestraft

110 NOVEMBER

HofPower is het schoolprogramma van gemeente
Hof van Twente over duurzaamheid en techniek

www.HofPower.nl

Facebook.com/HofPowerHvT

Hij is de beste buurman die wij ons kunnen wensen, zo vertelt Leonie ons. Hij is behulpzaam naar iedereen die het nodig heeft. “Het
is een man met een gouden randje” zegt een andere buurvrouw. Hij
staat voor je klaar, dag en nacht.
Samen met de Beste Buren van voorgaande jaren, vrienden, families en collega’s van J.A. Roetgerink & Zn. is hij blij verrast door de
burgemeester mevrouw Nauta.

Raadsvergadering donderdag 11 november 2021
Hierbij nodig ik u uit voor een extra vergadering van de raad van de
gemeente Hof van Twente op donderdag 11 november 2021,
19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente.
Onderstaand treft u de agenda aan.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter,

3. Spreekrecht burgers

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

2. Vaststellen agenda

4. Procedure beleidsbemiddeling woonwagenlocaties

Voor meer informatie over deze raadsvergadering
zie https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen

www.hofvantwente.nl
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10 november 2021
Ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Hof van Twente,
herziening Diepenheimsestraat
48-50 Hengevelde’
Van 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening
Diepenheimsestraat 48-50 Hengevelde’ voor een ieder ter inzage.
Voor de locatie Diepenheimsestraat 48-50 in Hengevelde is een plan
ontwikkeld voor de realisatie van twee compensatiewoningen met
toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor wordt er aan
de Bentelosestraat 21 te Hengevelde, Diepenheimsestraat 44a te
Hengevelde en aan de Slaghekkenweg 21 te Bentelo landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Ook vindt er aan de
Diepenheimsestraat 48-50 sloop plaats.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld, waarin tevens de nodige planologische aanpassingen op de slooplocaties zijn meegenomen.
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
- 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/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxDiepenhstr4850-OP10.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op
afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
10 november 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Diepenheim, herziening Ruimersdijk 74’
Van 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Diepenheim, herziening Ruimersdijk 74’ voor
een ieder ter inzage.
Ten westen van Ruimersdijk 74 te Diepenheim bevindt zich een onbebouwd perceel. Initiatiefnemer is voornemens om het plangebied
te herontwikkeling en ter plaatse twee vrijstaande woningen te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende
bestemmingsplan ‘Diepenheim’. Om deze ontwikkeling planologisch
mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
- 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/?planidn=NL.IMRO.1735.DPxRuimersdijk74-OP10.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op
afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
‘Stedenbouwkundige
randvoorwaarden Ruimersdijk 74
Diepenheim’
Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Stedenbouwkundige randvoorwaarden Ruimersdijk 74 Diepenheim van 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 voor
een ieder ter inzage.
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ‘Diepenheim, herziening Ruimersdijk 74’ ter inzage en is in te
zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte
7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

BEKENDMAKINGEN
Subsidieregel Corona
Hof van Twente 2021

Informatie om te reageren

Het College van B&W heeft op 2 november 2021 het besluit Subsidieregel Corona Hof van Twente 2021 vastgesteld. In het besluit staan
algemeen geldende regels voor het aanvragen van een subsidie door
instellingen en verenigingen met een rechtspersoonlijkheid voor activiteiten die er aan bijdragen dat de negatieve effecten van Corona
worden verminderd. Hierbij gaat het om drie doelgroepen. Ouderen,
kwetsbaren en jongeren. Per aanvraag / activiteit wordt 90% van de
kosten gesubsidieerd met een maximum van € 10.000 per activiteit.
Het besluit treedt in werking op 9 november 2021. U kunt het besluit
inzien op www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl en bij de receptie van de publieksbalie in het gemeentehuis

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
		
		
Nijlandsweg 4, Ambt Delden
het kappen van een eik

Ontvangen op

		

4 november 2021

Oude Postweg 21, Ambt Delden
het wijzigen van het gebruik

18 oktober 2021

het bouwen van een kinderdagverblijf

27 oktober 2021

De Mors 4, Delden

Enterseweg 5a, Goor
het kappen van een linde

		

De Hulpe 1, Markelo

2 november 2021

het bouwen van een bijgebouw

30 oktober 2021

het bouwen van een woning

29 oktober 2021

Kooidijk ong., Markelo
Langeweg 1, Markelo

het herbestemmen van een dwarsritschuur
tot een woning 				

29 oktober 2021

Petersweg ong., Markelo

het aanleggen van een werkterrein en een inrit 1 november 2021

Potdijk 8-H52, Markelo
het plaatsen van een balkon

28 oktober 2021

Stationsweg 34a, Markelo
het kappen van vijf eiken

		

3 november 2021

Verleende
Omgevingsvergunningen (regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
				

					

Reactie tot

Nabij Stokreefsweg 11, Enter kadastraal perceel
Ambt Delden P nr. 259
het vervangen van een poort

17 december 2021

het tijdelijk plaatsen van zeecontainers

16 december 2021

Blokstegenweg 3a, Ambt Delden
Schuttenweg 7, Ambt Delden

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling
				
15 december 2021

Mulderskamp 64, Goor

het bouwen van een carport en een pergola

Bretelerstraat 29a, Hengevelde

9 december 2021

Het bouwen van een tuinhuis met overkapping 16 december 2021

Enkelaarsweg 6, Markelo

het kappen van 3 bomen (herplantplicht)

3 december 2021

Verlengen beslistermijn
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Goorsestraat 24a, Hengevelde
het kappen van vijf bomen

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
10 november 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

www.hofvantwente.nl

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

Ambtshalve wijziging gegevens
verblijf en adres Wet
basisregistratie personen (BRP)
Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven
naar het adres: onbekend.
De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben
dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de
verblijfplaats 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
besluit

Naam

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Ingang
datum adres

04-11-2021

P.P. Radomski

Onbekend

21-10-2021

04-11-2021

M.H. Kilian

Onbekend

21-10-2021

04-11-2021

N. Bouchenafa Onbekend

12-10-2021

04-11-2021

M. Juknevičius Onbekend

12-10-2021

04-11-2021

M.I. Toma

Onbekend

12-10-2021

04-11-2021

A. Wojnicz

Onbekend

12-10-2021

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven
van vrijwilligers.

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 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.

Inschrijving
op het adres

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, 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 06-20894999
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

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
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.

Besluiten Algemene
wet bestuursrecht
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien
op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/
aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Delden

- Ontheffing geluid op 13 en 14 november 2021, Van Wassenaerweg/Van Nispenweg (02-11-2021)

Goor

- Vergunning Personeelsfeest op 13 november 2021, Molenstraat 61a
(04-11-2021)
- Intocht Sinterklaas op 14 november 2021, Haven en diverse wegen.
In verband hiermee zullen op 14 november 2021 van 11.00 uur tot
15.00 uur de volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer in
beide richtingen:
De Oude Haaksbergerweg, voor zover gelegen tussen de kruising
met de Haaksbergerweg en De Haven;
De Haven, ter hoogte van de Oude Haaksbergerweg 31 (08-11-2021)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt
(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen
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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

SECRETARIS OUDEREN VERENIGING DELDEN
(OVD)
Geef jij graag ondersteuning en geeft de zaak op
orde houden jouw voldoening?
Omschrijving vrijwilligerswerk

Ons bestuur is op zoek naar een secretaris die samen met ons
zich wil inzetten voor ons sociaal-cultureel programma. Wij zijn
een klein, maar betrokken bestuur met waardering voor ieders
bijdrage. Soepele onderlinge samenwerking biedt ons het plezier
en de creativiteit om de OVD, met zijn ca. 70 leden, tot een bloeiende vereniging te houden.
De taken van de secretaris zijn:
- Bestuurs- en jaarvergadering voorbereiden en notuleren
- Opstellen en redigeren van het jaarverslag en de nieuwsbrieven
- Bijhouden van het ledenbestand
- Eventueel externe contacten onderhouden

Jouw profiel

Je hebt een dienstverlenende instelling en voelt je betrokken bij
de activiteiten waar de OVD zich mee bezighoudt. Je beschikt
over de computervaardigheden die nodig zijn om je taken goed
uit te voeren.

Werkuren per week/maand
Ongeveer een halve dag per week.

Wij bieden

Een gezellig en betrokken bestuur, fijne samenwerking en waardevol vrijwilligerswerk.

Doelstelling organisatie

De OVD (Ouderen Vereniging Delden) is een zelfstandige, algemene vereniging ontstaan in 2012. De OVD richt zich op senioren vanaf ongeveer 55 jaar. We bieden diverse activiteiten
om het blik te verruimen en onderling gesprek te bevorderen.
Ontmoeten en meedoen bij diverse activiteiten: gezellige koffieochtenden, lezingen door experts, excursies, leesgroepen, samen
eten, conversatieles Duits en een wandelclub.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

