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HOFNIEUWS

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mailadres: info@hofvantwente.nl
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85
Ook bereikbaar onder: 14 05 47
WhatsAppnummer: 06 - 57 81 34 91
(U krijgt antwoord binnen 1 werkdag)
U kunt ook chatten met de gemeente via:
www.hofvantwente.nl. (tussen 09.00 en 12.00 uur)

www.hofvantwente.nl

Openingstijden
Alleen op afspraak.
U kunt een afspraak maken voor:
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
			
17.00 - 19.30 uur
Afspraak maken?
Dat kunt u doen op de volgende manieren:

Herinnering aanmelding bedrijven voor asbestbeurs
Zaterdag 5 oktober vindt de informatieve beurs “Stappen (zetten) in Dieka” plaats in uitgaanscentrum Dieka in Markelo. In dit artikel informeren wij u nog een keer over deze beurs.
Inmiddels heeft zich al een groot aantal bedrijven aangemeld. Maar u kunt nog meedoen.
Aanmelden kan nog tot uiterlijk 8 september a.s.

4 september
2019

• Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak
• Telefonisch: 0547 - 85 85 85
•P
 ersoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,
tijdens de openingstijden (zie hiervoor).
Storingsnummer gemeente Hof van Twente
Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de
gemeente kunt u bellen naar:
• 06 - 11 30 88 27
(voor bijv. rioleringen, gevonden huisdieren, storingen
openbare verlichting, etc.)

Milieupark Groen-Recycling Twente
Mossendamsdwarsweg 1A,
7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 286 600
Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark
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

Uitnodiging voor een inspiratieavond over het verduurzamen van
evenementen op 9 september
Hof van Twente telt dit jaar rond 900 evenementen! Daar zijn we trots op! Bij het organiseren van evenementen – groot en klein – moet
je met veel aspecten rekening houden. Van vergunningen tot afval, van inschrijvingen tot alcoholbeleid, etcetera. Tegenwoordig hoor je
steeds meer dat ook duurzaamheid een steeds belangrijker onderdeel wordt. Maar wat houdt dat dan in? Om elkaar op weg te helpen,
organiseert de gemeente op maandagavond 9 september vanaf 19.00 uur een inspiratieavond over dit onderwerp in het gemeentehuis. Organisatoren van evenementen worden van harte uitgenodigd! Het gaat om inspiratie, van elkaar leren en praktische tips. Er zijn
diverse experts aanwezig over dit thema. Aan het eind van de avond gaat u naar huis met concrete tips en ideeën om uw evenement nog
duurzamer te maken!

zaterdag 5 oktober
Beurs “Stappen (zetten) bij Dieka!”
Alles over asbest, energie en duurzaamheid
10.00-15.30

Wij waarderen het wanneer u zich vooraf aanmeldt. Vermeld daarbij a.u.b. het aantal personen en namens welk evenement u komt.
Voor uw aanmelding kunt u contact opnemen met: Marianne Hutten: duurzaamheid@hofvantwente.nl of telefoonnummer 06 – 41 00 88 24.

Op de beurs staan de thema’s asbest, energie en duurzaamheid centraal. We staan
met elkaar voor een enorme uitdaging in Hof van Twente. Dat kunnen we niet alleen, we
hebben elkaar nodig om stappen te zetten. De beurs helpt hierin, doordat we een podium
willen geven aan initiatieven (bedrijven, organisaties, inwonersinitiatieven, overheden) die
zich inzetten op het gebied van asbest, energie en duurzaamheid.

Wij zien uit naar jullie komst en naar een inspirerende avond!
Vriendelijke groet, Ellen Nauta – van Moorsel | Burgemeester

De beurs op 5 oktober wordt een bijeenkomst voor iedereen die zich bezig houdt met asbest, energie en duurzaamheid en zich wil presenteren aan de inwoners van de Hof. In Dieka is genoeg ruimte om een grote informatiemarkt te houden inclusief ruimte voor lezingen over
de onderwerpen. Er zal genoeg te doen zijn voor jong en oud. Genoeg te leren en genoeg te doen!
De dag is een samenwerking van de gemeente Hof van Twente en Hofkracht (het inwonersplatform in de gemeente over duurzaamheid).
Meedoen?
We hebben inmiddels een groot aantal bedrijven, organisaties en lokale initiatieven uitgenodigd zich te presenteren op de beurs. Deze organisaties hebben een uitnodiging ontvangen, omdat wij weten dat zij affiniteit hebben met de onderwerpen asbest, energie en duurzaamheid.
Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u zich toch graag presenteren op de beurs? Als u affiniteit hebt met een van de onderwerpen
die centraal staan op de beurs, dan bent u van harte welkom. Wij hopen dat u ook wilt bijdragen aan deze dag. We bieden deelname
op de beursvloer kosteloos aan. Wel vragen we een kleine bijdrage voor de onkosten van de dag (lunch en consumpties). Bij interesse om
deel te nemen, kunt u het formulier via www.hofvantwente.nl/beurs-5okt invullen. Wilt u ons uiterlijk 8 september a.s. laten weten of u
wilt deelnemen aan de beurs?
Vragen?
Voor vragen over de beurs, kunt u contact opnemen met Carla Jorritsma via c.jorritsma@hofvantwente.nl of telefonisch: 0547 – 858585.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie! En graag tot 5 oktober!

Een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen
Gaat uw kind (weer) naar school en heeft u hierdoor kosten? Of wilt u gaan sporten, maar vindt u de
kosten te hoog? Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente veel regelingen waar u gebruik
van kunt maken. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn en of u hiervoor in aanmerking komt? Ga dan
naar de website van de gemeente of naar www.berekenuwrecht.nl.
Hebt u geen computer of vindt u het lastig om de gestelde vragen te beantwoorden?
Dan kan de Brievenhulp van Salut u van dienst zijn. U kunt iedere woensdag terecht bij
Brievenhulp tussen 09.00 en 12.00 uur, Rozenstraat 2a te Goor. Brievenhulp is gratis.

Doe mee aan de
World Cleanup Day
op zaterdag 21
september 2019!

Kijk voor alle deelnemende monumenten op visithofvantwente.nl
Komt u ook kijken?

Het nieuwe schooljaar is weer volop begonnen! Iedereen is weer aan de slag en
ook HofPower zet zich natuurlijk weer in
voor een duurzaam schooljaar!

Er kan meer dan je denkt!

Nu ook digitaal!

Op zaterdag 21 september 2019 is het
World Cleanup Day. Deze dag wordt net
als vorig jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze grootste
wereldwijde opruimactie van het jaar gaan
we samen met ruim 160 landen de planeet
een grote schoonmaakbeurt geven.

Snel, eenvoudig en handig

Tegemoetkomingen: waar heeft
u mogelijk recht op bij een laag
inkomen?

Doel van de World Cleanup Day
2019
Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil! En vooral ook het verkrijgen van meer
waardevolle informatie over het soort afval
dat op straat en in het milieu belandt en de
herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar
bij het vinden van structurele oplossingen.
Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we kunnen werken aan
oplossingen.

Weet u op welke toeslagen en landelijke
of gemeentelijke regelingen u recht heeft?
En hoeveel deze tegemoetkomingen u
opleveren? Met de rekentool bereken uw
recht, kunt u direct zien waar u mogelijk
recht op heeft.
“Met de toeslag van de gemeente kan mijn
kind toch sporten”.
“Met de bijdrage voor chronisch zieken
krijg ik mijn eigen risico in de zorg volledig
vergoed”.

Meer weten?

In Hof van Twente openen maar liefst 17 monumenten de deuren voor publiek!
Beklim de watertoren, eet pannenkoeken bij diverse molens, struin door de moestuin van Twickel of
bekijk het compleet gerenoveerde sluiscomplex.

Aftrapbijeenkomst HofPower 10 september

Bereken uw recht

“Ik dacht dat ik niet in aanmerking kwam
voor zorgtoeslag, het bleek wel zo te zijn.
Zonde om te laten liggen, toch”?

Open Monumentendagen 14 & 15 september

Nathalie Cornelissen
Studentnummer:
436014

Ga naar: www.hofvantwente.nl/berekenuwrecht
of bel: 0547-85 85 85

Aanmelden World Cleanup Day
2019
Voor Hof van Twente kunt u zich aanmelden voor een schoonmaakactie. U kunt
aansluiten bij één van de acties, maar u
kunt hier ook uw eigen schoonmaakactie
aanmelden.
Voor meer informatie kunt u kijken op :
www.worldcleanupday.nl
Nog meer septemberschoonmaak
Niet in de gelegenheid om op zaterdag 21
september 2019 de handen uit de mouwen
te steken? Op vrijdag 20 september is het
Keep it Clean Day
Voor meer informatie kunt u kijken op :
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jijkan-doen/keep-it-clean-day

Net als vorig jaar organiseert de gemeente een aftrapbijeenkomst om de scholen
meer toelichting te geven over het schoolprogramma.
De aftrapbijeenkomst is dinsdag 10
september, 15.30-17.00 uur in
het gemeentehuis. Per school zijn de
directeur en een leerkracht uitgenodigd.
Aanmelden kan bij Marianne Hutten:
info@hofpower.nl, 06-41008824.
We gaan weer voor een duurzaam
schooljaar!

Project Bees Are Few in Diepenheim genomineerd voor
Landschapsprijs Overijssel 2019
Het gemeentelijke project Bees Are Few in Diepenheim is genomineerd voor de Landschapsprijs
Overijssel 2019! Landschap Overijssel nomineert
dit project "omdat het concreet is en vele partijen
betrokken zijn. Het is een feel good project, dat
op meerdere plaatsen zichtbaar is, met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied". Mensen kunnen tot en met 27 september hun stem
uitbrengen op de website www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs. De prijsuitreiking is op
17 oktober.
Bees Are Few is een project waarbij kunst en biodiversiteit
samenkomen. Beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris
Denekamp maakten bij gebied Het Hazendam een monument voor de verdwenen bijenvolken: twee ‘echte’ bijenkasten die moesten zoemen met levende bijenvolken en vijf versteende bijenkasten.
Om de omgeving nog aantrekkelijker te maken voor zowel bijen als mensen, is het gebied afgelopen voorjaar opnieuw ingericht. Vrijwilligers
en diverse organisaties hebben samen fruitbomen geplant, bloemen ingezaaid en de bijenkasten verplaatst zodat bijen de kasten nog beter
weten te vinden. Betrokken organisaties waren naast gemeente Hof van Twente de Nederlandse Bijenhouders vereniging, IVN Diepenheim,
Kunstvereniging Diepenheim, Landgoed Weldam, LTO Noord, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Met de Landschapsprijs
stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar gaat de prijs
naar een gemeentelijk project. De stem van inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. Stemmen kan
op www.landschapsoverijssel.nl/landschapsprijs . Het winnende project wordt bekendgemaakt op donderdag 17 oktober.

www.hofvantwente.nl

4 SEPTEMBER 2019
Bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hof van Twente, herziening
Slagendijk en Petersweg 5/5a
Markelo’ onherroepelijk
Op 10 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van
Twente het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo’ vastgesteld.
Aan de Petersweg 5/5a te Markelo is een agrarisch erf met
een intensieve veehouderij en een hoefsmederij aanwezig. De

BEKENDMAKINGEN
varkenshouderij is gestaakt. De nevenfunctie wordt voortgezet.
Initiatiefnemers zijn van plan om in het kader van de rood-voorroodregeling op de locaties Petersweg 5/5a en Slagendijk te
Markelo ruim 1000 m² aan landschaps-ontsierende bebouwing te slopen. Hierdoor mag één compensatiewoning worden
gebouwd op het perceel aan de Slagendijk. Beide locaties worden landschappelijk ingepast.

Het onherroepelijke bestemmingsplan 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: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxSlagendxPet5VS10.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 24
juli 2019 een uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond
verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg
5/5a Markelo’ onherroepelijk geworden.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te
downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/
NL.IMRO.1735.BGxSlagendxPet5-/NL.IMRO.1735.BGxSlagendxPet5-VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

4 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.
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Vrijwilligersvacature
Wil je graag ervaring opdoen,
andere
mensen
ontmoeten, een zinvolle
tijdsbesteding hebben 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 06-20894999
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

KASSA VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
BIJ KRINGLOOPWINKEL
KIEKEBOE
Heb je graag klantcontact en
ben je goed met cijfers, wij
hebben een leuke vacature
voor jou!
Omschrijving vrijwilligerswerk
Afrekenen van gekochte goederen, balie werkzaamheden en
klanten van de kringloop te woord staan.
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Omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)				
					Ontvangen op
De Mors 6, Delden
het bouwen van een kantine met kantoren

Sperwerstraat 18, Goor

het plaatsen van een overkapping

Visschersdijk 8, Markelo

29 juli 2019

20 augustus 2019

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

30 juli 2019

Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
					
Brikkenweg 6a, Markelo

Reactie tot

het bouwen van een woning met een bijgebouw, ter inzage vanaf
woensdag 28 augustus 2019 		
9 oktober 2019

Verlengen beslistermijn
Als u wilt reageren, zie informatie:
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Hassinkstraat 2 en 6, Delden

Jouw profiel
Je houdt van werken met mensen en je wilt graag iets betekenen voor de maatschappij, voor mensen én voor dieren.
Je kunt goed relativeren en je bent klantvriendelijk. Je bent
taal- en rekenvaardig. In het bedienen van een kassasysteem
voorzie je geen problemen (je wordt hierin begeleid).

het gewijzigd bouwen van twee vergunde woningen

Werkuren per week/maand
Minimaal 1 dagdeel per week, in overleg welk dagdeel.

Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving

Wij bieden
Een werkplek binnen een gezellig team. Het maakt niet uit
waar je vandaan komt of wat je afkomst is.
Doelstelling organisatie
Een wereld te creëren waarin er niet alleen respect is en rechten zijn voor mensen, maar ook voor dieren.
Een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, met name
door het tegengaan van verspilling van grondstoffen door het
stimuleren van een beter (her)gebruik van (afgedankte) goederen.
Tevens heeft de stichting oog voor sociale vraagstukken, zoals
het plaatsen van mensen die om wat voor een reden dan ook
werkloos zijn en graag de handen uit de mouwen steken.

Gruttostraat 85, Goor

het vergroten van een bedrijfspand

Melding mobiel puinbreken

Potdijk 7, Markelo

het inzetten van een mobiele puinbreek installatie, van 9 september 2019 tot en met 15 november 2019

Informatie om te reageren
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.

www.hofvantwente.nl

Vervolg
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 OostNederland te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze
rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid me 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.
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.
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 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.

Aangevraagde vergunning/
ontheffing
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op
onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/
aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht
Delden
- Vergunning voor het Schuttersfeest Delden van 6 t/m 8 september 2019, op de hoek Langestraat/Europalaan. In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:
• van vrijdag 6 september 16.00 uur t/m maandag 9 september
2019 10.00 uur zal de Langestraat worden afgesloten voor
alle bestuurders in beide richtingen. Dit geldt voor het deel
van de Langestraat dat ligt tussen de rotonde op de hoek Langestraat/Europalaan en het Odinksveld.
• van 6 t/m 8 september 2019 zal een parkeerverbod worden
ingestelde aan:
- de rechterzijde (bermzijde) van de Langestraat, tussen de rotonde Langestraat/Europalaan en het Odinksveld;
- aan beide zijden van de Fute;
- aan beide zijden bij de ingang van het inrit naar de Langestraat 120. (09-08-2019)
- Verkeersbesluit afsluiting van wegen voor het Cultureel Straatfestival, genomen op 2 juli 2019: Tijdens het opbouwen van
het festival op 15 september 2019 zijn fietsers op de afgesloten
wegen wel toegestaan tot 12.00 uur.
Goor
- Vergunning Jubileum Taptoe Apollo, op de parkeerplaats de Höfte op 21 september 2019. In verband hiermee zullen de volgende
verkeersmaatregelen worden genomen:
• op vrijdag 20 september 2019 vanaf 13.00 uur t/m zondag
22 september 2019 14:00 uur zal de parkeerplaats aan de
Höfte worden afgesloten voor alle verkeer.
• op zondag 22 september 2019 van 14:00 uur tot maandag
23 september 2019 12.00 uur, zal een gedeelte van de parkeerplaats aan De Höfte worden afgesloten voor alle verkeer.
(29-08-2019)
- Vergunning Soapopera Rooje Rozen op 26, 27 en 28 september, D.J. Bunschotenstraat 14 (02-09-2019)
Markelo
- Vergunning Trekkerslep op 7 en 8 september 2019, Stationsweg
33. In verband hiermee zal de Industrieweg op zondag 8 september 2019 van 07.00 tot 21.00 uur worden afgesloten voor
alle bestuurders in beide richtingen.(29-08-2019)
- Vergunning Popconcert Edwin Evers Band op 19 september 2019
van 19.30 uur tot 23.30 uur in openluchttheater ‘De Kösterskoele’, Beukenlaantje 6 (29-08-2019)
Hof van Twente
- Vergunning Atb-toertocht op 8 september 2019 over diverse wegen (14-08-2019)
- Vergunning verlichte avondwandeling op 4 en 5 oktober 2019
over diverse wegen in Markvelde (14-08-2019)
Bezwaarmogelijkheid:
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn 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 Zwolle een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

