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Openingstijden

Alleen op afspraak.

U kunt een afspraak maken voor:

Maandag 12.00- 19.30 uur

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

© Telefonisch: 0547 -85 85 85

 

* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor e G

Emailadres: info@hofvaniwente.nl insdag 7 r p

> Woensdag 09.00- 17.00 uur Storingsnummer gemeente Hof van TwenteTelefoonnummer: 0547 - 85 85 85 Ä

1 4 Donderda 09.00- 13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoorlijden van deOok bereikbaar onder: 14 05 47 e Ù

Vrijdog 09.00- 13.00 uur
WhaisAppnummel

U krijgt antwoord binnen T werkdag}

Ù kunf ook chatien met de gemeente via:

vww.hofvantwente.nl. {ussen 0900 en 12.00 wur}

17.00- 19.30 uur

 

 

maken?

Dat kunt v doen op de volgende manieren: b

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 1630 uur

e Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

jemeente kunt u bellen naar:

lvoo_rijv. rioferingen, gevonden huisdieren, storingen * Zaferdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Het parkeerterrein van sportpark de Mor:

groot onderhoud toe en wordt heringericht.

zowel voor de bovengrond (bestrating en groen) als

de ondergrond (riolering). Bij de herinrichting van

het parkeerterrein wordt de aanleg van het voetpad

langs de Sportlaan naar het Aparthotel Delden mee-

genomen.

 

Van 8 november tot en met 28 november 2019 heeft het ontwerp

herinrichting parkeerterrein sportpark de Mors en aanleggen van

een voetpad langs de Sportlaan ter inzage gelegen. Op 21 no-

vember 2019 heeft de gemeente een informatieavond gehouden

waarop de plannen waren in te zien. Op deze avond zijn vragen

beantwoord en opmerkingen gemaakt. Over het algemeen is de

conclusie dat het gepresenteerde ontwerp van het parkeerterrein

en het voetpad langs de Sportlaan wordt gedragen. Het plan is op

een aantal kleine onderdelen aangepast. Het college van burge-

meester en wethouders heeft het ontwerp op 28 januari l. vastge-

steld. Het ontwerp wordt verder voorbereid en zal na de bouw van

de sporthal in het najaar van 2020 worden gerealiseerd

Definitief ontwerp

Het ontwerp is nu definitief. De inspraaknoitie en de tekeningen

jn te zien vanaf vrijdag 31 januari 2020 tot en met vrijdag 14

februari 2020 bij de receptie in de hal van het gemeentehuis in

Goor. Ze zijn ook te zien op de gemeentelijke website:

  

www.hofvantwente.nl/actueel/wegwerkzaamheden-en-projecten/

herinrichting-parkeerterrein-de-mors-delden

Contactpersoon

Contactpersoon is de projectleider,—
Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-

858585 of per email opfPhofvantwente.nl.

Planning en uitvoering

De verwachting is dat de uitvoering na de bouw van de sporthal in

het najaar van 2020 kan starten. Hierover worden de gebruikers,

omwonenden en bedrijven te zijner tijd nader geinformeerd.

Speciaal voor senioren organiseren

OV-ambassadeurs een inloopspreekuur

in Goor.

Wanneer: dinsdag 11 februari 2020

Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur

Waar: Bil theek, De Höfte 9 in Goor
 

 
__ .

OVambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse in-

loopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein.

Dit zijn ervaren OVeizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op

weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren

uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het

plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders.

Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis.

Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

 

Meer informatie

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het

belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen

reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV.ambassadeurs

gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse

gemeenten.

Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeen-

komsten en proefreizen

 

ijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een over-

icht van alle activiteiten. 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail stu-

ren naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

De gemeente wil graag een goed beeld in hoeverre de problema-

tiek van niet-zichtbare criminaliteit speelt in ons uitgestrekte bui-

tengebied. Daarom hebben we een enquête ontwikkeld samen

met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV].

Alle bewoners en ondernemers in het buitengebied is gevraagd

deze enquête in te vullen. De reactietermijn voor de enquête is

verlengd tot 9 februari, zodat zo veel mogelijk mensen de kans

krijgen de enquête in te vullen. Dus woont of onderneemt u in het

buitengebied van Hof van Twente? Vol dan deze week nog de

enquête in op https://hetcev.nl/hofvantwente/

 

 

 

 

    

die het kloppende hart van Diepenheim vormen: Slagerij Kastelein en SPAR Diepenheim. Zoals van

de SPAR het verwoordt: “In onze winkel gebeurt zoveel meer dan alleen de boodschappen. Hier worden pakketjes

bezorgd, nieuws uitgewisseld en wordt voor elkaar gezorgd. Er zijn mensen die mij de burgemeester van Diepen-

heim noemen, omdat ik regelmatig wat uitleg over bijvoorbeeld keuzes van de gemeente die niet voor iedereen

ijk zijn.” Er moest natuurlijk een specialiteit geproefd worden bij Kastelein en wethouders en burgemeester

smulden van een huisgemaakte quiche Lorraine. Werd Slagerij Kastelein vorige week nog bekroond met twee ti

“Regiokampioen Worstmakerij van het jaar 2020' en ‘Regiokampioen Traiteur van het jaar 2020’, de SPAR is

eind vorig jaar grondig gerenoveerd en aardgasvrij gemaakt. Wethouder Harry Scholten benoemt het belang van

le winkels voor het Stedeke: “Diepenheim is een plaats waar niet alleen het kunstleven, maar ook het dage-

s leven bruist. Deze twee bevlogen ondernemers en hun team zijn een voorbeeld in ondernemerschap wat zich

blijft vernieuwen. Ze leveren naast kwaliteit ook een essentiële bijdrage aan de sociale samenhang. Zij kennen de

mensen die in hun winkel komen en zijn daardoor echt het kloppende hart van Diepenheim. Ambacht, passie e

midden in de samenleving staan, komenbij elkaar. Achter de schermen zie je het echte ondernemerschap. Ook

deze winkels. Dus bij deze aan al onze inwoners: koop lokaal, want dat verdienen onze ondernemers!”

Het college van burgemeester en wethouders keek 28 januari achter de schermen mee bij twee imehliie bedrijven

 

 

  

 

  

 

 

  

   

  

  
 

  

  

  

SPAR Diepenheim

Sinds oktober 2019 is de 'nieuwe! winkel van

_uurdgoswì| en CO2-nevtraal.
De warmte die de koeling produceert als rest-

product, wordt gebruikt om de winkel te ver-

warmen en zo zijn er nog meer hele bewuste

keuzes om Maatschappelijk Verantwoord

te Ondernemen (MVO]. Voedselverspiling

wordt tegengegaan, er is een assortiment van

lokale producten en ook met afvalstromen

worden bewuste keuzes gemaakt.

„van SPAR Diepenheim legt
aan het college uit hoe de restwarmte van

de koeling wordt gebruikt om de winkel te

verwarmen. (,/.n. wet

houder Wim Meulenkamp, burgemeester

Ellen Nauta, wethouder Pieter van Zwanen-

burg, wethouder Harry Scholten).

   

  
    

 

   

 

vandaan komt en hoe elk dier geleefd heeft, Er

zijn nauwe connecties met de veehouders. Het

welzijn van de dieren staat voorop en hieraan

sie||en_en zijn team hoge eisen
Slachten doen ze op ambachtelijke wijze in de

eigen slachterij. Er is zicht op het hele proces,

van de boerderij tot in de winkel. De winkel staat

bekend om de kwaliteit en specialiteiten. Rein:

“Je moet meebewegen met je klanten. Hun wen-

sen veranderen, dus ons aanbod ook. Daarom

verkopen we steeds meer vers gemaakte kanten-

klaarmaaltijden.” In de afgelopen jaren is niet

alleen de winkel volledig vernieuwd, vooral ach-

ter de schermen is er meer ruimte onfstaan voor

verwerking en opslag. Overa is over nagedacht,

zodat het team zo prettig mogelijk kan werken.

Hvan Slagerij Kastelein vertelt hoe
un producten met veel zorg altijd vers gemaakt

worden. (v..n.r: wethouder Wim Meulenkamp,

wethouder Harry Scholten, wethouder Pieter

van Zwanenburg, NNN burgemeester

Ellen Nauta.]

 

 

 

  

Het college van burgemeester en wethouders heeff op dinsdag 14 januari 2020 de subsidieregel dorps- en stadsraden 2020 vastgesteld. Dorps-

.en stadsraden in Hof van Twente kunnen voor het jaar 2020 een subsidie aanvragen. De aanvraagtermijn is tussen Ì maart en 1 april 2020.

Nadere informatie komt binnenkort op de gemeentelijke website te staan.

HofPower en Groene Loper Hof van

Twente zijn op zoek naar Boomverha-

len, Op de landelijke Boomfeestdag

op woensdag 18 maart wordt een

BoomFeest georganiseerd voor jong

en oud bij de scouting in Bentelo tus-

sen 19.00-21.00. Onder andere met

muziek, lezingen, bezoek van André

Manuel en boomverhalen van kinde-

ren bij het kampvuur.

Kinderen uit groep 5 1/m 8 worden uit

genodigd om een verhaal te schrijven

met de tiel 'Bomen geven energie!"

(het landelijke thema van de boom-

feestdag] en hierbij een tekening te

maken. Het verhaal mag getypt of

geschreven zijn. Lengte is maximaal

1 a4, inclusief de tekening (voor- en

achterkant mag). Inleveren kan i/m 14

februari per post (aan de gemeente)

of aan de balie bij het gemeentehuis

De winnaars mogen hun eigen ver.

haal voorlezen tijdens het BoomFeest

en mogen een boom planten. De pro-

vincie wil in 2020 1,1 miljoen extra

bomen planten, eentje voor iedere

inwoner in Overijssel

 

Dit BoomFeest wil eraan bijdragen om

dat doel te halen. Samen maken we

natuur van onze buurt! Meer informa-

tie via info@hofpo-

wer.nl, 

Inwoners van Hof van Twente zijn tevreden over de

kwaliteit van de vergunningverlening door de ge-

meente. Dat blijkt n onderzoek ond

en ondernemers die afgelopen jaar een vergunning

hebben aangevraagd. Mensen zijn tevreden over het

verloop van de vergunningprocedure (rapportcijfer 7),

het vooroverleg (rapportcijfer 8) en de communicatie

tijdens het proces (rapportcijfer 8). Naast vergunning-

verlening is dit jaar ook gemeten hoe de inwoners en

ondernemers toezicht en handhaving hebben erva-

n, Het overgrote deel (80%) ervaart dit als vriende-

lijk. 77% vindt het nuttig en logisch dat de gemeente

controleert in kader van de vergunningverlening.

 

  

 

 

 

Vooroverleg

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vooroverleg (voordat een

vergunningaanvraag wordt ingediend] met de gemeente wordt

gewaardeerd. De gemeente roept inwoners en ondernemers dan

ook op om hiervan gebruik te maken. Ditis ook in ijn met de be-

ginselen van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking

treedt. Daarin speelt participatie een grote rol.
 

Taalgebruik

Uiteraard worden in het onderzoek ook tips gegeven. Eén daar-

van is dat de gemeente eenvoudiger taal mag gebruiken in brie-

ven en formulieren. Hier wordt ook aan gewerkt: de belangrijkste

standaardbrieven op het gebied van vergunningverlening, toe-

zicht en handhaving zijn onder begeleiding van een taalcoach

herschreven. Deze en andere tips worden opgepakt om de dienst-

verlening te verbeteren. Meer informatie over de onderzoeksre-

sulfaten staan op www.hofvantwente.nl/vth2020

Wat het college van burgemeester en wethouders be-

treft kan het fietspad aan de Barloseweg (net buiten

Goor) worden doorgetrokken en verbonden aan de

Rikkerinksweg. Dit fietspad sluit aan op het gereali-

seerde fietspad langs de Regge vanaf de Rikkerinks-

weg. Daarmee wordt een ontbrekend stukje fietsnet-

werk aangelegd waar al 10 jaar over wordt gesproken.

Naast het fietspad wordt een ruiter- / wandelpad aan-

gelegd. Ruiters van manege de Barlo kunnen daardoor

over een eigen pad en hoeven niet langer over de Bar-

loseweg langs de Zomerweg. De aanleg van het fiets-

pad past in de ambitie van de gemeente en provinci

om deze regionale fietsnetwerken te versterken.

  

 

 

In Elsenerbroek is afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe na-

tuur rondom de Regge. Waterschap Vechtstromen heeft in samen-

werking met de nieuwe eigenaar van het terrein rondom voorma-

lige camping De Parel een meanderende Regge ontwikkeld met

veel ruimte voor natuur. In dit gebied loopt tot aan de Barloseweg

een fietspad dat niet is doorgetrokken. Nu worden de fietsers om-

geleid via de Barloseweg, een zandweg waar fietsen zeer lastig

is. Afgelopen periode zijn met alle partijen gesprekken gevoerd

n iedereen is bereid om mee te werken aan de realisatie van het

fietspad. Gezamenlijk met de betrokkenen in het gebied wordt het

plan verder uitgewerkt en indien mogelijk snel uitgevoerd.

Op 29 januari was er in Enter een ontploffing in een stal. Naar

aanleiding hiervan roept de Omgevingsdienst Twente op om

verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan met mest in stallen.

Vooral de komende periode is dat voor agrariërs extra van be-

lang, omdat er vanaf 15 februari weer mest overgepompt en uit-

gereden mag worden. In volle mestputten kunnen ontvlambare

gassen ontstaan, die bij bepaalde omstandigheden een risico vor-

men voor mens en dier. De stalexplosie in Enter is ontstaan door

aswerkzaamheden in de stal. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

u u e |ETE”

i 14 a í

   

  

 

     

   

Tips voor vergroten veiligheid

Boeren kunnen zelf ook iets doen om de veiligheid te vergroten.

Zo is het in stallen met mestputten van belang om bedachtzaam

om te gaan met vuur, vonken en elektrische apparaten. Ook kun-

nen mestgassen die vrijkomen uit mestschuim leiden tot bewuste-

loosheid en mogelijk explosiegevaar.

Op de website van de Omgevingsdienst Twente (www.odtwente.

n} zijn diverse tips toegelicht om de veiligheid in stallen te vergro-

ten. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen:

0546 - 749 500.

Het complete bericht van de Omgevingsdienst Twente vindt u op

www.hofvantwente.nl

 



5 FEBRUARI 2020 14 NNN

 

 
Bestemmingsplan'Buitengebied Hof van Twente, herziening Enke-

laarsweg ong. Markelo' onherroepelijk

Op 26 november 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, her-

ziening Enkelaarsweg ong. Markelo * vastgesteld.

Voor het terrein aan de Enkelaarsweg is een plan ontwikkeld voor

een nieuw landgoed van 16 hectare met een landhuis en één

woning. Op de voormalige culfuurgronden worden hwee woon-

bestemmingen mogelijk gemaakt, waarop een landhuis met een

imale inhoudsmaat van 1.000 m? en een extra woning van

maximaal 750 m3 worden gerealiseerd. Als maatschappelijke

tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal 45

hectare cultuurgrond worden ingerichtals bos- en/of natuurterrein

en wordt het geheel opengesteld voor het publiek (wandelaars).

Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze

bestemmingsplanherziening opgesteld.

 

Het vastgestelde plan heeft metingang van 5 december 2019

gedurende zes weken terinzage gelegen. Omdat geen beroep

en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het be-

stemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op

16 januari 2020 in werking gefreden.

  

 

 Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

ijdens openingstijdenin het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfie 7 te Go

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-V$10.

 

 

 

De bestanden van hef digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden _van: _ hip://}tp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-/NL.IMRO.1735.BGxEnkelrwg-

VS10, Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden

voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Meenhuisweg 4, Ambt Delden

het realiseren van een boerderijappartement

Sportlaan 7, Delden

het aanpassen van brandscheidingen

Wilhelminastraat 1, Delden

het kappen van een berk

Scherpenzeelseweg 8, Goor

het kappen van bomen 23 januari 2020

Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde

ijdelijk verharden van een terrein 13 januari 2020

Enterweg t.h.v. huisnummer 2, Markelo

het aanleggen van een uitrit en het kappen van een boom

7 januari 2020

Luttekeveldweg 1, Markelo

het bouwen van twee woningen met bijgebouwen 21 januari 2020

Pr. Beatrixstraat 25, Markelo

hef kappen van een berk

Stoevelaarsweg 3, Markelo

hetontgronden en vergraven van de gronden _ 22 januari 2020

Twikkelerweg 2, Markelo

het gewijzigd verbouwen van een boerderij n

afwijking van de verleende vergunning

26 januari 2020

15 januari 2020

26 januari 2020

 

 

28 januari 2020

25 januari 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

 

 

Beldsweg ongenummerd (nabij huisnummer 1),

Ambt Delden

het bouwen van een woning met een bijgebouw, ter inzage vanaf

zaterdag 25januari 2020 7 maart 2020

Mossendamsweg ongenummerd, Ambt Delden

het kappen van 3 eiken, Amerikaanse eik, berk en 11 essen en het

afzetten van 20 elzen en 10 berken en het knotten van 3 wilgen,

ter inzage vandf vrijdag 24 januari 2020, herplantverplichting

6 maart 2020

Vervolg

Oude Postweg 35, Ambt Delden

het wijzigen van het gebruik, ter inzage vanaf donderdag 30

januari 2020 12 maart 2020

Slaghekkenweg 18, Bentelo

het bouwen van een loods, ter inzage vanaf donderdag 30 janu-

ari 2020 12 maart 2020

Suetersweg 10, Bentelo

het graven van een poel en het aanplanten van een houtsingel, ter

inzage vanaf donderdag 30 januari 2020 12 maart 2020

Raanhuisstraat 6, Delden

het plaatsen van een dakopbouw op de carpori/berging, ter in-

zage vanaf dinsdag 28 januari 2020 10 maart 2020

Kerkstraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een supermarkt [Lid), ter inzage vanaf dinsdag

28 janvari 2020 10 maart 2020

Goorseweg 39b, Markelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf donderdag 30

januari 2020 12 maart 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Carel van Manderhof 6, Goor

het legaliseren van een erfafscheiding en een overkapping

Twickelerlaan 15, Ambt Delden

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten

inrichting

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

Slotsweg 13, Hengevelde

het veranderen van het bedrijf (verlenging bestaande stal en

verplaatsen kadaverkoeler), ter inzage vanaf vrijdag 31 januari

2020 13 maart 2020

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 voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorzi

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 be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

 

 

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hierte-

gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening

bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-

vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v een verzoek om handha-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-

meld 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 beslis-

sing rechtstreeks uw belang trefft. Nadat de vergunning is verleend

kan daartegen beroep worden ingesteld.

  

 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Ïiggen op afspraak ter

inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de ope-

ningstijden 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 evenementenvergunningen kunt u inzien op

onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Diepenheim

- Drank- en Horecavergunning, Roxbritt Gastrobar, Grotestraat 94

(28-01-2020]

- Ontheffing sluitingsuur op 22 februari 2020, 29 februari 2020,

7 maart 2020, 14 maart 2020 en op 21 maart 2020 tot 02.00

uur, Haaksbergerstraat 1 (30-01-2020)

Delden

- Speelautomatenvergunning, De Reigerstraat 1/1a {30-01-2020)

- Vergunning kindercarnavalsoptocht op 8 februari 2020. In ver-

band hiermee zal op 8 februari 2020 van 08.00 uur tot 14.00 uur

© de volgende wegen en parkeerplaats worden afgesloten voor

alle bestuurders in beide richtingen en zal een parkeerverbod

worden ingesteld aan beide zijden van de:

- Parkeerplaats De Mors aan de Sportlaan;

- De Reigerstraat, voor zover gelegen tussen de Bernardstraat

‚en de Strampenstraat;

- Bernardstraat, voor zover gelegen tussen de Cramers!raat en

de Willem Alexanderstraat.

  

©Tevens zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide

zijden van de volgende wegen:

- Spoorstraat;

- Stationsweg;

- Dr. Gewinstraat;

- Zuiderhagen, voor zover gelegen tussen de Dr. Gewinstraat

en de Hengelosestraat;

- Langestraat, voor zover gelegen tussen de Nieuwstraat en

de Hengelosestraat;

- Nieuwstraat, voor zover gelegen tussen de Langestraat en

de Ranninkstraat;

- Ranninkstraat, voor zover gelegen tussen de Nieuwstraat en

de Peperkampweg (03-02:2020)

Goor

- Vergunning dressuurwedstrijden op 5, 6 en 7 juni 2020 en op 5

en 6 september 2020, Lintelerweg 3b. (30-01-2020]

- Speelautomatenvergunning, Hengevelderstraat 32 (30-01-2020)

Markelo

- Vergunning toneeluitvoeringen met loterij op 15, 21, 22, 27 en

28 februari 2020, Herikerweg 36 (27-01-2020)

- Vergunning voorjaarswedstrijden voor wielrenners op 1, 8 en

15 maart 2020, Oomsdijk, Enterbroekweg en Elsenerbroekweg

in Markelo. In verband hiermee wordt de Oomsdijk (tussen de

Elsenerbroekweg en de Enterbroekweg] de Enterbroekweg en

de Elsenerbroekweg afgesloten voor alle bestuurders in beide

richtingen (uitgezonderd aanwonenden) (28-01-2020)

- Vergunning Wijnmarkt op 7 juni 2020, Beukenlaantje é

{28-01-2020)

Hof van Twente

- Vergunning 48e Batavierenrace op 2 mei 2020 (30-01-2020)

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

S°lut_ doen, andere mensen ont-
© moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebbenof je inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature I|If

ons ruime aanbod. Meer weten?

zijn.nl, bel 0547-260053,

of mail vn,w|lllgenxakenêsâfú-we’zv,n.n

STICHTING DIEREN- ==

AMBULANCE HOF

VAN TWENTE ZOEKT

VRIJWILLIGERS!

Heb je een groot hart “

voor dieren en wilijje _ stolst
etten - -

veninnoode

Dan ben jij diegene die wij zoeken!

 

m

 

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je registreert en voert een chipcontrole uit bij de vermiste en

gevonden huisdieren. Je herenigt dier en baas. Je brengt ge-

wonde en zieke dieren naar de opvang/ dierenars. Je geeft

voorlichting en advies tijdens schoolbezoeken/ spreekbeurten

‚en bij evenementen. Je assisteert de (dieren) politie, brandweer

‚en boswachter.

Jouw profiel

Je hebfeen hart voor dieren, bent betrouwbaar, doortastend en

toont iniatief, Je kunt klanten voorzien van telefonisch advies en

je bent in het bezit van een rijbewijs.

Werkuren per week/maand

‘Op woensdag of zondag van 09.00 uur ‘s ochtends tot en met

20.00 uur ’s avonds.

Wij bieden

Samenwerken met een collega vrijwilliger. Je wordt ingewerkt

‚en getraind hoe te reageren aan de telefoon ersoonlijke

esprekken. Het delenvan ervaringen van de ers onder-

an zodatje deze mee kan nemen in je werk. Ondersteuning

voor advies/ begeleiding indien nodig; je staat er nooit alleen

voor.

Doelstelling organisatie

Het doel van stichting Dierenambulanceis het bieden van hulp

aan het dierin nood. Dieren hebben recht op goede zorg! Ons

werkgebied omvat de gemeente Hof van Twente. De Dierenam-

bulance is een stichting de niet primair gericht is op het maken

van winst, sociale of maatschappelijke doelen voeren de boven-

toon. Onze overheid stelt geen financiële middelen beschikbaar

die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten, het periodiek

onderhoufeun onze ambulance, het bijhouden van onze web-

site, de aanschaf van diervoeders, dierenartskosten, et cetera.

Aangezien dit dikwijls hoge kosten meebrengt, en wij geen vas-

te inËnmxlen hebben, zijn wij aangewezen op sponsoren zoals

Kiekeboe Kringloop, maar ook op donaties van particulieren,

vriwiligers en bed iven.

 

 

 

Bezwaarmogeh{xweeld
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (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 spoed-

eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

 

   

 

 Wij hebben het plan om onderstaande personen, vanwege

niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na

ziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur, conform artikel 2.39 van de Wet basisregistra-

tie personen, ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend.

 

Betrokkene kan een zienswijze over dit plan, binnen twee weken

na het verschijnen van deze publicatie, kenbaar maken aan het

gemeentebestuur.

 

Datum [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres
 

 

  

2201-2020 B | Onbekend _ |22012020

22012020NOnbekend  [2201-2020

22:01-2020N Onbekend  [22:01-2020      

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


