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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

 

 

 

  

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor e

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor vïdîâa

Emailadres: info@hofvantwente.nl E

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4i 9

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 fijdag

WhaisAppnumm

(U krijgt antwoord binnen 24 wur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 12.00 wur}

 Tijdens de corona

0547 -858585.

n

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor:

maken?

 

door. U kunt telefonisch een afspraak maken via:

dingen digitaal regelen.

12.00- 19.30 uur

 

 

Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel
trent corona! De medewerkers die u hier Ie woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

09.00- 17.00 wur ingsnummer gemeente Hof van Twente _ Milieupark Groen-Recycling Twente

09.00- 17.00 wur Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

09.00- 13.00 wur toorlijden van de gemeente kunt v bellen naar: Telefoon: 0547 -286 600

09.00- 13.00 uur * Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark
Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar

 

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk  Openingst

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld

gaan alleen spoedafsproken

ingstijden Milieupark:

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tof 16.00 uur

 

Zonnige heropening horeca met

grotere terrassen

 

Cafés en restaurants hebben op Tweede Pinksterdag

een zonnige heropening meegemaakt. De gasten wer-

den als vanouds gastvrij ontvangen waarbij rekening

gehouden is met de anderhalvemeterregel. Op veel

plekken zijn terrassen met toestemming van de ge-

meente vergroot. Dit is een tijdelijke uitbreiding om

de horeca de kans te bieden een gezonde omzet te

draaien en de crisis te overleven.

 

  

Ruim twintig horecaondernemers hebben op basis van een inge-

diend plan toestemming ontvangen om het terrastijdelijk te vergro-

ten. Deze toestemming geldt tof 1 oktober 2020 of eindigt eerder

als de COVID-19 maatregelen dermate versoepeld worden dat de

normale bedrijfsvoering weer kan worden opgepakt. Inmiddels is

aan 22 horecabedrijven in Hof van Twente toestemming verleend

voor een tijdelijke uilbreiding. Aan deze toestemming is de voor-

waarde verbonden dat een veilige doorgang op hef terras voor

voetgangers, rolstoelgebruikers en hulpdiensten gewaarborgd

moet zijn en dat de buren kunnen instemmen met de plaatsing

van het tijdelijk terras. Het aantal uitgebreide terrassen zal nog

toenemen omdat enkele nieuwe plannen zijn ingediend

Horecaondernemers kunnen hun plan voor een ruimer terras bij

de gemeente indienen bij Berryl Michel van het Ondernemerslo-

ket via: ondernemerslokel@hofvantwente.nl. Zi is ook bereikbaar

voor vragen via De gemeente bekijkthef plan in

goed overleg met de ondernemer en kan toestemming geven als

aan de voorwaarden wordt voldaan

Verordening Bijdrage Voor- en

vroegschoolse educatie aan

deropvanginstellingen

Hof van Twente 2020 
Op 21 opril 2020 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening Bij-

drage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstel

lingen Hof van Twente 2020' vastgesteld. De verordening gaat 1

augustus 2020 in. Hierin wordt geregeld dat peuters van 2 tot en

met 4 jaar in aanmerking kunnen komen voor een aanbod voor-

en vroegschoolse educatie (WVE), dit betekent dat peuters meer

ren opgevangen worden en voorschoolse educatie ontvangen.

Om in aanmerking te komen moet bijvoorbeeld sprake zijn taal

achterstanden, de Jeugdgezondheidszorg ([GZ| of Expertiscen-

trum Jonge Kind bepalen of hiervan sprake i. De kinderopvangin-

stelling dient namens de ouders van de peuter een aanvraag WE

bij de gemeente in. De in de verordening vastgelegde afspraken

zijn opgesteld in overleg met onder andere de kinderopvangvoor-

zieningen, onderwijs en JGZ. De huidige ‘Verordening Bijdrage

Voor en vroegschoolse educatie aan kinderopvang:instellingen

Hof van Twente 2016, zoals deze op 12 januari 2016 door de

raad is vastgesteld, wordt per 1 augustus 2020 ingetrokken. De

verordening is te vinden op de gemeentelijke website.

 

 

Voor informatie over de WE kunnen ouders contact opnemen met

de kinderopvangvoorziening waar hun zoon/dochter opgevan-

gen wordt.

@
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Bentelerhaarweg ongenummerd, Ambt Delden

 

  

het bouwen van een recreatiewoning 24 mei 2020

ijssenseweg 5a, Ambt Delden

het bouwen van een schuur 25 opril 2020

Twickelerweg 19, Ambt Delden

het uitbreiden van een bedrijfspand 25 mei 2020

Bernhardstraat 29, Delden

het wijzigen van de voorgevel van een woning __ 18 mei 2020

Deldensestraat 67, Goor

het aanleggen van een paardenrijbak 24 mei 2020

Rectificatie: Enterseweg 1 dit moet 11 zijn, Goor

het bouwen van een hal met een laaddoc 13 mei 2020

Larenseweg 1la, Markelo

het verbouwen van een schuur 28 mei 2020

Stokkumerweg 26, Markelo

het plaatsen van dulìapel 23 mei 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Stovelerweg 4a, Ambt Delden

het kappen van een 3 beuken,

ter inzage vanaf vrijdag 29 mei 2020

Benteloseweg 168 en 170, Delden

het veranderen van de dakconstrucfie van een achter opbouw,

10 juli 2020

ter inzage vanaf woensdag 3 juni 2020 15 juli 2020

Kerkpad 15, Delden

het bouwen van een aanbouw,

10 juli 2020ter inzage vandf vrijdag 29 mei 2020

Langestraat 61, Delden

het verbouwen van een bankgebouw tot commerciële ruimten en

het realiseren van negen appartementen, ter inzage vanaf donder-

dag 21 mei 2020 2 juli 2020

Woning Markelo gesloten na

 
ruiming hennepkwekerij

Burgemeester Ellen Nauta heeft een woning gesloten aan de He-

rikeresweg in Markelo. In dit pand heeft de politie 11 mei 2020

een bedrijfsmatige, professioneel ingerichte hennepkwekerij aan-

getroffen. In totaal werden in de kweekruimte 745 hennepplanten

aangetroffen. Hierover heeft de politie een bestuurlijke rapportage

uitgebracht aan de burgemeester. Die heeft de bevoegdheid om

de woning te sluiten op basis van artikel 13b van de Opiumwet.

Sluiting betekent dat de woning en het erf voorlopig niet toegan-

kelijk zijn. De sluiting ging in op 2 juni 2020.

“We willen drugshandel in onze gemeente voorkomen,” aldus

burgemeester Nauta. “Als we dit soort kwekerijen aantreffen,

‘dan nemen we de nodige maatregelen om verdere drugshandel

te voorkomen en om te laten zien dat we dit niet tolereren in onze

gemeente.” Aan de eigenaar en de huurders is een last onder

‘dwangsom opgelegd op grond van het Damoclesbeleid van de

gemeente Hof van Twente. De politie heeft de zaak verder in on-

derzoek. Dat onderzoek richt zich op de huurder van het pand.

Enquête veiligheid buitengebied

Hof van Twente opnieuw

opgestart 

Wij hebben alle ondernemers en inwoners in het buitengebied van

Hof van Twente begin dit jaar een enquête gestuurd van het Cen-

trum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV]. Door de uit

braak van de coronacrisis is het proces een tijd stil komen te liggen.

Wij stellen het op prijs wanneer u, als inwoner van het buitenge-

bied van de gemeente Hof van Twente, de enquête alsnog wilt in-

vullen. Wellicht heeft u tijdens de afgelopen coronaperiode meer

thuis gewerkt en/of gefietst en gewandeld in uw thuisomgeving

Misschien zijn v daardoor bijzonderheden opgevallen.

De gemeente wil met de resultaten van de enquête een beeld krij.

gen in hoeverre de niet zichtbare criminaliteit een rol speelt in het

buitengebied. Landelijk krijgt de politie signalen van toenemende

criminaliteit in het buitengebied. In Hof van Twente lijkt het relatief

veilig. De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt door

de werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied om een aantal maat-

regelen te treffen en bijeenkomsten te organiseren.

De enquête is nog beschikbaar tot en met eind juni. U kunt de

enquête vinden op onze website www.hofvantwente.nl/cey.

Hervatten textielinzameling nog

niet mogelijk tot (minimaal)

1 september 2020

 

De textielcontainers van Twente Milieu blijven nog dicht tot ten-

minste 1 sĳaieml:er 2020. Corona is helaas nog niet verdwenen.
De sorteerders van het ingezamelde textiel willen het zekere voor

het onzekere nemen en nog geen textiel gaan sorteren. U kunt uw

textiel thuis bewaren of naar kringloopwinkels brengen

Vervolg

Goorseweg 39, Diepenheim

het verbouwen van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 30 mei 2020 11 juli 2020

Kagelinkbosweg T1, Diepenheim

het verbouwen van een recreafiewoning,

17 juli 2020ter inzage vandf vrijdag 5 juni 2020

Oude Haaksbergerweg 5, Diepenheim

het kappen van een walnotenboom,

ter inzage vanaf donderdag 4 juni 2020

Bomhof ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitit,

ter inzage vanaf zaterdag 30 mei 2020 11 juli2020

Vondersweg 3a, Hengevelde

het bouwen van een bijgebouw,

ter inzage vanaf vrijdag 5 juni 2020

Herikerweg ongenummerd, Markelo

het kappen van 4 Amerikaanse eiken,

ter inzage vanaf donderdag 4 juni 2020

Industrieweg 1, Markelo

het veranderen van een inrichting,

ter inzage vanaf zaterdag 30 mei 2020

Industrieweg 1, Markelo

het uitbreiden van een productiehal,

ter inzage vanaf zaterdag 30 mei 2020

Rijssenseweg 24, Markelo

hef verbouwen van een schuurtof een woring,

terinzage vanaf woensdag 3 juni 2020

16 juli 2020

17 juli 2020

16 juli 2020

11 juli 2020

11 juli 2020

15 juli 2020

Verlengen beslistermijn

 

Als u wilt reageren, zie informat

Niet vatbaar Voor ar of beroep

Hogedijk ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning en bijgebouw en het verplaatsen

van een uitrit

 

   

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 v uiteen waarom u het niet

eens bent met het besluit

Oud papierinzameling Delden

wordt hervat

 

Met ingang van 9 juni heeft Suez de huis aan huis inzameling van

oud papier met vrijwiligers van de verenigingen in Delden weer

opgestart. Zowel de medewerkers van Suez, als de vrijwiligers

van de verenigingen houden zich hierbij viteraard aan de RIVM

maatregelen

Inwoners kunnen op de gebruikelijke dinsdag het oud papier weer

aan de straat zeten.

De volgende verenigingen zamelen oud papier in op

le dinsdag van de maand: Muziekvereniging Amicitia

(Noordzijde spoor en centrum}

2e dinsdag van de maand: Zwemclubvereniging Twickel

(Vogelbuuri}

3e dinsdag van de maand: Voetbalvereniging Rood Zwart

(Industrieterrein}

e dinsdag van de maand: Protestantse Gemeente Delden

(Zuidzijde spoor ten westen van de Vossenbrinkweg}

4e dinsdag van de maand: Volleybalvereniging Devoc

(Rupertsert en omgeving]

Jaarverslag Hof van Twente

 
nog steeds financieel gezond

Gemeente Hof van Twente is nog steeds een financieel gezonde ge-

meente. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week heeft

vastgesteld. Behalve dat er inhoudelijk veel is bereikt, schrijf de ge-

meente ook over 2019 ‘zwarte cijfers’. Wethouder Harry Scholten:

”We werken hard en lobbyen veel om niet tekort te komen. Dit jaar

hebben we een bescheiden positief resultaat over 2019. Daar zijn

we tevreden over, maar tegelijkertijd zien we dat ontwikkelingen

waar wij geen invloed op hebben, structureel steeds zwaarder op

onze exploitatie drukken. Dat is met name het geval op het gebied

van WMO/leugdzorg. Als de rijksoverheid haar goede bedoelin-

gen niet vertaalt in extra bijdragen aan gemeenten, dan zol dat

ook bij gemeente Hof van Twente tot negatieve resultaten leiden.”

Met hef vaststellen van de jaarstukken 2019 biedt het college de

stukken aan voor besluitvorming door de gemeenteraad. Die verga-

dert hierover op 23 juni aanstaande.

  

  

 

  

  

 

  

 

       

  

 

        

    

  

 

  

 

  

 

Vervolg

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

voorbereidingsproeedure, 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 bezwaarschrif, 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.

 

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 …a„Êe|…g (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 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 be-

roepsprocedure 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 handhoving ndienen bij burgemeester en wethou

ders. 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 beroe}

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.

 

Wil je graag ervaring op-

en, andere mensen ont-

© moefen, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzeften 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-wel-

zijn.nl, bel 0547-260053, q us_af
mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn:

 

   

VRIJWILLIGER SECRETARIAAT

TWENTE ALZHEIMER G

Heb j hart voor menzen metdementie? wvoor,

verleterenvan Lwalteit van leven voor edernd 

mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Omschrijving vrijwilligerswerk

De belangrijkste taken voor het secretariaat zijn het ondersteunen

van de voorzitter in het maken van de agenda, notuleren, het

verzorgen van uitnodigingen naar andere partijen en het beheer

van het vrijwilligersbestand. Het bestuur van Alzheimer Neder-

land afdeling Twente (ANT] is een bestuur van 6 gepassioneerde

leden met verschillende achtergronden. Daarnaast begeleidt het

bestuur de coördinatoren van de 10 Alzheimer Cafés n Twente.

Jouw profiel

Als secretaris vind je het een uitdaging om het bestuur te on-

dersteunen. Een HBO-denkniveau en kennis van het Officepak-

ket zijn hierbij gewenste competenties.

Werkuren per week/maand

Globaal zal het een gemiddelde tijdsinvestering van 2-4 uur per

week vergen De vergaderfrequentie is x per maand 2 uur

Wij bieden

Vrijwiligerswerk voor de afdeling Twente van Alzheimer Neder-

land kan grotendeels worden uigevoerd in de avonduren. Wij

vinden hef belangrijk dat nieuwe vrijwiligers zich snel thuis voe-

len binnen onze organisatie. Daar zetten wij ons met z'n allen,

zowel bestuur als de overige vrijwiligers voor in. Daarnaast

biedt Alzheimer Nederland diverse frainingen en bijeenkomsten

gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.

© Ondersteuning van de Regio coördinator en bestuur

* Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten

p ee

e U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrij

willigersnieuws in uw mailbox

* Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een

aanvulling op uw Curriculum Vitae

Doelstelling organisatie

Het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met de-

mentie en hun mantelzorgers. Samen werken we aan een

toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van

patiënten nu. We geven voorlichting over de ziekte van Alzhei-

mer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning

‚en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. We

werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstel

lingen en zamelen geld in voor onder andere:

© meer wetenschappelijk onderzoek

etere dementiezorg

© een dementievriendelijke samenleving

 

 

 

 

 

  

 

www.hofvantwente.nl

Vervolk

Locatie waar de stukken ter inzage liFgen
De hiernaast genoemde aanvragen en besluiten liggen op af:

spraak 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 in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Ambt Delden

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Paardensportcentrum

De Hoffmeijer, Hoffmeijerweg 10 (29-05:2020)

Diepenheim

-Gewijzigde Drank en Horecavergunning, St. Why Dontcha,

Haaksbergerstraat 1 (03-06-2020)

Delden

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Het Wapen van Del-

den, [angestraat 242 (03-06-2020)

Goor

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Sporthal De Mossen-

dam, De Mossendam 2 (04-06-2020]

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschri

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

- Worsinkweg 3, Markelo (26-05-2020]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor iedereen ter in-

zage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze

ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de ontheffing

schriftelij indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeen-

te Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene die bezwaar

maakt, kan tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de

Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus 20019

2500 EA Den Haag.


