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* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraakAdressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

 

Alleen op afspraak. * Telefonisch: 0547- 85 85 85

U kunt een afspraak maken voor:

Maandag 12.00- 19.30 uur 

 

 

 

* Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

 
Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1À,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

ingen, gevonden huisdieren, storingen _* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

ÊÎ:';"'d °"Ëâ‚f“'S EoS Dinsdog 09.00- 17:00 r

ean EN Woensdog 09.00-17.00 uur ingsnummer gemeente Hof van TwenteTelefoonnummer: 0547- 85 85 85 g Á

£ 7 Donderdag 09.00-13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van deOok bereikbaar onder: 14 05 47 on

k Vrijdag 09.00-13.00 uur gemeente kunt v bellen naar:
WhatsAppnummer:

s 17.00- 19.30 uur H

(U krijgt antwoord binnen T werkdag]

U kunt ook chatten met de gemeente via: maken? jZ   
openbare verlichting, etc.

wewewhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur] _ Dat kunt v doen op de volgende monieren:

 

Uitnodiging

Samen voor een

dementie vriendelijk Delden 

Hof van Twente heeft de am-

bitie een dementie vriendelij-

ke gemeente te worden. Om

dit te bereiken, hebben we in

2019 een start gemaakt met

een grote bijeenkomst bij De

Bebsel in Goor. Daarna heeft

zowel in Goor als in Delden

een kleine vervolgbijeen-

komst plaatsgevonden met

een aantal geïnteresseerde

inwoners. Met elkaar hebben

we besproken wat wij samen i

kunnen doen om dementie ”/

vriendelijk te worden. Er zijn

verschillende mooie ideeën genoemd waar we mee aan de slag

zijn gegaan
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Donderdag 5 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats in Del-

den. We willen dan met elkaar verder praten over deze ideeën en

hierbij zijn nieuwe mensen met nieuwe ideeën van harte welkom!

Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken op:

donderdag 5 maart 2020

van 19.30u tot 21.00 u

in het Noaberhoes, sportcomplex v‚v. Rood-Zwart

Langestraat 155 in Delden

Het is fijn als u wilt meedenken en hierin ook iets wilt betekenen,

maar uiteraard zijn eigen ervaringen ook van groot belang voor

ons.

Wij vinden het prettig als v ons vooraf laat weten dat u aan-

wezig wilt zijn bij deze bijeenkomst. Dat kan bij Salut door te

bellen 0547:260053, mailen info@salutwelzijn.nl of te appen

Wij hopen u te zien op 5 maart a.s.l

@“ sout. $# O
Gemertietnete

  

Publieksprijs

Duurzaam Gebouwd-award

EJ T ) 

Het nieuwe Integraal Kindcentrum Magenta in Del-

den heeft de publieksprijs gewonnen bij de verkie-

ng van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Award.

Deze prijs wordt uitgereikt door ‘Integraal Platform

Duurzaam Gebouwd’

ta volgens de jury bijzonder maakt, is dat de opga-

ve en de uitvraag anders is dan anders. “Het is een

heel ambitieus en echt inspirerend voorbeeld voor

het maatschappelijk vastgoed in Nederland. Inno-

vatie was

wikkeling, waarbij veelal is gekozen voor

dere oplossingen. Er werd in de uitwerking gekozen

voor veel circulaire aspecten en de kinderen k

daarbij een belangrijke rol.” Ook de inno

manier van verwarmen en koelen, met geluidsgol-

ven, werd genoemd.

  

 

  

   

 

  

 

 

  

Het 'stempubliek' bestond uit ruim 300 opdrachtge-

vers, bouwers, architecten en anderen die allemaal

jemeen hebben dat ze heel actief zijn voor innova-

eve en duurzame bouwprojecten.

 

 

 

Wethouder Van Zwanenburg is blij met de Publieksprijs: ”Al

vanaf de start hebben we ons ingespannen om van Magenta

een super duurzaam gebouw te maken, samen met de archi-

tect, bouwers, adviseurs en de gebruikers, IKC Magenta en

Stichting Kinderopvang Hof van Twente. De nominatie voor

de Duurzaamheidsprijs was al een compliment, maar dat het

publiek dit ook weet te waarderen, is voor ons de kers op de

taart!”

Partners IKC Magenta

In het innovatief partnerschap voor de realisatie van IKC ‘Ma-

genta’ zijn de volgende partners betrokken:

* RoosRos Architecten

* Klaassen Groep (aannemer)

* Rouweler Installatietechniek

* CNB Climate Neutral Building

* Sound Energy [Koelen met geluid]

* GGD Twente

* bestuur, personeel en kinderen van IKC Magenta

* bestuur en personeel stichting Kinderopvang Hof van Twente

* Gemeente (als opdrachtgever)

 

Gouden Kikker

De Duurzaam Bouwen Awards werden uitgereikt tijdens het

Duurzaam Gebouwd Congres in Assen. Naast de Publieksprijs

zijn er twee andere prijzen uitgereikt: De Gouden Kikker voor

het meest duurzame project in Nederland, waarvoor IKC Ma-

genta ook tot de drie genomineerden behoorde (Triodos Bank

“De Reehorst] en de Círculaire Ring voor de meest duurzame

opdrachtgever [Coöperatie BSH 20 E Buiksloterham]

wIiJ zijn

Prinsen Carnaval 2020

 

Dinsdag 4 februari 2020 heeft burgemeester Nauta kennis gemaakt met de Prinsen Carnaval 2020. Op de foto

wordt burgemeester Nauta geflankeerd door (v.l.n.r.) Hofprins iiiijvan C.V. De Hagmöll’n Lummels,

\van CV Sterzo en Prins n C‚V, De Höftemennekes.

 

   

 

Hof van Twente doet bieding van 30% duurzame energie in 2030

Hof van Twente draagt bij aan Regionale Energiestrategie

Het college van Hof van Twente stelt aan de gemeenteraad voor om 30% bij te dragen aan de opwek van schone

n 2030. Dat is de bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) die wordt opgesteld voor de regio

Twente. Hof van Twente heeft al een flink aantal projecten vergund om schone energie op te wekken, waaronder

46 hectare aan zonneparken. Deze projecten zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de omgeving.

Wethouder Wim Meulenkamp: “Energietransitie doen wij samen met onze inwoners. In Hof van Twente hebben we

op die manier al veel tot stand gebracht. Die lijn willen we ook in de toekomst

vasthouden.”

  

 

Duurzaamheid en het duurzaam opwekken van energie is in Hof van Twente niet nieuw. A in 2008 zijn we gestart met het eerste pro-

gramma Duurzaamheid. In 2013 is de ambitie vastgelegd om in 2035 energieneutraal te zijn. Die ambitie is in 2015 opnieuw bevestigd

met het vaststellen van de Routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035".

Daarna zijn we met dit plan aan de slag gegaan, onder andere met het educatieproject ‘Hofpower’, met het verduurzamen van gemeente-

lijke gebouwen het daarnaast is er een aantal grote zonneparken vergund.

Wethouder Meulenkamp: “In 2015 zijn we ook geconfronteerd met een aanvraag voor 14 windmolens in onze gemeente. Dat veroor-

zaakte heel veel reuring. Daardoor gingen we beseffen dat wij de inwulling van de duurzaamheidsopgave samen met onze inwoners willen

‚en moeten vormgeven. Geen maakbaar plan, maar omarmen van projecten waar energie op zit. Zo kunnen we de opgave organisch

vormgeven.”

 

Startnota 'Energiestrategie Twente'?

De Startnota Energiestrategie Twente is voor instemming toegestuurd naar alle gemeentes. Het college van Hof van Twente vindt dat deze

starinota onvoldoende aansluit bij de manier waarop we in Hof van Twente werken, en willen werken. Het college zegt hierover: “Termen

als ‘concentratiegebieden’ en het ‘informeren van inwoners' in plaats van het betrekken van inwoners passen niet bij onze aanpak. Tegelij

kertijd voelen wij ons betrokken bij het proces. Daarom stellen wij voor om de startnota niet vast te stellen maar voor kennisgeving aan te

nemen, wel actief betrokken te blijven en ook een conceptbieding te doen richting de RES- Twente.”
 

Klimaatakkoord

Volgens het landelijke Klimaatakkoord moet in 2030 30% van de gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Afspraken vit dat Klimaatak-

koord worden uitgewerkt in Regionale Strategieën [RES]. Hierin wordt ook de opgave van duurzame opwek verdeeld over verschillende

regio's. Twente is één van die regio's.

In 2019 is in het proces gestart om in regio Twente te komen tot een gezamenlijke aanpak die medio 2020 aan het Rijk aangeboden kan

worden. Hiervoor is de starinota “Energiestrategie Twente” opgesteld met daarin een aantal uitgangspunten om invulling te geven aan de

opgave. Afgesproken is dat de 14 Twentse gemeenten voor 1 april 2020 een

besluit nemen over de startnota en een concept-bieding doen over de hoeveelheid energie die iedere gemeente in 2030 duurzaam op kan

wekken. In Hof van Twente wordt dit op 3 maart besproken in de gemeenteraad.

7 gratis en eeLagere energiekosten en een comfortabel h

in Hof van Twente

 

Energie besparen, wie wil dat nu niet? Goed voor het klimaat, maar even zo goed voor je eigen porle-

monnee. En een duurzaam huis is ook nog eens een comfortabel huis.

   

 

N

X‘ Duurzaam

U Thuis

Twente

Wil je aan de slag, maar verdwaal je ook in het oerwoud aan informatie? Schakel dan een wooncoach

   

 

 

in van de stichting Duurzaam Thuis Twente (DTT]. Een wooncoach is een deskundige noaber met verstand

van zaken. Zowel over allerlei duurzame technieken, maar ook over de verschillende subsidies. Hij of

zij komt thuis langs en denkt met je mee wat de mogelijkheden zijn om jouw huis te verduurzamen. Een

wooncoach luistert naar jouw wensen en vertelt je

op een begrijpelijke manier de (on-Jmogelijkheden.

Zo weet je precies welke maatregelen je kunt ne-

men, wat een slimme volgorde is, hoe je dit kunt be-

kostigen en wat het oplevert. Of je nu kleine stapjes

wilt zetten, of gelijk al helemaal van het aardgas af

wil gaan.

 

   

 

   

Zo'n adviesgesprek is gratis, onafhankelijk en ook

nog eens geheel vrijblijvend. De wooncoach advi-

seert, maar je beslist zelf of je stappen zet en welke

bedrijven je daarvoor wilt inhuren!

Ook in Hof van Twente wonen 4 wooncoaches die

u graag verder helpen. Voor meer informatie of om

gelijk een afspraak e maken met een wooncoach

Kijk je op: hitps://www.duurzaamihuistwente.nl/

 

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een éénmalige

activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg

of jeugd? Of wil ts vernieuwends doen, waardoor uw buurt

of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter

leren kennen? Dan kunt u daar misschien een subsidie voor ont-

vangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid

van burgers en het meedoen van kwetsbare groepen vergroten.

Daarnaast wil de gemeente het vrijwilligerswerk en de leefbaar-

heid in kern of buurtschap stimuleren. De subsidie kan worden

toegekend aan verenigingen of stichtingen.

 

Subsidie voor pa atie, leefbaarheid, sociale kwa-

liteit en cohesie (subsidieregel 9)

Voor de volgende activíteiten zijn éénmalige subsidies beschik-

baar:

* Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, soci-

ale kwaliteit en cohesie (subsidieregel 9a}

e Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (subsidieregel 9b)

* Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud

‘daarvan (subsidieregel 9c)

 

 

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen

voor:

e Kwaliteitsbevordering vrijwiligerswerk

* Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

© Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een ar-

beidshandicap, reintegratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming een-

zaamheid kwetsbare ouderen

© Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

* Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

* Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, interna-

tionale sportevenementen.

 

Subsidie voor dorps- en stadsraden (subsidieregel 11)

Deze subsidie kan worden aangevraagd door de dorps: en stads-

raden in de gemeente Hof van Twente.

Aanvraagperiode

Voor alle eenmalige subsidies moet de aanvraag ingediend wor-

den in de periode 1 maart tot 1 april 2020

E-herkenning nodig!

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal

aanvraagformulier dt te vinden is op onze website. Voor het

indienen van een subsidieaanvraag heeft u e-Herkenning nodig.

eHerkenning is (om veiligheidsredenen} opgehoogd naar niveau

EH2+. Als u nog geen e-Herkenning hebt moet u dit tijdig aan-

vragen. Het kan namelijk enige weken duren voordat u de inlog-

gegevens ontvangt.

 

website www.hofvantwente.nl/eherkenning

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de

verordening en de subsidieregels goed te Iezen om te bepalen of

een eventuele aanvraag kans op succes heeff. De subsidieregels

zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

Meer informatie over alle subsidies kunt u vinden op

onze website www.hofvantwente.nl/subsidies

**Waar moet u bij de aanvraag van eHerkenning

niveau 2+ aan denken?

Hoe sneller v alle gegevens bij de leverancier inle-

vert, hoe sneller een aanvraag kan worden afge-

rond. Dit zijn zaken waar bij het aanvraagproces

naar wordt gevraagd:

* Organisatiegegevens

* Gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger

* Gegevens van de gebruiker(s)

° Een recent KvK-uittreksel van de organisatie

waar een natuurlijk persoon op wordt getoond

(dus geen holding)

+ Kopie legitimatiebewijzen van de gebruikers die

op het middel vermeldt worden

Deze stukken moeten per post bij de leverancier

worden ingediend, aangezien een originele hand-

tekening op papier vereist is.

 
www.hofvantwente.nl
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hof van twente



 

Uitnodiging

Boomfeest woensdag 18 maart

 

 nod

 g boomfeest

Op 18 maartis het Nationale Boomfeestdag. In Hof van Twente vieren we

dit met een boomfeest waarvoor wijje uitnodigen. Bomen geven energie!

Wij wilen graag jouw en onze energe inzetten om Hof van Twente samen

weer een stuk groeneren mooier te maken. Daarom reiken wij idens het

boomfeest symbolisch 110 bomen u in de vorm van een boomeertifcaat.

Deze bomen zijn door de provincie Overijsselter beschikking gesteld aan

de Groene Loper Hof van Twente.

HofPoweren Groene Loper Hof van Twene geven rondom de Boomfeestdag

‚een inspirerende les over 'bomen, de longen van de aarde' aan bijna 500

scholieren Ale basisscholen doen mee aan dit project!

De schoolklassen en de bomenwerkgroep zullen vervolgens in de ochtend

op de landeljke boomfeestdag van 18 maart, diverse bomen gaan planten.

Wanneer en waar?

We nodigenje van harte uit op 18 maart tussen 1930 en 21.30 uur.

Vertrekpunt s de kerk in Bentelo. Van daaruit wandel je naar de blokhut

van Scouting Paus Adría, Hagmolenweg 16 in Bentelo. Laat je onderweg

verrassen want bomen geven energie!

Programma

kinderen uit de groepen 5 U/m & van de basisscholen in Hof van Twente

hebben boomverhalen geschreven rond het hema Bomen geven energie

Een ury heeft de v mooiste verhalen gekozen. Bijhet kampvuur ezen de

Kinderen de verhalen zel voor.

Daamaast geven cabaretier André Marwel en een aantalsprekers hun

persoonlijke kk op het thema van de boomfeestdag

De boomguiz van de Groene Loper kan gespeeid worden en ook s 'Hof

voor de Steenui! aanwezig met informatie over erfirichting en geschikte

bomen. Kortom aatje inspireren op deze bijzondere avond!

Maak je samen natuur van je buurt?

Voor deze boomactie geldt: op = op.

Om zeker te zijn van een boom kun j alvast hetformulir ‘reserveer

‚een boom voor 18 maar nvullen op de website van de Groene Loper

vww groeneloperhofvantwente.nl

Op deze website vragen we je met ons mee te denken over de plekken

waar we deze 110 bomen kunnen gaan planten. Dit zal gebeuren op de

natuurwerkdag die op 7 november 2020 zal plaatsvinden.

|we zi

 graag op 18 maart 2020  
 

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Langenhorsterweg 4, Ambt Delden

het vergroten van een bedrijfshal 31 januari 2020

Gorsveldweg 18, Bentelo

het veranderen van een uitrit

Slaghekkenweg 18, Bentelo

het veranderen van het bedrijf en het verbouwen van stallen

23 januari 2020

 

14 januari 2020

De Berken 7, Delden

het verbouwen van een kantoor

De Wieken 7c, Delden

het bouwen van een carport en een berging

Den Hof 12, Delden

het kappen van een boom

Emmastraat 23, Delden

het veranderen van een uitrit

Herikerweg 3, Markelo

het uitvoeren van werk of werkzaamheden

Stationsweg 24, Markelo

het kappen van een eik

4 februari 2020

4 februari 2020

2 februari 2020

24 januari 2020

15 januari 2020

9 jonuari 2020

  

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

 

 

Hengelosestraat 8, Delden

hef vergroten van de keuken, het verwijderen van asbesthoudend

dakbeschot en hef plaatsen van een voorzetwand, er inzage van-

of vrijdag 31 januari 2020 13 maart 2020

Langestraat 2, Delden

het aanbrengen van zonwering en belettering, ter inzage vanaf

vrijdag 37 januari 2020 13 maart 2020

Markeloseweg 111, Goor

het bouwen van een woning, er inzage vanaf zaterdag 1 februari

2020 14 maart 2020

Polmaten ong., Goor

het bouwen van een bedrijfshal ter inzage vanaf vrijdag 7 febru-

ari 2020 20 maart 2020

Driebelterweg 3, Markelo

het vergroten van een recreatiewoning, ter inzage vanaf woens-

dag 5 februari 2020 18 maart 2020

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

n, andere mensen ont-

© _ moeften, een zinvolletijdsbe-

steding hebben ofje inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Danis vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature un‘

ons ruime aanbod. Meer weten?

zijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-wel

R WLLIGER Herfstzsn
TUINONDERHOUD

 

Vervolg

Herikerweg 16, Markelo

het aanleggen van een uitrit en ontsluitingsweg, ter inzage vanaf

donderdag 6 februari 2020 19 maart 2020

Kerkweg 6, Markelo

het bouwen van een werktuigenberging, ter inzage vanaf vrijdag

7 februari 2020 20 maart 2020

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

De Weverij 104, 1044, 110 en 1104, Goor

het splitsen van 2 appartementen in 4 appartementen, ter inzage

vanaf woensdag 5 februari 2020 18 maart 2020

Intrekken aangevraagde

omgevingsvergunning (regulier)

de Stekerij tegenover huisnummer 15, Goor

het bouwen van een garage

Het aanleggen van een gesloten

bodemenergiesysteem

Diepenheimsestraat 56, Hengevelde

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten

 

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 wordtde bezwarenproce-

dure 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

besliten 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 ontwerpbesluitter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-

besluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of

schrifteijk zienswijzen indienen

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-

bruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui. Als u drin-

gende 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.

 

Aangevraagde vergunning/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Hengevelde

-Drank en Horecavergunning, Melkgeitenbedrijf Veelers, Von-

dersweg 2 (05-02-2020]

Delden

- Ontheffing art. 35 Drank en Horeca van 21 i/m 24 mei 2020,

Marktstraat (24-01-2020]

Goor

- Speelautomatenvergunning, Café de Buurman, Grotestraat 122b

(31-01-2020}

- Speelautomatenvergunning, Buddy's Bruincafé, Deldensesraat

7A (04-02-2020]

-Vergunning Open Deur Dag op 4 april 2020, Klavermaten 26

(05:02-2020]

Markelo

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Manege Snorrewind,

Borkeldweg 1 (05-02-2020]

-Vergunning voor toneeluitvoeringen met loterij op 14,15, 16,

21,22,28 en 29 februari 2020 aan de Stokkumerweg 40a: (10-

02:2020)

Verkeersbesluiten:

* Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Zuidwal 32

in Delden.

* Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan De Dinkel 27

in Delden.

Melding incidentele festiviteit

- 23 mei 2020, Langestraat 73 Delden (05-02-2020)

-29 augustus 2020, Langestraat 73 Delden (05-02-2020)

-27 november 2020, Langestraat 73 Delden (05-02-2020)

- 12 december 2020, Langestraat 73 Delden (05-02:2020)

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Bezwaarmogeh£kheul
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt [datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen

schrifteijk 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.

Laag inkomen?

Er kan meer dan je denkt!
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Ambtshalve wijziging gegevens

en adres Wet

basisregistratie personen (BRP)

 

Onderstaande personen zijn vanwege het niet voldoen aan de

verplichting om binnen vijf dagen ng wijziging van het adres een

adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform

artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve

ingeschreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft

plaatsgevonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van be-

trokkenen.

 

 

 

 

 

     
 

Datum Naam Inschrijving | Datum

besluit ophet adres | ingang adres

2201-2020 N | Onbekend | 2201-2020

22:01-2020| Onbekend |22012020

22012020M| Onbekend |22012020
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Er is meer mogelijk dan je denkt!

Sommige noodzakelijke kosten kunnen worden

vergoed vanuit de Bijzondere Bijstand.

Denk bijvoorbeeld aan een bril, rechtsbijstand,

een aanvullende verzekering bij chronische

ziekte of verplichte schoolreisjes. Ook zonder

uitkering.

Zou je meer willen lezen, maar is een

abonnement van de bibliotheek te duur? Of

lukt het om financiele redenen niet om te gaan

sporten of een cursus te doen? Dan kun je een

beroep doen op het Participatiefonds.

Weet u op welke toeslagen en landelijke of
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Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het i niet mogelik hierte-

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

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.

  

   

Ben jij

edef op tinteren?

Dunhobbonwij een hele mooie vacature voor jou!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het maaien van het gras, met een zitmaaier. Het schoonhouden

van de tuinperken en de terrasjes.

Als extra ondersteuning van de hovenier.

Jouw profiel

Je kunt met itmaaier overweg of bent bereid om ditte leren.

Je hebt affiniteit met de tuin en je vindt werken in een omgeving

met ouderen leuk.

Werkuren per week/maand

Een morgen of middag in de week.

   

   rswerk, waarin je van betekenis bent voor

onze ouderen.

Doelsteling organisatie
Herlstzonis een klein, zelfstandig verpleeghuis in Goor.

Wij bieden onze bewoners gemoedelijke ouderenzorg n een

huislijke omgeving. Daarnaast ondersteunen wij ouderen in de

omgeving, zodat zijlanger thuis kunnen blijven wonen.

 

 

 

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

vingvergunning nodig zou zijn, dan kunt u 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. Wiltu 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 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.

 

 

 
En met de Individuele Inkomenstoeslag

steunt de gemeente mensen die drie jaar of

langer leven van alleen een laag inkomen.

  

  

 

   

Meer weten?

Ga naar: w‚w.hofvantwente.nl/berekenuwrecht

www.hofvantwente.nl/laaginkomen

of bel: 0547-85 85 85

Meer weten?

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


