
Jetvn | HOFNIEUWS
Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor: _ dingen digitaal regelen.Twente Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden
Gemeentehuis aa

. Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor D“;‘ä' g

} Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor Desdes

L Emailadres: info@hofvantwente.nl aa

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 D

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 rijdag

WhatsApprummer!

U krijgt antwoord binnen 24 uur

www.hofvantwente.nl Ù kunf ook chatien mef de gemeente via:

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

Afspraak maken?

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

0547 -858585.

12.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 uur

09.00- 17.00 wu

09.00-13.00 uur

09.00-13.00 uur

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

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

toorlijden van de gemeenie kunt u bellen naar:

Dit n…\meris alleen buiten kantoortijden bereikbaar

trent corona! De medewerkers die u hier te woord

staan hebben daar ook geen kennis von.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk  Openingstijden Milieupark:

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _+ Woensdagmiddag van 12.30 tof 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld _ * Vrijdag van 09.00 iot 16.30 uur

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

 

‘Jij en wij(k) aan zet!’
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WIJKBEHEER

£ Í N Ji en wijlk) aau zel!

.Mì:wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buitengebied dat kernen hoort
Jagen: mo-dr-do-vr

 

.…wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde
en het buitengebied dat bij die kernen hoort

.F technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente
lagen: ma-di-wo-do

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte

Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terug!

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor

Algemeen telefoonnummer gemeenie: 0547-858585

 

    

   

 
ichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven?

ontvangen dan verzoeken wij u ook 

 

 

  

 

Buurtinitiatieven zelfs in coronatijd

In de coronatijd zijn er veel mooie inifiatieven ontstaan om elkoar door deze moeilijke periode te helpen. Maar ook in gong zijn

vóór de coronatijd blijven niet stilstaan. Op verschillende locaties zijn buurtbewoners actief om hun woonomgeving mooier te maken. Met

elkaar, voor elkaar en uiteraard op 1,5 meter afstand.

Wijlaten u graag meegenieten van een aantal mooie activiteten.

   
 

   
 

   
    
 

    

   

 

Buurtinitiatief Frans Halsstraat Goor

Somen aan het werk om de groenstrook feurig, afwisselend en mooi te maken.

 
Egelschuilplaats in inseclenmuur Natuurlijke speelplaats

Buurtinitiatief Wegereef Hengevelde

Buren zaaien samen hef bloemmengsel voor een mooie bloemenrond langs de groenstrook.

 
Buurtinitiatief Bereklauw Delden

Bewoners knappen samen hef speeltuinte op.

  DN

Heeft u een leuk idee voor uw straat of buurt? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een leuk idee voor uw straat of buurt? Of wilt u de kwaliteit van uw woonomgeving verbeteren? Neem dan contact op met de Wijk-

regisseurs van de gemeente Hof van Twene. Voorwaarde voor het idee is dat buurtbewoners erbij betrokken worden, zodat er verbinding en

ontmoeting ontstaat in de buurt.

Voorbeelden

Spelen, onmoeten, groener maken en verduurzamen zijn uitgangspunten voor het idee. Bijvoorbeeld: materialen voor het opknappen van een

speelplaas, een ontmoetingsplek maken voor jong en oud, beplanting om een groenvak mooier e maken, etc.

Wij denken mee

Wijkbeheer staat open voor uw ideeën en denkt graag mee met de plannen. Zo werken we samen aan een fijne en veilige woonomgeving.  

Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag haalt Twente Milieu geen

afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op een zaterdag de

containers legen, Let u op dat u de container die dag voor 07.3Ô uur

aan de straaf zef? Zo weet u zeker dat uw container geleegd wordt.

De Klantenservice van Twente Milieu is deze zoferdagen tussen

09.00 - 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900-85201 11

of via het contactformulier op www.iwentemilieu.nl/contat

In plaats van

Donderdag 21 mei

Maandag 1 juni

wordt uw container geleegd op

Zoterdag 23 mei

Zaterdag 30 mei

Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei], vrijdag 22 mei en 2e

Pinksterdag (maandag 1 juni) is het gemeentehuis gesloten.

Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Voor ondernemers zijn wij bereikbaar via:

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket.

Meldingen openbare ruimte kunt u doen via

www.hofvantwente.nl/meldingen.

Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt u bellen naar:

#„”°°’i verstopte rioleringen, storingen open-
‚are ver ing, kapot wegdek of gevonden huisdieren). Dit num-

mer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare ruimte.

Niet voor alle andere zaken.

Vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Ellen Nauta aan waalf

inwoners bekend gemaakt dat zij zijn benoemd in de Orde van

Oranje Nassau en vanwege hun maatschappelijke verdiensten

een Koninklijke onderscheiding onvangen. Het ging om elf Le-

den in de Orde van Oranje Nassau en één Ridder. Vanwege het

corona-virus kan de uitreiking van de versierselen pas later dit jaar

plaatsvinden

Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het

is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de

maatschappij.

Voordragen

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient,

kunt v hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere

verdiensten voor de samenleving hebben of (receni] hebben ge-

had. ledereen kan iemand voordragen voor een lintje. Niet ie-

dere voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te

komen voor een Koninklijke onderscheiding moet aan specifieke

voorwaarden worden voldaan

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer v een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van

belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens

voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in

aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan

de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat v alsnog

gevraagd wordt die gegevens te leveren

Twee gelegenheden

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee ge-

legenheden:

-Tijdens de jaarlikse "linjesregen", de dg voor Koningsdag. Een

voorstel voor een Koninkijke onderscheiding ter gelegenheid van

Koningsdag 2021 dient u vóór 15 juni 2020 in bij de burgemeester

- Een voorstel voor de uireiking bij een andere, bijzondere, gelegen-

heid moet tenminste zes maanden van tevoren worden ingediend

lemand voordragen

Wilt v iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding,

neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemees-

ter, te bereiken onder tel. 0547 - 85 85 85. Zij

kan In grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzon-

der genosg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij

precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen

van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer alle gegevens

zijn verzameld, dient v het voorstel in bij de burgemeester.

salUL

Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente,

Veegplan 2019 treedt in werking

Op 7 mei 2020 heeft de voorzieningenrechter een

uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Buiten-

gebied Hof van Twente, Veegplan 2019. Daardoor

treedt het bestemmingsplan van het Veegplan 2019,

op twee onderdelen na, in werking per 7 mei 2020.

Door deze uitspraak van de Raad van State kunnen

plannen verder worden uitgevoerd voor 91 erven in

het buitengebied. Voor twee onderdelen uit het Veeg-

plan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Daarvoor volgt nog een nadere zitting.

Impuls voor leefbaarheid en economie

De plannen in het Veegplan hebben onder andere betrekking

op recreatief/bedrijfsmatig gebruik van leegstaande schuren,

ruimte binnen het bouwvlak voor agrarische bedrijven en de

toevoeging van Rood voor Rood woningen op erven in het

buitengebied. Als compensatie van Rood voor Rood wordt in

totaal {maar liefst] 31.060 m? aan stallen gesloopt die geen

agrarische functie meer hadden. waho…ìzr Wim Meulen-

kamp: “Wij zijn tevreden met de uitspraak. Het Veegplan zorgt

voor ontwikkeling in het buitengebied. Dat is goed voor de

leefbaarheid én voor de lokale economie.”

Twee onderdelen geschorst

Uit de uitspraak blijkt verder dat twee onderdelen van het be-

stemmingsplan nu nog niet in werking treden. Dit betreftde voor-

gestelde definitiebepaling van een bedrijfswoning en het realise-

ren van windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter.

Deze onderdelen worden behandeld in een aparte zitting

Veegplan 2020 in ontwikkeling

Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan

2020 is inmiddels in ontwikkeling. Na een eerste beoordeling

kunnen uiteindelijk 75 erven mee in dit bestemmingsplan. De

betreffende erfeigenaren zijn bezig om de plannen verder vorm

te geven. Naar verwachting wordt in het najaar van 2020 een

ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.

De Protestantse Gemeente Delden zamelt iedere derde dinsdag

van de maand oud papier in. In verband met corona wordt het

oud papier waarschijnlijk niet opgehaald, maar kunt v het papier

dinsdag 19 mei naar containers brengen

Kijk voor de laatste informatie op: www.nieuwsuitdelden.nl

 
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 uitWbodMeer weten?www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

 

TELEFOON ‚ ĳ

VRIJWILLIGER ® de luisterlijn
DE LUISTERLIJN wij geven gehoor

Kan je echt luisteren met aandacht, en help je men-

sen graag gedachten te ordenen dan zijn wij op

zoek naar jou!

   

Als vrijwilliger bij de Üs.er\.… luister je naar mensen die behoef-

te hebben Zan een verfrouwelijk gesprek Aan echte aandocht,

persoonlijk contact. Dag en nacht, anoniem via de chat, mail of

telefoon. Mensen die het even niet meer zien zitten of simpel-

weg bij niemand hun verhaal kwijt kunnen of durven. Je denkt

mee, helpt gedachten te ordenen en ondersteunt. Je bent er even

voor de ander in zijn/haar pijn, eenzaamheid of verdriet

Jouw profiel

Je hebf interesse in mensen, je bent leergierig en hebt een

EEa EeEEÎ

bent flexibel in te roosteren en je hebt de infentie om minimaal

1 jaar te blijven.

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

Werkuren per week/maand

Gemiddeld 4 diensten à 4 uur per maand, waaronder een

nachtdienst per maand. De diensten kunnen eventueel van-

uit huis worden gedaan. Deelname aan groepsbijeenkom-

sten en deskundigheidsbevorderin |ncäenie\e uren voor

groepsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering.

Wij bieden

Uiteraard krijg je voor dit werk gedegen raining en goede

begeleiding door beroepskrachten. Je kunt een certificaat

krijgen van de Stichting Permanente Educatie Nederland.

Dit certificaat is te gebruiken bij sollicitaties en om vrijstel-

ling te krijgen van of studiepunten voor bepaalde opleidin-

gen. Kortom: serieus vri…fiigsrswerk waar je een wijzer

mens van wordt.

Doelstelling organisatie

De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem,

vertrouwelijk gesprek. Met dank aan ruim 1400 vrijwilli-

gersin het hele land. Voor de telefonische- chat [en e-mail]
ulp, zoekt de Luisterlijn mensen met ruimte in hoofd, hart

en ogenda
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Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Ontvangen op

Oude Postweg 13, Ambt Delden

 

hetverbouwenvaneen schuurnaareenBenB _ 21 opril 2020

Almelosestraat 28, Ambt Delden

het aanleggen van een vijver 20 april 2020

Pluimersdijk 1a, Diepenheim

het veranderen van een u 11 opril 2020

Weegbree 26, Delden

het bouwen van een overkappin 28 opril 2020

Stovelersweg 4a, Ambt Delden

het kappen van een beuk 3 mei 2020

Rectificatie huisnummer Sloiswef 2
moet Slotsweg 23 zijn, Hengevelde

hetverbouwen van een deelruimtetoteen B &B _ 22 april 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Torendijk 2, Ambt Delden

het bouwen van een schuur,

ter inzage vanaf zaterdag 2 mei 13 juni 2020

Grote Looweg ongenummerd, Ambt Delden

het koppen van e elk Her Inzage vonaf S mei 2020,

herplantverplichting 16 juni 2020

Almelosestraat nabij huisnummer 7b,

Ambt Delden

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 5 mei 2020

Hogenkamp 9-11, Goor

het legaliseren van een branddeur tussen twee wooneenheden, ter

16 juni 2020

inzage vanaf donderdag 7 mei 2020 18 juni 2020

Herikerweg 3, Markelo

het plaatsen van een omheining,

ter inzage vanaf woensdag 22 april 2020 3 juni 2020

Slaghekkenweg 18, Bentelo

het veranderen van het bedrijf en het verbouwen van stallen,

ter inzage vanaf donderdag 7 mei 2020 18 juni 2020

Alsu  
reageren zie informatie:

 

Prinsendijk 1,1a,1b en 2a, Diepenheim

het bouwen van een werktuigenberging, het vergroten van een

kraam- en rundveestal en het veranderen van de inrichting, ter

inzage vandf vrijdag 8 mei 2020 19 juni 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Langestraat 61, Delden

het verbouwen van een bankgebouw tot commerciële ruimten en het

realiseren van negen appartementen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Enterweg 1-7, Markelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, van 25 mei 2020

tot en met 3 juli 2020

Oude Needseweg 7, Markelo

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, van 25 mei 2020

tot en met 3 juli 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 v 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 bezwarenpro-

‘cedure 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

bekendmoking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

  

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ont-

werpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak]

of schriftelijk zienswijzen indienen.

 

Voorlopige voorziening

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

bruik 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 beroepsproce-

dure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie

die het beroep behandelt.

Verzoek om handhavi

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

tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-

ning bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een

omgevingsvergunning nodig zou zijn, don kunt v 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 freft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inza jggen

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) raadple-

gen of telefonisch met 0547858585

 

 

 

Vervolg

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/aangvraagde-evenementenvergunningen.

html

Verkeersbesluiten:

# Verkeersbesluit tot het instellen van een algemene gehandi

captenparkeerplaats op parkeerterrein de Koppel aan de Dr.

C.A,J. Quontstraat (Diepenheim}

* Verkeersbeslui ot het intrekken van een algemene gehandicap-

tenparkeerplaats op parkeerterrein de Kolk (Delden}

 

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor iedereen ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met befrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. De-

gene die bezwaar maak, kan tevens om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


