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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie

& ä gemeentehuis in Goor

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Angneeze

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor andÎng 12.00- 19.30

q Dinsd 09.00-17.00

Emailadres: info@hofvantwene.nl Woensdag 09.00-17.00

Telefoon: 0547 - 85 85 85 o e

tevens bereikbaar onder 14 05 47 Vida; g 09:00:13.00

Fax: _ 0547-85 85 86 e

Afspraak maken? dat kan:

digitaal via www-hofvantwente.nl per telefoon via

0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens

de openingstijden

Milieupark Groen-Recycling Twente

Het milievpark voor afvalstoffen is gelegen aan de

 Mossendamsdwarsweg nabij Goor

(bij de provinciale weg S15/N347 GoorRijssen].

14 februari

2018

 
U kunt terecht op het Milieuparkop de

volgende tijdstippen

Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

Zalerdag van 09.00 tot 16.00 wur

ummer:

Storingsm 5

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

. rioleringen, gevonden huisdieren, grote

storingen openbare verlichting)

Telefoon: 0547 - 36 34 95

Ons What ummer:

Ee2 rbecntwoord,
 

Ondernemers, stem mee over BIZ

Centrum Goor!

 
Vastgoedgebruikers en eigenaren van leegstaande panden in het

centrum van Goor kunnen in de periode van 19 februari tot en

met 5 maart stemmen of het centrum van Goor wel of geen BIZ-

gebied moet worden. Voorafgaand aan deze stemperiode krij

gen de vastgoedgebruikers in dit gebied een stembiljet waarop

zij kunnen aangeven of zij wel of geen bedrijveninvesteringzone

(BIZ) willen

De gemeente voert, onder toezicht van een notaris, een officiële

draagvlakmeting uit onder de vastgoedgebruikers in het centrum

van Goor. Het ingevulde stembiljet moet uiterlijk 5 maart om

17.00 uur zijn ontvangen door de notaris. Op basis van deze

meting wordt bepaald of er voldoende draagviak is om de plan-

nen te kunnen doorvoeren. Vastgoedgebruikers en eigenaren van

leegstaande panden in dit gebied die op 19 februari nog geen

stembiljet hebben ontvangen, kunnen zich tot en met maandag

26 februari, 17.00 uur melden bij de gemeente om alsnog een

stembiljet uitgereikt te krijgen. De invoering van de BIZ heeft geen

gevolgen voor woningen. Eigenaren en gebruikers van woningen

krijgen hierdoor geen stembiljet uitgereikt.

Over de BIZ

Een BĲZ is een afgebakend gebied (zie plattegrond] in het centrum

van Goor, te benoemen tot bedrijveninvesteringszone. Vastgoed-

gebruikers en eigenaren van leegstaande panden worden aange-

slagen met een extra belasting van 425,. De inkomsten van deze

nieuwe belasting worden vervolgens als'subsidie uitgekeerd aan

de nieuw opgerichte Stichting BIZ Centrum Goor. De stichting zet

in op een aantrekkelijk centrum waar ondernemers gezamenlijk

investeren om de leefbaarheid te bevorderen. Hiervoor heeft zij

de gemeente gevraagd om een bedrijveninvesteringszone in te

stellen. Tijdens een bijeenkomst op 18 januori bij de Ster in Goor,

gaf het voorlopige BIZ-bestuur toelichting op de plannen aan vast-

goedeigenaren en gebruikers van het BÌZ-gebied

De uitslag van de draagvlakmeting wordt na de telling bekend

gemaakt via www.hofvantwente.nl en de gemeentepagina in het

Hofweekblad. Voor meer informatie over de BIZ kan men terecht

op wwwhofvantwente.nl/ondernemers of bij Goor Collectief [re-

tail@goorcollectief.nl. Voor meer informatie over de uitvoering

van de draagvlakmeting kan men terechtbij het ondernemersloket

van de gemeente (ondernemersloket@hofvantwente.nl).

Vraag tijdig ontheffing voor

paasvuur aan

 
Op 1 april a.s. is het 1e Paasdag en worden er traditioneel weer

veel paasvuren ontstoken. Wilt u ook een paasvuur ontsteken,

dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze aanvraag

moet uiterlijk 1 maart bíLons binnen zijn. Daarna kunnen wij
uw aanvraag niet meer in behandeling nemen

Zie www.hofvantwente.nl/paasvuur.

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 
Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen Hof van Twente bekend

In een openbare zitting heeft het centraal stembureau van de gemeente Hof van Twente op vrijdag 9 februari de

kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 definitief vastgesteld.

In totaal hebben zeven partijen een kandidatenlijst ingeleverd. Het cenraal stembureau heeft voor deze lijsten geen verzuimen geconsta-

teerd en daarom geen lijsten ongeldig verklaard of kandidaten geschrapt. Dat betekent dat definitief bekend is op welke partijen en welke

kandidaten inwoners van de Hof van Twente woensdag 21 maart hun stem kunnen uitbrengen

De volgende partijen leveren hier kandidaten voor: CDA , VVD, PvdA, Gemeente Belangen, D66, SP en Groenlinks. In tofaal zijn er 126

kandidaten op de lijsten opgenomen: 39 vrouwen en 87 mannen. De kandidaten zijn woonachtig in Ambt Delden (6 personen], Bentelo (7],

Delden (22), Diepenheim (20), Goor (33), Hengevelde 5} en Markelo (32). Een kandidaat woont op dit moment in Hengelo.

Naastde kandidatenlist is ook de lijstnummering vastgesteld. Deze wordt voor zittende parijen bepaald door het aantal stemmen dat deze

partij kreeg bij de vorige verkiezing.

De nummering is als volgt:

1. CDA

2.WD

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

4. Gemeente Belangen

5. Democraten 66 (D66)

6. SP (Socilistische Partij}

7. Groen Links

Zie voor de kandidatenlijsten en meer info over de komende verkiezingen: www.hofvantwente.nl/actueel

College op bezoek bij Countus accountants + adviseurs in Markelo

 

 
Het college werd op deze zonnige vrijdag in Markelo hartelijk verwelkomd bij Countus

Onlangs bracht het college een be-

zoek aan Countus accountants +

adviseurs in Markelo. Dit accoun-

tantskantoor is bijzonder actief in

de agrarische sector en heeft veel

meer te bieden dan mensen vaak

weten.

 

Tijdens het bezoek bleek dat Countus zich

niet alleen bezighoudt met de cijfers, maar

misschien nog wel meer functioneert als

een belangrijke adviseur voor onderne-

mers n verschillende fases van hun organi-

satie. Zo raakte het college onder leiding

ven. CountuedirecteurË onder
andere in gesprek over de veranderende

fosfaatwetgeving en Mineral Valley, maar

ook over asbestsanering, project erfbetre-

ders, projectontwikkeling, coaching en het

belang van gemotiveerde_ medewerkers

Naast gastheer werd het col

lege hartelijk verwelkom

regiodirecteur

irecteur expertiseteam

en senior belastingadviseur

Er wordt vanuit het

gemeentehuis regeÎmatig gebruik gemaakt

van de expertise van Countus en ook uit

dit collegebezoek bleek dat een goede uit

wisseling tussen ondernemers en gemeente

bouwt aan een sterke Hofl

 

 

 

       

 

Gemeente Hof van Twente heeft maar liefst 3.000 bedrijven. Deze ondernemers werken mee aan een sterke economie en daarmee aan

een gezonde en leefbare gemeente voor iedereen. Het college van Burgemeester en Welhouders gaat regelmatig op bedrijfsbezoek om

 

een kijkie achter de schermen e nemen

Twente, via tel

t u het college ook graag ontvangen? Neem dan contact op met het ondernemersloket Hof van

 

Meer dan dertig ondernemers wa-

ren 5 februari aanwezig in Herberg

de Pol tijdens de informatieavond

‘Zon op agrarische- en bedrijfsda

ken’ georganiseerd door gemeente

Hof van Twente en onafhankelijk ad-

viesbureau ECONNETIC. Doel van

de informatieavond was onderne-

mers informeren over een collectief

project om gezamenlijk een groot

aantal vierkante meters bedrijfsdak

te bundelen om vol te leggen met

zonnepanelen. Bedrijven die meer

willen weten en afgelopen maan-

dag niet aanwezig konden zijn,

kunnen zich tot viterlijk 15 februari

nog melden. Econnetic maakt dan

een afspraak. Melden kan via de

website: _ http://hofvantwente.zo-

nopbedrijfsdaken.nl/.

Goed resultaat

Met deze avond is de eerste stap

gezet om gezamenlijk te kijken of

een dergelijk project succesvol kan

worden in Hof van Twente. Het

zeer bemoedigende resultaat van

de avond laat zien dat onderne-

mers interesse hebben hun bedrijf te

verduurzamen. Al 11 ondernemers

 
hebben zich daadwerkelijk aangemeld om hun dak ter beschikking te stellen. Daarmee zetten zij een goede stap richting een groot

aantal vierkante meters schone energie

Niet aanwezig geweest? Maak een afspraak!

Voorafgaand aan de avond gaf een aantal ondernemers aan wel interesse te hebben, maar niet aanwezig te kunnen zijn op 5 februari.

Met hen maakt ECONNETIC een afspraak. Ook andere belangstellende ondernemers hebben de mogelijkheid om zich alsnog hiervoor

te melden. Dat kan nog tot uiterlijk 15 februari via de website http://hofvantwente.zonopbedrijfsdaken.nl/. ledereen met een dak van

minimaal 150m2 en een grootverbruikaansluiting (>3x BOA] kan deelnemen aan ‘Zon op Agrarische- en bedrijfsdaken Hof van Twente’

‚en het dak rendabel inzetten voor de opwek van schone energie.

Voordeel gezamenlijke aanpak

De aanpak die de gemeente en ECONNETIC voorstellen heeft als voordelen dat de ondernemer wordt ontzorgd, hij of zij niet zelf hoeft

te investeren en dat beheer en onderhoud zijn geregeld. Zo werken gemeente en ondernemers samen aan een duurzame en energie-

neutrale gemeente in 2035.

  

Informatie-avond 'warmte' in

het gemeentehuis op 28 februa

T|

Op woensdag 28 februari organiseert de gemeente een informatie-

avond over het thema warmte. De gemeente krijgt veel vragen van

inwoners wat het beste is om te doen om een huis duurzaam van

warmte te voorzien. Daarom organiseert de gemeente een informa-

tie-avond in het gemeentehuis op woensdag 28 februari.

 

De vragen van mensen variëren enorm: wat moet ik met mijn cv-

ketel die al 14 jaar oud is? Is een pelletkachel wel duurzaam? Hoe-

veel kost een warmtepomp? Waar moet ik zijn om advies in te

winnen? Kan ik mijn bestaande huis makkelijk aardgasloos maken?

Sommige vragen zijn generiek te beantwoorden, maar de meeste

vragen zijn maatwerk. Op de informatie-avond wordt gestreefd om

algemene en toch concrete informatie over de diversiteit van onder-

werpen te geven. Vooraf kunnen vragen worden ingestuurd naar

eiee
Gvond word gepresenieerd doorNNN Ook vooncoaches

van Duurzaam (f)Huis Twente zijn aanwezig. De warmteavond

vindt plaats in het gemeentehuis, woensdag 28 februari, inloop

19.30, start 20.00. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vrijwilligersvacatures

Wil je graag ervaring op-

° doen, andere mensen ont-

moeten, een zinvolle tijds:

besteding hebben of je inzetten voor zaken di

er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets

voor jou! Onderstaande vacatures zijn slechts een

greep uit ons ruime aanbod. Op onze site www.

salut-welzijn.nl vind je onze vacaturebank met

alle actuele vacatures. Meer weten? Bel

of of mail vrij

willigerszaken@salut-welzijn.nl.

VRIJWILLIG MAATJE

HUMANITAS TANDEM

 

 

 

Ben jij sociaal? Lijkt het je

leuk om iemand te onder-

steunen die in een isole-

ment verkeert en graag

weer actief wil deelne-

men aan de maatschap-

pij? Dan zoeken we jou!

Vacaturegegeven:

Omschrijving vrijwilligerswerk

Een vrijwillig maatje van Humanitas Tandem biedt de deel-

nemer socîcfie steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelf

redzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen

samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het

isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer

actief deelnemen aan de samenleving.

 

Jouw profiel

Een verbintenis van minimaal een jaar, dat is de duur van

‚een maatjescontact, evt. korter als het doel eerder bereikt is.

Werkuren per week/maand

Ongeveer 2 a 3 uur per week.

Wij bieden

Een zinvolle tijdsbesteding. Cursus Basisintroductie Vrijwil-

liger. Professionele begeleiding. Kilometervergoeding).

 

Organisatiegegevens

Doelstelling organisatie

Humanitas Tandem is er voor iedereen die zich eenzaam

voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Hu-

manitas Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend

contact, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te

 

doorbreken.

ONDERSTEUNING

BAANONDERHOUD TV @

STEDEKE TE DIEPENHEIM _ TV STEDEKE

Voor het onderhoud

van onze tennisbanen bij tennisvereniging

Stedeke zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Vacaturegegevens

Omschrijving vrijwilligerswerk

Ondersteuning bieden bij het baanonderhoudvan 3 tennisbanen.

Jouw profiel

Je bent graag buiten, handig en je houdt ervan om samen

met de baancommissaris de tennisbanen in goede conditie te

houden.

 

 

 

Werkuren per week/maand

4 - 6 werkuren per week op de dinsdag (soms ook de don-

derdag).

Wij bieden

Gezeligheid, veel waardering en een eventuele onkostenver

goeding ..

  

nisatiegegevens

Doelstelling organisatie

Het behouden van de tennissport voor Diepenheim.

 

   

www.hofvantwente.nl
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‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) ngen op

Benninkstraat t.h.v. huisnummer 2c in Ambt Delden,

Klumperstraat t.h.v. huisnummer 2 in Hengevelde en

Oude Benteloseweg ong in Delden,

het kappen van bomen

Averinkstraat 8, Delden

het aanleggen van een uitrit

Kleidijk ong., Diepenheim

het kappen van 4 Amerikaanse eiken

Ruimersdijk 62, Diepenheim

het aanleggen van een uitrit

Blankenvoortlaan 6, Goor

 

5 februari 2018

26 jonuari 2018

 

1 februari 2018

5 februari 2018

het kappen van een Spar 2 februori 2018

Wielewaalstraat ong., Goor

het kappen van 5 Valse Christusdoorns 1 februari 2018

Larenseweg 36, Markelo

het kappen van een eik

Lochemseweg 14, Markelo

het kappen van 2 poplieren

31 januari 2018

3 februari 2018

 

  

   

 

 

 

 

 

    

 

  

  

  

  

 

Als u wilt reageren, formatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactietermijn tot

Beldsweg t.h.v. huisnummer 3, Ambt Delden

het kappen van 5 eiken, ter inzage vanaf woensdag 7 februari

2018, herplantverplichting 21 maart 2018

Brinkweg 3, Delden

het verbouwen van een woonboerderij ter inzage vandf vrijdag

2 februari 2018 16 maart 2018

Marktstraat 6, Delden

het uitbreiden van een horecapand, ter inzage vanaf zaterdag 10

februari 2018 24 maart 2018

Esweg 2, Diepenheim

het kappen van 2 Essen en een eik, ter inzage vanaf woensdag

7 februari 2018, herplantverplichting 21 maart 2018

Bergweg 22, Markelo

het vervangen van een aanbouw, ter inzage vanaf woensdag 7

februari 2018 21 maart 2018

Larenseweg 38, Markelo

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vandf vrijdag 2 februari

2018 16 maart 2018

Lochemseweg 14, Markelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf donderdag 8 fe-

bruari 2018 22 maart 2018

nabij Enterweg 8, Markelo

het kappen van een houtsingel, ter inzage vanaf dinsdag 6 febru-

ari 2018 20 maart 2018

Plasdijk 4b, Markelo

het kappen van een kastanje, ter inzage vanaf dinsdag 6 februari

2018, herplantverplichting 20 maart 2018

Schoolstraat 14, Markelo

het kappen van een Cedrus, ter inzage vanaf woensdag 7 febru-

ari 2018, herplantverplichting 21 maart 2018

Twikkelerweg 6, Markelo

het kappen van 2 Amerikaanse eiken en 2 Esdoorns, ter inzage

vanaf donderdag 8 februari 2018 22 maart 2018

 

 

    

   

 

       

 

 

 

  

  

  

 

 

 
Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Hengevelderstraat 57, Goor

het realiseren van 3 appartementen

hoek Grotestraat - Bleekstraat, Goor

het bouwen van twee appartementen en een commerciële ruimte

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Rikkerinksweg 1, Ambt Delden

het oprichten van een inrichting

Marktstraat 6, Delden

het veranderen van de inrichti 

ing

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Achterveldweg 2, Diepenheim

het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag

15 februari 2018

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 verzend-

datum 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 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 beslui-

ten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan

dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend

tegen het ontwerpbesluit..

Zienswijzen

Bij besluïten, 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.

www.hofvantwente.nl

 

Vervolg

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 handhaving

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 zow 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 meldin

Wilt v een melding inzien, maak dan telefonisch een afspra

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} raadple-

gen 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.

         

    

   

  

 

   

   

  

 

- Vergunning Brocante Parade op 22 september 2018. In verband

hiermee zullen op 22 september 2018 van 07.00 uur tot 19.00

wur de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders

in beide richtingen:

- Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat en

het Plein onder de Platanen (bestemmingsverkeer voor huis-

arts/fysiotherapie/tandarts praktijk blijft mogelijk);

- Hagen;

- Peuscher;

- Provisoriestraat.

Er zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van

de:

-Raadhuisstraat, Ruimersdijk, Wolbertusstraat, Kuimgaarden

‚en het Looiersplantsoen.

Er zal een inrijverbod voor vrachtwagens worden ingesteld aan

de Lochemseweg, komend vanaf de N346 in richting Diepen-

heim. Vanaf Neede en Goor is er alleen doorgang mogelij rich-

ting Boreulo.

Markelo

- Verkeersbesluit tot het instellen van een gereserveerde gehan-

dicaptenparkeerplaats aan de Smitjan te Markelo (5 februari

2018).

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen ó weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

  

De volgende ontheffingen zijn, onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of

snoeihout buiten een inrichting:

- Hogedijk 8, Markelo (07-02-2018]

- Paasvuur, Haarweg , Ambt Delden op 01-04-2018 (07.02-

2018]

- Brummelaarsweg 12, Markelo (07-02.2018].

 

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder

ter inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrek-

king tot deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit

van de ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wet-

houders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470

AB Goor. Degene die bezwaar maakt, kan tevens om een

voorlopige voorziening verzoeken bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.

  

  

    

    

  

  

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


