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Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

… | HOFNIEUWS

O.Twente Openingsrjden

 
e Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

® Telefonisch: 0547-85 85 85

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

Alleen op afspraak.

U kunt een afspraak maken voor:

Maandog 12.00-19.30 uur tijdens de openingstijden (zie hiervoor] Telefoon: 0547 - 286 600

° EIEE Dinsdag 09.00-17.00 uur WEETEORITE

O eEOEA 5165 Woensdog 09.00-17.00 uur Storingsnummer te Hof van Twente

E AE Donderdag 09.00- 13.00 wur Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de __ Openingstijden Milieupark:

r Viidog 09.00-13.00 wur gemeente kunt v bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 1630 uur

Ù krijgt antwoord binnen T werkdag} 17.00 -19.30 wur d * Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

www.hofvantwente.nl EN E ETEOEEEEZE

openbare verlichting, etc)

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 °en 12.00 wur] _ Daf kunt u doen op de volgende manieren:

 

/

 
E:S E T EET SE El

Afgelopen week zagen we — onder meer in de media - veel reacties en klachten van onze inwoners over de onkruidbestrijding in de straten

van de Hof.

Twente Milieu is op 5 augustus jl. gestart met de tweede ronde voor de onkruidbestrijding in Delden. Daarna volgen de kernen Markelo,

Goor, Diepenheim, Hengevelde en Bentelo [in deze volgorde]

    

WIJKBEHEER

Jij en wij(k) aau zet!

._ wijkregisseurvoor de kernen Goor en Markeloen het buitengebied dat bij die kernen hoort
Werkdagen: ma-

-do-vr

.m:wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengeveldeen het buitengebied dat bij die kernen hoort

.È technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente
Werkdagen: mo-di-wo-do

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? Het

is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een ilt ontvangen dan verzoeken wij u ook uw

emailadres erbij te vermelden. HetWhatsAppnummer hiervoor

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Bewoners uit Delden en Markelo kunnen de borstelwagen nu op korte termijn langs zien komen. Hopelijk zijn de klachten hier nu snel

opgelost

Voor de andere kernen duurt het its langer voordat de borstelwagen langs komt

Inwoners uit deze kernen kunnen hun klachten over het groenonderhoud aan ons melden via: www. hofvantwente.nl/meldingen. Wanneer

het groenonderhoud nief voldoet aan hef gewenste onderhoudsniveau dn lost Twente Milieu het probleem eerder op. Met de gemeente-

raad is afgesproken dat het onderhoudsniveau moet voldoen aan beeldkwaliteit B, Wat precies wordt verstaan onder ‘beeldkwaliteit B' kunt

u vinden op onze website htíps://www.hofvantwente.nl/wonen/beheer-openbare-ruimte.html. In het onderstaande schema kunt u zien wat

u ongeveer mag verwachten op basis van beeldkwaliteit B, wat betreft de onkruidbestijding:

A B D

Er is veel onkruid.
Er is weinig onkruid.

 

 

 

 

  
Wijkbeheerders helpen ideeën voor de buurt realiseren

Er is geen onkruid. Er is in beperkte mate Er is redelijk veel

 

Doe een aanvraag voor uw buurt of wijk o o

} ĳ í # aantalstwksonkruid _ aamalstuksonkruid _ aantalsuksonkruid _ aantalstuksonkruid _ aamalstuks onkruid

Wanneer u een goed idee hebt om iets te verbeteren in uw buurt of straat dan willen de hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm hoger dan 20 cm

wijkbeheerders van de gemeente Hof van Twente u graag helpen uw idee te realiseren. 0 stuks per 100m S10stuksper100m* <20stuksper100m: _ <30stuksper100m: _ >30stuks per 100m*

Het gaat om ideeën uw straat of buurt verbeteren en die ook zorgen voor meer saam- = - - - —

e e t bedekking bedekking bedekking bedekking bedekking

0% per 100m* < 2% per 100m+ < 4% per 100m < 8% per 100m* > 8% per 100m*

De meeste ideeën kosten geld en dat kan een belemmering zijn om een mooi idee uit te voeren. De gemeente vindt dat een

miste kans. Wijkbeheer wil graag meewerken aan het ergroten van de leefbaarheid en saamhorigheid in uw straat of

Heeft u een idee waarmee u uw straat, buurt of wijk kunt verbeteren en zijn uw buurtbewoners bereid mee te helpen om dit

te realiseren? Laat het ons dan weten. Aanmelden Lnn eenvoudig. Hieronder leest u hoe.

Spelen, ontmoeten of vergroenen

Om wat voorbeelden e geven van mooie ideeët

© Samen het speelterrein opknappen en de speeltoestellen schilderen?

Wij stellen de benodigdheden hiervoor graag beschikbaar.

© Eetbaar groen bij u voor de deur?

'Wij helpen u graag met het realiseren van de plannen hiervoor.

© Een ontmoetingsplek maken voor jong en oud?

Vraag naar de mogelijkheden.

© Beplanting vervangen? De wijkbeheerders helpen u graag bij uw keuze.

Aanmelden

Hebt u een goed idee voor uw wijk of buurt? Dat kunt u eenvoudig aanmelden via een formulier

op de website van de gemeente Hof van Twente. U vindt het formulier via deze link: https://www.

hofvantwente.nl/wonen/wijkbeheer.html. Aanmelden kan nog tot 1 september 2019.

U kunt uw idee ook inleveren bij één van de wijkbeheerders. U kunt de wijkbeheerders mailen:

ofvantwente.nl of bellen: 0547 - 858585.

Help, mijn tuin heeft tegel:

Maak kans op een groene voortuin

Wie in Overijssel kans wilmaken op een groene voortuin kan meedoen aan de actie “Help mijn tuin heeft tegels!”.

Met deze actie wil de provincie Overijssel tuineigenaren stimuleren om tegels en stenen te vervangen door groen.

Tuinen met bloemen en planten trekken vlinders, vogels en insecten aan. Bovendien is een groene tuin belangrijk

in verband met de klimaatverandering: ze vangen regenwater beter op en ze zorgen voor verkoeling

alle aanmeldingen maken 10 tuineigenaren door loting kans op een ‘make-over” van hun voortuin. Aanmelden

kan tot en met 31 augustus 2019 via www.helpmijntuinheefttegels.nl

 

Op onze website kunt u ook vinden wat dit beeldkwaliteitsplan betekent voor bijv. het maaien van gras in de openbare ruimte.

Twente Milieu werkt er hard aan om onze gemeente over een paar weken weer schoon en nefjes te hebben

 

 
Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbeste-

ding hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk

iets voor jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

saluL.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SASNo£mail vrijwilligerszaken@salut-

CHAUFFEUR VOOR \BaHo

DE BEELDHOUWKAR

Ben jij die handige chauffeur die de beeldhouwkar af en toe kan verplaatsen, neem dan contact met ons op!

   

Omschrijving vrijwilligerswerk

De beeldhouwkar die in Diepenheim staat af en toe naar scholen in gemeente Hof van Twente brengen en deze weer ophalen met

eigen auto

 
Jouw profi

Jij bent in het bezit van een wat zwaardere auto met trekhaak en kan de kar zelfstandig naar de scholen brengen.

  

Werkuren per week/maand

Incidentele inzet, maar komende september op vier dagen, daarna wanneer een school om de beeldhouwkar vraagt (waarschijnlijk 6x per

jaar in totaal). Ruim van tevoren een planning.

Wij bieden

Kilometervergoeding.

 

   

We zien het steeds vaker, versteende vooruinen. Naast dat het misschien wat saaí is, brengt het ook andere moeilijkheden met zich mee. Zo

kan een versteende voortuin in de zomer ontzettend warm worden. Die hfe merk je ook in je huis. Met een hevige regenbui kan het water niet

de grond in. Regenwater komt daarmee in ons riool terecht. Dat is jammer, want dat s niet goed voor de kwaliteit van hef water. En we zien dat

het slecht gaat met onze insecten, bijvoorbeeld met de vlinders in Nederland. Met een groene tuin vol met bloemen, krijgen zij meer kans om

e overleven! De lofing van de tien winnaars is begin september. De tuinen worden in het najaar door professionele hoveniers groen gemaakt

Ï DUT

hof van twente

Doelstelling organisatie

Cubchof staat voor cultrele basisvorming in het primair onderwijs in de gemeente Hof van Twente. Wij organiseren dat leerlingen op basis-

scholen een breed aanbod krijgen van kunst en cultuur

 

www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Esweg 4, Diepenheim

het kappen van bomen

Costerstraat 23, Goor

het kappen van een Douglas spar

Beldsweg t.h.v. huisnummer 39

(langs de Bolscherbeek), Hengevelde

het uitdunnen van een houtwal 2 augustus 2019

$ augustus 2019

$ augustus 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Dr. C.A.J. Quantstraat 20, Diepenheim

hef verbouwen van een woning, ter inzage vanaf donderdag

8 augustus 2019 19 september 2019

Herikerweg 13, Markelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf zaterdag 3 augustus

2019 14 september 2019

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Rouwelersweg 1, Ambt Delden

het veranderen van een inrichting

Stokkumervlierweg 4, Markelo

het veranderen van een inrichting

Informatie om te reageren

Bezwaar

Als v 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

Vervolg

na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Neder

land te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend 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 voorziening

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.

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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v een

Vervolg

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. Het verzoek moef zijn voorzien van datum, naam, adres

en handekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet

eens bent met de melding. Wilt u een melding inzien, maak don

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 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

 



Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op onze

website _ htfps: # n nge:

vraagde-evenementenvergunningen.html

Ambt Delden

-Vergunning Folkloredag op 18 augustus 2019, Twickerlaan 14 (05-

08.2019)

Hengevelde

-Ontheffing geluid gebruik geluidskanon van 1 augustus 2019

1/m 15 november 2019, Gorsveldweg óa [06-08-2019).

Diepenheim

-Vergunning Gardensongs op 18 augustus 2019 op diverse

locaties (05-08-2019)

- Vergunning Fancy Fair, rommelmarkten loterij op 31 augus-

tus 2019, Krommedijk 2. In verband hiermee wordt vanaf 30

augustus 2019 13.00 uur tof 31 augustus 2019 16.00 uur de

Krommedijk ingesteld als éénrichtingsweg (inrijden vanaf de

Borculoseweg} en wordt op 31 augustus 2019 van 07.00 uur

tot 14.00 uur een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden

van de Krommedijk 105.08.2019]

Delden

- Ontheffing sluitingsuur Eetcafé De Burgemeester, Langestraat

73 op 19 september 2019 (05-08-2019)

- Rectificatie: Tijdens het Straatfestival op 15 september 2019

in het centrum van Delden zal het Kerkplein van 14 september

2019 van 19:00 uur tot en met 15 september 2019 23.00 uur-

worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen.

Markelo

- Vergunning Dorpsfeest van 23 1/m 25 augustus 2019, Kaas-

plein, T. van Amerongenstraat en Grotestraat. In verband

hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden

genomen:

© de volgende wegen zullen gesloten worden verklaard voor

alle bestuurders in beide richtingen:

-van 19 1/m 26 augustus 2019 de T. van Amerongenstraat, voor

zover gelegen tussen de Pr. Irenestraat en appartementencom-

plex De Swaen

-van 19 1/m 28 augustus 2019 hef straatje gelegen tussen de

Welkoop en ABZ Diervoeders richting supermarkt Dirk v/d

Broek

-van 22 1/m maandag 26 augustus 2019 de Wiemerinkweg,

voor zover gelegen tussen de T. van Amerongenstraat en de

Loosboerstraat

-Van vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 16.00 uur i/m maandag

26 augustus 2019 04.00 uur de Grotestraat vanaf nr. 9 tot aan

Het Beaufort

- Op vrijdag 23 augustus 2019 van 10.00 ur tot 12.00 vur de

Grotestraat vanaf Frederiksen tot aan Het Wapen van Markelo

- Van vrijdag 23 augustus 2019 14.00 uur t/m maandag 26

augustus 2019 (uitgezonderd bestemmingsverkeer] het gedeelte

zandweg van de Noordachtereschweg/[eusmansweg

Tijdens de optocht op zondag 25 augustus 2019 worden de

volgende wegen tussen 11.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor

alle bestuurders in beide richtingen:

- De Holterweg, vanaf de rotonde tot aan de Tolweg;

- De Koenderinkweg

- De Schoolstraat (opstelling muziekkorpsen)

- De Roosdomsweg, vanaf de Traasweg tot aan de Stationsstraat

-Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur zullen alle 4 invalswegen naar

de kern Markelo worden afgesloten

www.hofvantwente.nl

Vervolg

* op 23 augustus 2019 zal vanaf 14.00 uur tot 26 augustus

2019 24.00 uur een parkeerverbod worden ingesteld aan

beide zijden van de:

- Bergweg, vanaf Kerkplein tot aan de Zonneweg

- Zonneweg

- Kerkplein

- Pr. lenestraat

Tijdens de optocht op zondag 25 augustus 2019 van 10.00 uur

tot 17.00 uur wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide

zijden van de:

- Tolweg

- Stationsweg, vanaf Koenderinksweg tot de Pr. Beatrixstraat

- Pr. Beatrixstraat

- P Irenestraat

- Burg. Korthals Alteslaan

- Koekoekslaan, met uitzondering van de pleintjes

- Grotestraat, vanaf T. van Amerongenstraat tof aan de Tolweg

- Stationsstraat, vanaf de Molenstraat tot aan de Pr. Beatrixstraat

- Kerkweg, van de Stationsweg tot aan De Hulpe

* de volgende wegen zullen worden aangewezen als éénrich-

tingsweg:

- Loosboerstraat, op vrijdag 23 augustus 2019 van 14.00 wur

tof zondag 25 augustus 2019 0500 wur [inrijden vanaf de

Grotestraat]

-Voordesdijk, op zondag 25 augustus 2019 van 11.00 uur tot

17.00 uur (inrijden vanaf de Stationsweg) (08-08-2019]

- Vergunning Beachparty van 23 tot en met 25 augustus 2019,

Roggeplein (08-08-2019)

- Ontheffing sluiingsuur van 23 op 24 augustus 2019 tot 04.00

uur en van 25 op 26 augustus 2019 tot 03.00 uur, T. van

Amerongenstraat 15 (08-08-2019)

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar, mountainbiketocht op 28 septem-

ber 2019 (06-08-2019}

Melding incidentele fest

- Eetcafé De Burgemeester, Langestraat 73, Delden op 24 augus-

tus 2019

- Eetcafé De Burgemeester, Langestraat 73, Delden op 19 sep-

tember 2019

 

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking 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.

Degene die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige

voorziening verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


