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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden

G huis Alleen op afspraak. « Telefor

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor U kunt een afspraak maken voor:

Maandag 12.00- 19.30 r
Postadres: Posibus 54, 7470 AB Goor n

7 insdag 09.00- 17.00 uurEmailadres: info@hofvaniwente.nl

4 Woensdag 09.00- 17.00 uurTelefoonnummer: 0547 - 85 85 85

7 Donderdag 09.00- 13.00 uurOok bereikbaar onder: 14 05 47 o

WhaisAppnummer VijEE ISO g

U krijgt antwoord binnen 1 werkdag] OO s UE

U kunt ook chatten met de gemeente via: maken? jZ

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

 

* Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor).

ingsnummer gemeente

Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de

gemeente kunt u bellen naar:

   
openbore ver

15 januari

2020

Milieupark Groen-Recycling Twente

 Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark

 
0547 -85 85 85

Hof van Twente

Openingstijden Milieupark:

 

Vuurwerk afval

Vuurwerk hoort in de restafvalcontainer en niet in het oud papier

en karton. Daarom controleert de oud papier verwerker (Peute) in

de maand januari 2020 alle binnenkomende vrachten oud papier

en karton op de aanwezigheid van vuurwerk.

De aanwezigheid van vuurwerk of de restanten van gebruikt vuur-

werk in het aangeboden oud papier en karton zal leiden tot een

afkeur van de gehele vracht.

Hof van Twente gestart met

 
Lokaal Sportakkoord

Hoe kunnen we in Hof van Twente een extra impuls ge-

ven aan sport- en beweegactiviteiten? En hoe willen we

invulling geven aan de belangrijkste thema's uit het Na-

tionale Sportakkoord? Die vragen stonden centraal op

16 december tijdens de goedbezochte startbijeenkomst

over het Lokaal Sportakkoord. Bijde eerste bijeenkomst

is een werkgroep gevormd die de benoemde thema's

verder gaat uitwerken in een lokaal sportakkoord.

Hierin staan afspraken tussen gemeente, lokale sport-

aanbieders en maatschappel partners over sport en

bewegen in de nabije toekomst in de gemeente.

 

 

 

   

Bij de bijeenkomst waren ongeveer 50 vertegenwoordigers aan-

wezig van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en wel

zijnsorganisaties. Zij konden hun wensen aangeven op drie thema's

ie in Hof van Twente centraal staan: 'Vitale sport- en beweegaan-

ieder’, ‘Inclusief sporten en bewegen' en ‘Van jongs af vaardig in

bewegen'. Daarna is een werkgroep gevormd van ongeveer 20

personen. Deze werkgroep gaat aan de slag om de genoemde

wensen verder uit te werken in een concreet actieplan, dat wordt

itgevoerd in 2020 en 202 1. Op voilgende bijeenkomst is gepland

op maandagavond 20 januari

 

 

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord

In de zomer van 2018 hebben organisaties en instellingen op het

gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg het Nationaal Sportak-

koord ondertekend samen met de minister van Sport. In dat akkoord

met de titel ‘Sport verenigt Nederland' staan ambities om de sport te

versterken en de maatschappelijke kracht ervan optimaal te benut

ten. Gemeenten zijn daarna opgeroepen om dit akkoord navolging

te geven in lokale en/of regionale sportakkoorden. Gemeente Hof

van Twente heeft zich hiervoor aangemeld. De gemeente heeft van

de rijksoverheid geld gekregen om een sportformateur in te schake-

l …znemhet voortouw j hetsamenstslen
van het Lokaal Sportakkoord. Als dit akkoord er ligt, dan kan Hof

van Twente bij het Rijk een uitvoeringsbudget aanvragen voor de

jaren 2020 en 2021 om het sportakkoord te ondersteunen.

 

 

Doe mee!

Was u of uw organisatie niet aanwezig bij de startbijeenkomst,

maar wilt u wel meedenken over het sportakkoord in Hof van Twen-

te? Neem dan contact op met sportformateuv

sportakkoord@hofvantwente.nl
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Raadsvergadering

EEET EN )

Namens de voorziter nodig ik v uit voor de Beeldvormende Bijeenkomst

van de raad van de gemeente Hof van Twente op woensdag

15 januari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van

Hof van Twente.

De bijeenkomst is openbaar. Inwoners die deze bijeenkomst wilen bijwo-

nen kunnen hun belangstelling melden via grifie@hofvantwente.nl

De grifier, H. M. Meerman

Onderwerp: Veiligheidsregio Twente

1. Opening en mededelingen

2 _[yecrelurix VR Twente): Organisatie van de VRT,
nanciën, aanbevelingen van het rekenkameronderzoek en de roÍ

van de gemeenteraden

3 …’l vervangend Commandant brandweer Twente]: Rist
Coprofiel en beleidsplan 2021-2025, crisisbeheersing en crisisorga-

nisatie, Twente Safety Campus, Brandweer Grootschalig Twente en

Hof van Twene

 

  4 Afduitng door Burgemeester Nauia

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen
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Samen voor een dementie vriendelijk Goor

Hof van Twente heeft de ambitie een dementie vriendelijke 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 vervolgbijeenkomst plaatsgevonden met een aantal

geïnteresseerde inwoners. Met elkaar hebben we besproken wat wij sa-

men kunnen doen om dementie vriendelijk te worden. Er zijn verschillende

mooie ideeën genoemd waar we mee aan de slag zijn gegaan.

Î

l

m

 

Volgende week, donderdag 16 januari, vindt er een vervolgbijeenkomst

plaats in Goor. {In Delden wordt deze later georganiseerd.} We willen dan

met elkaar verder praten over deze ideeën en hierbij zijn nieuwe mensen

met nieuwe ideeën van harte welkom!

z=l(UU 
Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken op:

donderdag 16 januari 2020 van 19.30 tot 21.00 uur

in de Reggehof (ruimte 1.09)

Het is fijn als u wilt meedenken en hierin ook iets wilt betekenen, maar uiteraard zijn uw eigen ervaringen ook

van groot belang voor ons.

 Wij vinden het prettig als u ons vooraf laat weten dat u aanwezig wiltzijn bij deze bijeenkomst.

Dat kan bij Salut door te bellen 0547:260053, mailen info@salut-welzijn.nl of te appen

Wij hopen u te zien op 16 januari a.s.!

é( Hof

e  Salut.

dementietwente

e

alzheimer

nederland 

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied van start in de

gemeente Hof van Twente

 

Crimingliteit komt ook voor in het buitengebied. Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over

toenemende criminaliteit in het buitengebied. In Hof van Twente is het nog relatief veilig te noemen.

Steeds vaker worden verhuurders van panden het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Criminelen

huren (onder valse voorwendselen) een pand om er hennep te telen of xtc te maken. De verhuurders lopen dan flinke

risico's. Risico's van brand, (dreiging mef) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit, schade aan panden enzovoort

liggen op de loer.

De gemeente gaat samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV] lokaal samenwerken met

onder andere inwoners, politie, brandweer, waterschappen, [TO, ondernemers en andere partijen om ons hiertegen

1e weren.

Binnenkort ontvangt v als inwoner of ondernemer in het buitengebied een enquête van het CCV. Op basis van de

vikomsten krijgt de gemeente een goed beeld in hoeverre de problematiek van niet zichtbare criminaliteit speelt in

ons buitengebied.

Voore nfrmateu conttoprenmefNndgeneonsHofvo Tons, i tlkonnune
0547 -85 85 85, of via hofvantwente.nl

 

  

     

    

 

 

centrum voor

Ccv criminaliteitspreventie en n
veiligheid a

NEMEN

Aanpassing tarieven reisdocumenten en rijbewijs 2020

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hof van Twente maken bekend dat op

7 januari 2020 de nieuwe tarieven voor reisdocumenten en rijbewijs zijn vastgesteld voor

2020. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Titel1.2 _ Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

12. Het tarief bedraagt voor het verrichten van

werkzaamheden voor een aanvraag:

21 van een nationaal paspoort:

1.1 _ vooreen persoon die op het moment van de aanvraag

18 jaar of ouder is € 73,20

1.2.1.2 _ vooreen persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftjd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,35

122 van een nationaal paspoort, dat meer bladzijden bevat

dan een nationaal paspoort als bedoeld n onderdeel

1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1 _ voor een persoon die op het moment van de aanvraag

18 jaar of ouder is € 73,20

1.2.2.2 _ vooreen persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftjd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,35

123 van een reisdocument voor een persoon die op grond

van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (facilteitenpaspoort):

1.2.31 _ voor een persoon die op het moment van de aanvraag

18 jaar of ouder is € 73,20

1.2.3.2 _ vooreen persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftjd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,35

124 van een reisdocument voor vluchtelingen of een

reisdocument voor vreemdelingen € 55,35

125 van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.51 _ vooreen persoon die op het moment van de aanvraag

18 jaar of ouder is € 58,30

1.2.5.2 _ vooreen persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftjd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 30,70

126 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen

1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een

toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen van € 49,85

Titel1.3 _ Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

131 Hettarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen

van een rijbewijs € 40,65

Een overzicht van alle tarieven van de legesverordening kunt u raadplegen op

www.hofvantwente.nl of www.overheid.nl.   
 

www.hofvantwente.nl

 
hof van twente

   

 

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

ingen, gevonden huisdieren, storingen « Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

ting, etc.)

Wilje graag ervaring opdoen, andere mensen

5°lu ontrhoeten, zen zinvolle tijdsbesteding hebben of
© _ Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

SECRETARIS/ ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

KUNSTUITLEEN HOF VAN TWENTE

i

en op zoek naar een afgebakende taak dan heeft de

Kunstuitleen Hof van Twente een hele leuke vrijwilligers-

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Vrijwilligersvacature

Ie inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Meer n? www.salut-wel l, bel 0547-260053,

app SAS of mu.'l‘vn'iw‚'mgermken@;alup-welxí,'n.nl

Ben jij geïnteresseerd in kunst, goed in versl

vacature voor jou!

   Sinds 1990

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je verstuurt 4 keer per jaar de uinodiging voor de vergadering. Tijdens deze vergadering

notuleer je en zorgt ervoor dat het verslag uitgewerkt en verzonden wordt. Door het jaar

heen zijn er kleine administratieve handelingen.

Jouw profiel

Enthousiaste man/vrouw die het leuk vindt ons te helpen. Computerkennis heeft een pré is

niet noodzokelijk.

Werkuren per week/maand

2 wur per maand.

Wij bieden

Een informele sfeer waar je jouw talenten kwijt kan. In een leuk team en prettige arbeids-

omstandigheden. Begeleiding/ inwerkperiode bij de werkzaamheden door een collega:

bestuurder van de Kunstuitleen.

  

Doelstelling organisatie

Een collectie van 400 kunstwerken beheren en versturen. Met 20 vrijwiligers en bestuur.

e
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Ontvangen op

Suetersweg ter hoogte van huisnummer 10, Bentelo

het kappen van een houtsingel 5 januari 2020

Rectificatie: Slotsweg 12 dit moet Slotsweg 13 zijn, Hengevelde

het bouwen van een werktuigenberging 19 november 2019

Industrieweg 1, Markelo

het uitbreiden van een productiehal en het aanleggen van een uitrit

Stokkumerweg 21, Markelo

het herbouwen van een werktuigenberging 29 november 2019

Als u wilt reageren, zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

 

30 december 2019

 

Beldsweg 20, Ambt Delden

het kappen van twee eiken, ter inzage vanaf vrijdag 10 januari 2020, herplantvoorschrift

21 februari 2020

W.B. Scheidingsweg 9, Ambt Delden

het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf

vrijdag 10 januari 2020 21 februari 2020

Oude Borculoseweg 8, Diepenheim

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf dinsdag 7 januari 2020

Deldensestraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf vrijdag 10 januari 2020

lependijk 56 en 58, Goor

hef verbouwen van een winkelpand naar twee appartementen, ter inzage vanaf woensdag

8 januari 2020 19 februari 2020

Mossendamsdwarsweg ongenummerd, Goor

het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit, ter inzage

vanaf donderdag 9 januari 2020 20 februari 2020

Bergweg 1b, Markelo

het kappen van een haagbeuk, ter inzage vanaf vrijdag 10 januari 2020 21 februari 2020

Diepenheimsedijk 2, Markelo

het bouwen van een werktuigenberging, ter inzage vanaf dinsdag 7 januari 2020

18 februari 2020

18 februari 2020

21 februari 2020

Westerflierweg 4a en 4b, Markelo

het wijzigen van de situering van twee vergunde woningen en het vergroten van deze wonin-

gen met een inpandig bijgebouw, ter inzage vanaf dinsdag 31 december 2019

11 februari 2020

Als u wilt reageren, formatie: Niet vatbaar voor bezwaar of

beroep op http://www.hofvantwente.nl

 

Slaghekkenweg 18, Bentelo

het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 16 januari 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 bezwaarschriftzet 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 zienswij

ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure 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.

 

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 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

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.

Vervolg

Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd bij de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

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

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

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

vingsvergunning nodig zov 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 inzagi iggenDe 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

www.hofvantwente.nl

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Ambt Delden

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, St. De Hoff, Secr. En-

gelbertinkstraat 18 (07.01-2020]

Diepenheim

-Drank- en Horecavergunning, Pitch & Putt, Hengevelderweg 3

(09-01-2020)

Goor

- Ontheffing sluitingsuur op 1 maart 2020 tot 02.00 uur, Rubens-

straat1 (08-01-2020]

- Ontheffing voor het parkeren van een comperbus (kenteken JK-

901-L) op gehandicaptenparkeerplaats aan de Anjerstraat fe

Goor (7:1-2020]

Markelo

- Drank- en Horecavergunning, Erve Meenderinkboer, Zonneweg

1 (07.01-2020}

- Het houden van een loferij op 17 en 25 januari 2020, Stations-

straat 28 (10-01-2020)

Hof van Twente

-Verklaring van geen bezwaar voor een fietstoertocht over di-

verse wegen op 15 maart 2020 (08-01-2020]

Bezwuarmogefií}kheid
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


