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| HOFNIEUWS
* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraakAdressen en telefoonnummers _ Openingstijden

Gemeentehuis Alleen op afspraak.
e E U kunt een afspraak maken voor:

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor WE 12.00- 19.30 uur

© Telefonisch: 0547 -85 85 85

  

 

 

 

© Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

tijdens de openingstijden (zie hiervoor].

 
Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

à f Woensdag 09.00- 17.00 uur ingsnummer gemeente Hof van TwenteTelefoonnummer: 0547-85 85 85 : Â

G ITEE Donderdag 09.00- 13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoorlijden van de

Vrijdag 09.00- 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar:
EEm 17.00-19.30 wur °

[U krijgt antwoord binnen lag] í 7 z

U kunt ook chatten met de gemeente via: Afspraak maken? z

  
openbare verlichting, etc.

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

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

 

Uitnodiging

Samen voor een

dementie vriendelijk Delden

A

 

Hof van Twente heeft de am-

bitie een dementie vriendelij.

ke gemeente e 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

kunnen doen om dementie AK

vriendelijk te worden. Er zijn

verschillende mooie ideeën genoemd waar we mee aan de slag

zijn gegaan

Donderdag 5 maart vindt een vervolgbijenkomst 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 19.30 uur tot 21.00 uur

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

Langestraat 155 in Delden

 

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

maar uiteraard zijn eigen ervaringen ook van groof 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@salut-welzijn.nl of te appen

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

m
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Energiefonds ondersteunt MKB

SITEB1 |

  

 

 

Het college wil een Energiefonds Hof van Twente op-

richten. Met dit Energiefonds wil de gemeente lenin-

gen verstrekken aan MKB-ondernemers om hen te

ondersteunen bij het verduurzamen van vastgoed.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het Ener-

giefonds te vullen met een bedrag van € 400.000,- .

De gemeenteraad vergadert hierover op 3 maart.

Lees het volledige persbericht op: www.hofvantwente.nl
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 OBS Stokkum wordt Ecoschoo

 

OBS Stokkum in Markelo wordt een Eco-school. Eco-schools zijn scholen over de hele wereld die duurzaam denken en doen

Op 10 februari werd de eerste belangrijke stap gezet op weg naar het Eco-school-keurmerk: een feestelike starlbijeenkomst en de on-

dertekening van de intentieverklaring, samen met wethouder Wim Meulenkamp. De school won in 2018-2019 de publieksprijs bij de

verkiezing van de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente

Bij de startbijeenkomst maakten de leerlingen onder andere een mindmap over duurzaamheid. Aansluitend ontvingen alle lerlingen een

dopper. De organisatie van Eco-schools gaat OBS Stokkum verder begeleiden richting het keurmerk.

Ik Pas

Ga jij de uitdaging aan?

Op 1 januari ging de actie ‘Dry Januari” van start. Veel Hof van Twentenaren deden mee en maakten de afspraak om in de maand januari

geen drankjes met alcohol te drinken. De actie duurde dertig dagen. De reacties waren heel positief.

Daarom gaat de gemeente Hof van Twente zich nu ook actief inzeften om een succes te maken van de hierop volgende campagne: ’Ik Pas’.

Deze actie gaat in op 26 februari aanstaande en duurt 40 dagen. De actie loopt gelijk aan de vastenperiode.

Ook jij kunt de uitdaging aangaan en besluiten 40 dagen geen alcohol te drinken. Tijdelijk je alcoholgebruik op pauze zetten zorgt ervoor

dat e je beter bewust wordt van de invloed van alcohol op je leven. Je voelt je daardoor op de langere termijn beter.

Aanmelden kan via: ikpas.nl/inschrijven.

Onze raadsleden geven het goede voorbeeld: na afloop van de raadsvergadering van 3 maart aanstaande wordt geen alcchol geschon-

ken. De raadsleden krijgen dan een alccholvrije cocktail aangeboden

 

Waarom geen alcohol?

IkPas-deelnemers merken verschillende positieve effecten als zij hun alcoholgebruik op pauze zetten. Het bespaart geld, je krijgt een betere

huid, het i goed voor je organen en daarbij opgeteld: het heeft een positief effect op hoe je je voelt. Niet alleen fijdens de campagne:

meer dan de helft van de deelnemers voelde zich ook na zes maanden lichamelijk én mentaal {ten Bovendien sliep bijna 45% structureel

beter. “We slapen eindelijk weer samen, omdat het snurken beduidend minder is”, liet een blije deelnemer weten. Uitgebreide informatie

over alle resultaten in 2019 kunt u vinden op ikpas.nl/onderzoek. Alle reden dus om mee te doen en in te schrijven!
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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 wilt u iets 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 parti

liteit en cohesie (subsidieregel 9)

Voor de volgende aciviteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

* Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, soci

ale kwaliteit en cohesie (subsidieregel 9a}

* Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (subsidieregel 9b]

* Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud

‘daarvan (subsidieregel 9c}

atie, leefbaarheid, sociale kwa- 

    

 

  

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidiere

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportveren

voor:

* Kwaliteitsbevordering vrijwiligerswerk

« Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

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

beidshandicop, 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

e 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 dat te vinden is op onze website. Voor het

indienen van een subsidieaanvraag heeft u e-Herkenning nodig.

e-Herkenning is om veiligheidsredenen] opgehoogd naar niveau

EH2+. Als u nog geen e-Herkenning hebf moet u di tijdig aan-

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

gegevens ontvang!

 

Meer informatie over e-Herkenning**) vindt u op onze

website www.hofvantwente.nl/eherkenning

Aanvragen

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

verordening en de subsidieregels goed te lezen 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 ni-

veau 2+ aan denken?

Hoe sneller u alle gegevens bij de leverancier inlevert,

hoe sneller een aanvraag kan worden afgerond. Dit

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 wor-

den ingediend, aangezien een originele handteke-

ning op papier vereist is.

 

www.hofvantwente.nl

 

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Loofrietweg 40, Ambt Delden

het verbouwen van de deelrumte naar een woonruimte (legali-

seren] 2 januari 2020

De Reigerstraat ongenummerd (achter sporthal

De Reiger), Delden

het plaatsen van een antennemast (GSM-R-mast] 22 januari 2020

kievitstraat 33, Delden

het kappen van een eik

Nijenhuizerlaan 13, Diepenheim

hef intern verbouwen van het zuidelijke bouwhuis (oorspronkelijk

de koetsierwoning} 20 januari 2020

Vondersweg 3a, Hengevelde

het kappen van bomen

Bergweg ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning

Borkeldweg 1, Markelo

het bouwen van twee kapschuren en het aanleggen van een cros-

sterrein met toebehoren & december 2019

6 februari 2020

14 januari 2020

12 februari 2020

Vervolg

 

Verleende omgevingsvergunning Twikkelerweg 2, Markelo

(regulier) het gewijzigd verbouwen van een boerderij in afwijking van
de verleende vergunning, ter inzage vanaf vrijdag 14 februari

2020 27 maart 2020

 

Winterkamperweg 5, Markelo

het kappen van negen bomen (larix), ter inzage vanaf zaterdag 8

februari 2020, herplantverplichting 21 maart 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

De Berken 7, Delden

het verbouwen van een kantoor, ter inzage vanaf vrijdag 14 fe-

bruari 2020 da ee Ontwerpbesluit

Hengevelderstraat ong., Goor

het bouwen van 12 appartementen, ter inzage vanaf woensdag

12 februari 2020 25 maart 2020

De Hulpe 1, Markelo

het legaliseren van een aanbouw aan de woning en het plaat-

sen van een toegangspoorl, ter inzage vandf vrijdag 7 februari

2020 20 maart 2020

nabij Goorseweg 34, Markelo

het bouwen van een transportverdeelstation, ter inzage vangf vrij-

dag 14 februari 2020 27 maart 2020

Goorseweg 34, Markelo

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf zaterdag 15 febru-

ari 2020 28 maart 2020

 

 

 

   

Als u wilt reageren, zie informatie:

Zienswijzen Reactie tot

Welbergsweg 6, Ambt Delden

het verbouwen van een woonboerderij en het verbouwen van

een schuur tot een woning, ter inzage vanaf donderdag 20

februari 2020 2 april 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Van Coeverdenstraat 28, Goor

het verbouwen van een woonzorgcomplex en het bouwen van

een serre

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Dammaten 10 t/m 14, Goor

het veranderen van de inrichting



Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

soluL.am

steding 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. Meer weten?

°}IIJI'‚ bel 0547-260053, app SAS
mail vrijwilligerszaken@salut-wel

 

 

VRIJWILLIGE PARTICIPATIE

COACH (HOF VAN TWENTE) E

Ondertecmiiisetshouden]  Vaiesawerk

graag in hun ontwikkeling

naar een betaalde baan, dan ben jij misschien de

vrijwilliger voor onderstaande vacature!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je wordt gekoppeld aan één of meerdere statushouders. Je begint

met een uî0geElìîide infake waarin de wensen en doelen van de

statushouderin kaart gebracht worden. Vervolgens nemen jullie

allebei deel aan de VIP training (10 bijeenkomsten, 1 dogdeel
per week). Daarin is 0.a. aandacht voor cv's maken, sollicitatie-

gesprekken voeren, netwerken, pitchen en hoeje stage of vrijwik

Îigerswerk kunt vinden. Jeooochîn'idens de training en ondersteunt
bij het zoeken naar een plek voor prakijkervaring. Na de traïning

volgl de praktijkfase waarin jullie wsks<'qks contact over de voork

gang hebben. Die voorigang houdje ook bij in een digitaal dos-

sier [VVS). In totaal duurt een traject ongeveer 6 maanden.

Jouw profiel

makkelijk contact en bent een enthousiaste, gemofiveerde

iger die wat wil betekenen voor een ander. Je hebt een

dbn sympathieke persoonlijkheid en bezit goede comm-

nicatieve vaardigheden. Je bent geduldig, empathisch en hebt

doorzettingsvermogen.

  

  

    

Werkuren per week/maand

Je bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar.

i d ö l k lerendk ke
Uitdagend vrijwilligerswerk in een stimulerende werkomgeving

met ruimte voor je eigen ontwikkeling en volo} mogell|kheden om

meerte leren over andere culturen. Reis- of nnînsfielwetg

Doelstel nisatie

EN r

telingen en asielzoekersin Nederland, vanaf het moment van bin-

nenkomst tot en met de integratiein de Nederlandse samenleving.

 

 

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

W.B. Scheidingsweg 6, Hengevelde

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 10 februari

2020 tot en met 30 opril 2020

Wegdammerweg 6, Markelo

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 26 februari

2020tot en met 29 mei 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Rea:
 tot

Slotsweg 13, Hengevelde

het vergroten van een werktuigenberging, ter inzage vanaf woens-

dag 12 februari 2020 25 maart 2020

Als u wilt reageren,

Bezwaar/Voorlopige voornenlng

  

Reactie tot

Markeloseweg 111, Goor

het bouwen van een woning met een bijgebouw, ter inzage vanaf

zaterdag 8 februari 2020 21 maart 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 u het niet eens

bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

verzenddatum van het besluit worden ingediend, Als er zienswijzen

igediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de

breide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenproce-

dure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

  

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en v 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 besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is

ingediend tegen het ontwerpbesluit

ienswijzen

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

schriftelijk 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 v niet kunt wachten op de beslis-

sing 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.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Hetis niet mogelijk hierte-

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

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

gevingsvergunning nodig zov zijn, dan kunt v een verzoek om hand-

having indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet

zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet

vermeld worden waarom v 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 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 ope-

ningstijden 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.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.htm

Ambt Delden

- Vergunning Slipjacht op 11 maart 2020, Twickel (07:02-2020]

Bentelo

- Vergunning Slipjacht op 21 maart 2020 (07:02:2020]

Hengevelde

-Vergunning Bevrijdingsconcert op 29 maart 2020, De Höfte. In

verband hiermee zal de parkeerplaats aan De Höfie van 28 maart

2020 van 1500 uur tot zondag 29 maart 2020 1900 uur geslo-

ten worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen

(07.02:2020]

Goor

- het houden van een loterij op 9 januari 2021, Grotestraat 103

(12:02-2020]

- vergunning 'Rondje van de Koning’ op 27 april 2020,

Hengevelderstraat 20 (14-02-2020)

Hof van Twente

- Verk|aring van geen bezwaar, MTB tocht op 15 maart 2020

(12:02-2020)

- Verklaring van geen bezwaar, avond-4 daagse op 10 juni 2020

(12:02.2020)

- Verklaring van geen bezwaar, Oldtimerrally op 30 mei 2020

(12:02:2020)

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschri:

ten, verleend voor hef verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

Rouwelaarsdijk 8, Markelo (13-02-2020)

Bexwaurmogeh{)kheld
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakies) kunnen belanghebbenden hierie-

gen schrifelij bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente, Poslbvs 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

 


