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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan:

eTwente &=s e en

e Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor o 0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balietijdens _ Woensdax

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor Maandee 1200-19.30 de openingstijden

® ° Dinsdog 09.00-17.00
e ns 00 - 17 m

Ee G 09:00-17:00 Milieupark Groen-Recycling Twente

er CS Donderdag 09.00- 13.00 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de

Fax: _ 0547-85 85 86 Vrijdag 09.00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor

“ 17.00-19.30 (bij de provinciale weg $15/N347 GoorRijssen).

www.hofvantwente.nl

  

 

Telefoon: 0547 - 36 34 95

im LHOFNIEUWS
U kunt terecht op het Milieupark op de

volgende tijdstippen

gmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Storingsnummer: eStoringsnummer voor spoedzaken buiten kantoortij

{o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

storingen openbare verlichting)

Ons Whaf ummer:

[Wordt binnen 24 uur beantwoord.
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WIJKBEHEER
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-…ìswijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buitengebied dat bij die kernen hoort
ferkdagen: ma-di-do-vr

 

  
   

. s wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde

en het buitengebied dat bij die kernen hoort

.…:technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente
Jerkdagen: ma-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 terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is:ü

  

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Deze zomer komen wij naar u toe!

Wij staan op de markten:

Markelo op donderdagmergen 20 juni

Diepenheim op donderdagmiddag 20 juni

Goor op vrijdagmorgen 21 juni

Delden op vrijdagmiddag 21 juni

Hengevelde op dinsdagmorgen 25 juni

Bentelo op vrijdagmorgen 28 juni

Dit keer hebben we 2 thema's:

1. Hondenpoepbakken

Siaan de hondenpoepbakken op de uiste plek?

Wij luisteren graag naar informatie, vragen en ideeën hierover.

Dus kom bij ons, de koffie staat klaar.

2. Jouw idee voor een fijne woonomgeving! Oppepper voor je buurt!

Heb jij een leuk idee voor jouw buurt of straaf?

Kan jouw buurt of straat een extra oppepper gebruiken?

De meeste ideeën kosten geld en dat kan een belemmering zijn om een mooi idee uit te voeren. Wij vinden dat een gemiste

kans om de leefbaarheiden saamhorigheid in de straat e vergroten. Gelukkig hebben wijtoch mogelijkheden en denken

daarbij graag met je mee. Voorwaarde is dat het idee ten goede komt aan de straat, buurt of wijk. Belangrijk is dat de buurt-

bewoners erbij betrokken worden zodat er verbinding en ontmoeting ontstaat in de buurt.

 
Spelen, ontmoeten of vergroenen is hiervoor het uitgangspunt.

Voorbeelden hiervan zijn materialen vaor het:opknappen van een speelplaats, een onimoetingsplek ereëren voor jong en oud,

beplanting om een groenvak mooter f maken.

Het budget hiervoor is beperkt dus wees er snel bijl

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de wijkregisseurs.

De formulieren kunt u vinden op onze site: hiips://www.hofvantwente.nl/wonen/wijkbeheer.html

Let op: aanvraagformulieren indienen voor 1 september 2019

wij zijn de hof…

Hengevelde _ Bentelo __ Delden

 
 

Markelo _ Diepenheim __ Goor

 

Woont u in het buitengebied van Hof van Twente? En wilt

u iets met uw erf of bedrijf, maar u weet niet zo goed hoe?

Of wilt u meer weten over bijvoorbeeld asbest of duurzame

energie?

Kom dan op 20 juni naar de informatie-avond Toekomstge-

richte Erven.

Op deze avond vertellen we u graag wat er mogelijl

gebied van bouw, vergunningen, (sociale) ondersteu

duurzame energie. Verde: 

Ook kunt u kennismaken met onze ervencoach Hendry van zorgen

 

Ittersum. Hij kan u begeleiden en adviseren

en subsidies.

 

 

jn er een paar korte presentaties,

onder andere over veiligheid en over vergroening van uw erf.

uw plannen £en keuzes. Ook presenteert hij deze avond de digitale erven-

coach: een website vol praktische informatie over regelingen
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dooronwikketng   
Wethouder Wim Meulenkamp opent de avond om 19.30 uur.

Daarna zijn er een aantal presentaties. Aansluitend start de informatiemarkt waar u terecht kunt met uw vragen.

U bent van harte welkom op donderdag 20 juni 2019 om19.30 uur bij Herberg de Pot (Potdijk 9, Markelo).

Meld u bij voorkeur even aan via info@hofvantwente.nl.

Werkzaamheden N346

Ta E AEdT]

 

De afsluiting van de Hengelerbrug gaat een paar dagen langer

duren dan gepland. De brug gaat op donderdag 27 juni weer

open, dus voordat het Schoolfeest in Goor begint. Oorspron-

kelijk zou de afsluiting duren tot 21 juni, maar tijdens de werk-

zaamheden van Rijkswaterstaat bleek dat de brug er slechter

aan toe was dan gedacht. De omleidingsroutes blijven geldig

zolang de werkzaamheden nog bezig zijn

 

Tegelijkertijd werkt de provincie Overijssel aan de N346. Het deel

vanaf de Hengelerbrug tot aan de kruising nabij het tankstation is

daarom ook afgesloten. Dit wegdeel gaat wel op 21 juni weer open.

Omleidingsroute N346

Provincie ÖÔverijssel heeft een omleidingsroute ingesteld. Die

route is afgestemd met Rijkswaterstaat, die het werk aan de Hen-

gelerbrug uitvoert, en met ons als gemeente. De omleidingroute

is ter plekke met borden aangegeven:

* het autoverkeerwordt omgeleid via de lependijk en N346

[Deldensestraat). Vanaf daar is er aansluiting met de omlei-

ding die al was ingesteld voor de werkzaamheden aan de

Hengelerbrug (zie hiernaast

* Voetgangers/(brom)fietsers worden omgeleid via de

route Haaksbergerweg, Oude Haaksbergerweg, Gondalaan,

Deldensestraat.

* Voor omwonenden ten oosten van N346 en ten noorden van

het Twentekanaal zijn er de volgende mogelijkheden

©via Grensweg en de parallelweg langs de N346/Delden-

sestraat (Delden - Goor)

o Of via Kanaaldijk, fietspad N346 [langs het werk), voorzie-

ning/doorsteek naar Haaksbergerweg in Goor.

Omleidingsroute Hengelerbrug

De omleidingsroute die Rijkswaterstaat al had ingesteld voor de

renovatie van de Hengelerbrug is:

® Vanaf de zuidkant van het Twentekanaal: de N346 richting

Lochem (oost), in Lochem via de N332 richting Laren/AT, ver-

volgens via de A1, bij afslag 28 (Rijssen) de N347 op richting

Goor.

* Vanaf de noordkant van het Twentekanaal (Goor): De N346

richting AT, bij afslag 26 (Lochem) via de N332 richting La-

ren/Lochem, in Lochem via de N346 in richting Goor.

© Vanuit Hengevelde geldt een adviesroute naar Goor via de

N345 en Delden.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring

opdoen, andere mensen

ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

ie inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is

vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande va-

cature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

Meer weten? www-salut-welzijn.nl

bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

VRIJWILLIG INKOPER

WERELDWINKEL

(DELDEN) wereldwinkel

 

De juiste artikelen inkopen, hebjj er een neusje

voor?

Omschrijving vrijwilligerswerk

Inkopen van food en nonfood artikelen, 6 keer per jaar.

Uitpakken/ prijzen/ opruimen en producten invoeren in de

kassa. Eén dagdeel per week een winkeldienst om op de

hoogte te blijven van de verkoop.

Jouw profiel

Kunnen werken met een artikelenbestand c.q. de bereidheid

om dit te leren. Bereidheid tot ontwikkelen en bijhouden as-

sortimentskennis; goed kunnen plannen en organiseren en

goede mondelinge communicatievaardigheden.

Werkuren per week/maand

4 tot 8 uur per week..

Wij bieden

Een goede en gezellige werksfeer

Doelstelling organisatie

Dat boeren en andere leveranciers in ontwikkelingslanden

een redelijke beloning ontvangen voor hun product. Als Fair-

trade winkel helpen wij de producenten hun producten te ver-

kopen zodat zij hun omzet en rendement kunnen verhogen.

www.hofvantwente.nl

 

Landelijk Register Kinderopvang; wijzigingen

In de gemeente Hof van Twente zijn diverse kinderopvanginstel

lingen gevestigd.

Ingeschreven: per 11 juni 2019:

© KDV Kindcentrum De Zwaluw,

Burg. De Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt v [registratienummer LRK: 712632414)

hierover meer informatie vinden. De onderstaande wijzigingen

zijn recent n het register aangebracht « BSO Kindcentrum De Zwaluw,

Burg. De Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo

Uitgeschreven: per 11 juni 2019: (registratienummer [RK: 229645896]

© KDV ‘t Hummelhonk,

Fokkerstraat 2b, 7475 CC Markelo

(registratienummer LRK: 681104016]

« KDV Kindcentrum De Welp,

J. Ooststraat 13, 7475 CX Markelo

(registratienummer LRK: 321870530]

e BSO ’t Hummelhonk,

Fokkersiraat 2b, 7475 CC Markelo

(registratienummer LRK: 316629133]

« BSO Kindcenrum De Welp,

J. Ooststraat 13, 7475 CX Markelo

(egistratienummer LRK: 308330936]

In verband met verhuizing

 

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Beldsweg 1a, Ambt Delden

het bouwen van een overkapping 23 mei 2019

in de omgeving van de Almelosestraat 5, Ambt

Delden

het verharden van een weg 3 juní 2019

De Mors 3, Delden

het bouwen van een sporthal 7 juni 2019

Hooijerinksstraat 4, Delden

het kappen van bomen 3 juni 2019

Plevierstraat 7, Delden

het wijzigen van een verleende vergunning 6 juni 2019

Gruttostraat 85, Goor

hef vergroten van een bedrijfspand 31 mei 2019

Diepenheimsestraat 59d, Hengevelde

het bouwen van een woning $ juni 2019

Het Wegdam 24, Hengevelde

het vergroten van een bedrijfspand 24 mei 2019

Scheppel 2, Markelo

het bouwen van een tuinhuis met overkapping 11 juni 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Plevierstraat 5, Delden

het vergroten van de achterzijde woning (le verdieping), ter in-

zage vandf vrijdag 7 juni 2019 19 juli 2019

Plevierstraat 7, Delden

het plaatsen van een dakkapel wijziging op de verleende vergun-

ning, ter inzage vangf zaterdag 8 juni 2019 20 juli 2019

Ripperdalaan 5, Delden

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf zaterdag 8 juni

2019 20 juli 2019

Rijssenseweg 18a, Markelo

hef plaatsen van een veldopstelling met zonnepanelen, ter inzage

vanaf dinsdag 4 juni 2019 16 juli 2019

 

 



Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

 

Beukenlaan 10, Bentelo

het aanleggen van een uitrit

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Ulkenweg 3, Ambt Delden

het veranderen van het bedrif

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Bentelosestraat 23, Hengevelde

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 8 juli 2019

tot en met 30 september 2019

Ruimersdijk 35, Diepenheim

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaorschrift 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 kn diect 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 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.

  

 

   
jzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v 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.

 

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroepin te stellen. Als u van

mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat

een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. 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 beroe}

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 inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besleten Îggen op afspraak

ter inmgfi»ii 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 in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Diepenheim

-Vergunning Midzomerpleinfeest op 22 juni 2019, Raadhuisstraat 8

(07:06.2019

Goor

- Ontheffing sluitingsuur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet

en ontheffing geluid van 27 1/m 30 juni 2019, Grotestraat 56

(13-06-2019)

- Het instellen van eenrichtingverkeer (richting noord-zuid) door

het plaatsen van borden C2 en C3, overeenkomstig bijlage 1

van het RVV 1990 met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsen]

Gondalaan Goor. (11-06-2019)

Hof van Twente

Verklaring van geen bezwaar Elastiekenkoers over diverse we-

gen en voor de finish aan de Grofestraat in Goor (13-06-2019)

Melding incidentele festiviteit

- Grote Looweg 4, Ambt Delden op 21 juni 2019 (07-06-2019)

- Grote Looweg 4, Ambt Delden op 22 juni 2019 (07-06-2019)

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Bezwaarmogelijkheid

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor eenieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schritelijk 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

 


