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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

Alleen op af

eTwente

)

   
° Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor LE

°. E-mailadres: info@hofvantwente.nl e

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 e

‘Ook bereikbaar onder: 14 05 47 Vrìi':i:gr o9
 

WhatsAppnumm:

|U krijgt antwoord binnen T werkdag]

U kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur)

 

www.hofvantwente.nl

n | HOFNIEUWS
Openingstijden

raak.

U kunt een afspraak maken voor:

maken?

Dat kunt u doen op de volgende monieren:

21 augustu

2019

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

 
* Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

© Telefonisch: 0547- 85 85 85

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

 

12.00-19.30 r tijdens de openingstijden (zie hiervoor). Telefoon: 0547 - 286 600

09:00 17.00 wur Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark

09:00. 17.00 wur ingsnummer te Hof van Twente

09:00- 13.00 uur Voor spoedzaken buiten de kantoortijden vande __ Openingstijden Milieupark:

09:00 13.00 wur gemeente kunt v bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

17.00-19.30 r « Vrijdag van 09.00 tof 1630 uur

ingen, gevonden huisdieren, storingen

ting, efc.]

* Zaterdag van 0900 tot 16.00 uur

  

 

Uitnodiging bijeenkomst dementievriendelijk Hof van Twente

5 of 12 september

“7

dementietwente

 

saluL.

 
Samen voor een dementievriendelijk Hof van Twente

Graag nodigen wij v uit voor een bijeenkomst waarin wij gaan kijken wat er nodig is om een dementievriendelijke gemeente te worden.

Wilt u ook meedenken? Kom dan naar één van de bijeenkomsten in Delden of Goor. U bent van harte welkom!

 

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de avond van 13 mei 2019 over dit onderwerp. Bij die bijeenkomst hebben sommigen zich opge-

jeven om mee te denken hoe een kern dementievriendelijk gemaakt kan worden. Maar ook als u daar niet bij was, kunt u meedoen. We

eginnen in Goor en Delden Vervolgens zijn de andere kernen aan de beurt

Samen met u gaan we kijken wat nodig is om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te kunnen laten doen. Mist u bijvoorbeeld

bepaalde aciviteiten, zijn er bepaalde behoeftes, hoe kan de fysieke leefomgeving worden aangepast, etcefera.

Kom naa

enkomst in Delden op donderdag 5 september 2019

0 tot 21.00 uur

: in het Noaberhoes (vv Rood Zwart), Langestraat 155 Delden

enkomst in Goor op donderdag 12 september 2019

,30 tot 21.00 uur

: De Reggehof (ruimte 1.09)

Noleert u vast de datum! Wij vinden het fijn als v ons laat weten of u aanwezig bent Dat kan door te bellen met Salut: telefoonnummer

0547:260053 of te mailen naar: info@slutwelzijn.nl Appen kan ook naar:

 

  

  

   

  

Wij zien u graag op 5 of 12 september!

g voor een inspiratie-avond over het verduurzamen van

evenementen op 9 september

 

Hof van Twente telt dit jaar rond 900 evenementen! Daar zijn we trots op! Bij het organiseren van evenementen — groot en klein — moet

je met veel aspecten rekening houden. Van vergunningen tot afval, van inschrijvingen tot alcoholbeleid, etcetera. Tegenwoordig hoor je

steeds meer dat ook duurzaamheid een s|engs belangrijker onderdeel wordt. Maar wat houdt dat da Om elkaar op weg te helpen,

organiseert de gemeente op maandagavond 9 september vanaf 19.00 uur een inspiratie-avond over dit onderwerp in het gemeen-

 

tehuis. Organisatoren van evenementen worden van harte uitgenodi

diverse experts aanwezig over dit thema. Aan het eind van de avon:

duurzamer te maken!

Wij waarderen het wanneer v zich vooraf aanmeldt.

Vermeld daarbij o.u.b. het aantal personen en

namens welk evenement u komt.

men mef:

Voor uw aanmelding kunt u contact

ntwente.nl ofmh   

telefoonnummer

Wij zien uit naar jullie komst en naar een

inspirerende avond!

Vriendelijke groet, Ellen Nauta — van Moorsel

Burgemeester

WIJ zijn

IEA

21 AUGUSTUS 2019

 
wij zijn de hof

d! Het gaat om inspiratie, van elkaar leren en praktische tips. Er zijn

9 piratie, PI p' Ï
gaat v naar huis met concrete tips en ideeën om uw evenement nog

 

Aanvragen subsidie 2020 voor jaarlijks terugkerende en voor

 
eenmalige activiteiten

  regels voor 2020 vastgesteld. De nieuwe sub:

  

 

mnen aanvragen worden i d voor:

. jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

. eenmalige activiteiten (subsidieregel 9)

. eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed)

 
aanvragen?

Als u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden

aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promotie van de kernen.

 

 

Als u in voorgaande jafen een subsidie heeft ontvangen op grond van de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur,

zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promotie van de kernen dan komt u wellicht ook in 2020 voor een subsidie in aanmerking.

Nadere informatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende subsidieregels

Subsidie eenmalige activiteiten

Subsidies voor investeringen Accommodaties (subsidieregel 5 a}

Bi svbsidis voorinvesleringen wor en bijdrage gelevrd aen het i siondhouden van respetievelk bter toegenkelik maken van pe-
cifieke welzijnsaccommodaies (sport, cultuur, jeugd en zorg) di in eigendom zijn van verenigingen en/of sfichtingen.

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een eenmalige acti 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 befer leren kennen, dan kunt

U daar misschien een subsidie voor ontvangen, Met deze subsidiee wil e gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de paricipalie van

kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarhei

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen

  

   

    

in kern of buurtschap stimuleren.
 

Voor de volgende actiiteiten zijn eenmalige subsidies beschikbaar:

. Aciviteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteiten cohesie

. Maatschappelijke initiatieven buurtschappen

e Jubileumaciviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan.

 

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

e kan aangevraagd worden door sporverenigingen voor:

. Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk

Sportac iten voor mensen met een beperking

Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten

Sportac

  

 

  

   

  

Activiteiten gericl

Aanvraagperiode

iten Eenchl op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen
t op ontwikkeling en ontmoefing van de jeugd

Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode 1 junitot 15 september 2019

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het indienen van

een subsidieaanvraag heeft v eHerkenning nodig.

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 heeft. De subsidieregels zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden op onze website: htips://www.hofvantwente.nl/subsidies

www.hofvantwente.nl
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Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulies)

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

5 augustus 2019

Verleende omgevingsvergun!

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

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

het 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 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 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

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 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 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 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 om

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeesteren wethouders.
 

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en hand-

tekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent

met de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch

een afspraak: 0547858585

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 gemeentehuisaan 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 vergunning/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op onze

website îv_f'ä'M.holvunmnre.flaaug[uugge-
- 1 nin tml

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Ambt Delden

- Vergunning Midzomerfeest Esbrook op 24 en 25 augustus

2019, Schoolstraat 3 (16-08-2019}

Delden

- Vergunning Schuttersfeest Delden van 6 t/m 8 september 2019,

hoek Langestraat/Evropalaan. In verband hiermee zullen de

volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

Vervolg

* van vrijdag 6 september 16.00 uur 1/m maandag 9 septem-

ber 2019 1000 uur zal de Langestraat worden afgesloten voor

alle bestuurders in beide richtingen, voor zover gelegen tussen

de rotonde gelegen op de hoek Langestraat/Europalaan en het

Odinksveld.

* van 6 i/m 8 september 2019 zal er een parkeerverbod wor-

den ingestelde aan:

- de rechterzijde (bermzijde] van de Langestraat, tussen de

rotonde Langestraat/Europalaan en het Odinksveld

. aan beide zijden van de Fute

- aan beide zijden bij de ingang van het inrit naar de Lange-

straat 120. (09-08-2019)

Markelo

- Vergunning voor het organiseren van een Houtdorp, met kamp-

vuur van 19 1/m 23 augustus 2019, Potdijk 9.

In verband hiermee wordt op de Potdijk - gedeelte tussen de

kruising met de Herikeresweg en de Rijssenseweg - de maximum

snelheid verlaagd naar max. 30 km per uur.

Deze aanpassing van de maximumsnelheid geldt voor de peri-

ode van 19 tot en met 23 augustus 2019, dagelijks tussen 08.00

en 17.00 uur (13-08-2019).

 

- Rectificatie verkeersmaatregelen Dorpsfeest Markelo:

- Op vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 14.00 uur t/m maandag

26 augustus 2019 04.00 ur zullen de Grotestraat (vanaf num-

mer 9 tot aan de kruising Goorseweg/Prinses renestraat) en Het

Beaufortplein (vanaf Het Stroaten richting het Beaufort] gesloten

worden verklaard voor alle verkeer.

Hof van Twente

- Vergunning voor het houden van een Atb toertocht op 8 sep-

tember 2019 over diverse wegen (14-08-2019]

- Vergunning voor het houden van een verlichte avondwande-

ling op 4 en 5 oktober 2019 over diverse wegen in Markvelde

(14-08-2019]

Bezwaarmogelijkheid

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 te Zwolle

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
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