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w & Maandag 12.00- 17.00 uur

eo APA bK €zap Dinsdag 09.00- 17.00 uur ingsnummer Hof van Twente
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

7 Woensdag 09.00-17.00 wEmailadres: info@hofvaniwente.nl

4 Donderdag 09.00- 13.00 uur toorlijden van de gemeente kunt v bellen naar:Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4

7 4 Vrijdag 09.00- 13.00 uurOok bereikbaar onder: 14 05 47 f ĳ q

N Dit nummeris alleen kantoorlijden bereikbaar

‚en alleen voors jzaken in de leefomgeving. Denl

alsAppnumm:

(U krijgt antwoord binnen 24 uur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 12.00 wur}

Tijdens de corona 

0547 -858585.

n

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor:

 

door. U kunt telefonisch een afspraak maken via:

dingen digitaal regelen.

 

 

gaan alleen spoedafsproken

Jm | HOFNIEUWS
Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

trent corona! De medewerkers die u hier Ie woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twentegemeente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 -286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

 

tijden MilieuOpenings:

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld * Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tof 16.00 uur

 

Zonnepark Entersestraat in Goor

 
in gebruik genomen

Het zonnepark aan de Entersestraat in Goor is ope-

rationeel. Het park, met een oppervlakte van 2 hec-

tare, heeft 6.342 zonnepanelen gekregen; goed voor

een totaalvermogen van 2,03 megawattpiek. Met de

aansluiting op het elektriciteitsnet door netbeheerder

Enexis deze week, leveren de panelen groene stroom

aan zo'n 550 huishoudens in de nabije omgeving.

 

Tenten Solar startte in de zomer van 2019 met de voorbereiding

en plaatsen van de zonnepanelen op het braakliggende terrein

aan de Entersestraat. Het park levert een belangrijke bijdrage

aan de routekaart 2035; de ambitie van de gemeente Hof van

Twente om in 2035 volledig energieneutraal te zijn. Zonnepark

Entersestraat is het eerste zonnepark in de gemeente Hof van

Twente. In en na 2020 worden er nóg vier parken gerealiseerd,

te weten: Waterlanden (9 hectare), Spechthorst- De Whee (8,5

hectare), ‘t Rikkerink (16 hectare] en Herike-Elsen (8 hectare).

Schone energie voor nu en later

Wethouder Harry Scholten: “Hef is prettig, goed en gezond leven

in een groene omgeving als Hof van Twente. Dat willen we graag

zo houden. Ook voor de komende generaties. Daarom moeten

we overstappen op schone bronnen van energie voor nu en voor

later. Ik ben dan ook heel trots op de ingebruikname van dit eerste

zonnepark in onze gemeente. Dit is een belangrijke stap in de

richting van een energieneutraal Hof van Twente in 2035.”

Initiatief Zuiver Hof van Twente

Zonnepark Entersestraat is een initiatief van Zuiver Hof van Twente

b.v., het eigen ontwikkelbedrijf van de gemeente Hof van Twente

waarin samengewerkt wordt tussen gemeente, ondernemers en in-

woners. Het doel is om er samen voor te zorgen dat de gemeente

Hof van Twente in 2035 volledig energieneutraal is.

 

 

Inzameling oud papier tijdens

de coronaperiode

 

Door de coronamaatregelen ligt het ophalen van oud papier en

karton op veel plaatsen stil.

In Hof van Twente wordt oud papier normaal gesproken opge-

haald door 29 verschillende vrijwilligersorganisaties, zoals scho-

len, verenigingen, etc.

Deze organisaties besluiten zelf of zij wel of niet oud papier inza-

melen tijdens deze periode.

Op onze website www.hofvantwente.nl/oud:papier kunt u de

laatste informatie vinden. Ook kunt u daar vinden waar papier-

containers staan bij v in de buurt.

Twee belangrijke ngen voor hef inzamelen van oud papier

willen wij speciaal bij u onder de aandacht brengen. Het gaat om

de volgende veranderingen:

 

 

   

Delden (Inzameling door Devoc)

Rood Zwart en de Protestantse Gemeente konden afgelopen dins-

dag, 21 april, geen oud papierinzameling doen omdat Suez (de

centrale inzamelaar) de oud papi D i

per direct heeft stop gezet. Zij vinden dat te riskant, i.v.m. het

corongvirus.

Aan u het vriendelijke verzoek het oud papier niet buiten te laten

staan maar (terug) naar binnen te zetten.

   

Gelet op de RIVM-maatregelen heeft Volleybalvereniging DEVOC

besloten op dinsdag 28 april a.s. het oudpapier niet huis

aan huis ophalen in de wijk Rupertserfe.0. Op de parkeerplaats

bij Rood-zwart komt die dag een oud papier container te staan

waar het oud papier tussen 15.00 uur en 20.00 uur kan worden

gebracht. Leden van DEVOC zullen aanwezig zijn om één en

ander in goede banen te leiden en toezien op het afstand houden.

Goor (basisschool Heeckeren)

Inwoners van Goor konden hun oud papier tot voor kort brengen

naar de container van basisschool Heeckeren op het

terrein van HBG aan de Bunschotenstraat. Helaas werd

veel oud papier (en ook ander afval] naast de container gezet.

Het gevolg was dat medewerkers van HBG dagelijks bezig waren

met het rapen van oud papier en het sorteren van oud papier

c.q: restafval. Ondanks herhaalde berichten op de (social} media

veranderde de situatie niet. Daarom is besloten deze container te

sluiten. Basisschool Heeckeren zoekt nog naar een vervangende

oplossing. Tot die oplossing er is kunt u uw oud papier

brengen naar het Milieupark bij Bruins en Kwast aan

de Mossendamsdwarsweg 1.

 

Vriende verzoek

Als het oud papier bij u in de buurt niet opgehaald wordt, wilt

u het papier dan niet aan de straat laten staan? U kunt het oud

papier even bewaren of zelf naar de dichtstbijzijnde papiercon-

tainer brengen [kijk op het hiervoor genoemde overzicht).

 

Textiel

Door de coronamaatregelen zijn de textielcontainers van Twente

Milieu gesloten. De kringloopbedrijven die het textiel sorteren kun-

nen dat nu niet omdat het sorteren vooral wordt gedaan door

mensen die een hoog risico hebben op corona.”

Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw oud textiel voorlopig ook

even te bewaren.

Wij bedanken u al vast hartelijk voor uw medewerking!

 

N WI zijn

® hof van twente

 

Juryleden beoordelen op 22 api

 

“Stel je voor, je bent een boom, wat is dan jouw droom?"

Die vraag stond centraal bij de tekenwedstrijd van dit

jaar. De tekenwedstrijd over bomen was al gestart voor-

dat de coronamaatregelen werden getroffen. Ondanks

corona gaat de wedstrijd door, maar wel n aangepaste

vorm. Op 22 april, de uiterste inzenddag, kunnen kinde-

ren hun tekening voor het raam hangen. De jury komt

dan op die dag voor het raam kijken naar de tekening.

 

   

 

 

Er worden 4 winnende tekeningen uitgekozen in 4 leeftijdscatego-

rieën. Kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen meedoen. De winnende

tekeningen worden afgedrukt op een echte bloeikaart [een kaart

met bloemzaadjes erin verwerkt] en verspreid in Hof van Twente

rond 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit.

Droom van een boom

De wedstrijd is een initiatief van de Groene Loper Hof van Twente,

Hofkracht en HofPower (het schoolprogramma van de gemeente over

duurzaamheid|. Een ‘droom van een boom' kan van alles zijn: simpel-

weg een mooie boom, maar bijvoorbeeld ook een bijzondere fanta-

sieboom (bijvoorbeeld een boom met verschillende kleuren bladeren,

een geldboom, met een grote boomhut of een zingende boom), maar

kan natuurlijk ook iets zijn waar de boom over droomt (bijvoorbeeld

dat de boom midden op de kermis staat of bovenop een berg].

Landelijk Register Kinderopvang; wi 

tekeningen van bomen bij het raam

In de gemeente Hof van Twente zijn diverse kinderopvanginstellingen gevestigd. Op de website www:.landelijkregisterkinderopvang.nl

kunt v hierover meer informatie vinden. De onderstaande

 

In verband met verhuizing.

Ingeschreven: per 17 april 2020:

ingen zijn recent in het register aangebracht.

« KDV Kind Centrum Magenta, langestraat 1 189, 7491 AK te Delden (registratienummer IRK: 142951 122

« BSO Kind Centrum Magenta, Langestraat 1 18a, 7491 AK te Delden (registratienummer LRK: 732135795]

 
Rijksoverheid

Wat als de spanningen thuis oplopen?

We blijven deze periode zoveel mogelijk

thuis. In veel huishoudens gaat dit goed,

maar in sommige situaties lopen de

spanningen thuis op. Daarom proberen

we zoveel mogelijk te helpen.

Deel (samen) je dag in, zorg voor regelmaat

Staelke dag om dezelfded op en a om dezelfdej naar

bed, Eetontspan, beweegenwerk op dezelfde tijdstippen.

Maak goede afspraken over wat wel n niet mag, en wie

wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoehet

gaat,en ofje wat voor iemand kan doen.

Uit je gevoelens en maak afspraken

Zeg watje voeltof chrijfhet op. Laat kinderen tekenen of

hun gevoelens uitbeelden metspeelgoed. Laatspanning

niet tot onveiligestuatieseiden. Zorg daterafspraken zijn

bij wie jij, je partner en/ofje kinderen terecht kunnen als het

uitdehand oopt.

Bespreek spanningen en ruzies

Praat uzies uit,en verel lkaar waareje zorgenover

maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner,

en/o jekinderen weer ustig?

Neem een time-out

Verliesje de controle? Teltot 10. Ader diep in en uit. Neem

afstand.Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een

#

#
stukje wandelen, als dat kanen niemand thuis ziekis.

Blijf zoveel i Houd1,s meter

mogelijk thuis. Rf

afstand.

Zoek steun of hulp

Blijfcontacthoudenmet vrienden en amilie. Praat met

iemand de je vertrouwt. Bel of chat alsje il praten,iets

wil ragen of emand zoekt die naarjeuistert:

Kinderen (8-18 jaar):

Ga naarde Kindertelefoon ofbel:0800-0432

Jongeren:

Gebruik de chatfunctie via JouwGGD.nl

Volwassenen:

Bezoek deluisterlijn.nlof bel 0900-0767

Bezoek mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450

- _ Eenjeugdgezondheidszorg-organisatiein de buurt

Ouderen kunnen ook belien met de ANBO via

0348-466-666 of chatten met het Nationaal

Ouderenfonds: Helpdesk Welkom Online

Denk e eraan om jezelfp te doen, of aan zelfmoord?

Bel 0900-0n3 of chat metvrijwiligers op 3.nl.

Spreekje hulpverlener ofVeilig Thuis

o Kan je zelf geen oplossing voor het probleem bedenken?
Neem dan contactop met e eigen hulpverlener uisarts

of methet ociale(wikgteam in de buurt

Jemagelke dag, 24 wur perdag, Veilig Thuis bellen op

0800-2000. Voor een uisterend ooren acvies over de

situatie waarover i e zorgen maakt.Dit kan ookanonien.

Bijdirect gevaar belje 2

Meertips

Meerips over oplopendespanningen vind je op:

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, nji.nl, movisie.nl en ncj.nl.

Was vakerje

handen.

|alleenEE

corona onder controle

 

www.hofvantwente.nl

Gemeentehuis gesloten op

Koningsdag

 

In verband met Koningsdag is het gemeentehuis gesloten op

maandag 27 april. Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar.

Voor ondernemers blijven we bereikbcor via

www.hofvantwente.nl/ondernemersloket.

Meldingen Openbare ruimte kunt u doen via

www.hofvantwente.nl /meldingen.

Voor spoedgevallen in de openbare ruimte kunt u bellen naar:

06 - 11 30 88 27 (bijv. voor verstopte rioleringen, storingen

openbare verlichting, kapot wegdek of gevonden huisdieren}

Dit nummer is alleen voor spoedgevallen meldingen openbare

ruimte. Niet voor andere zaken.

Afvalinzameling Koningsdag

Op Koningsdag haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats

daarvan komt Twente Milieu op een zaterdag 25 april de con-

tainers legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur

aan de straat zef. Zo weet u zeker dat uw container geleegd

wordt. De klantenservice van Twente Milieu is zaterdag 25 april

tussen 09.00 - 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900-

8520111 of via het contactformulier op www.twentemilieu.nl

 

 

In plaats van

Maandag 27 opril

wordt uw container geleegd op

Zoterdag 25 opri

 

4 mei herdenking en

 

Dit jaar is alles anders vanwege het coronavirus. Ook de jaarljkse

herdenking op 4 mei zal anders verlopen. Dit jaar worden geen sti

Ie tochten en herdenkingsbijeenkomsten gehouden in onze kernen.

Wel leggen onze collegeleden bloemen bij de herdenkingsmonu-

menten in de zes kernen. Niet zoals gebruikelijk rond de klok van

20.00 uur, maar op een moment daarvoor. Dat gebeurt zonder

publiek.

Wilt u zelf een bloem leggen bij het herdenkingsmonument in uw

kern@ Doe dit dan ergens gedurende de dag en niet om 20.00 uur.

Vlaggen

Omdat we dit jaar vooral vanuit huis zullen herdenken, vraagt het

Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op á mei

de vlag de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis aan de

oorlogsslachtoffers. Normaal gesproken wordt er alleen 's avonds

gevlagd. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur

zonder wimpel.

Gemeente Hof van Twente sluit zich graag bij het verzoek aan om

op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen. Onze vlaggen

zullen de gehele dag halfstok hangen in de kernen.

 

Op 5 mei 2020 steken we de vlag uit om de vrijheid uit e dragen

en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

De vlag (zonder wimpel} mag worden uitgestoken van zonsopgang

tot zonsondergang.

Kaars branden

In onze regio Twente is ook het ief ontstaan om vanaf zonson-

dergang op 4 mei een kaars te branden in de (voor-|tuin of op het

balkon als teken van verbondenheid met elkaar. Een mooi initiatief

waar gemeente Hof van Twente zich graag bij aansluit. We no-

digen v uit om dat ook te doen. Let u wel op de brandveiligheid?

 

 

Muziek

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt geoefende bespelers van

blaasinstrumenten ook uit om tijdens de Nationale Herdenking het

taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen om 30 seconden na 19.58

uur. Om 20.00 uur volgen twee minuten stite en aansluitend kan

het Wilhelmus meegezongen worden.

Meer informatie over het taptoe-signaal en het Wilhelmus is te vin-

den op www.4en5mei.nl.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

S°lut doen, andere mensen ont-
© _ moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben ofje 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? ä

zî£n.nl‚ bel 0547-260053, app SAS
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.

CHAUFFEURS M/V |

VOOR LEKKER ETTN HerfÊ„£%ääfi

Benjij die vrijwilliger die graag autorijdt en een

praatje maakt?

Omschrijving vrijwi

Het met de auto rondbrengen van warme maaltijden, tussen

de middag van 11.30 tot 1300 uur, bij ouderen en chronisch

zieken in en rondom Goor. Je werkt samen met collega chauf-

feurs, de planner en onze kok.

Jouw profiel

Je bent in het bezit van een ìeldig rijbewi
met ouderen en een luisterend oor. Je kan g

 

  

  

je hebt affiniteit

samenwerken. 

Werkuren per week/maand

Werkuren in overleg bij voorkeur één week per maand, van

maandag tot en met vrijdag.

Wij bieden

Een ofwisselende vrijwilligerstaak, waarin je van betekenis

bent voor de ouderen in onze omgeving. Benzinekosten wor-

den vergoed.

Doelstelling organisatie

Herfstzon is een klein, zelfstandig verpleeghuis in Goor. Wij

bieden onze bewoner gemoedelijke ouderenzorg in een hui-

selijke omgeving. Daarnaast ondersteuner ouderen in de

omgeving, zodatzij langer thuis kunnen blijven wonen.

 

 

 

 



22 APRIL 2020 BEKENDMAKINGEN

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Hagmolenweg 13 a, Ambt Delden

het bouwen van een aanbouw

Borculoseweg 55, Diepenheim

het bouwen van een woning

Ensink ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning

Hogedijk ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning en bijgebouw en het verplaatsen van

een uitrit 25 maart 2020

3 opril 2020

30 maart 2020

30 maart 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening
 

Reactie tot

Emmastraat 21, Delden

het aanleggen van een uitrit,

ter inzoge vandf vrijdag 10 april 2020 22 mei 2020

Middeler 4, Markelo

het wijzigen van de voorgevel van een garage,

ter inzage vanaf donderdag 16 april 2020 28 mei 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Noordwal 32, Delden

het verbouwen van een werkplaats tot een woning

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kuntu 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 biì

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 be-

roep worden ingesteld.

 

 

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met

de beslissing op het bezwaarschriff, dan kunt u binnen zes we-

ken 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.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

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 inzagefermijn 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 níef 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

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u

een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wet-

houders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam,

adres en handtekening. 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 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.

Vervolg

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.

 

Onderstaande persoon is vanwege het niet voldoen aan de ver-

plichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een

adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform

artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve

ingeschreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft

plaatsgevonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van be-

trokkene.

 

Datum Naam

besluit

16042020

Inschrijving |Datum

op het adres | ingang adres

Onbekend

  

25-03-2020

    
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


