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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden igitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak Milieupark Groen-Recycling Twente

G Alleen op afspraak. &Telfonisch: 0547- 85 85 85 Mossendamsdwarsweg 1A,

e U kunt een afspraak maken voor: « Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum, _ 7472 DB Goor

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Maandag 12.00- 19.30 uur 

 

Postadres: Posibus 54, 7470 AB Goor k

E ET tt bm ©- Wetur ,

4 Woensdag 09.00- 17.00 uur ummer
Telefoonnummer: 0547-85 85 85 E DEE

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 e o aineed

Vrijdag 09.00- 13.00 uur

WhatsAppnummer 17.00- 19.30 uur

 

tijdens de openingstijden (zie hiervoor.
Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente/afval/milieupark

gemeenteHof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantoortijden vande __ Openingstijden Mili

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

m 0013 emeente kunt u belln naar: :

UeEm m e (woc—roleringen, gevonden huisdieren,storingen * Zoterdog van 09.00 tot 1600 uur
Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

vewrwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 uur)

maken?

Dat kunt v doen op de volgende monieren:

 

openbare verlichting, etc.]

 

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. Bij de 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 maatschappelijke partmers over sport en

bewegen in de nabije toekomst in de gemeente.

Bij de bijeenkomst waren ongeveer 50 vertegenwoordigers aan-

wezig van sporiverenigingen, commerciële sportaanbieders en

welzijnsorganisaties. Zij konden hun wensen aangeven op drie

thema's die in Hof van Twente centraal staan: 'Vitale sport en be-

weegaanbieder’, ‘Inclusief sporten en bewegen en ‘Van jongs af

vaardig in bewegen'. Daarng is een werkgroep gevormd van on-

geveer 20 personen. Deze werkgroep gaat aan de slag om de

genoemde wensen verder uit te werken in een concreet actieplan,

dat wordt uitgevoerd in 2020 en 2021.

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 Sport

akkoord ondertekend samen met de minister van Sport. In dat ak-

koord met de titel ‘Sport verenigt Nederland' staan ambities om de

sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan optimaal

te benutten. 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 ge-

meente heeft van de rijksoverheid geld gekregen om een sportfor-

mateur in te schakelen:…Ziineemt het voortouw
bij het samenstellen van het Lokaal Sportakkoord. Als dit akkoord

er ligt, dan kan Hof van Twente bij het Rijk een ivoeringsbudget

aanvragen voor de jaren 2020 en 2021 om het sportakkoord Ie

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 sportformateur

via sportakkoord@hofvantwente.nl

IG

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod.Meer weten? www.sal

ijn.nl, bel 0547-260053,

Savrijwiligerszaker@seletwelE} 
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en wilje dit talent gebruiken

om met un een levensboek te maken?

ing vrijwi

Heb i [onoseln voormensen en hun verhalen? HoudÏii
van schrijven en wil je dit talent gebruiken om met een vertel

ler een levensboek te maken?

Jouw profiel

Je houdt van schrijven en beheert de Nederlands taal vo

doende. Je hebt ervaring met het digitaal verwerken van tek-

sten. Je legt makkelijk contact en bent oprecht geïnteresseerd

n het leven van een verteller (veelal senioren).

Werkuren per week/maand

Een traject met een verteller duurt 3 à 4 maanden. In die pe-

riode vindt er elke week een huisbezoek plaats van ongeveer

anderhalf uur. Thuis werkje het verhaal verder uit.

Wij bieden

Indien gewenst een cursus ‘schrijven van een levensboek”.

Twee keer per jaar overleg met de vrijwiligers van de dienst

aervaringen uit te wisselen. Reiskostenver-

goeding en (eindejaar|waardering. Aanvragen van een

VOG [(verklaring omtrent gedrag].

Doelstelling organisatie

Salut zet zich in voor het welzijn van alleinwoners in Hof van

Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met vrijwilligers.

Veel van de activiteiten en diensten van Salut steunen voor

een deel op de inzet van vrijwilligers.
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De gemeente Hof van Twente wil dit niet alleen in woorden laten zien, maar ook in daden.

Op maandagmiddag 20 januari is het eerste Fairtradebord geplaatst aan de Enterseweg in Goor. Binnenkort wor-

den deze borden aan alle invalswegen van de Hof geplaatst.

 

De gemeente laat op deze manier zien dat zij een echte fairtrade gemeente wi

Fairtrade werkt aan 10 van de in totaal 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het is de

bedoeling dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen werken aan de realisatie van deze

doelen. De Verenigde Naties willen door het stellen van deze doelen werken aan de aanpak van grote problemen

‚en die aanpakken door een werkelijk duurzame ontwikkeling. In de Hof is hiervoor al vast een eerste stap gezet.

 

 Als inwoner kunt u meedoen aan deze fairtrade-doelstelling door

markt en de Wereldwinkel.

p

fairtradeproducten te kopen in uw super-

 
Foto: Jan Schoneveld

Wegwerkzaamheden A1l Apeldoorn-Azelo januari

Rijkswaterstaat start eind januari metwegwerkzaamheden op het traject Bathmen-

Markelo op de A1 Apeldoorn-Azelo. Vanaf 27 januari rijdt het verkeer op dit weg-

gedeeltein beide richtingen via twee vevsmclde troken. Dit betekent dat het ver-

keer zich moet aanpassen aan een p de versmalde rijstroken geldt

'een maximum snelheid van 90 km/h. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30

minuten.

    

EN rijksvaterstaat

ES iistrie vfrsrucuwrenWaerstaat

 
A1 Bathmen-Markelo

Eind januari vervolgt de aannemer de wegwerkzaamheden op het trject BathmenMarkelo aan de rechterkant van de weg. Om ruimte te

maken voor deze werkzaamheden rijdt het verkeer op dit traject in de richting van Deventer via twee versmalde rijstroken. Medio maart geldt

dit voor het verkeer in beide richtingen.

Weekendafsluiting

In januori zijn vanwege werkzaamheden de op- en dfrit Deventer-Oost en Lochem alsook de verzorgingsplaats Bolder geheel afgesloten van

vrijdag 24 januari 21.00 uur tot maandag 27 januari 05.00 uur

We asfalfteren dan de weg bij Deventer-Oost en passen vangrails aan en verwijderen barriers op het traject Bathmen-Markelo.

Omleidingsroutes worden ter plaatse met gele borden aangegeven.

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

e meer oponthoud in de spits

* een inhaalverbod voor vrachtverkeer

© zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten

« bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzeftingen] een maximum snelheid van 70 km/h. Dit gebeurt veelal s nachts of

in het weekend waarbij er tijdelijk é&n rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

 

Advies aan weggebruikers

« Pas tijdig uw snelheid aan en houd voldoende afstand

« Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg

« Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spils

« Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen

economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische

ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteitvan de A Oost in het verbreden van de

AT: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie?

Verkeersinformaie i te vinden op www-rijkswaterstaatverkeersinformartie.nl

Informatie over wegwerkzaamheden staat op wwwVanAnaarBeter.nl

Achtergrondinformatie over de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo i na e lezen op www.ATOost.nl

U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 0700 uur tot 20:00

wur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.
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De groenste sportclub van

Overijssel

al op een groene

club? Zijn er verkoelende ‘”W'”“<\Qverijssel
bomen, kleurige bloemen-

randen langs het veld of

een groen dak of gevel op de sporthal? Of zweten

iouw supporters zich rot tijdens het aanmoedigen en

word je treurig van de betonnen parkeerplaats die

geen hoosbui aankan? Dán kan jouw sportdub wel

een Factor Groen gebruiken! Meld je sportclub voor

1 maart 2020 aan en maak kans op €25.000 om jullie

club te vergroenen!

 
 

Groen, groener, groenst

Dit is alweer de vijlde editie van de Groen-Groener:Groenst

prijsvraag die de provincie Overijssel organiseert. Overijsselse

organisaties begeleiden sportverenigingen bij het maken van een

plan. Dus trommel je clubleden op om samen te brainstormen over

hoe jullie sportclub groener kan. Het belangrijkste onderdeel van

ullie plan? Zorgen voor meer biodiversiteit bij jullie sportaccom-

modatie.

De wedstrijd

Uit elke regio in Overijssel loten we 3 sportclubs uit de aanmeldin-

gen. Dat zijn in totaal 15 clubs. Deze clubs werken hun ontwerp,

met professionele begeleiding, verder uit. Een vakkundige jury

beoordeel! jullie groene plannen en kiest de sportclubs uit die

meedingen naar een prijs in de grote finale. Daar kiest de provin-

cie Overijssel drie winnaars uit Het beste ontwerp wint €25.000

om te vergroenen. De tweede plek wint €15.000, de derde plek

wint €10.000.

 

Aanmelden en meer info

Meld je sportclub aan op www-groenstesportclubvanoverijssel.nl

Hier vind je ook meer informatie over de wedstrijd.

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Kuipersweg 6 en 8, Ambt Delden

het bouwen van twee bijgebouwen

Kleidijk ongenummerd, Diepenheim

het kappen van een bosperceel

Kremersweide 12, Diepenheim

het plaatsen van een dakkapel op de woning

Beldsweg 39, Hengevelde

het bouwen van een kapschuur

Haaksbergerstraat 6, Hengevelde

het bouwen van een woning met een bedrifsgebouw

29 oktober 2019

8 januari 2020

9 januari 2020

6 januari 2020

29 december 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Grootholdsweg 1a, Bentelo

hettjdelijk bewonen van een schuur, fer inzage vanaf woensdag 15

januari 2020 26 februari 2020

Staringstraat 15, Goor

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf donderdag 16 januari

2020 27 februari 2020

Bentelosestraat 3, Hengevelde

het herbouwen van een schuur, ter inzage vanaf dinsdag

14 januari 2020 25 februari 2020

Hog 10, Markelo

het kappen van zeven eiken en een populier, ter inzage vanaf

dinsdag 14 janvari 2020, herplantverplichting 25 februari 2020

Ovinksweg 1a, Markelo

het kappen van vijf eiken, ter inzage vanaf dinsdag 14 janvari

2020, herplantverplichting 25 februari 2020

De Kosterkamp 24 in Delden en Brummelaars-

weg 11 in Markelo

het kappen van twee paardenkastanjes (Markelo) en een Prunus

[Delden), ter inzage vandf dinsdag 14 januari 2020, herplantver:

plichting 25 februari 2020

Reactie tot

 

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Slotsweg 13, Hengevelde

het vergroten van een werktuigenberging



Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Slaghekkenweg 18, Bentelo

het bouwen van een werktuigenberging voor opslag van stro en

600m? vaste mest

Gruttostraat 67, Goor

het plaatsen van een bovengrondse brandstoffank

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

n ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de

uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenproce-

dure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent hef 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.

ienswijzen

i besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluitter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-

besluit kunt u fijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak] of

schriftelijk zienswijzen indienen.

 

 

 

 

 

 

Vervolg

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 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 beroepsprocedure 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 hierte-

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

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

vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voorzien van datum, naam, adres en handfekening. Ook moet ver-

meld 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 bezwaarof 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

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.

www.hofvantwente.nl

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Bentelo

- Drank en Horecavergunning, Cafe Spoolder, O.L. Vrouwestraat

2 (1601-2020]

Diepenheim

-Gewijzigde Drank en Horecavergunning, Voetbalvereniging

Diepenheim, Dr. C.A.J. Quantstraat 79 (16-01-2020]

Delden

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, TC Delden, De Mors

2 (10.01-2020]

Goor

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

straat 2 (16-01-2020)

Vervolg

Markelo

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, De Hoestinkhof, Stati-

onsweg 229 (10-01-2020]

- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, De Kemper, Kemper-

weg 4 (15-01-2020]

26 januari /m 1 februari 2020, Hersenstichting Nederland

1 1/m 7 maart 2020, Jantje Beton

8 i/m 14 maart 2020, Amnesty International

15 1/m 21 maart 2020, Reuma Nederland

22 1/m 28 maart 2020, ZOA

Bemarmgeliíkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen

schiftelijk bezwoar moken bij burgemeesier en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoed-

eisende kwesties kan gelijkijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Postbus 10067, 000 GB Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


