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23 september

2020

De medewerkers die u hier e woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

 
Telefonisch maakt v een afspraakvia 0547-858585.

ingsnummer gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informartie: www.hofvantwente.nl/mi

Opening:

 

 

vpark
  

 

 

stijden Milieupark:

e Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

D voor:

IeS x Maandog 12.00-19.30 wur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:

de o hekonnl Disdog oo N
E n ensdog 09.00- 17.00 wur Dit nummer s aleen buiten antoortijden bereik-

Ge140847 Donderdag 09.00- 13.00 wur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

WhatsAppnommer Vrijdag 09.00- 13.00 uur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

e druktiool of bomen op de weg. Let op!

Ù kunt ook chatten met de gemeente via: Afspraak maken? __ Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

www.hofvantwente.nl. {tussen 09.00 en 12.00 wur} U kunt op onze website online een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

d m ë i via wowhofvantwente.nl/afspraak. corona! e Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Hallo, hoe gaat het met ons?

 

  

 

ggügezondheidsmeter.nl

Met deze vraag wordt de komende periode aandacht gevraagd

voor de GGD Gezondheidsmeter 2020. De GGD Gezondheids-

meter 2020 is een grootschalig onderzoek onder volwassenen en

ouderen. Met de uitkomsten bepalen gemeenten, GGD'en en an-

dere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende

jaren. Het is dus belangrijk om mee te doen!

Hoe kunt u meedoen?

Op vitnodiging

Heeft u een uitnodiging voor het onderzoek per post ontvangen?

Vul dan de vragenlist in en u doet mee. Ook maakt u dan kans

op een Apple Watch of iPad

Online via de website van de GGD Twente

Geen vragenlijst ontvangen?

Ga dan naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020.

Resultaten van het onderzoek

De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld

en verwerkt. Meer informatie?

Ga naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020

Gemeenteraad unaniem akkoord

met aankoop terrein Twentsche

Stoomblekerij in Goor

 

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de

aankoop van het terrein van de voormalige Twent-

in Goor. Met de aankoop krijgt de

gemeente zelf de regie in handen om dit gebied om te

vormen voor de functies wonen, werken en recreëren.

Wethouder Wim Meulenkamp sprak over een ‘histo-

#De Twentse textielindustrie is in 1833

begonnen in Goor. Het TSB-terrein bevat een belang-

ik stuk van onze geschiedenis. Ik ben blij dat de raad

de kansen ziet en dit plan omarmt. Hier mogen we

trots op zijn met elkaar!”

 

  

 

 

 

Het terrein van 14 hectare biedt volop ruimte voor kansen op

het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit etc

Bovendl moet het een plek zijn waar het fijn wonen, werken en

recreëren is. Dit draagt bij aan het verder vergroten van de leef-

baarheid in Goor en de gehele gemeente. De karakteristieke pan-

den, die de industriële geschiedenis van Goor weergeven, kun-

nen worden hergebruikt. Daarmee blijft dit belangrijke historisch

erfgoed behouden voor Goor.

  

Langere termijn

De gemeente wil inwoners actief betrekken bij de ontwikkeling

van het gebied. Wethouder Meulenkamp: “Dit raadsbesluit be-

tekent dat we vanaf 1 oktober eigenaar zijn van het terrein. Wij

hebben veel ideeën waar we nu mee aan de slag gaan!”

De aankoop van het TSB-terrein is voor de langere termijn. De ge-

meente gaat de tijd nemen om het gebied op een goede manier

te ontwikkelen. Voor de huidige huurders verandert er op de korte

termijn niet veel. Eventuele latere veranderingen gaan uiteraard

in goed overleg. Meer informatie over het terrein is te vinden op

www.hofvantwente.nl/tsb.

 

Start werkzaamheden

herinrichting parkeerterrein

sportpark de Mors 

Twentse Weg- en Waterbouw BV (TWW] uit Oldenzaal gaat de

herinrichting van de parkeerplaats bij sportpark De Mors en het

aanleggen van een voetpad langs de Sportlaan in Delden uit

voeren. Dit werk gebeurt n opdracht van de gemeente Hof van

Twente. De werkzaamheden op het parkeerterrein zullen bestaan

uit het aanbrengen van nieuwe riolering, nieuwe bestrating en het

aanbrengen van nieuwe groenvoorziening. Gelijktijdig met deze

werkzaamheden worden op het parkeerterrein werkzaamheden

aan kobels en leidingen uitgevoerd door de nutsbedrijven

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 21 september en

worden in fases uitgevoerd. De planning is dat deze werkzaam-

heden eind februari 2021 klaar zijn. Dit is echter wel afhankelijk

van de weers- en onvoorziene omstandigheden.

Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Om

de bereikbaarheid te waarborgen voert de TWW de werkzaam-

heden in 5 fasen uit. Het verkeer wordt in elke fase door middel

van bebording omgeleid. Tijdens het werk kan nog steeds gebruik

worden gemaakt van (een gedeelte van] van de parkeerplaats.

De toegang vanaf de Sportiaan richting Aparthotel Delden, de

tennis- en voetbalvereniging, het zwembad, camping Mooi Del

den, residentie 'De Mors' en het achterliggend terrein zal gedu-

rende de werkzaamheden mogelijk blijven

Meer informatie

Voor vragen over uw bereikbaarheid, laden / lossen bij uw per-

ceel of voor meer informatie kunt u de uitvoerder van de TWW

ersoonlijk benaderen. De uitvoerder is tel.

_en emai T eckleider van de gemeente Hof van Twente is tel.

K.n c e

  

  

 

Mozaïekbank in teken van 100 jaar algemeen kiesrecht

 

Blijvend gedenkteken bij gemeentehuis

Op dinsdagavond 15 september was de

onthulling van de mozaïiekbank die in het

teken staat van het honderdjarig bestaan

van het algemeen kiesrecht. De bank is

gemaakt naar aanleiding van een motie

van Groenlinks die unaniem door de ge-

meenteraad is aangenomen. Het ontwerp

van de bank is tot stand gekomen met be-

hulp van een ontwerpwedstrijd. Het ont-

werp moest verwijzen naar 100 jaar a

gemeen kiesrecht. Het winnende ontwerp

kwam van het Goorse smartlappenkoor

Ditus Goris. Het mozaïekwerk is verricht

door vele vrijwillgers onder leiding van

Stadslandbouw Hof van Twente.

Motie

Op 18 december 2018 is door de ge-

meenteraad de motie ‘vieren en eren 100

jaar kiesrecht aangenomen. In deze mo-

tie is hef college van burgemeester en

wethouders gevraagd om een blijvend

herinneringsteken bij het gemeentehuis te

plaatsen ter ere van 100 jaar algemeen

kiesrecht. Het college koos voor een

mozaïekbank die net als de andere mo-

zaïekbanken bij het gemeentehuis door

vrijwilligers is gemozaiekt

Prijsvraag en uitvoering

Voor het ontwerp is een prijsvraag uitgeschreven. Mensen konden hun ideeën inleveren. Een vakkundige jury koos voor het ontwerp dat

is ingediend door smartlappenkoor Ditus Goris. Het smartlappenkoor heeft ook meegeholpen met het mozaïeken net als vrijwilligers van

Stadslandbouw. De bank is gemaakt in het pand van Kringloop Outlet Hof van Twente die hiervoor ruimte beschikbaar stelde. Dit werd

begeleid door Ina van de Riet van de stichting Stadslandbouw Hof van Twente.

100 jaar kiesrecht

In 2019 vierde Nederland honderd jaar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen.

Tot 1917 mochten alleen bemiddelde en goed opgeleide mannen stemmen. In 1917 kregen alle mannen vanaf 25 jaar kiesrecht. In 1919

volgde een nog grotere uitbreiding van het aantal kiezers: toen kregen vrouwen ook kiesrecht. Groenlinks geeftin de motie aan dat bij de laat-

ste gemeenteraadsverkiezingen 37,5% van de kiesgerechtigden niet heeft gestemd. Daarmee is blijvende aandacht voor het kiesrecht zinvol.

 
Meer dan 230 erven toekomstbestendig gemaakt

154.000 m? agrarische bebouwing gesloopt in het buitengebied

In de periode 201 1 t/m juni 2020 is er 154.000 m2 aan vrijgekomen agrarische gebouwen gesloopt in Hof van Twente. Dit is meer dan

20 voetbalvelden. De sloop heeff plaatsgevonden op circa 230 erven. De gezinnen die op deze erven wonen kunnen daardoor vaak ook in

de toekomst op een goede manier op hun eigen erf blijven wonen en werken. Gesteld kan worden dat het beleid voor het buitengebied zijn

vruchten afwerpt.

Op onderstaande afbeelding is te zien waar de meeste stallen zijn gesloopt. Hoe roder een gebied kleurt, hoe meer stallen er gesloopt zijn in

dat gebied. Op de kaart is goed te zien dat vooral n het gebied tussen Bentelo en Delden veel gesloopt ís.

 
Maatwerk

Sinds 2005 hebben gemeenten in Overijssel meer ruimte gekregen voor ontwikkelingen in het buitengebied. Vanuit de provincie zijn hiervoor

beleidskaders als Rood voor Rood, hergebruik van stallen met een andere functie [VAB] en nieuwe landgoederen aangedragen. Hof van

Twente heeft deze kaders de afgelopen jaren een aantal keer aangepast en uitgebreid, zodat het beter aansluit bij de behoeften van het plat

teland en de erven daarmee toekomstbestendig kunnen worden. Wij vinden het als gemeente belangrijk om mensen na te laten denken over

de toekomst van hun erf. Dit om te voorkomen dat de economische drager op het erf verdwijnt en het erf in verval raakt. Dit heeft er onder

andere toe geleid dat we als gemeente meer onwikkelingen toestaan in het buitengebied maar dat als tegenprestatie, naast de landschap-

pelijke inpassing, vaak ook oude stallen opgeruimd moeten worden. Wij doen als gemeente ons best om mee te denken in oplossingen voor

een toekomstbestendig erf. Hiervoor is vaak maatwerk nodig.

Veegplan

De afgelopen 3 jaar heeft de gemeente erfeigenaren opgeroepen om na te denken over de toekomst van hun erf. Aan deze oproep is gehoor

gegeven: meer dan 400 erven zijn bezocht en inmiddels wordt er gewerkt aan een 3e veegplan bestemmingsplan. In een Veegplan zijn veel

kleine plannen waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is, somengevoegd in één procedure. Hiermee is de afgelopen jaren op meer

dan 150 locaties de bestemming gewijzigd, zijn veel stallen gesloopt en erven toekomstbestendig gemaakt.

Sloopvouchers

Door al deze ontwikkelingen in het buitengebied zien we nog steeds een grote vraag naar sloopvouchers. Een sloopvoucher is een bewijs dat

iemand van plan is om een schuur te gaan slopen. Inwoners kunnen dit sloopvoucher inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie

nodig is. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning en/of het vitbreiden van bijgebouwen. Een sloopvoucher i 10 jaar geldig. Daarom

adviseren wij inwoners ook om bij sloopplannen in het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. De opbrengst van zo’n voucher kan de

sloopkosten Á|mk compenseren. Voor het verwijderen van asbestdaken in het Ë\/lîengebied kunnen inwoners nog steeds een subsidie van de

gemeente ontvangen.

Wilt u meer weten?

Noem don contact op merNNN«*B c het ‘oom Ruime en Economie van de gemeente Hof van Twenie via tel.

0547-858585.

 

Onbekende aan de deur

Doe nooit zomaar open

Voorkom een babbeltruc

 
Een onbekende aan de deur?

Er komen wel eens onbekenden aan de deur. De meeste mensen

hebben goede bedoelingen, maar het is altjd verstandig om voor-

zichtig te zijn als er een onbekende voor de deur staat. Het komt

namelijk voor dat er personen met slechte intenties zijn.

Babbeltruc

Wees bedacht op smoezen of de zogenaamde babbeltrucs. Op-

lichters zien er vaak befrouwbaar uit en willen uw vertrouwen

winnen. Bijvoorbeeld door zich anders voor te doen of een zielig

verhaal te vertellen. Dit alles om (eventueel) binnen te komen en

stiekem geld en andere kostbaarheden e stelen

Voorbeelden van babbelirues:

”Ik ben mijn telefoon

vergeten, mag ik

binnenkomen om

te bellen?”

  

”Er is een gasleiding geraakt bij

werkzaamheden in de straat, ik

moet even in uw meterkast

en keuken zijn.”

“Wij zijn de nieuwe buren

en komen kennismaken,

mogen we binnenkomen?”

”Ik ben van de bank en

heb uw nieuwe bankpas.

Ik neem dan de oude pas

met uw code erbij in.”

Bent u toch slachtoffer geworden van een babbeltruc of wilt u

een melding doen van poging tot oplichting? Meld dit dan bij de

politie. Bel met de algemene meldlijn 09008844 als de dader

verdwenen is en bel met 112 als de dader nog in de buurt is!

dens de

landelijke FietsNaarJeWerk-dag

op 24 september?

Wie fietst mee

 

Fietsen is goed voor het milieu én gezond! Het is een veilig en

gezond alternatief voor de auto, bus of trein. De landelijke Fiets-

NaarJeWerk-dag stimuleert het gebruik van de fiets en enthousias-

meert mensen om, samen mef collega's en anderen, op gepaste

afstand naar het werk te fietsen.

 
Wie zich vooraf aanmeldt op: www-ietsnaarjewerkdag.nl maakt

kans op een mooie prijs [een ebike). Wie die dag thuis werkt,

kan een “fhuiswerkrondje”, woon-werkafstand doen, maar dan

als ronde in de eigen buurt. Gemeente Hof van Twente staat posi-

tief ten opzichte van deze milieuvriendelijke actie.

stimuleer anderen om ook mee te doen

Als de deelnemers - via social media- laten weten dat zij mee

gaon doen stimuleren zij daarmee anderen (zoals collega's) het

zelfde te doen! Het is mooie reclame als zij daarbij de fags:

#fietsnaarjewerkdag en/of fthuiswerkrondje gebruikt en

#Hikwerkinhofvantwente gebruiken

Maak kans op prijzen

Op de dag zelf: geniet van uw fietstocht en upload een "onder-

wegfoto" met de genoemde hashtags. Daarmee maakt u kans op

extra prijzen!

Graag tot ziens ergens in onze mooie gemeente Hof van Twentel

Ontwerp Rioolvervanging

Anjerstraat Goor definitief

 

Het definitieve ontwerp voor de Rioolvervanging aan de Anjer-

straat in Goor is klaar. Het gaat hier om vernieuwing van de rio-

lering. Ook komt er een extra afvoer voor regenwater om water-

overlast in de wijk te voorkomen. De werkzaamheden beginnen

als alles meezit in week 40. Dat is in de week van 28 september.

De werkzaamheden worden in gedeelten uitgevoerd en kunnen

wat overlast geven. Bewoners en bedrijven zijn al geïnformeerd

De riolering wordt vernieuwd in het gedeelte van de Anjerstraat

tussen de lrisstraat en de Schoolstraat. De inrichting van de An-

ierstraat blijft zoveel mogelijk hetzelfde. De stoep en bestrating

worden vernieuwd. Het college van B&W heeft het definitieve

ontwerp vastgesteld.



 

 

WIJKBEHEER

Jij en wij(k) aau zet!

   
 

 

s wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buitengebied dat bij die kernen hoort

Jo=vr

. …wiìkreg' seur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde
uitengebied dat bij die kernen hoort

!er!!ug

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorge-

ven? 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 i —

 

is technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente

wo-do   

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

 

Inwoners gemeente Hof van Twente actief tijdens World Cleanup Day 2020

Op zaterdag 19 september was het World Cleanup Day. Met 180 deelnemende landen is dit wereldwijd de grootste opruimactie van

het jaar. Miljoenen mensen zijn die dag actief bezig met het opruimen van zwerfafval. Gedurende het jaar zijn inwoners van Hof van

Twente ook actief bezig met het opruimen van zwerfafval in hun buurt of omgeving. Extra_ initiatieven waren er tijdens de World Cleanup

Day. Gewapend met opruimmateriglen zoals afvalprikkers, hes-

jes, handschoenen en afvalzakken zijn inwoners op meerdere

plaatsen bezig geweest met het opruimen van zwerfwuil in de

openbare ruimte.

Delden

Met veel enthousiasme heeft een grote groep jonge kinderen

samen met een aantal ouders de omgeving van de wijk Braak-

West schoongemaakt. Alle plantsoenen, grasveldjes en het ter-

rein langs het kanaal werden opgeruimd. Het zwerfwil werd

verzameld in de speciale zakken die de gemeente daarvoor

beschikbaar had gesteld. De kinderen waren verbaasd over de

grote hoeveelheid afval die in totaal werd verzameld. Aan het

einde van de middag waren er 6 vuilniszakken vol.

Delden 

‘Jij en wij(k) aan zet!

 

 

   

    

Goor

Een groep vrijwillgers heeft zaterdagochtend rondom de vij-

ver op Zenkeldamshoek in Goor zwerfafval opgeruimd. Ook

de sloot n de Karwei en de N347 is weer zwerfafval vrij!

Deze vrijwilligers, die sinds een aantal jaren samen oprui-

men, vinden het ijn op deze manier te kunnen bijdragen aan

een schone omgeving. Hoewel ze natuurlijk liever zien dat er

geen actie nodig is, hopen ze volgend met een nog grotere

groep het zwerfafval weer te verwijderen.

  Goor

Hengevelde

Een inwoonster uit Hengevelde heeff samen met haar 3 kleinkinderen afgelopen

zaterdag voor de e keer meegedaan. De kinderen waren enthousiast aan het

opruimen. Veel duimen gingen voor hen omhoog van fietsers die voorbij kwamen

Hengevelde

Diepenheim

Bidoo i e bingeied
van Diepenheim zwerfalval op. Maandelijks loopt wel 100

km! Ze ergert zich aan alle weggegooide hes'\es‚ es, enz. Sinds

kort gebruikt ze de “HelemaalGroen”-app. Met deze app wordt de

kaart waar ze het zwerfafval opruimt zichtbaar als een groene lijn.

werd voor haar dagelijkse actie tegen zwerfafval in het zon-

netje gezet met een bos bloemen uit |1cmäen van afval- medewerk-

ster Jeanet van de Kraats.

Diepenheim

Wilt u meer weten ?

Voor meer informatie over zwerfuil en/ofdeWorld Cleanupdoy: Kijk op: www.worldeleanupday.nl

Wilt zelf het iniiatief nemen voor het opruimen van zwerfilin uw buurt? Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente

Hof van Twente: www.hofvantwente.nl  
 

Samen dementievriendelijk in

Hof van Twente

IBA

Wil je graag ervaringop-
 

doen, andere mensen ont-

e moeten, een zinvolle tijds-

hebben of je

inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

e e

   
 

 

  

VRIJWILLIGERS

1 OP 1 CONTACT

PROJECT VOOR

ELKAAR BĲ SALUT!

Zet jij je graag in voor

B bet e etk worden

ijkt het j om een maatje te van ie-

e

ale contacten nodig heeft?

Dan is Salut op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

! op 1 gegelschep bieden aan weisbore) mensen.Bivoorbeeld
met een Îichamelijke beperking of dementie. Je brengt bezoek aan

iemand die eenzaam is of een mantelzorger die ontlast moet wor-

den. Je geeft extra aandacht door een |uisterend oor, een goed

gegpek en speleie c ean gezamenlike hobby 6 inerese,
e Kan er ook samen op vit bijvoorbeeld een markt bezoeken of

een wundelinìävev\meel met rolstoel of rollator). Door wekelijks
samen e zijn bouw je een vertrouwensband op en breng je zon-

neschijn en gezelligheid in het leven van de deelnemer.

Jouw profiel

Sociaal! geduldig, goed kunnen luisteren, warm en betrokken

zijn, je goed in Kunnen leven en gezelligheid en sfeer vitstralen

en kunnen creëren.

 

 

  

  

  

 

Werkuren per week/maand

2 wurper of per twee weken.

 

    
j e voldoening en plezier schenkt onder bege-

leiding van de coördinator van welzijnsorganisatie Salut. De moge-

likheid om je op dit vakgebied te oriënteren en je persoonlijke voar-

digheden e ergralen. Joarijks aanlod van workshops n rainingen.

Reiskostenvergoeding en een VOG [Verklaring Omtrent Gedrag).

Doelstelling organisatie

Salut s een professionele organisafie die zich inzet voor alle inwo-

ners van Hof van Twente. Met als doel hun welzijn te verbeteren. Dit

doen wij niet alleen, maar samen met onze vrijwligers. We onder-

steunen individuen en hef collectief waarbij onze actieve aandacht

vooral uilgaat naar mensen in een kwelsbare positie. Salut gelooftin

de kracht van het menselijke contact In persoonlijke gesprekken, in

t bieden van een lsterend oot n echt meedenken met de ander.

Onze inzet is gericht op zelfredzaamheid waar mogelijk werken we

samen met andere partijen.

  

 

 

DTEaTT

hof van twente

In een dementievriendelijk Hof van Twente voelen mensen met

dementie en hun naasten zich gesteund en gezien. Inwoners, on-

dernemers en verenigingen: iedereen in Hof van Twente kan een

steentje bijdragen.

   

Met ingang van 16 september 2020 is er een speciale website te

bezoeken, waar u informatie kunt vinden over dementie en over

wat je zelf kunt doen. Deze website is ontwikkeld door Samen De-

mentievriendelijk in samenwerking met welzijnsorganisatie Salut

en de gemeente Hof van Twente.

 

De website is te bezoeken op samendementievriende-

lijk.nl/hofvantwente

Hier vindt u gratis online trainingen, waaronder twaalf trainingen

voor specifieke beroep: Staat jouw beroepsgroep er niet

tussen? Doe dan de basistraining 'GOED omgaan met dementie'

of 'In je buurt’. Een training kost tussen de 15 en 25 minuten van

uw tijd. Op die manier draagt iedereen bij aan een dementie-

vriendelijk Hof van Twente.

  

 

 
Onderteken! edereen doet mee

 

 
Op 17 september ondertekenden zo’n 30 men-

sen het Manifest ‘Iedereen doet meel’. Ook na-

mens organisaties op het gel van wonen,

welzijn en zorg. Wethouder Pieter van Zwanen-

burg gaf aan erg blij te zijn met elke stap die

gezet wordt om onze gemeente toegankelijker

te maken voor mensen met een beperking in

welke vorm dan ook. “Dat iedereen mee moet

kunnen doen is vanzelfsprekend.”

De ondertekenaars willen zich inzetten voor

een Hof van Twente waarin iedereen kan mee-

doen aan sporten, reizen, wonen, werken en

leren. We willen samen uitvoering geven aan

de Lokale Agenda 2020. Een voorbeeld uit

de Lokale Agenda: werken aan een demen-

tievriendelijke gemeente. In oktober starten er

weer frainingen waarin v leert hoe u mensen

met dementie kunt herkennen en hoe u met hen

kan omgaan.

Team SAM vertelde uit eigen ervaring hoe het

leven met een beperking eruit ziet. Ze gooïden

“sneeuwballen' met vragen de zaal in die aan

het denken zetten. Vragen als: ‘Wanneer voel

iij ie ergens welkom’. Op die manier brachten

zij het Manifest tot leven. 
 

  
Voorbereidingsbesluit gel

Kerkstraat, Wheeme en

Laarstraat 2020 (Goor)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente

maken bekend dat de gemeenteraad op 21 september 2020

heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de

Wet ruimtelijke ordening te nemen voor een gebied tussen de

Kerkstraat, de Wheeme en de Laarstraat in Goor.

 

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 23 september 2020 in wer-

king en ligt met ingang van die datum ter inzage.

Het voorbereidingsbesluit is in te zien:

- tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www. hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

- via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-ro0/?planidn=NL.IMRO. 1735.voorbrdxkerkstrx-OH 1O

De bestanden van het digitale voorbereidingsbesluit zijn te

downloaden van:  htip://fiphofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO. 1735.voorbrdxkerkstrx-/NL.IMRO. 1735.voorbrdx-

kerkstrx-OH1O.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep

open

23 september 2020.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,

drs. D. Lacroix, secretaris.  



Op 15 september 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, her-

ziening Kooidijk 11 Markelo' ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Aan de Kooidijk 11 in Markelo is een voormalig agrarisch be-

drijfsperceel aanwezig. Initiatiefnemer wenst één compensatiewo-

ning met een bijgebouw te realiseren op het perceel tegenover de

woning aan de Kooidijk. Dit vanwege de ligging ten opzichte van

een hoogspanningslijn. Hieraan kan met toepassing van de rood

voor rood-regeling medewerking worden verleend mits 1000 m2

aan landschap ontsierende bebouwing wordt gesloopt. Deze

meters zijn en worden gesloopt aan de Kooidijk 11 en aan de

Rijssenseweg 44 in Markelo. Om deze ontwikkeling mogelijk te

maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

  

Het vastgestelde plan ligt van 24 september 2020 tot en met 4

november 2020 voor iedereen ter inzage en is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxKooidk11-VS10.

 

De bestanden van hetdigitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BG-

xKooi dfl 1-/NL.IMRO.1735.BGxKooidk11-VS10.

 

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 25%O EA Den Haag be-

roep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;

- die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn

geweest;

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Af-

deling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

  

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening s ingediend, treedt hef besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Villapark 5, Delden

het kappen van een boom

Hengevelderstraat 57, Goor

het plaatsen van metselwerk in voor- en zijgevels (wijziging op de

verleende vergunning) 1 september 2020

Haaksbergerstraat 6b, Hengevelde

het kappen van 11 eikenl 14 september 2020

senseweg 62, Markelo

hetvergroten van een wonins

issenseweg 64, Markelo

het kappen van een boom

Ontvangen op

28 augustus 2020

    

9 seplember 2020

 

1 september 2020

Verok

Scholendijk 2, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling

9 september 2020

t.hx. Roudaalterweg ongenummerd langs de

Schipbeek, Markelo

het kappen van 3 beuken 11 september 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Kleidijk 7, Diepenheim

het verbouwen van een garage,

ter inzage vanaf zaterdag 12 september 2020 24 oktober 2020

Ruimersdijk 40, Diepenheim

het bouwen van een erker,

ter inzage vangf woensdag 16 september 2020 28 oktober 2020

Ruimersdijk 52, Diepenheim

het bouwen van een erker,

terinzagevanafvrijdag 11 seplember 2020 __ 23 oktober 2020

Wethouder Goselinkstraat ongenummerd,

Hengevelde

het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen van

een uitrit, ter inzage vanaf äinsdag 15 september 2020

27 oktober 2020

Stokkumerweg 25, Markelo

het bouwen van een woning

terinzage vanaf donderdag 17 september 2020 29 oktober 2020

Hogedijk 14, Markelo

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit,

ter inzage vanaf woensdag 16 s;;|mmber 2020 28 oktober 2020
Winterkamperweg 5, Markelo

het vergroten en verbouwen van een woning,

terinzoge vanaf vrijdag 11 september 2020 __ 23 oktober 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

De Dennen 7, Delden

het bouwen van een bedrijfshal

Rectificatie: foutief huisnummer Rupperink 1

Ï n Rupperink 2, Delden

het verbouwen van een woning, het aanleggen van een uitrit en het

laatsen van zonnepanelen en een erfafscheiding

lemmelweg 4, Markelo

het kappen van een boom

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Reactie tot

  

 

  

 

 

Kappelhofsweg, Ambt Delden

het opslaan van maaísel afkomstig van regulier onderhoud aan

bermen en watergangen

Langenhorsterweg, Ambt Delden

het opslaan van maaisel afkomstig van regulier onderhoud aan

bermen en watergangen

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Oude Postweg 35, Ambt Delden

het oprichten van een bedrijf

Strovelerweg, Ambt Delden

het opslaan van maaisel afkomstig van regulier onderhoud aan

bermen en watergangen

Twickelerweg, Âmbt Delden

het opslaan van maaisel afkomstig van regulier onderhoud aan

bermen en watergangen

Deldensestraat, Diepenheim

het opslaan van maaisel afkomstig van regulier onderhoud aan

bermen en wolera:n jen
Wachtpostdijk 3, Goor

het veranderen van het bedrijf

Gorsveldweg 6a, Hengevelde

het veranderen/uitbreiden van het bedrijf

Kanaalweg ongenummerd, Markelo

het aanleggen van een tijdelijke productie- en opslaglocatie van

bentoniet

Lulîeke*veldwefi 15, Markeloe

het veranderen van het bedrijf

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

jemeente. In dit bezwaarschrift zef u uiteen waarom u hef niet eens

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

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, don wordt de bezwaren-

procedure 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-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.

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 monäelir\g (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 bi

de instantie die het beroep behandelf.

 

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

äerzoek 'om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-ers

Vervolg

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: 0547858585

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 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

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.

::ma;_e-;::::‚e;/ì/enlenvergunninge‚l:‚l:fl; vinzien

aang -evenementenvergunningen.html

Diepenheim

-Vergunning Alternatief Deeps Feest op 26 september 2020 aan

de Raadhuisstraat 8. In verband hiermee zal op 26 september

2020 van 09.00 uur tot 24.00 uur de Raadhuisstraat worden af-

gesloten, voor zover gelegen tussen de Ruimersdijk en de Hagen

116-09:2020)

Goor

- Loterijvergunning op 28 november 2020, De Mossendam 4 [14-

09:2020)

Markelo

- Vergunning 4x4 evenement op 27 september 2020, Herikeres-

weg 50 (16-09:2020)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nud’al 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 Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Melding incidentele festiviteit

- Zalencentrum Diepenheim op 25, 26 en 27 september 2020,

Goorseweg 229 Diepenheim

- Café Johny’s op 2 oktober 2020, Grotestraat 122 Goor

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


