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voor jaarlijks terugkerende en

eenmalige activiteiten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft

op dinsdag 28 mei 2019 de subsidieregels voor 2020

vastgesteld. De nieuwe subsidieregels kunt u vinden

op: www.hofvantwente.nl.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

« jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

« eenmalige activiteiten (subsidieregels 9)

« eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

e accommodaties (investeringen en beheer en exploita-

tie maatschappelijk vastgoed)

 

Subsidie aanvragen?

Als u denkt, dat uw organisatie in aanmerking komt voor een sub-

sidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. U kunt subsidie

aanvragen voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd,

accommodaties, buurtschappen en promofie van de kernen

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten

(basissubsidie)

Hebt u in voorgaande jaren een subsidie onvangen op grond

van de subsidieregels, die vallen onder de beleidsterreinen sport,

cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promotie

van de kernen? Dan komt u misschien ook in 2020 in aanmer-

king voor een subsidie. Nadere informatie kunt u vinden op onze

website www.hofvantwente.nl, bij de befreffende subsidieregels

 

Subsidie eenmalige activiteiten

 

 

s voor investeringen Accommodaties

ieregel 5 a}

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan

het in stand houden van of beter toegankelijk maken van speci-

fieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg,) die in

eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.

 

 

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwa-

liteit en cohesie

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een eenmalige

activiteit te organiseren op het gebied van sport, culfuur, zorg

of jeugd? Of wilt v iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt

of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar be-

ter leren kennen? Dan kunt u daar misschien een subsidie voor

ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaam-

heid van inwoners en de participatie van kwetsbare groepen ver-

groten. Daarnaast wil de gemeente het vrijwilligerswerk en de

leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. De subsidie kan

worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

Voor de volgende activiteiten zijn eenmalige subsidies beschikbaar:

* Activiteiten, die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, soci-

ale kwaliteiten cohesie

e Maatschappelijke initiatieven in de buurtschappen

*Jubileumaciviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud

daarvan.

 
Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10}

Deze subsidie kunnen sportverenigingen aanvragen voor:

© Kwaliteitsbevordering vrijwiligerswerk

© Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

© Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een ar-

beidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkomen van een-

zaamheid van kwetsbare ouderen

* Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

© Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

e Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, interna-

tionale sportevenementen.

 

 

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de

periode 1 juni tot 15 september 2019.

Digitaal aanvraagformulier

U kunt de subsidieaanvraag indienen via een digtaal aanvraag-

formulier. Dat formulier is te vinden op www.hofvantwente.nl. Voor

het indienen van een subsidieaanvraag heefft u eHerkenning nodig.

Aanvragen

Wij adviseren u om, voordat u een aanvraag indient, eerst de ver-

ordening en de subsidieregels goed te lezen, om Ie bepalen of een

evenivele aanvraag kans op suecces heeft, De subsidieregels zijn

eveneens te zien op de website van de gemeente Hof van Twenle.

Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden

op onze website https://www.hofvantwente.nl/actu-

eel/overzicht-subsidies.html

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim

 
Recht op een financ e regeling? Ontdek het met Bereken uw Recht!

 

Gemeente Hof van Twente heeft een nieuw hulpmiddel voor mensen met een laag inkomen: de website Bereken

uw Recht. Op deze website kunnen mensen snel en makkel jken welke regelingen zijkunnen aanvragen. 

Wethouder Pieter van Zwanenburg: “De overheid heeft veel mogelijkheden om je inkomen aan te vullen of om

kosten te verlagen. We merkten echter, dat die mogelijkheden lang niet altijd bekend

. We willen jmer, want regelingen zijn er niet voor ni
  

 
‚ Dat is natuurlijk jam-

graag dat mensen daar zo goed mogelijk gebruik

van maken. Met de nieuwe website is dat een stuk eenvoudiger gewerden.”

Voor mensen met een laag inkomen is het soms moeilijk om rond te komen. Bepaalde aankopen of betalingen moeten soms worden uitge-

steld omdat er te weinig geld voor is. Gemeente Hof van Twente heeff allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk aan

een aanvulling op het inkomen of een bijdrage in bepaalde kosten. Ook landelijk zijn er regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

Alle regelingen zijn gebundeld in Bereken uw Recht. Via de website www.berekenuwrecht.nl (of via www.hofvantwente.nl/berekenuw-

recht) kunnen inwoners van Hof van Twente bekijken op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken. Die regelingen kunnen mensen

ook direct aanvragen via de website. Om na te gaan welke regelingen mogelijk zijn, vraagt de website om een paar gegevens in {e

wollen over de woon- en inkomenssituatie. De site kijkt vervolgens naar alle mogelijkheden die er zijn, van de gemeentelijke regelingen

tof die van de rijksoverheid

Bereken uw recht &

Er kan meer dan je denkt!

 

  

Nu ook digitaal!

ó

 

 

     

 

 

inkomen?

     

 

sporten’.

laten liggen, toch"?

 

Tegemoetkomingen: waar heeft u

mogelijk recht op bij een laag

Weet u op welke toeslagen en landelijke of gemeentelijke

regelingen u recht heeft? En hoeveel deze tegemoetkomingen

u opleveren? Met de rekentool bereken uw recht, kunt u direct

zien waaru mogelik recht op heeft.

“Ik dacht dat ik niet in aanmerking kwam voor

zorgtoeslag, het bleek wel zo te zijn. Zonde om te

“Met de toeslag van de gemeente kan mijn kind toch

“Met de bijdrage voor chronisch zieken krijg ik mijn

eigen risico in de zorg volledig vergoed"

AAS

 

 

&

Meer weten?

Ga naar: www.hofvantwente.nl/berekenuwrecht

of bel: 0547-85 85 85

Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

 

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden'

Van 27 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019 ligt het ontwerp-

bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wie-

ner Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden' voor een ieder ter

inzage.

Op het perceel Wiener Benteler Scheidingsweg 7 is een agra-

tisch bedrijf gevestigd. Het plan is om de agrarische bedrijfs-

activiteiten te beëindigen en de agrarische bedrijfsbebouwing

te slopen. De bestaande agrarische bedrijfswoningen zullen

worden omgezet in reguliere burgerwoningen. In ruil voor de

sloop van minimaal 1.000 m? aan landschap ontsierende be-

drijfsgebouwen kan op grond van de Rood voor Rood regeling

onder voorwaarden één bouwkavel voor een woning worden

toegekend (compensatiekavel. Om deze ontwikkeling mogelijk

te maken, is deze bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 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://wwwruimtelijkeplannen.nl/

web-roo/?planid IL.IMRO.1735.ADxWBSCHDNGSWG7

  

OP10.

De bestanden van hetdigitale bestemmingsplanzijn e downloaden

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

ADxWBSCHDNGSWG7-/NL. IMRO.1735.ADxWBSCHDNGS-

WG7-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of

mondeling (op afspraak] een zienswijze indienen bij het college

van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

LOES.nl - voor informatie en ad-

 
vies over opvoeden en opgroeien

LOES.nl is voor alle (aanstaan-

de} ouders en opvoeders en in

Twente met kinderen tot 23 jaar.

Je kunt bij LOES terecht voor informatie en advies over bevalling

en kraamtijd, opvoeden en opgrosien. Met deze informatie kun

ie zelf weer verder. Dit vind je op Loes.nl

« Allerleitips en nieuwtjes

* In de agenda vind je gratis cursussen en themabijeenkomsten

* Stel je vraag online (anoniem). Je krijgt dan binnen twee

werkdagen antwoord

Staat de informatie die jij zoekt er niet bij of wil je een persoon-

lijk gesprek? Je kunt het Loes informatiepunt in Hof van Twente

bellen op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

viaü

Loestelefoon is niet bereikbaar tijdens de school-

vakanties.

Aanbesteding doelgroepenver-

 
voer Z°I‘g' voor veranderlngen

Met ingang van 1 augustus 2019 gaan twee nieuwe taxibedrij-

ven het vervoer regelen voor de leerlingen uit Hof van Twente,

die naar het speciaal onderwijs gaan of naar een jeugdhulplo-

catie. Kinderen die naar een school in Almelo, Hengelo, En-

schede, Haaksbergen, Losser, Dinkelland of Tubbergen gaan,

worden vanaf 1 augustus gehaald en gebracht door Taxicen-

trale Witteveen uit Lemmer. Kinderen die elders naar school

gaan, worden vervoerd door Taxibedrijf Ter Doest uit Henge-

velde. Wethouder Pieter van Zwanenburg is erg tevreden over

de uitkomst van de aanbesteding: “De kosten voor de Regiotaxi

gaan naar beneden, met behoud van kwaliteit. Beide bedrijven

leveren ook een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming

van het doelgroepenvervoer. Zij maken beide gebruik van

groen gas en elektrisch rijden.”

Voor meer informatie: zie www.hofvantwente.nl

ng eikenprocessierups

uitgebreid

 

De gemeente heeft besloten om de eikenprocessierups overal

binnen de kernen te gaan bestrijden. Dat betekent dat alle mel-

dingen binnen de kernen worden doorgegeven aan Gildebor.

Gildebor zorgt dan dat de rupsen worden weggehaald. Er is

echter veel vraag naar het verwijderen van de eikenprocessie-

rups. Aannemers doen wat ze kunnen, maar zij hebben op dit

moment te weinig personeel om aan de grote vraag te voldoen

Daarom kan het even duren voordat de bestrijders ter plaatse

kunnen zijn

Deze wijziging gaat per direct in en geldt voor dit seizoen

Meer informatie staat op www-hofvantwente.nl

Gebruik als zoekterm ‘eikenprocessierups’

INFO

GEMEENTERAAD
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dinsdag9 juli 2019
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Hierbij nodig ik v t voor de vergadering van de road van de gemeente

Hof van Twente op dinsdag 9 juli om 19:30 wur in de raadzaal

van het gemeentehuís van Hof van Twente.

Onderstaand treft v de agenda aan.

De voorzitter,

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

A. Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019

5. Voststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vrogenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatielicht college/terugkoppeling

Gemeenschoppelijke Regelingen

Meningvormend

8. Begrofing 2020 van de Omgevingsdienst Twente

Besluitnemend

9. Kadernota 2020  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 



Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Nijlandsweg 2, Ambt Delden

het verbouwen van een woning 3 juni 2019

Nijlandsweg 2, Ambt Delden

het plaatsen van een tijdelijke woonunit 3 juni 2019

Dr. Gewinstraat 2, Delden

het kappen van een beuk 14 juni 2019

Sleutelbloem t.h.v. huisnummer 29, Delden

het kappen van een eik 11 juni 2019

Vossenbrinkweg 47, Delden

het verbouwen van een woning en het plaatsen van een dakkapel

12 juni 2019

Het Elferink 6, Diepenheim

het kappen van een notenboom 18 juni 2019

Kloosterlaan ong. t.h.v. huisnummer 9, Goor

het bouwen van twee woningen 14 juni 2019

Roerdompstraat 67, Goor

het kappen van een boom 15 juni 2019

Goorseweg 45, Markelo

het kappen van een beuk 11 juni 2019

Herikerweg 13, Markelo

het bouwen van een woning 15 juni 2019

Stoevelaarsweg 15, Markelo

het kappen van een kastanjeboom 12 juni 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kuipersweg t.h.v. huisnummer 9, Ambt Delden

het wijzigen van het gebruik (tijdelijke parkeergelegenheid), ter

inzage vanaf zaterdag 15 juni 2019 27 juli 2019

ksweg 2, Ambt Delden

het wijzigen van reclame-uitingen en het vervangen van een MID

prijzenbord, ter inzage vanaf donderdag 20 juni 2019

1 augustus 2019

ikkerinksweg 2 en 2a, Ambt Delden

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 19

juni 2019 31 juli 2019

Bernhardstraat 29, Delden

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf donderdag 20

juni 2019 1 augustus 2019

Zwaluwstraat 26, Delden

het uitbreiden van een woning, ter inzage vanaf dinsdag 18 juni

2019 30 juli 2019

Schoolstraat 74, Goor

het plaatsen van een dakrandbeveiliging, ter inzage vanaf donder-

‘d“u‚g 20 juni 2019 1 augustus 2019

 

 

 

 

inkamp 64, Goor

het veranderen van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 18 juni

2019 30 juli 2019

het Kaasplein ong., Markelo

het plaalsen van een solarboom, ter inzage vanaf woensdag 19

iuni 2019 31 juli 2019

Vervolk

Sîokäumervlierweg 4, Markelo

het vergroten van een werktuigenberging, ter inzage vanaf zaterdag

15 juni 2019 27 juli 2019

Provinciale weg N346, Delden

het ophogen en steil maken van de taluds (vanaf hectometerpaal

42.8tot 44.A]terinzage vanaf 21 juni 2019 _ 3 augustus 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

  

Schoneveldsweg 3, Ambt Delden

het inzetten van een mobiel puinbreek installatie, van 9 juli 2019

tot en met 20 september 2019

Breukersweg 16, Goor

het inzetten van een mobiel puinbreek installatie, van 8 juli 2019

tot en met 26 juli 2019

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 zet u uiteen waarom v het niet eens

nt 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 bezwarenpro-

cedure 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

j besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mnnäe ing (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

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 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.

 

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe;

Deze beslising 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.

Aa ra: evenementen\ unningen kunt u in-

h aeAe

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Diepenheim

- Vergunning voor het houden van een Survivalrun op 7 juli 2019, Dr.

CAÌ Quontstraat (19:06-2019)

Goor

-Vergunning Ronde van Goor op 7 september 2019 van 15.30

uur tot 22.30 uur in het centrum. In verband hiermee worden

de Herman Heijermansstraat, voor zover gelegen tussen de

Grotestraat en De Wheeme, De Wheeme, de Kerkstraat, voor

zover gelegen tussen de Diepenheimseweg en de Grotestraat,

de Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraat en de

Voorstraat en de Voorstraat en de parkeerplaats De Höfte op 7

september 2019 van 14.30 tot 24.00 uur afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen (18-06-2019)

- Standplaatsvergunning vis van 27 1/m 30 juni 2019 op het plein

bij de fontein aan de Grotestraat (19-06-2019)

Delden

- Vergunning voor het houden van Delden City Run op 7 juli 2019

over diverse wegen (26-06-2019]

Markelo

- Vergunning Openluchtspel op 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 en

20 juli 2019, Beukenlaantje 6 (19-06-2019]

- Vergunning Vogelschietevenement op 7 juli 2019, Rijssenseweg

31 (19-06:2019]

-Vergunning Buurtfeest met vogelschieten op 4, 5, 6 en 7 juli

2019, Larenseweg 66 (19-06-2019]

Hof van Twente

— Verklaring van geen bezwaar Barchemse 4-daagse van 4 #/m

7 juli 2019 (18-06-2019)

-Vergunning houden van een trekker oldtimer toertocht op 6 juli

2019, diverse wegen (19-06-2019)

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met befrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de ont-

heffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van

de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene

die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorziening

verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

opdoen, andere mensen

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

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring

saluL. e

tijdsbesteding hebben of

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@sc

BEGELEIDER MOUNTAINBIKEN

(TEAM ROHAAN MARKELO)

Mountainbikenjouw hobby?

Dit is jouw kans op een

sportieve vrijwilligersvacature!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Meefietsen en begeleiden van een kleine groep mannelijke

cliënten eens per twee weken bij het mountainbiken.

 

  

Jouw profiel

Je kan duidelijkheid en structuur aanbrengen n de actiiteit

‚en bent betrouwbaar in het nakomen van je afspraken.

Werkuren per week/maand

Ongeveer 1,5 uur per keer,tijden in overleg eens per twee

weken op zondag.

 

Wij bieden

Een oriënterend vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Een vergoeding voor de onkosten, in overleg. Voor al onze

vrijwilligers is een WAverzekering afgesloten.

s organiseren we een feestje en/of workshop voor

onze vrijwilligers en ontvang je vier keer per jaar het blad

Spigul met alle nieuwtjes binnen Aveleijn.

 

 

 

Doelstelling organisatie

Vanuit de missie ‘leven vol betekenis' en de kernwaarden

‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëren we

ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. We

helpen onze cliënten doelen te vinden én te realiseren. Want

als je weet wie je bent, kun je groeien, vernieuwen en gren-

zen verleggen. Voor jezelf en in je relatie met anderen. Vrij-

willigers zijn daarom voor Aveleijn onmisbaar omdat ze op

diverse vlakken een waardevolle bijdrage leveren aan de

kwaliteit van het leven van onze cliënten.

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


