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Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken s

| HOFNIEUWS

 

Telefonisch maakt v een afspraak via 0547-858585.

Ù Hof van Twente

 

28 oktober

2020

De medewerkers die v hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

 

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 -286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

* Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

E voor: Voor spoedzoken in de openbare ruimte buiten de

ES€7 Maandog 12.00- 19.30 uur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:

P 4 Dinsdag 09.00- 17.00 uur

Emailadres: info@hofvantwente.nl Din ‘ 4 P
SE ensdag 09.00- 1700 uur Dit nummer is alleen buiten kantoorlijden bereik-

Öck bereikbaor onder: 14 05 47 Donderdag 09.00- 1300 uur baar en alleen voor spoedzaken n de leefom-

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

U Krigt antwoord binnen ZA vvi drukriool of bomen op de weg. Let op!

Ù kunt ook chatten met de gemeente via: zeee Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

okaeeene rUS 00 en 1200 wur) _ U kuntp onze websie oline enfspraak moken __ over corona of maatregelen omtrent

í e í ë via www.hofvantwente.nl/afspraak. corona! © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Rookmelders worden vanaf

1 juli 2022 wettelijk verplicht

in alle woningen 
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Maar waarom wachten tot die datum?

 

Rookmelders redden levens C} z
   

U kunt veilig en snel vluchten uit de woning *%

als u het volgende regelt:

e Hang werkende rookmelders op;

« Sluit ’s nachts uw binnendeuren; L

e Zorg dat er geen spullen in de vluchtweg

staan;

e Hang de sleutel van de (vlucht]deur op een vaste plek in de

buurt van die deur.

 

   

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

Prijsvraag

1. Waar moelen minimaal rookmelders geplaatst worden?

2. Na hoeveel jaar moet u de rookmelder vervangen?

3. Hoeveel cm hangt u een rookmelder uit een hoek of van de

muur?

Win twee koppelbare rookmelders!

Scan de QR code om de antwoorden te geven of stuur de

antwoorden o.v.v. Brandpreventieweken naar:

Brandweer Twente

Antwoordnummer 1634

7550 WB Hengelo

(noteer ook uw naam en telefoonnummer)

U kunt tot 14 november reageren.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en - na uw goedkeuring

- delen we dit natuurlijk graag op onze socials!

PT

DTEaTI

hof van twente

 

 College onthult

    

De aankoop van het TSB-terrein in Goor is officieel

rond. Op 21 oktober zijn de officiële handtekeningen

gezet. Het college onthulde een gloednieuw bord bij

de poort van de 180 jaar oude textiellocatie om te

vieren dat dit gebied verder ontwikkeld kan worden.

Wethouder Wim Meulenkamp spreekt over een historisch mo-

ment: “Dit is echt een mooie dag met een nieuwe toekomst voor

het TSB-terrein. Samen bouwen we aan volop mogelijkheden om

te wonen, werken en ontspannen op deze historische plek!”

De gemeente koopt het terrein van oudeigenaren Droste Oude

Wolbers. De gemeenteraad gaf 15 september 2020 goedkeuring

voor de aankoop van het 14 hectare grote terrein met 25.000

vierkante meter bebouwing. De komende tijd wordt gestart met

het ontwikkelen van de eerste plannen. Eén van de eerste projec-

ten is het op korte termijn verleggen van de D.J. Bunschotenstraat.

Meer informatie over het TSB-terrein is te vinden op

www.hofvantwente.nl/tsb.

ieuw bord om aankoop TSB-terr. 

HIER ONTWIKKELEN WE

SAMEN HET TSE-TERREIN!

    

Help mee aan een schone en

veilige woonomgeving

 
 

  
 

Graag vragen wij uw aandacht voor de GGD Gezondheidsmeter

2020. Dit is een groot onderzoek onder volwassenen en ouderen.

Met de uitkomsten bepalen gemeenten, GGD's en andere over-

heidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Be-

langrijk dus om mee te doen!

Hoe kunt u meedoen?

Er zijn twee mogelijkheden:

-U ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek per post. Vul de

vragenlijst in en u doet mee. Ook maakt u dan kans op een Apple

Watch of iPad.

- Geen vragenlijst ontvangen maar wilt u wel meedoen?

Ga dan naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020.

De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld

‚en verwerkt.

Meer informatie?

Ga naar GGDTwente.nl/Gezondheidsmeter2020.

www.hofvantwente.nl

 

 

 
 

 

 

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Markveldseweg 1, Diepenheim

het kappen van 3 berken en Ì beuk

Needseweg 3, Diepenheim

16 oktober 2020

 

het kappen van een perenboom 16 oktober 2020

Oude'Goorseweg ongenummerd,

Diepenheim

het bouwen van een onderlandhuis 14 oktober 2020

Prinsendijk 6, Diepenheim

het kappen van twee eiken 17 oktober 2020

lrisstraat 48, Goor

het bouwen van een dakopbouw op de

bestaande uitbouwvan de woning! 16 oktober 2020

Enîerbmekweî< Oa, Markelo
het kappen van een kastanje 14 oktober 2020

Hond aan de lijn

OOK IN HET BUITENGEBIED!

In de ontlasting van honden kan neospora zitten.

Door deze parasiet kunnen kalfjes met afwijkingen of dood

geboren worden.

 

 

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Suetersweg 1, Bentelo

het vergroten en verbouwen van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 17 oktober 2020 _28 november 2020

Rupperink 2, Delden

het verbouwen van een woning, het verplaatsen van een uitrit,

het plaatsen van zonnepanelen'en een erfafscheiding,

ter inzage vanaf dinsdag 20 oktober 2020 4 december 2020

Sportlaan ongenummerd, Delden

het kappen van 3 platanen, ter inzage vanaf woensdag 21 oktober

2020, herplantverplichting 2 december 2020

Villapark 5, Delden

hef kappen van een esdoorn,

ter inzage vanaf vrijdag 16 oktober 2020 _ 27 november 2020

Vervolg

1e Broekweg, Diepenheim

het plaatsen van een kunstwerk,

ter inzage vanaf donderdag 22 oktober 2020 _3 december 2020

Stokkumerweg 6, Diepenheim

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf dinsdag 20 oktober 2020

Deldensestraat 99, Goor

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf dinsdag 20 oktober

2020, herplantverplichting 1 december 2020

Diepenheimsestraat 63, Hengevelde

het kappen van meerdere berken, ter inzage vanaf zaterdag 17

1 december 2020

oktober 2020, herplantverplichting 28 november 2020

Stoevelaarsweg 224, Markelo

het aanleggen van een uitrit,

ter inzage vanaf zaterdag 17 oktober 2020 _28 november 2020

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Zienswijzen

Visschersdijk 10, Markelo

het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting,

ter inzage vanaf donderdag 29 oktober 2020 10 december 2020

Winterkamperweg 24 en 26, Markelo

het veranderen van de inrichting, er inzage vanaf donderdag 29

oktober 2020 10 december 2020

Reactie tot

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Winterkamperweg 244 en 26, Markelo

het plaatsen van een luchtwasser en het wijzigen van het vee

bestand

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 bezwaarschrit indienen bij

de gemeente.In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom v hef 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 enk direct beroep

worden ingesteld

Vervolg

Beroep

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

de beslissing op het bezwaarschrift, 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.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de vitgebreide 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 indiene

 

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 om-

dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een ver-

zoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders.

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: 0547-858585.

 t 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 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.



Vrijwilligersvacature

Wil ervaring opdoen, andere mensen ontmoefen,een zinvolle

SO'.Ut ije hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?
e Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

‘Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

VRIJWILLIGER

TUINONDERHOUD

Ben buiten aan het werk, en dol

E TEES

LEPE

ing vrijwilligerswerk

Het maaien van het gras, met een zitmagier. Het schoonhouden van

de tuinperken en de terrasjes. Als extra ondersteuning van de hovenier.

Jouw profiel

Je kunt met een zimaaier overweg of bent bereid om ditte leren. Je

hebt affiniteit met de tuin en je vindt werken in een omgeving met

ouderen leuk

 

 

 

Herfstzin
Echt samen, thuis

Werkuren per week/maand

Een morgen of middag in de week.

Wij bieden

Afwisselend vrijwilligerswerk, waarin je van betekenis bent voor onze

ouderen.

 

Doelstelling organisati

Herfstzon is een klein, zelfstandig verpleeghuis in Goor.

Wij bieden onze bewoners gemoedelijke ouderenzorg n een hui

omgeving. Daarnaast ondersteunen wij ouderen in de omgeving,

zij langer thuis kunnen blijven wonen.

 

 

 

   

www.hofvantwente.nl

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze website

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Hengevelde

- Vergunning donateursactie WHC 7 i/m 13 februari 2021

(20-10-2020}

Goor

- Speelautomatenvergunning voor 2 speelautomaten voor onbe-

paalde tijd, Grotestraat 56 (20-10-2020}

Hof van Twente

- Vergunning Collecte, Kerk in Actie 6 /m 12 december 2020

(20-10.2020}

Stookontheffingen

De volgende ontheffingen zijn, onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoei-

hout buiten een inrichting:

- Stoevelaarsweg 8 in Markelo, 1-11-2020 tot 1-11-2022

(21-10-2020]

- Walstraat 3 in Hengevelde, 1-11-2020 tot 1-11-2022

(21-10-2020}

- Rijssenseweg 8 in Ambt Delden, 1-11-2020 tot 1-11-2022

(21-10-2020)

- Larenseweg 20 in Markelo, 01-11-2020 tot 01-11-2022

(21-10-2020)

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

 


