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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Emailadres: info@hofvaniwente.nl

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

Ook bereikbaar onder: 14 05 47°

WhatsAppnumm

U krijgt antwoord binnen 24 uur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

vewrwhofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 uur)

 

 

 

 

 

 

| HOFNIEUWS
Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken ummer

 

 

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

i gemeente Hof van

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

  

   

29 juli

2020

De medewerkers die u 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/mil

Openingstijden rks

* Woensdagmiddag van 12.30 tot 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

upark
 

e

Maandag 12.00-19.30 uur kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Dinadeg 09:0017.00 uur _
Woensdag 09.00- 17.00 wur Dit nummeris alleen buiten kantoortijden bereik-

Donderdag 09.00- 13:00 uur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

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

drukriool of bomen op de weg. Let op!

maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

U kunt op onze website online een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

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

 

Oproep voor creatieven

Creatieve

Broedplaatsen

 
DIT IS DÉ KANS VOOR UW CREATIEVE BROEDPLAATS!

Creatieve ideeën en ondernemende geesten genoeg in

Twente. Ze zijn goud waard.

Helemaal nu daar serieus geld voor vrijkomt! Heeft u

een idee of een plan voor een creatieve broedplaats?

Of wilt u uw creatieve broedplaats steviger neerzetten?

Lever dan vanaf 1 september uw aanvraag in.

Let op: dat betekent dat u nú al aan de slag moet om

dat te regelen!

  

Of het nou om een workshop/maakplaats, kunstenaarshol of cre-

atieve ondernemershub gaat. Als uw idee.…

* bijdraagt aan een creatief en innovatief klimaat;

© verbinding legt tussen kunst, cultuur en technologie;

© waarin creativiteit, experiment en innovatie voorop staan;

* én waar creatieve en technologische talenten zich thuis voelen..

… dán kunt u in aanmerking komen voor subsidie!

U kunt voor drie type broedplaatsen een aanvraag doen

® Een fysieke verzamelplek waar talentvolle mensen uit de cre-

atieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Bijv.

kunstenaars, game-developers, V]'s en vormgevers.

* Een innovatief project, gestart door een 'gevestigde’ Twentse

ondernemer in samenwerking met creatieve en technologische

talenten

© Programma's of activiteiten zoals workshop- en maakplaatsen

die technologie en kunst koppelen. Bijvoorbeeld in kulturhusen

.en bibliotheken.

Het goud ligt dus voor het oprapen. Voor gevestigde én nietge-

vestigde initiatiefnemers.

Ons doel is u hierover te informeren en v te begeleiden bij de

aanvraag. Aanvragen worden behandeld op volgorde van bin-

nenkomst, dus waar wacht u op?

Ga naar de website www.goudintwente.nl óf bel

t voor een gratis adviesgesprek met aanjager

U kunt vanaf 1 september 2020 om 09.00 uur uw aanvraag

indienen via www.crealievebroedplaalsenwente.nl

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld,

dus er geld: op is op

De regeling wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal. Er is 1,4

miljoen subsidiegeld beschikbaar in de periode 2020.2025

De regeling geldt in de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne,

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo,

Hof van Twente, Losser, Oldenzadl, Rijssen-Holten, Tubbergen,

Twenterand en Wierden
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Schapen grazen onder zonnepanelen zonnepark Entersestraat

In maart is het zonnepark aan de Entersestraat in Goor in gebruik genomen. Om de grond onder de zonnepanelen

op een natuurlijke wijze bij te houden, begrazen sinds 1 juli zo’n twintig schapen van lokale schaapherder Hof-

schaap het terrein. Vers geschoren zijn zij begin deze maand op het zonnepark neergezet om het gras onder de

panelen kort te houden.

_:dv\seur projectonwikkeling Zuiver Hof van Twente: “Met deze oplossing slaan wij wee vliegen in é6n klap. Het terrein wordt
'Op natuurlijke wijze bijgehouden én de schapen zorgen er op deze manier voor daf er geen schaduw op de zonnepanelen valt.”

Sinds 2010 isHdevaste schaapherder in Goor. Zijn schaapskudde Hofschaap begraast diverse terreinen in de ge-
meente. Nu ook hef zonnepark aan de Entersestraat

gras voldoende bij kunnen houden.

Duurzame energie van zonnepark

Entersestraat afnemen? Het kan!

Greenchoice is afnemer van de duurzame elekt

citeit van het zonnepark. Voor een speciaal tarief

kunnen omwonenden stroom van het park afnemen.

Afhankelijk van het verbruik ligt dit tarief 35 tot 50

euro per jaar lager dan het reguliere product van

Greenchoice. Bereken uw voordeel via de website:

htips://www.greenchoice.nl/entersestraat/

  

Initiatief Zuiver Hof van Twente

Zonnepark Entersestraat i 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 inwoners.

Het doel is om er samen voor te zorgen dat de ge-

meente Hof van Twente in 2035 volledig energie-

neutraal is.

 

 
De inscriptie 'SD° verwijst naar Schoutambt Delden, de oude naam

van Ambt Delden. De palen zijn dus grenspalen van Ambt Delden

geweest. Wij willen de grenspalen graag op hun oorspronkelijke G

plek terugzetten, maar we weten niet waar ze gestaan hebben. +

Mogelijk zijn deze palen al 50 jaar geleden, na de grenswijziging

tussen Stad en Ambt Delden, weggehaald.

Daarom vragen wij om uw hulp:

De schapen grazen er voor een proefperiode van een maand om te kijken of zij het

 
Bij de hoofdingang van het voormalige stadhuis van Delden stonden

tot 2015 twee palen met inscriptie ’SD'. Na de afbraak van het ach-

terste deel van het stadhuis zijn deze palen ook weggehaald en in

opslag gegaan.

   
© Weet u hoe en wanneer deze palen bij het stadhuis zijn geplaatst?

* Weet u waar deze palen daarvoor gestaan hebben?

Laat dat dan weten met een bericht aan an gemeente Hof van Twente.

Dit kan via telefoonnummer: 0547-858585 of e-mail: hofvantwente.nl

Samenwerkingsverband tussen:

* Platform ‘Markestenen en markegrenzen in Twente’ van de Oudheidkamer Twente

# Landschap Overijssel

* Gemeente Hof van Twente

Campagne vraagt jongeren o

hun inbreng 
Jongeren uit Hof van Twente verslaan Corona

Burgemeester Nauta: “Het Coronavirus is er nog steeds. Geluk-

kig hebben we er momenteel minder last van, maar dat moeten

we ook zo houden. Hoe doen we dat dan het beste? Dat horen

ons college en onze gemeenteraad graag ook van jongeren. Zij

hebben vaak de meest creatieve ideeën. Op deze manier willen

we hun ideeën graag verzamelen, en elk goed idee ook samen

vitvoeren. Zo verslaan we samen Corona!”

 

Jongerenparticipatie

De campagne wordt in elke kern gevoerd onder de titel ‘Delden

Beats Corond’, ‘Diepenheim Beats Corona’, efc. Jongeren tussen

12 en 20 jaar uit elke kern kunnen via posters, bordjes en on-

line een @R-code scannen. De @R-code leidf naar de actiewebsite:

https://www.qwoot.nl/hofvantwente/. Hier staat meer informatie

op over de actie en hoe je kunt meedoen. De actie loopt tof en met

13 september. Als deze manier van jongerenparticipatie aanslaat,

‘dan wil de gemeente vaker een vergelijkbare campagne inzeften.

WIST U DAT HARD PLASTIC

 

 

Bijna al het erpakkingsaf\al uit uw badkamer en

keuken mag bij verpakkingen. Dit zin bivoorbeeld

lege blikjes, Nacons en plastic afval van verpakkingen.

 

TW&TE   
www.hofvantwente.nl

 

Publicatie aanvulling Bodemkwaliteitskaart

en beleidsregels PFAS

Wil je graag ervaring

 

In 2019 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente de regionale bodemkwaliteitskaart

en bijbehorende bodembeheernota vastgesteld. Op basis van deze documenten werd het

ontgraven en hergebruiken van grond, bijvoorbeeld door aannemers en de gemeente,

makkelijker. De kaart bepaalt in veel gevalien de kwaliteitsklasse van de grond: hiervoor

is vaak geen uitgebreid bodemonderzoek nodig. Door de PFAS-problematiek kwam het

grondverzet stil te liggen. PFAS is een verzomelnaam van een grote groep chemische

stoffen die onder andere voorkomen in blusschuim, antiaanbaklagen, waterafstotende

kleding, schoenen e.d

De Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen hebben in het najaar van 2019

een tidelijk handelingskader voor PEAS n de vorm van een memo vastgesteld. Met het

collegebesluit van 14 juli 2020 is de aanvulling op de bodemkwaliteitskaart en -beleid

voor de stofgroep PFAS vastgesteld. Dit betekent dat grondverzet in de regio Twente weer

mogelijk is op basis van de bodemkwaliteitskaart en -beleid en vaak geen uitgebreide

onderzoeken (naar PFAS) voor grondverzet nodig zijn

Ter inzage

De stukken liggen met ingang van 29 juli tot en met 8 september 2020 ter inzage in het

gemeentehuis in Goor. Tijdens reguliere openingstijden Î\mnen de ter inzage?i jende

stukken op het gemeentehuis worden ingezien. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen

via de website www.hofvantwente.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hof van Twente

via 0547-858585.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na publicatie

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Hof van

Twente.

Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet op zijn minst bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

: de dagtekening

- een omschrijving van dit besluit

. de gronden

opdoen, andere mensen

< ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

je inzetten voor zaken

die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS 0620894999

of mail vrijwiligerszekenGsalutwelzij.nl

KUNSTVERENIGING

DIEPENHEIM ZOEKT

VISITEKAARTJES"

EE

in kunsten vind je het leuk om

 

Gastvrij ontvangen van bezoekers, bij Kunstvereniging

DîepenLeim een uniek presentatieplatform, waar kunste-

naars vernieuwend werk tonen op 3 gebieden: ruimtelijke

kunst, tekenkunst en landschapsfunsl‚ Kaartverkoop, het

informeren van bezoekers en toezicht houden zijn de be-

langrijkste taken.

Vrijwilligersvacature

Jouw profiel

Een vriendelijk gezicht, een gastvrije instelling en interesse

in hedendaagse kunst.

Werkuren per week/maand

Eén keer per maand een zaterdag en/of zondag middag.

Wij bieden

de contacten met bezoekers en kunstenaars

toegang (ook voor 1 introducé) tot de tentoon-

stellingen en kunstenaarsgesprekken

© Informatieavonden speciaal voor onze vrijwilligers,

waarbij de curator en of de kunstenaar(s), Uìl‘eg geven

over de nieuwe Ienh.)bînxlelling
* Korting op eigen publicaties

Slstandige H

 

 

 

  

* Een zelfstandige functie, die goed is te combineren met

een studi

© Mogelijkheid voor een bescheiden vrijwilligersvergoe-

ding

Doelstelling organisatie

De Kunstvereniging wil hedendaagse beeldende kunst

presenteren, faciliteren en stimuleren, met nadruk op

ruimtelijke kunst, tekenkunst en ‘buitenkunst’ (landschaps-

kunst, community art, etc.). Zij organiseert tentoonstel-

lingen, manifestaties en presentaties in zowel haar ge-

bouwen als in de openbare ruimte. Daarnaast biedt de

Kunstvereniging kunstenaars werk-ruimte, organiseert zij

activiteiten äi zijn gericht op educatie en talentontwikke-

ling, en geeft zij publicaties, tekeningencahiers en wer-

ken in oplage uit.

 

 



Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Haarweg 4a, Ambt Delden

Ontvangen op

 

het verplaatsen van een uitrit 9 juli 2020

De Dennen 7, Delden

het bouwen van een bedrijfshal 17 juli 2020

Stokkumerweg 6, Diepenheim

het bouwen van een woning 17 juli 2020

Deldensestraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning 16 juli 2020

Enterseweg 1, Goor

het bouwen van een opslaghal 16 juli 2020

Oude Rijssenseweg 31, Markelo

het bouwen van een kapschuur met een paardenstal 5 juli 2020

Twikkelerweg 29, Markelo

het plaatsen van een dakkapel 16 juli 2020

Als u wilt reugfleren‚ zie informatie:Bezwaar/Voorlopige voorzienins

N p' 9 Reactie tot

De Eiken 3, Delden

het verbouwen van een gezondheidsgebouw en het w

de geve ter inzage vandf vrijdag 17 juli 2020

28 augustus 2020

Haaksbergerstraat 6, Hengevelde

het verbouwen van een schuur,

ter inzage vanaf woensdag 22 juli 2020

igen van

 

2 september 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Klemmerweg 3, Markelo

het veranderen van een rundveehouderij,

terinzage vanaf donderdag 30 juli 2020

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

gemeenìe.ln dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u hef niet eens‚ent 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 voorbereidingsprocedere, dan 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

Ontwerpbeslut kunf u fijdent de inzogetermijn mondeling {op of:

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 Ëe|ungen heeft waardoor v 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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.hofvantwente.nl

 

Vervolg

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 wethou-

ders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres

en handtekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet

eens bent met Jge melding. Wilt u een melding inzien, maak dan

telefonisch een afspraak: 0547-858585.

  

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 freft. Nadat de vergunning is

verleendkan daartegen beroep worden ingesteld

   

 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Îiggen 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 0547858585

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 Haa
 

  

Aangevraagde evenementenvergun: jen kunt u in-

zienop onze website htips://www.hofvantwente,nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Ambt Delden

- Drank en Horecavergunning, Brasserie So Nice, Almelosestraat 17

(20-07:2020)

Bentelo

- Ontheffing geluid op 30 augustus 2020, Suetersweg 10

(20-072020)

Diepenheim

- Standplaatsvergunning kaas op elke donderdag van 6 augustus

2020 1/m 5 augustus 2023, Plein onder de Platanen

(21-072020)

Delden

- Standplaatsvergunning vis op elke zaterdag in 2020, 2021 en

2022; De Kolk (21-07:2020)

Goor

- Speelautomatenvergunning voor 2 kansspelautomaten van

3 april 2020 t/m 2 opril 2021, Grotestraat 1229 (22-07-2020}

Bezwaarmogelijkheid

Binmen zes wokerenadht bovenstaande besluten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen

schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de

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

eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

  

 

Melding incidentele festi

- Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15 in Henge-

velde op 1 augustus 2020

- Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15 in Henge-

velde op 7 augustus 2020

- Bistro de Tasca, Holterweg 20 in Markelo op 28 augustus 2020

- Bistro de Tasca, Holterweg 20 in Markelo op 29 augustus 2020

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


