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WIJKBEHEER

Jij en wij(k) aau zet!

 

 

   eur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde

d dat bij die kernen hoort

is technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente

i-wo-do 

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

Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugko wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is:ü

Algemeen ielefoonnummer gemeenie: 0547-858585

 j een leuk idee voor je straat of buuri?

De wijkregisseurs van de gemeente hebben op de lokale markten gestaan. Daar hebben ze mensen geïnformeerd wat ze kun-

nen doen als ze aan de slag willen met hun straat of buurt. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen.

Budget

De meeste ideeën kosten geld. Daarom kunnen we alleen in samenwerking met jllie hieraan vilvoering geven. Hebben julie

ideeën die ten goede komen aan jullie straat, buurt o wijk? Wordt de leefbaarheid en de saamhorigheid hierdoor vergroot®

Reageer dan snel! Eris beperkt budget beschikbaar.

Spelen, ontmoeten of vergroenen

Om wat voorbeelden te geven: denk aan materialen voor het opknappen van een speelplaats, een ontmoetingsplek voor jong

‚en oud, eetbaar groen in het plantsoen, het zaaien en planten van bloemen die vlinders en insecten aantrekken, etc.

Je kunt ideeën indienen bij de wijkregisseurs. De formulieren kun je vinden op onze site: https://www.hofvantwente.nl/wo-

nen/wijkbeheer.htrnl

 

 
Let op: aanvraagformulieren indienen voor 1 september 2019

Burendag zaterdag 28 september 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest. Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september. Het is een dag waarop je gezellig

samen komt en veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Buurten worden immers leuker, socialer en veiliger als bu-

ren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Burendag is een initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts.

 
Buurtorganisaties met goede plannen kunnen een financiële

bijdrage aanvragen bij het Oranjefonds. Als zij een bedrag

toekennen, dan kunnen de plannen op Burendag worden uitge-

voerd. Deze buurtinitiatieven variëren van het maken van bank-

jes, opfleuren van de straat, sport- en spelactiviteiten, straat-

feesten, kerstversiering maken, het opruimen en schoonmaken

van de buurt en nog heel veel meer…

Wijkbeheer steunt de buurtinitiatieven en zal deze dag een

aantal locaties bezoeken. Ook wij willen met Burendag onze

inwoners dichter bij elkaar brengen!

Voor meer informatie,

ga naar hitps://www.burendag.nl/   
DTEZ

Twee monumentale eiken

Gijmink alsnog gekapt

 

Op vrijdag 21 juni heeft burgemeester Ellen Nauta

helaas het besluit moeten nemen een monumentale

boom aan de Gondalaan (nabij huisnummer 50) te

laten kappen vanuit veiligheidsoverwegingen. Daar:

naast is een tweede boom gekapt (nabij huisnummer

51) omdat die in een slechte conditie is. De bomen zijn

dinsdag 25 juni gekapt.

 

 

  

 

  

 

 

Boom nabij Gondalaan 50: stabiliteit

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de bomen aan de

Gondalaan in februari 2019 getest op stabilieit. Hierbij is geble-

ken dat de boom bij huisnummer 50 weliswaar voldoende stabiel

stond, maar dat de stabiliteitswaarde niet ver boven de minimale

norm lag. Bij het graafwerk voor de aanleg van de riolering is een

deel van het wortelstelsel verwijderd.

Daarom is, zoals afgesproken, op 19 juni jl. opnieuw een stabili

teitstest uitgevoerd. Uit deze mefing kwam een stabiliteitswaarde

van 106%. Dit is onder de minimaal vereiste veiligheidswaarde

van 140%. Op basis hiervan, en conform de boomverordening

2015, hebben wij de burgemeester geadviseerd deze boom van-

uit veiligheidsoogpunt te kappen. Dit advies heeft zij overgeno-

men

De boom is inmiddels geïnspecteerd op de aanwezigheid van

broedende vogels of andere dieren. Daar hebben we geen bij-

zonderheden bij aangetroffen. De boom wordt dinsdag 25 juni

aanstaande gekapt.

 

Boom nabij Gondalaan 51: slechte conditie

Daarnaast is een boom nabij huisnummer 51 onderzocht. Uit de

stobiliteitstesten bleek de boom voldoende stabiel te staan, maar

de stam vertoont tekenen van zwakke plekken.

Daarom is de zogenaamde picus-meting uitgevoerd op de stam,

waarmee de inwendige kwaliteit van de boom in beeld gebracht

is. Helaas bleek hieruit dat de conditie van de boom slecht is.

Geadviseerd werd deze ook te kappen. Daarom is, in overleg

met onder andere de Commissie Monumentale Bomen, besloten

ook deze boom te verwijderen. Ook deze boom is op dinsdag

25 juni gekapt.

EIKENPROCESSIERUPS

Vanwege de grote overlast heeft gemeente Hof van Twente van-

daag besloten om de eikenprocessierups overal binnen de kernen

te gaan bestrijden. Dat betekent dat alle meldingen binnen de

kernen worden doorgegeven aan Gildebor. Gildebor zorgt dan

dat de rupsen worden weggehaald. Er s echter veel vraag naar

het verwijderen van eikenprocessierups. 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 voor-

dat de bestrijders ter plaatse kunnen zijn.

Deze wijziging gaat per direct in en geldt voor dit seizoen

 

Zie ook onze website: https://www.hofvantwente.

nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsberie

archief/2019/06/artikel/bestrijding-eikenprocessie-

rups-uitgebreid-3619.html

   

 

Uw mening over

 
Vrachtwagenheffing

Het kabinet wil vanaf 2023 een vrachtwagenheffing invoeren

Dat betekent dat binnen- en buitenlands vrachtverkeer gaat be-

talen voor het gebruik van de weg. Het opgeleverde geld wordt

gebruikt voor de vervoerssector. Denk aan verlaging van de

motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens of projecten voor in-

novatie en verduurzaming van de sector. De landen om ons heen

hebben al zo'n heffing

Deze maatregel heeft een paar mogelijke gevolgen. Enerzijds

een kostenstijging voor bedrijven (door de heffingskosten of door

omrijden) anderzijds heeft de maatregel mogelijk tot gevolg dat

er meer vrachtverkeer over provinciale wegen gaat rijden, waar-

van er ook een aantal door kernen gaat.

De overheid is hierover een wetsvoorstel aan het voorbereiden.

U kunt hier via internet op reageren tot 7 augustus 2019.

Meer weten: https://www.vrachtwagenheffing.nl/

Reageren: https://www.internetconsultatie.nl//wet_

vrachtwagenheffing

Onderteken

Met ingang van 1 augustus 2019 gaan twee nieuwe taxi

bedrijven het vervoer regelen voor de leerlingen uit Hof van

Twente die naar het speciaal onderwijs gaan of naar een

jeugdhulplocatie. Kinderen die naar een school in Almelo,

Hengelo, Enschede, Haaksbergen, Losser, Dinkelland of

Tubbergen gaan, worden vanaf 1 augustus gehaald en ge-

bracht door Taxicentrale Witteveen uit Lemmer. Kinderen die

elders naar school gaan worden vervoerd door Taxibedrijf

Ter Doest uit Hengevelde.

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 bedrij.

ven leveren ook een belangrijke bijdrage aan de verduurza-

ming van het doelgroepenvervoer. Zij maken beide gebruik

van groen gas en elektrisch rijden.”

Reden voor deze verandering is dat het contract voor het

leerlingenvervoer met de huidige vervoerder per 1 augustus

afloopt. De gemeente heefthet leerlingenvervoer daarom op-

nieuw aanbesteed. Zo'n aanbesteding is wetelijk verplicht.

Vorige week werden de contracten ondertekend door de ver-

tegenwoordigers van de fima's Wieveen en Ter Doest en

wethouder Pieter van Zwanenburg.

 
g contracten doelgroe

Onderzoek wijst ui

extra aandacht nodig voor

veiligheid emissiearme stalvloeren 
Oorzaak explosie stalvloer aanleiding voor extra voor-

zichtigheid

De Omgevingsdienst Twente (ODT] heeft in opdracht van gemeente

Hof van Twente onderzoek gedaan naar de stalexplosie in een

rundveestal in Markelo op 22 februari 2019. Vermoedellijk is door

het mixen van mest het schuim op de mest kapot gegaan. Daardoor

i onder de vloer een explosief mengsel ontstaan onder de stalvloer.

De opgebouwde druk kon niet snel genoeg weg, wat vermoedelijk

de oorzaak is geweest van de explosie en de daarop volgende

steekvlam. De uitkomsten zijn voor gemeente Hof van Twente aan-

leiding om aandacht te vragen voor de gevaren van emissiearme

stalvloeren. Wethouder Mevlenkamp: “Bij de ontwikkeling van dit

type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en

dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt bij bepaalde

omstandigheden tot gevaarlijke situaties, maar die omstandighe-

den kunnen bij elke vergelijkbare stal voorkomen. We hebben het

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV] daarom

dringend opgeroepen om de resultaten van het onderzoek op e

pakken en aanwullend onderzoek te doen. Daarnaast zijn we - op

advies van de Omgevingsdienst- in overleg met onze boeren over

wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten.”

 

Meer hierover en het onderzoeksrapport leest u op

www.hofvantwente.nl/nieuws

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring

opdoen, andere mensen

ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

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

vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande va-

cature is slechts een vacatureuit ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-

GEZOCHT KOOKVRIJWILLIGER BĲ WIJK-

VOORZIENING ’T DOESGOOR IN GOOR

…090,

Jzijn.nl

Houd je van koken en gezellig-

iser
heid, op donderdagavond

‘t DOESGOOR een plek vrij in de keuken!

Omschrijving

vrijwilligerswerk

Voor de bezoekers een groep van

ongeveer 18 senioren van Eetacti-

viteit "Eet u Smakelijk” de warme

maaltijd verzorgen. Dit doe je in

teamverband met een andere kok

‚en een gastvrouw/ -heer.

 

Jouw profiel

Jij bent in staat om een maaltijd

te koken, bent enthousiast en kan in teamverband werken.

 
Werkuren per week/maand

Op donderdag van 16:00 uur tot 19:00 uur.

Wij bieden

Samenwerken in een groep met enthousiaste vrijwilligers. Een

vrijwilligerstaak uitvoeren waarin je echt van betekenis bent

voor de bezoekers. Goede begeleiding/ondersteuning door

coördinator.

Doelstelling organisatie

Wijkvoorziening ’t Doesgoor is voor alle wijkbewoners uit Goor,

jong en oud en wordt gezien als een plek waar je naar toe gaat

voor een kopje koffie of een gezellige, sportieve of leerzame

activiteit. Er wordt geluisterd naar de wijkbewoners in Goor,

zodat er flexibel en snel kan worden omgegaan met wensen en

behoeften van wijkbewoners. De combinatie van kwetsbare en

niet kwetsbare, actieven en inactieven, jong en oud, zorgt dat
  

er continuïteit ontstaat. Hierdoor ontstaat er sociale cohesie en

wordt ‘het Noaberschap! teruggebracht in de wijk.

   
www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Ontvangen op

Beukenlaan t.h.v. huisnummer 10, Bentel

 

 

het kappen van een beuk 20 juni 2019

Kieftenweg 19, Bentelo

het wijzigen van een uitrit 17 juni 2019

Hauinî(s'raul 10, Delden

het aanleggen van een uitrit 13 juni 2019

 

indelaan ong, (t.h.v. huisnummer 26), Goor

het aanleggen van een uitrit 5 juni 2019

van Coeverdenstraat 22, Goor

het vergroten van een dakkapel

Rosveld 10, Hengevefâe

het bouwen van een woning en het aanleggen van een vitrit

 

 

17 juni 2019

 

14 juni 2019

Fokkerstraat 2a, Markelo

het bouwen van een kindeentrum (school] 21 juni 2019

7, Markelo

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit

13 juni 2019

tussen Rijssenseweg 26 en Plasdijk, Markelo

het bouwen van een tuinhuis met overkopy 6 juni 2019 

  
Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Gorsveldweg 18 en 18a, Bentelo

het wijzigen van het gebruik van de woningen

Bolinkweg 3, Markelo

het verbouwen van een woning en bijgebouw

Oude Needseweg t.h.v. huisnummer 6, Markelo

het bouwen van een woning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Kluunvenneweg 1, Markelo

het veranderen van een inrichting

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Oude Haaksbergerweg 3, Diepenheim

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 15 juli 2019

tot en met 26 juli 2019

Reactietermijn tot

Stationslaan 1 en 3,Goor

het plaatsen van een banier, ter inzage vanaf donderdag 27 juni

2019 8 augustus 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Eschmolen 108, Delden

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 26

juni 2019 7 augustus 2019

Sleutelbloem t.h.v. huisnummer 29, Delden

het kappen van een eik, er inzage vanaf donderdag 27 juni 2019

8 augustus 2019

Blankenvoortlaan 9, Goor

het vergroten van een woning en het overkappen van het dakterras,

ter inzage vanaf zaterdag 22 juni 2019 3 augustus 2019

Diepenheimsestraat 59d, Hengevelde

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf zaterdag 22 juni

2019 3 augustus 2019

Kanaalweg 2c, Markelo

het bouwen van een kantoorunit, ter inzage vanaf woensdag 26

juni 2019 7 augustus 2019

Wiemerinkweg 24, Markelo

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf woensdag 26 juni

2019 7 augustus 2019

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt v op grond

van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indie-

nen 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 zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat

is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure,

dan wordt de bezwarenprocedure 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 we-

ken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost

Nederland te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bi

deze rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid met de uit-

gebreide procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld

als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

 

 nswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen

dit ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling

(op afspraak) of schriftelijk zienswijzen ndienen.

 

Voorlopige voorziening

Tijdens debezwaar. en beepsprocedure 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 beslising of beswaar of beroep, dan kunt v 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 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

 

 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe}

Deze beslssing maokt onderdeel uit von e 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.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website htps://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Bentelo

- Vergunning Midzomerfeesten Bentelo van 4 t/m 7 juli 2019

op een terrein aan de Bentelosestraat. In verband hiermee

zullen de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

© op zaterdag 6 juli 2019 zal de Grondhuttenweg, voor

zover gelegen tussen de Bentelosestraat en de Kastanjes-

traat, gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in

beide richtingen

* op zondag 7 juli 2019 zal de Hagmolenweg, voor zover

gelegen tussen de Bentelosestraat en de Beldsweg, ge-

sloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide

richtingen

De fietsers die gebruik maken van de fietsroute ‘Vijfster-

renroute' moeten bij de ingang van het Hagmolenbos

{Haarweg] worden omgeleid via de Bentelosestraat rich-

ting Bentelo om vanaf daar de route te kunnen vervolgen.

© van donderdag 4 juli 2019 1/m zondag 7 juli 2019 zal een

parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van de

Bentelosestraat, voor zover gelegen tussen de Kieftenweg

en de Grondhuttenweg

© op zondag 7 juli 2019 zal een parkeerverbod worden in-

gesteld aan beide zijden van de Onze Lieve Vrouwestraat.

(24-06-2019)

Vervolg

Diepenheim

-op zondag 7 juli 2019 van 11.00 uur tot 15.00 uur zal ivm

de ‘Deepse Survival' de C.A.J. Quantstraat worden afgesloten

voor alle bestuurders in beide richtingen, voor zover gelegen

tussen de Ruimersdijk en de 1e Zomerdijk (26-06-2019)

- Vergunning Deepse Summervibes op 13 juli 2019, Goorseweg

229 (26-06-2019)

Goor

- Vergunning Grote Goorse BBQ op 14 juli 2019. In verband hier-

mee zal op 14 juli 2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur de Gro-

testraat worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtin-

gen, voor zover gelegen tussen de Spoorstraat en de Wijnkamp

(26-06-2019))

Markelo

- Vergunning WK Zijspan Motorcross op 6 en 7 juli 2019 terrein

aan de Herikeresweg 5a. In verband hiermee zullen van 4 t/m

7 juli 2019 de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

© de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders

in beide richtingen:

- de Herikeresweg na inrit Hessenheem tussen de aldaar in

te richten parkeerterreinen;

-de zandweg vanaf de Goorseweg (bij aannemersbedrijf

Oonk-Noteboom) inclusief beide aftakkingen [links naar de

Herikeresweg achter buitencentrum 'Hessenheem’ en rechts

richting circuit];

- de zandweg vanaf de Herikerweg tegenover perceel Heri-

kerweg 14, niet eerder dan bij de afslag naar 'de Pieuw';

-de zandweg tegenover het zwembad richting buitencen-

trum ‘Hessenheem’;

- de zandweg vanaf het pand Rijssenseweg 24 uitgezonderd

vergunninghouders;

- de zandweg, verlengde Imminksweg.

© de Herikeresweg {tussen de Herikerweg en de Imminksweg}

en de Imminksweg [tussen de Herikeresweg en de Worsink-

weg wordt aangewezen als éénrichtingsweg.

© hef parkeren wordt verboden aan beide zijden van de He-

rikeresweg (fussen de Potdijk en de Imminksweg] en de Im-

minksweg. (24-06-2019]

- Vergunning feestavond op 6 juli 2019, Herikeresweg 5a. In ver-

band hiermee zal op 6 juli 2019 van 19.30 uur tot 01.30 uur de

Herikeresweg worden afgesloten voor alle bestuurders in beide

richtingen, voor zover gelegen tussen de Potdijk en de Heriker:

weg (21-06-2019]

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar Ronde van Twente op 6 juli 2019

over diverse wegen. (26-06-2019]

Melding incidentele festiviteit

- Goorsestraat 1, Hengevelde op 6 juli 2019, muziek op terras tot

01.00 uur

- Goorsestraat 1, Hengevelde op 13 juli 2019, muziek op terras

tot 01.00 uur

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

 

 

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking 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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


