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& N Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor:
dingen digitaal regelen.

 

 

 

 

 

 

Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel
trent corona! De medewerkers die u hier Ie woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twentegemeente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

w & Maandag 12.00- 19.30 uur

eo APA bK €zap Dinsdag 09.00- 17.00 uur ingsnummer Hof van Twente
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

7 Woensdag 09.00-17.00 wEmailadres: info@hofvaniwente.nl

4 Donderdag 09.00- 13.00 uur toorlijden van de gemeente kunt v bellen naar:Telefoonnummer: 0547-85 85 85 4

7 4 Vrijdag 09.00- 13.00 uurOok bereikbaar onder: 14 05 47 f ĳ q

N n Dit nummeris alleen buiten kantoortijden bereikbaar

‚en alleen voors jzaken in de leefomgeving. Denl

alsAppnummer:

U krijgt antwoord binnen

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 12.00 wur}

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

0547 -858585.

 

ingstijden Milieupark:

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

 

Inzameling oud papier tijdens

de coronaperiode

 

Door de coronamaatregelen ligt het ophalen van oud papier en

karton op een aantal plaatsen stil. In Hof van Twente wordt oud

papier normaal gesproken opgehaald door 29 verschillende vrij

willigersorganisaties, zoals scholen, verenigingen, efc. Deze or-

ganisaties besluiten zelf of zij wel of niet oud papier inzamelen

tijdens deze periode. Op onze website www.hofvantwente.nl/

oud-papier kunt u de laatste informatie vinden.

Vriendelijk verzoek

Als het oud papier bij u in de buurt niet opgehaald wordt, wilt

u het papier dan niet aan de straat laten staan? U kunt het oud

papier even bewaren of zelf naar de dichtstbijzijnde papiercon-

tainer brengen (kijk op het hiervoor op onze website).

Wij bedanken u al vast hartelijk voor uw medewerking!

Papiercontainers

In veel kernen zijn containers aanwezig waar v het oud papier

zelf naartoe kunt brengen. Wij noemen ze hieronder per kern.

Hof van Twente

Milieupark bij Bruins en Kwast, Mossendamsdwarsweg 1, Goor.

Het Milieupark is geopend op:

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

U kunt uw oud papier hier gratis naartoe brengen.

Markelo

Markelo's Mannenkoor, locatie: Endemansdijk 4B in Markelo

Goor

Van Kollaan: de oud papier locatie aan de van Kollaan is van

maandag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur geopend. U kunt

hier onder toezicht van vrijwiligers van de verenigingen zelf het

oud papier in de containers stapelen.

Milieupark bij Bruins en Kwast, Mossendamsdwarsweg 1.

(Zie onder: Hof van Twente)

Hengevelde

Container op het sporlpark Rupertserve. Toegang via de ingang

Needsestraat 2C. Hier kan oud papier gebracht worden op de

vrijdag van 8 tot 17 uur.

Bentelo

Container nabij de Boekweitstraat 7, (einde van de straat, op het

terrein van de gemeentewerf). Hier kunt u iedere 3e zaterdag van

de maand uw papier naartoe brengen.

Diepenheim

* Markvelde: container bedoeld voor de buurtschap Markvelde.

Deze staat voorbij de oude basisschool op het sportveld aan

de Oude Deldensestraat 2 A (dichtbij het transformatorhuisje).

De container staat hier iedere eerste zaterdag van de maand.

* De Harmonie Diepenheim zamelt iedere eerste zaterdag van de

maand oud papier in. Kijk voor de laatste informatie op:

www.harmoniediepenheim.nl.

Delden

De verenigingen in Delden zamelen elke dinsdag oud papier in.

De huis aan huis inzamelingen van oud papier met vrijwilligers

van de verenigingen worden in juni weer opgestart. U kunt op de

gebruikelijke dinsdag uw oud papier weer aan de straat zeten.

Kijk voor de laatste informatie op: www.nieuwsuitdelden.nl
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Subsidieregels 2021 vastgesteld

Aanvragen indienen tussen 1 juni en 15 september

Het college van B&W heeft op dinsdag 26 mei 2020 de subsidieregels voor 2021 vastgesteld.

De nieuwe subsidieregels staan op de gemeentelijke website.
 

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

* eenmalige activiteiten (subsidieregel 9)

* eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

* accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed)

  

  

Subsidie aanvragen?

Als u denkt dat uw organisatie inaanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden

aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen, en promotie van de kernen. Onder

deze beleidsterreinen vallen ook de AED's en de dorps- en stadsraden.

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

Als u in voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen op grond van de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur,

zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promotie van de kernen dan komt u wellicht ook in 2021 voor een subsidie in aanmerking.

Nadere informatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende subsidieregels.

 

je eenmalige activiteiten

   

 r investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van

ke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. 

 

 

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwal en cohesie

Bent u van plan om met uw organisatie in 2021 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd? Of

wilt v iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordtofwaardoor mensen elkaar beter leren kennen? Dan kunt

u daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van

kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren.

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

iten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

* Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

* Maatschappelijke initiatieven buurtschappen

* Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan.

 

  

  

 

 

Voor de volgende a

subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

e kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor:

* Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk

* Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, reintegratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen

© Aciviteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

fiviteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

e Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

 

 

 

  

 

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode

1 juni tot 15 september 2020.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het indienen van

een subsidieaanvraag heeft v eHerkenning EH2+ nodig.

Aanvragen

Wij adviseren u om, voordat v een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een even-

tuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

 

 

s kunt u vinden op onze website: www.hofvantwente.nl/subsidies

  

  

 

 

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring ©

S°lut‚ Dg
e moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of' je

inzetten voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod. Meer weten? b

zijn.nl, bel 0547-260053, eP
mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.n

SALUT ZOEKT VRIJWILLIGERS

INDIVIDUELE BEGELEIDING 1 OP 1 CONTACT

IN HET PROJECT VOOR ELKAAR

 

Zet jij je graag in voor

de medemens?

Lijkt het je leuk om een

maatje te worden van

iemand die extra

aandacht, ondersteuni

en sociale contacten nodig

heeft?

 

Dan is Salut op zoek naar jou!

ijving vrijwilligerswerk

T op 1 gezelschap bieden aan (kwetsbare) mensen. Bijvoor-

EESnEROEE eeDEE

bezoek aan iemand die eenzaam is of een mantelzorger die

ontlast moet worden. Je geeft extra aandacht door een luiste-

rend oor, een goed gesprek, een spelletje of een gezamenlijke

eE eeG AE

een markt bezoeken of een wandeling (eventueel met rolstoel

of rollator). Door wekelijks samen te zijn bouw je een vertrou-

wensband op en breng je zonneschijn en gezelligheid in het

leven van de deelnemer.

 

   

Jouw profiel

Sociadl, geduldig, goed kunnen luisteren, warm en betrokken

ZD DE emnniie

len en kunnen creëren.

Werkuren per week/maand

2 uur per week/ of per wee weken.

Wij bieden

Een vrijwilligersfunctie die voldoening en plezier schenkt on-

der begeleiding van de coördinator van welzijnsorganisatie

Salut. De mogelijkheid om je op dit vakgebied te oriënteren en

e persoonlijke vaardigheden te vergroten. Jaarlijks aanbod

van workshops en frainingen. Reiskostenvergoeding en een

VOG {Verklaring Omtrent Gedrag).

  

 

Doelstelling organisatie

Salut is een professionele organisatie die zich inzet voor alle

inwoners van Hof van Twente. Met als doel hun welzijn te

verbeteren. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze

vrijwilligers. We ondersteunen individuen en het collectief

waarbij onze actieve aandacht vooral uitgaat naar mensen

in een lkwe|shum positie. Salut gelooft in de kracht van het

menselijke contact. In persoonlijke gesprekken, n het bieden

van een luisterend oor, in echt meedenken met de ander. Onze

inzet is gericht op zelfredzaamheid waar mogelijk werken we

samen met andere partijen.
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Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Hagmolenweg 17, Ambt Delden

het plaatsen van een dakkapel en het vervangen

van de kap van een woning

In het verlengde van de Barloseweg

langs de Regge en over de Potlee

£G2643‚ 2650 en 2644), Ambt Delden
et kappen van 6 m? bosschage, het verleggen van een (wandel]

brug over de Potlee en het aanleggen van een fietspad

18 mei 2020

13 april 2020

Beukenlaan 7, Bentelo

het verbouwen van een woning 20 mei 2020

Coornhertstraat 32, Goor

het kappen van bomen 18 mei 2020

Scherpenzeelseweg ongenummerd, Goor

hboten van 24 appariemïn 18 mei 2020

Bomhof ongenummerd, Henfievelde
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit

13 mei 2020

Elfersstraat 2, Hengevelde

het aanleggen van een uitit 19 mei 2020

Needsestraat ongenummerd, Hengevelde

het kappen van Elzen 19 mei 2020

Goorseweg 32b, Markelo

het kappen van 2 eiken 20 mei 2020

Kanaalweg ongenummerd, Markelo

het tijdelik plaatsen van een menginstallafie en het plaatsen van een

damwand 20 mei 2020

 

 

  

www.hofvantwente.nl

Verleende omgevingsvergunning Informatie om te reageren

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij
 

 

 

 

 

 

Reactie tot de gemeente. In dit bezwaarschrift zef v uiteen waarom u het niet

Erve Lankheet 2, Bentelo eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes

‚Ë'-Ïî:;íì::ä;ìì"„ä!?íf°äï ':Ê'esflfp°ft 9 juli 2020 weken na verzenddatum van het besluit worden ingediend.
! ‚ mel ĳ Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat

Oude Goorseweg 13,Diepenheim is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan

terinzage vanaf donderdag 21 mei 2020 9juli2020 __ wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep

Rembrandftstraat 24, Goor worden ingesteld.

het kappen van een den, ter inzage vanaf

woensdag 27 mei 2020, herplaniverpliching 8 juli 2020 Beroep

Rembrandtstraat 42, Goor Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

het vergroten van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 27 mei 2020

Haaksbergerstraat 6, Hengevelde

het bouwen van een woning met een bedrijfsgebouw en het tijde-

l wijzigen van het gebruik van het bijgebouw,

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

8 juli 2020

    

 

H 9iwi2020 _ isingediend tegen het ontwerpbesluit

het vergroten van een ligboxenstal, p

ter inzage vanaf dinsdag 26 mei 2020 7 juli 2020

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 af-

spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

Intrekken omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:
Voorlopige voorzienin«

Bezwaar/Voorlopige voorziening o dĲ Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

Reactie tot gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit.. Als

21), Bentelo 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.

 

Erve Lankheet 2 (voorheen Kí

het bouwen van een gumge/hobbyrmmae‚
ter inzage vanaf donderdag 28 mei 2020

  

Vervolg

Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-

vraagd 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 wethou-

ders. 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: 0547-858585.

 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 0547858585

  

  

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Aldeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

 

    

 

   
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


