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im LHOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan: U kunt terecht op het Milieupark op de

G gemeentehuis in Goor igilaal via www-hofvantwente.nl pertelefoon via __ volgende tijdstippen

Bevoekeidres: De Höfte 7, 7471 DK Goor 1 0347 -85 85 85 persoonlijk aan de balietijdens _ Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor e 1200-19.30 de openingstijden ‘Z’"uladï;°v':‚s‘à—g%g'_d""]-î%ë";…_

Emailadres: info@hofvantwente.nl D CCZ 5 5

EeN WT 09:00- 17.00 Milieupark Groen-RecyclingTwente Storingsnummer:

'cloon: bereikbaar onder 14 05 47 Donderdag 09.00- 13.00 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de __ Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

t O e Onder 05 Vrijdag 09:00-13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor (0.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote

ax: _ 0547-8585 17001930 (bij de provincialeweg S15/N347 Goorijssen). _ storingen openbare verlichting) 06- 1T 30 88 27

Telefoon: 0547 - 36 34 95

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:

06-57 81 34 91 Wordt binnen 24 wur beantwoord.

 

Vrijwilligersvacature 

Wil je graag ervaring

opdoen, andere mensen

ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

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

ijwilligerswerk 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-welzijn.nl

HET 'VISITEKAARTJE'

VOOR KUNSTVERENIGING

DIEPENHEIM

 

 

Ben je gastvrij, geïnteresseerd in kunst en vind je

het leuk om bezoekers te informeren? Dan is dit

misschien wel dé vrijwilligersbaan voor jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

De taken bestaan uit het gastvrij ontvangen van bezoekers,

kaartverkoop, informeren van de bezoekers en toezicht hou-

den in het hoofdgebouw aan de Grotestraat of voor het Dra-

wing Centre.

Jouw profiel

Goed Nederlandssprekend, zelfstandig kunnen werken en om-

gaan met mensen leuk vinden. Kennis hebben van kunst is niet

noodzakelijk, een vriendelijk gezicht en warme belangstelling

voor onze bezoekers wel.

Werkuren per week/maand

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

Wij bieden

Gratis lidmaatschap van de vereniging en gratis toegang tot de

tentoonstellingen. Bij elke tentoonstelling een avond speciaal

voor onze vrijwilligers waarbij curatoren uitleg geven over de

nieuwe tentoonstelling. Informatieavonden over uiteenlopende

thema's en boeiende contacten met bezoekers en kunstenaars.

     

Doelstelling organisatie

De Kunstvereniging wil hedendaagse beeldende kunst presen-

teren, faciliteren en stimuleren, met nadruk op ruimtelijke kunst,

tekenkunst en 'buitenkuns!’ [landschapskunst, community art,

etc.). Zij organiseert tentoonstellingen, manifestaties en pre-

sentaties in zowel haar gebouwen als in de openbare ruimte.

Daarnaast biedt de Kunstvereniging kunstenaars werkruimte,

organiseert zij activiteiten die zijn gericht op educatie en ta-

lentontwikkeling, en geeft zij publicaties, tekeningencahiers en

werken in oplage 

 

Aanvragen subsidie 2020 voor jaarlijks terugkerende en eenmalige

activiteiten

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 28 mei 2019 de subsidieregels voor 2020 vastge-

steld. De nieuwe subsidieregels kunt u vinden op: www.hofvantwente.nl.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

° jaarlijks terugkerende activiteiten (basissub:

* eenmalige activiteiten (subsidieregels 9)

« eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10}

e accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed)

   

 

 

Subsidie aanvragen?

Als u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvooreen aanvraag indienen. Er kan subsidie worden

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

 ten (basissubsidie)

Als v 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 v misschien ook in 2020 voor een subsidie in aanmerking.

Nadere informatie kunt v vinden op onze website www.hofvantwente.nl, bij de betreffende subsidieregels.

Subsidie eenmalige activiteiten

Subsidies voor investeringen Accommodaties (subsidieregel 5 a}

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan hef in stand houden van of beter toegankelijk maken van speifieke wel-

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

 
Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een éénmalige actiíteit te organiseren op het gebied van sporl, cultuur, zorg of jeugd of

wilt iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt o vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar befer leren kemnen, dan kunt

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

van kwetsbare groepen vergroten. Daarnaast wil de gemeente het vrjwiligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of sichtingen.

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar

« Aciviteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

* Maatschappelijke initiatieven in de buurtschappen

« Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor:

« Kwaliteitsbevordering vrijwiligerswerk

* Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

® Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-infegratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkomen van eenzaamheid van kwetsbare ouderen

« Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

© Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

« Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationgle sportevenementen.

 

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode

1 junitot 15 september 2019.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op www.hofvantwente.nl. Voor het indie-

nen van een subsidieaanvraag heeft v eHerkenning nodig.

Aanvragen

Wij adviseren u om, voordat u 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 eveneens te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies.html

Hof van Twente gaat woonwagenbeleid samen met woningcorporaties

opstellen

 

Hof van Twente gaat een Woonwagenbeleid opstellen. Eind april is daarvoor een behoeftenonderzoek afgerond onder woonwagenbe-

woners. Dit onderzoek is uitgevoerd in lijn van het nieuwe beleidskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek geeft aan dat er behoeffe is aan meer woonwagens dan het huidige aantal. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een

groot deel van de woonwagens in de sociale huursector ondergebracht wordt. Reden voor de gemeente om het nieuwe beleid op e stellen

samen met woningcorporaties. Een eerste oriënterend gesprek met de woningcorporaties heeft inmiddels plaatsgevonden. De huurdersor-

ganisaties zullen ook betrokken worden bij het op te stellen beleid

Het college is van plan het nieuwe beleid later dit jaar vast te stellen. Het college gebruikt de komende periode om in gesprek te gaan met

onder andere de woningcorporaties en lokale woonwagenbewoners, om tof een zorgvuldige afweging te komen

Factsheet met uitkomsten van het behoeftenonderzoek vindt u op www.hofvantwente.nl/nieuws

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden
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Raadsverguderifig

dinsdag 18 juni 2019 
Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de ge-

meente Hof van Twente op dinsdag 18 juni om 19.30 uur in de

raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand feft

u de agendo aan.

De voorzitter, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4, Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2019

5. Vasttellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6 Vrogenhalfuur gemeenteraad

7. Aciieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

Meningvormend

8. Jaarstukken 2018 Hof van Twente

9. Kadernota 2020

10. Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio Twente

11. Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2020

Gemeenschappelijke Regelingen

12. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente,

Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden

13. Gorantstelling Zuiver Hof van Twente

Besluitnemend

14 Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening 
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 

www.hofvantwente.nl

 

© Verkeersbesluit voor het wijzigen van de voorrangsituatie op

de Beckumerweg ter hoogte van het Twentekanaal door het

omwisselen van de borden FOS en FO6 overeenkomstig bijlage

1 van het RVV 1990 [bord FO5 wordt FO6 en FO6 wordt FO5).

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Bernhardstraat 29, Delden

het plaatsen van een dakkapel 24 mei 2019

Sluisstraat 7, Delden

het uitbouwen van een bedrijkhal 17 mei 2019

De Mossendam 8, Goor

het tijdelijk gebruiken van een bedrijfspand {fen behoeve van

stichting de Washand] 23 mei 2019

Grotestraat 25, Goor

het veranderen van een winkel in appartementen _ 13 mei 2019

Schoolstraat 74, Goor

het plaatsen van een dakrandbeveiliging 23 mei 2019

Verleende omgevingsvergunning Verolg

(regulier)

Reactie tot

Goorseweg 33a, Markelo

het bouwen van een schuur, ter inzage vanaf woensdag 29 mei

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

de Regge 21, Delden

het plaatsen van een tuinhuis met een overkapping en het aanleggen

van een uirt, ter inzage vanaf zaterdag 25 mei 2019 6 juli 2019

Haaksbergerstraat 45b, Diepenheim

het aanleggen van een uiti, ter inzage vanaf zaterdag 25 mei

2019 6 juli 2019

Slagdijk 19, Goor

het vervangen/verplaatsen van een winput, ter inzage vanaf za-

terdag 25 mei 2019 6 juli 2019

nabij Van Kollaan 19 Goor, t.h.v. Coornherts-

traat 39 Goor en Bretelerstraat 27a Hengevelde

het kappen van bomen, ter inzage vanaf woensdag 29 mei 2019,

herplantvoorschrift 10 juli 2019

Borkeldweg 9, Markelo

het verbouwen van een dwarsritschuur tot een woning, ter inzage

vandf zaterdag 25 mei 2019 6 juli 2019

Reactie tot

 

2019 10 juli 2019

Kerkplein 37, Markelo

het plaatsen van twee dakkapellen, ter inzage vanaf zaterdag 25

mei 2019 6 juli 2019

Twikkelerweg 3a, Markelo

het kappen van een eik, ter inzage vanaf zaterdag 25 mei 2019,

herplantplicht 6 juli 2019

Wiemerinksweg 29, Markelo

het kappen van een linde, ter inzage vanaf woensdag 29 mei

2019 10 juli 2019

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

Haven 12, Goor

het veranderen van een inrichting, ter inzage vanaf donderdag 6

juni 2019 18 juli 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Wijnkamp 64, Goor

het veranderen van een uitrit

Melding Acti

Als u wilt reageren,

Verzoek om handhaving

Kieftenweg 19, Bentelo

het veranderen van een inrichting

Sluisstraat 9, Delden

het veranderen van een inrichting

 

 

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Sluisstraat 10, Delden

het inzetten van een mobiel puinbreekinstalatie, van 31 juli 2019

tot en met 5 augustus 2019

 

 



Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Winterkamperweg 24a en 26, Markelo

het veranderen van een inrichting, ter inzage vanaf donderdag

6 juni 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Erve Lankeheet 14, Bentelo

het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem

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 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 voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en ken direct boroep 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 bij deze

rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid mef de uitgebreide

procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een

zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Vervolg

Zienswij

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-

spruakrof schriftelijk zienswijzen indienen.

 

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van à°e vergunning (of het besluit). Als

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt y 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 handhavin«

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hierte-

jen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening

Êenl dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-

vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voorzien van datum, naam, adres en handfekening. Ook moet ver-

meld worden waarom u het niet eens bent met de melding. Wilt u een

melding inzien, maak dn 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 !reft. 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.

www.hofvantwente.nl

 

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/

=ciu|u-l/ucngo 'aagde-evenementenvergunningen.tm

 

Delden

-Vergunning Sponsor- en bevertoernooi op 28 en 29 juni 2019,

Langestraat 155 (28-05-2019]

Goor

-Vergunning houtkomp van 20 1/m 23 augustus 2019, Steltloperstraat

ong. (27:05-2019)

-Standplaatsvergunning informatie glasvezel van 12 #/m 15 juni

2019, De Höfte (28-05-2019}

- Standplaatsvergunning verkoop broodjes warm vlees van 27 i/m

30 juni 2019, Grofesraat 100 (28-05-2019}

- Standplaatsvergunning verkoop broodjes worst en hamburger op

29 en 30 juni 2019, Grotestraat 83 (28-05-2019)

  Markelo

-Vergunning Wielerronde van Markelo op 15 juni 2019 In ver-

band hiermee worden de Schoolstraat, Burg. Beaufortplein,

Bergweg, Langeweg, Traasweg en Roosdomsweg gesloten voor

alle bestuurders in beide richtingen, op 15 juni 2019 van 14.30

wur tot 21.30 uur. Deze wegen kunnen korter of langer afgeslo-

ten zijn als dat gewenst of noodzakelijk is. (27-05-2019]

- Vergunning fietstocht Tour de Boer op 23 juli 2019 (29-05-2019]

 

 

Hof van Twente

Vergunning voor het houden van een trekker toertocht op 7 juli

2019 (29-05-2019]

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

- Terrein aan de Steltloperstraat in Goor (kampvuur) (27.05-2019]

Bezwaarmogelijkheid

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schrifteijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


