
 
Adressen en telefoonnummers ingstijden

& N Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

 

 

 

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor e

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor g°°ndfls (I)â.% - :;.gg uor

Emailadres: info@hofvaniwente.nl iT .00- 17.00 uur

Telefoonnummer: 0547-85 85 85 Woensdag 09.00- 17.00 uur

  

 

«l Donderd 09.00 - 13.00 uurOok bereikbaar onder: 14 05 47 E

WE Vrijdag 09.00- 13.00 uur

[U krijgt antwoord binnen 24 uur) ?

elG1200 ur) _ U KUntop onze websi onlne een ofsprook mcken

Ó e í í via www.hofvantwente.nl/afspraak.

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

Storingsnummer Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Dit nummer i alleen È n kantoortijden bereik-

baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

drukriool of bomen op de weg. Let op!

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of maatregelen omtrent

corona!

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/milieupark

Openingstijden Milieupark:

* Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tof 16.30 uur

# Zaerdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

  

 

Opening speeltuin

'Onder de wieken'

 

‘Onderde Wieken', is de nieuwe naam van het speel- en ontmoe-

tingsterrein aan de Oude Haaksbergerweg/Mulderskamp.

bekend gemaakt tijdens een leuk en gezellig feestje op vr

3 juli. De werkgroep frakteerde de vele toegestroomde buurtbe-

woners en andere geïnteresseerden op een welkomstdrankje. Al-

berta Groteboer verwelkomde de bewoners, en sprak haar trots

uit over de samenwerking tussen gemeente, buurt, Salut en vooral

het enthousiasme waarmee%het ‘natuurlijk spe-
len’ vormgaf en een droom tot werl maakte. Wethouder

Harry Scholten sprak ook zijn waardering uit voor de samenwer-

king en is, samen met wethouder Wim Meulenkamp, trots op dit

resulfaat en op het feit dat er al een klusgroep is die af en toe de

honden Ui de mouwen seektünm de bezoe.
kers mee in de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar

waarin het braakliggende terrein door de Tuinen vanü
werd omgetoverd in deze prachtig groene en natuurlijk ingerichte

speel. en ontmoetingsplek. Ël:rachr met haar gedicht
‘Het Bankje’ een ode aan de picknickbank, een schenking vanuit

het Rabofonds van de Rabobank Centraal Twente.

 

 

 

bedachten de winnende naam,

en mochten samen met ‚ Wim Meulenkamp de naam

onhlen BoonkensenaerNNNedes
culaire bekendmaking van de nieuwe naam. Met vuur kwam letter

voor letter de nieuwe naam 'ONDER DE WIEKEN' tevoorschijn.

Deze naam werd meteen positief ontvangen door iedereen. We

waren online live aanwezig in de finale van de Groenste Sport-

lek van Overijsel, waarin de Goorse Hockeyclub 2e werd.

gedeputeerde van de provincie, overhan-

gde 'vriveel’ een [voorlopig] naambord. Daarna was er voor ie-

dereeni uit deijscobar van de Smidse en een hapje en drankje,

verzorgd door de Roode Vos.

Vervolgens kwam het spannendste onderdeel waarinH

Ë innaar van de naamwedstrijd bekend maakie.

 
De vele aanwezigen bleven nog lang nagenieten van de mooie na-

tuurlijke omgeving, en de heerlijk spelende kinderen. Het duurde

nog lang voordat de laatsten moegespeeld naar huis vertrokken.

alsnog uitgereikt

 

Vanwege Corona ging de jaarlijkse lintjesregen op

24 april 2020 niet door in zijn gebruikelijke vorm.

Veijdag werden de kandidaten door middel van

een videogesprek wel op de hoogte gebracht van een

benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén

persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van

Oranje Nassau.

 

   

   

 

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli vond alsnog de uitreiking van

de onderscheidingen plaats in de Publiekshal van het gemeen-

tehuis van Hof van Twente. In drie groepen sprak burgemeester

Ellen Nauta de 12 kandidaten toe en overhandigde hen de cas-

sefte met versierselen waarna de partner of een naast familielid

overging tot het opspelden van de versierselen.

De toespraak van burgemeester Nauta kunt u lezen op onze

website: www.hofvantwente.nl/lintjesregen.

Voor de namen en de foto's van de gedecoreerden verwijzen wij

naar bladzijde 2 van deze krant, of naar onze website: www.

hofvantwente.nl.

Op zaterdag4 juli jl. reikte

burgemeester Ellen Nauta

een koninklijke onderschei.

ding uit aan

voorzitter van !e !'ÌC!IIII

Twickel.

reeg zijn on-

lerscheiding voor de ja-

renlange verdiensten voor

de stichting Twickel.

reeg de onderscheiding

tijdens zijn afscheid als

bestuurslid van de stichting

Twickel.

Een passage uit de toe-

spraak van burgemeester

Naut

ra

toe tot het College van Regenten van Stichting Twickel. Hij was

sinds 2009 voorzitter. Bekwaam en met een groot verbindend

vermogen heeft hij, op een zeer deskundige, rationele en mense-

ljke wijze leiding gegeven aan dit College. Ook naar buiten toe

was hij een boegbeeld voor de Stichting en heeft hij een waarde-

volle bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van

dit prachtige en uitgestrekte landgoed en aan het uitstippelen van

een nieuwe koers voor de landbouw op het landgoed. Twickel

fungeert inmiddels als pilotgebied voor het nieuwe landbouwbe-

id van onze Rijksoverheid.”

 

 

Wilt v de volledige toespraak van burgemeester Nauta lezen?

Kijk dan op onze website: www.hofvantwente.nl.

Steeds meer asbestdaken verwijderd

 

 In Hof van Twente zijn nog veel daken aanwezig die gemaakt zijn van asbest of

asbesthoudend materiaal. Deze daken zijn vaak voor 1993 aangelegd. Ze zijn in-

middels oud en gaan verweren, Als een asbestdak verweert, of door storm of

brand beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Deze vezels zijn slecht voor

de gezondheid. De gemeente stimuleert daarom het verwijderen van asbestdaken.

 

  

Enige tjd geleden had de Rijksoverheid het plan om alle asbestdaken te verbieden. Dat plan werd niet

aangenomen door de Eerste Kamer. Er is dus weliswaar geen verbod gekomen, maar asbestdaken

blijven verder verweren.

Subsidies

De gemeente Hof van Twente beschikt nog steeds over een subsidieregeling voor de sanering van as-

bestdaken. Voor de daken die door een professioneel bedrijf verwijderd worden, bedraagt de subsidie:

© €2,25 per m2 buiten de bebouwde kom

© € 450 per m2 binnen de bebouwde kom.

Ruim 200.000 m2 asbestdak in de Hof is inmiddels met behulp van subsidie van de gemeente verwij-

derd. Een oppervlakte zo groot als ongeveer 40 voetbalvelden.

‘Wethouder Harry Scholten: ‘In Hof van Twente blijven we actief als het gaat om het verwijderen van

asbestdaken; verbod of geen verbod. Verweerde of beschadigde daken kunnen een gevaar voor de

volksgezondheid vormen. Ik ben blij dat onze inwoners zelf actief aan de slag (zijn] gegaan met het

verwijderen van deze daken”.

Doe het zelf pakket

Sinds begin vorig jaar stelt de gemeente voor eigenaren van een asbestgolfplatendak, dat kleiner is

dan 35 m2, een ‘doe het zelf pakket’ beschikbaar. Eigenaren die dat melden bij de gemeente komen

in aanmerking voor dit gratis pakket. Om een doehet: zelfpakket te kunnen krijgen moet uw dak wel

aan een aantal voorwaarden voldoen. (zie hierna)

 

Het doe-het-zelfpakket bevat voldoende beschermingsmiddelen voor 2 personen. Daarmee kunt v zelf

veilig het dak verwijderen. Bij het pakket wordt ook platenzak meegeleverd waarin u het verwijderde

dak veilig en gratis kunt afvoeren naar het gemeentelijk milieupark.

Wethouder Scholten: “ Dit is een mooie oplossing voor eigenaren die er voor kiezen zelf hun dak te

saneren. Het is jammer dat er tot op heden maar beperkt gebruik van wordt gemaakt! Ik doe daarom

een oproep aan alle inwoners, gebruik te maken van de faciliteiten die de gemeente Hof van Twente

biedt. Kom langs bij de gemeente Hof van Twente en ga dit jaar nog aan de slag met de verwijdering

van uw asbestdak!”

Hof van Twente, juli 2020

Harry Scholien,

Wethouder Leefomgeving

 
Hoe zit het met het landelijk aangekondigde leenfonds voor eigenaren

aan de slag willen met hun asbestdak maar niet beschikken over de fina

delen? Hierover en over andere veel gestelde vragen leest u hierna meer.

 

Hoe weet ik of ik een asbestdak heb?

Op de meeste daken van woonhuizen in Nederland ligt

geen asbest. Het zit niet in gewone dakpannen. Asbest

treft u vaak aan in de vorm van golfplaten, bitumen- of

leidaken. Het is vaak aangebracht op gebouwen die

voor 1993 zijn gebouwd. Leien daken die voor 1994

zijn gelegd kunnen asbesthoudend zijn. Laat een pro-

fessioneel bedrijf checken ofer asbest in zit. Datzelfde

geldt voor bitumen op platte daken van voor 1994 Let

op: een nieuwe laag bitumen kan zijn vastgelijmd op

een oude, asbesthoudende laag. In een video op www.

milieucentraal.nl/asbest vindt u handige tips voor het herkennen van asbest. Zekerheid of een dak wel

of niet asbesthoudend is, krijgt v alleen door het laten doen van onderzoek (asbestinventarisatie) door

een gespecialiseerd bedrijf.

 

  

Ik heb een asbestdak. Wat nu?

Voor asbestdaken die groter zijn dan 35 vierkante meter bent u verplicht een professionele asbestver-

wijderaar in te schakelen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het verwijderen van asbest dakleien en

sterk beschadigde daken. U vindt professionele bedrijven voor onderzoek en -sanering op de website:

www.ascert.nl.

Dak kleiner dan 35 m?

Asbestdaken die kleiner zijn dan 35 m? mag v in de

meeste gevallen zelf verwijderen. U bent verplicht om

daarvoor eerst oestemming te vragen aan de gemeente

via www.hofvantwente.nl/omgevingsloket. Het materi-

aal mag bijvoorbeeld niet gespijkerd, gelijmd of geniet

zijn. Daken die met bouten vastgeschroefd zijn, mag

ze onbeschadigd zijn — zelf verwijderen.

de publieksbalie van de gemeente Hof van Twente zijn

pakketten verkrijgbaar waarin v alle benodigdheden

vindt voor het veilig verwijderen van uw asbestdak. Dit

pakket kunt u alleen ophalen met de instemmingsbrief

waarin staat dat v het dak zelf mag verwijderen. In het

pakket zit onder meer beschermende kleding, mondmaskers en materiaal waarin uw het asbest kunt

verpakken en gratis afvoeren naar het milieupark (Bruins en Kwast).

  

 

   

Afvoeren asbest is gratis tot 35m?

U kunt het asbest van een dak dat niet grofer is dan 35 m? (circa 500 kg} gratis afvoeren naar het

Milieupark in Goor (Bruins en Kwast. Voorwaarde is wel dt het asbest goed verpakt is in dubbel

plasticfolie of in de platenzak die u van de gemeente ontvangt bij het doe-het-zelf-pakket. Helaas komt

het toch nog voor dat asbest illegaal wordt gedumpt.

De kosten van het opruimen van illegaal gedumpt asbest bedragen tussen de 600 tot 2.000 euro per

keer. Gemeenschapsgeld dat de gemeente liever aan andere zaken besteedt.

Als u daadwerkelijk zelf aan de slag gaat is een goede voorbereiding van belang. Milieu Centraal

heeft een duidelijk flmpje op haar website staan. În dat fimpje ziet u waar u aan moet denken. Kijk

voor het filmpje op: www.milieucentraal.nl/asbestverwijderen.

 

 

Tip: Samen doen is vaak goedkoper

Misschien zijn er in uw straat of buurt meer daken met asbest. Als u samenwerkt met uw buren scheelt

dat regelwerk en kunt u de kosten wellicht delen.

De provincie Overijssel ondersteunt in de aanpak van het verwijderen van asbestdaken. De provincie

heeft onder andere een draaiboek gemaakt voor eigenaren met een klein asbestdak die dat gezamen-

lijk willen verwijderen. Dit draaiboek vindt u op de website van de provincie Overijssel: htips://www.

overijssel.nl/onderwerpen/asbest-dak/asbestdaken-informatie-dakeigenaren/

 

Ook Buurkracht onderzoekt de mogelijkheid om buurten of straten te ondersteunen in het gezamen-

lijk verwijderen van kleine daken. Provincie en gemeente ondersteunen dit ief. Buurkracht start

met een enquête onder eigenaren van een asbestdak. Dakeigenaren ontvangen hierover een brief.

 

 

Wat kost het verwijderen van een asbestdak?

De kosten voor het laten verwijderen van een asbestdak verschillen. Het hangt onder andere af van

de grootte en bereikbaarheid van het dak. Ook tussen bedrijven die asbest verwijderen kan nog een

prijsverschil zitten. Op de website www.milieucentraal.nl en website van de provincie Overijssel (re-

kentool] vindt v een indicatie van de kosten.

 

 

Hoe vraag ik subsidie aan voor de sanering van mijn asbestdak?

De gemeente biedt de mogelijkheid om voor de professionele verwijdering van uw dak subsidie aan

e vragen. Voordat het dak verwijderd kan worden, moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd

‚en een sloopmelding worden ingediend. Na instemming met de sloopmelding kan gestart worden met

de verwijdering van uw dak. De subsidieaanvraag dient u achteraf bij de gemeente in maar uiterlijk

binnen ó maanden nadat u het dak gesaneerd heeft. Meer informatie vindt u op de website van

de gemeente: https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/gemeentelijke-subsidie-sanering-

asbestdaken.html

 

 

Toekomstig leenfonds asbestdaken

Particuliere eigenaren

Er wordt gewerkt aan een (landelijk] leenfonds voor eigenaren van een asbestdak die de verwi

niet zelf kunnen betalen. Dit is geen nieuwe subsidieregeling van de Rijksoverheid maar een mogelijke

heid om geld te enen om uw asbesthoudende dak te kunnen vervangen. Houdt v de gemeentepagina

in het Hofweekblad en de website in de gaten. Zodra hierover meer duidelijkheid i melden wij dat.

  

Bedrijven

Voorlopig komt er geen landelijk leenfonds voor de verwijdering van asbestdaken door bedrijven

maar het rijk zoekt naar andere opties. Eind 2020 komt hierover meer duidelijkheid.

Asbestdak eraf en zonnepanelen er op?

Overweegt u uw asbestdak te vervangen en op het nieuwe dak zonnepanelen te plaatsen, het dak te

isoleren of op een andere manier of te verduurzamen? Dan kunt wellicht gebruik maken van de Ener-

gie bespaarlening. Hierover vindt u informatie op de website van de provincie Overijssel of http://

www.energiebespaarlening.nl/overijssel. Ook kunt u gebruik maken van de informatie en adviezen

van Duurzaam Thuis Twente (htips://www.duurzaamthuistwente.nl/subsidies/.

Asbestdak en verzekering

Als uw asbestdak beschadigd raakt — bijvoorbeeld door brand, een hagelbui of instorting — kunnen er

asbestdeeltjes in uw omgeving terechtkomen. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie voor de omgeving

ontstaan. De kosten om dit op te ruimen kunnen hoog oplopen.

Advies: Check of uw opstalverzekering de opruimkosten van asbest vergoedt en tot welk bedrag (mis-

schien is er een maximum). Verzekeraars kunnen hun voorwaarden, dekking en premie aanpassen.

 

Meer informatie over de verwijdering van uw asbestdak?

Komt u er niet uit, heeft u een vraag over de verwijdering van uw asbestdak? Neem dan contact op

met de medewerkers van de afdeling Leefomgeving gemeente Hof van Twente. Zij zijn bereikbaar via

telefoonnummer 0547-858585.

Asbest en Gezondheid

Door het langdurig inademen van veel losse asbestvezels kun je ziek worden. Zolang asbest goed

vastzit in het dragermateriaal en dit niet beschadigd is, komen er geen losse vezels vrij in de lucht. Als

asbesthoudend materiaal beschadigd raakt komen de vezels vrij in de lucht en kunnen die ingeademd

worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je n asbest boort of zaagt. Of bijvoorbeeld bij een brand,

storm- of hagelschade. De kans dat je ziek wordt, wordt pas groter als je vaak en veel asbestvezels

hebt ingeademd. Het is dus belangrijk om voorzichtig om te gaan met asbest en onnodige extra bloot-

stelling aan asbest te voorkomen.

Meer informatie over asbest en gezondheid staat op https://ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/

asbest/asbestengezondheid/

Asbest in de bodem?

Projectbureau Bodemasbestsanering (BAS) ruimt het op

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering} ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Over-

ijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en

Hof van Twente. Het projectbureau is gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente.

 

  

 

 

  

Het project wordt gefinancierd door de Rijksoverheid met een bedrag van 38 miljoen voor de ko-

mende vier tot vijf jaar. De geldstromen lopen via de provincie Overijssel.

Doel van het project is om de leefomgeving van de bewoners zo asbestvrij mogelijk te maken en

daarmee zo schoon en veilig mogelijk.

Omdat een grote hoeveelheid asbest opgeruimd moet worden en de 38 miljoen daarvoor niet vol

doende is, wordt in het project voorrang gegeven aan locaties waar de kans groot is dat volwassenen

of kinderen in contact komen met asbest in de bodem. Denk hierbij aan particuliere (volks}tuinen,

speeltuinen, maneges, crossbanen en recreatieterreinen.

Hebt u vragen over bodemasbestsanering, vermoed u dat er asbest in uw tuin aanwezig is of wilt u

een project aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Projectbureau. De con-

tactgegevens van projectbureau BAS vindt u hieronder.

Projectbureau BAS

  

PA d

« De Höfte 7, 7471 DK Goor

E” - Postbus 54, 7470 AB Goor

55am Tel: 0547 - 858585
Email: BAS@hofvantwente.nl

bodemasbestsanering www.bodemasbestsanering.nl

 

Ontvangst bruidsparen door burgemeester Ellen Nauta

Sinds de uitbraak van het corona-virus heeft burgemeester Ellen Nauta geen be-

zoeken kunnen brengen aan 60- en 65-jarige bruidsparen n Hof van Twente.

Vanaf 1 juli 2020 worden deze bezoeken weer hervat, mits het bruidspaar prijs

stelt op een bezoekje en eventueel media-aandacht.

 

De bruidsparen die in de maanden maart t/m juni een diamanten of briljanten jubileum vierden

werden door burgemeester Nauta uitgenodigd voor een ontvangst in het gemeentehuis.

Maar liefst 10 bruidsparen maakten van deze uitnodiging gebruik. Een aantal heeft zich vanwege

andere verplichtingen of om gezondheidsredenen moeten verontschuldigen.

Na een toespraak en een kort vraaggesprek met de jubilarissen nam de burgemeester de tijd voor

een persoonlijk gesprek met de afzonderlijke jubilarissen. Op bladzijde 7 van deze krant vindt u

een verslag en foto's van deze bijeenkomst.  



Subsidiebedragen isolerende maatregelen tijdelijk

verhoogd 
De subsidiebedragen voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (WE's) van de landelijke regeling

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) zijn tijdelijk verhoogd. Het gaat om een tijdelijke verhoging van 10%

tot ongeveer 30% van de investeringskosten. Met dit besluit wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK] woningeigenaren financieel extra ondersteunen zodat zij hun huis kunnen verduurzamen

Om als partieuliere woningeigenaar in aanmerking te komen voor een verhoogd subsidiebedrag moet de wonin-

geigenaar minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en deze maatregelen betalen tussen 1 juni 2020 en 31

december 2020. WE's die ná 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, kunnen

gebruik maken van de verhoogde subsidie. Aanvragen moeten viterlijk op 31 december 202Ô worden ingediend om

n aanmerking te komen voor de subsidieverhoging. De overige voorwaarden van de SEEH-regeling voor particuliere

woningeigenaren en WE's blijven ongewijzigd

 

Kijk voor meer informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie op wwwrvo.nl/seeh

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle

ije hebbenof je inzetten voor zaken die er echt toe doen?

o NDEn ii wiigerse eveer |21

Onderstaande vacature is slechts een

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

ligerszaken@salut-welzijn.nl

 

ruime aanbod.

of mail vrijwil-

de Bibliotheek

 

Voor de bibliotheek Hof van Twente zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

Omschrijving vriwiligerswerk

Jongeren begeleiden ijdenseen workshop op t gebied von dg vordighedenen/oF echriek, i de bibl

 

Jouw profiel

© Je beschikt over talent, enthousiasme en tijd, op het moment datjij kunt

* ekunt gemokkeik communiceren metverschilende doelgroepen, metname met jeugd in d lefijd 4 It
iaar

* Je beschikt over goede digitale vaardigheden

« Je kunt zelfstandig een groepje kinderen begeleiden

Werkuren per week/maand

Eén of meerdere dagdelen per week in de schoolvakanties

Wij bieden

Een kort inwerkprogramma en training op het gebied van techniek workshops, een leyke leerzame- en inspire-

rende werkplek en nog zoveel meer…

Doelstelling organisatie

EE be

schatkamer vol materialen, ideeën en verhalen. ledereen kan binnenlopen en bezoekers kunnen er ongestoord

verblijven, werken, rondneuzen en discussiëren. Als vrijwilliger heb jij daarin een belangrijke rol.

 

 

  

  

 
WIJKBEHEER

Jij en wi)(lz) aan zet!

 

 

. is wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde

n het buitengebied dat bij die kernen hoort

Aecrisch wijkbohoerder voor de hele Hof van Twente
Werkdagen: ma-di-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 terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook uw emailadres erbij te vermelden.

Het WhatsAppnummer hiervos

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

 

 

Burendag zaterdag 26 september 2020

De afgelopen maanden hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om naar elkaar om te kijken in de buurt. Met Burendag geven we

daar extra aandacht aan. We vieren dat er zoveel buurtbewoners zijn die voor elkaar klaar staan. Met elkaar mooie ideeën uitwer-

ken en activiteiten ondernemen in de buurt. Deze Burendag zal net iets anders zijn dan anders. Goed contact met buren is in deze tijd

nog belangrijker dan voorheen, en gezondheid staat boven alles. Natuurlijk doen we dat veilig, we houden voldoende afstand en

we vieren het op een veilige manier voor de deur!

 

 

 

Het Oranjefonds biedt buurtorganisaties met goede plannen een financiële bijdrage om de plannen op Burendag vitte voeren. Deze buurtiniiatieven variëren van

het maken van bankies, opfieuren van de straat, sport en spelactviteiten, straatfeesten, kerstversiering maken, het opruimen en schoonmaken van de buurt en nog

heel veel meer... Via www.burendag.nl kunnen ale buurten van Nederland zich aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen

De aanmelding voor Burendag 2020 is weer gestart, wees er snel bi

   

 

Wijkbeheer steunt de buurtinitiatieven en zal deze dag een aantal locaties gaan bezoeken. Ook wij willen

met Burendag onze inwoners dichter bij elkaar brengen!

  

Wij denken mee

Wijkbeheer staat open voor uw ideeën en denkt graag mee met uw plannen. Heeft v een leuk idee voor uw

straat of buuri? Of wilt u de kwaliteit van uw woonomgeving verbeteren? Neem dan contact op met de wijke

regisseurs van de gemeente Hof van Twente. Voorwaarde voor het idee is dat buurtbewoners erbij befrokken

worden, zodat r verbinding en ontmoeting onfstaat in de buurt

Voorbeelden

iSe ea weeh eece k e

N e EN

mooier fe maken, eic.
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WI zijn

  
 

www.hofvantwente.nl

 
® hof van twente

Ontwerpbestemmingsplan

‘Markelo, herziening Hemmelweg

ong.’

Van 9 juli tot en met 19 augustus 2020 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan ‘Markelo, herziening Hemmelweg ong/ voor een ieder

ter inzage.

De gemeente Hof van Twente heeft het plan om de locatie van

de volkstuintjes aan de rand van Markelo te herontwikkelen

naar 12 grondgebonden woningen. Het gaat daarbij om 8 rij-

woningen ten behoeve van een CPO-project en 4 twee-aaneen

gebouwde woningen

Door het ontbreken van de juiste gebruiks- en bouwregels past

deze ontwikkeling niet in het geldende bestemmingsplan. Om

de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is deze herzie-

ning van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.MKHEMMEIWEG-OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloa-

den van: htip://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

MKHEMMELWEG-/NL.IMRO.1735. MKHEMMEIWEG-OP10,

 

jdens de inzagetermijn kan iedereen schrifteik of mondeling (op

afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof

van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

‘Woningbouw Hemmelweg

Markelo’

 

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwa-

liteitsplan ‘Woningbouw Hemmelweg Markelo' van 9 juli tot en

met 19 augustus 2020 voor een ieder ter inzage.

In het beeldkwaliteitplan zijn de welstandscriteria voor het plange-

bied opgenomen. Dit vormt bij de aanvraag omgevingsvergunning

het toefsingskader voor de stadsbouwmeester.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-

mingsplan 'Markelo, herziening Hemmelweg ong.’ fer inzage en

in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op grond van de gemeen-

telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak]

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente,

Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbestemmingsplan

‘Markelo’

Van 9 julit/m 19 augustus 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan

‘Markelo' voor iedereen ter inzage.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal

verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woon-

wijken in Markelo. Het doel is de geldende regelingen e actu-

aliseren, te standaardiseren en te gwgnclwseren Het betreft hier

‚een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat

er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In

hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie

bestemd.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-roo/2planidn=NL.IMRO.1735.MK-OP1O.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden _ van: _ http://ftp.hofvantwente. nî/Êeo/p\unnen/

NL.IMRO.1735.MK-/NL.IMRO.1735.MK-OP1O.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

Gewijzigde vaststelling bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Hof van

Twente, herziening Potdijk 7

Markelo’

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twen-

te het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, herzie-

ning Potdijk 7 Markelo' gewijzigd vastgesteld.

Aan de Enkelaarsweg 5, Potdijk 7 Klompmakersweg 7 en Riet-

dijk S. allen gelegen in het buitengebied van Merkelo, zijn

voormalig agrarische erven aanwezig. Op alle locaties zijn

agrarische bedrijfsactiviteiten besim?i d. Het plan is de sterk

verouderde en [andschaps-ontsierende bedrijfsbebouwing in het

kader van de Rood voor Rood regeling te slopen. In ruil daar-

voor wordt het recht op de bouw van twee compensatiewonin-

gen verkregen

Beide woningen worden geredliseerd op het perceel Potdijk 7

te Markelo. Om deze ontwikkeling mogelijk e maken is een

herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In 2018 is een eerdere versie van dit plan vastgesteld. Tegen dit

plan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van

de Raad van State. Dit beroep is nog niet behande\áp Intussen

zijn na overleg met de appellanten en initiatiefnemers afspraken

gemaakt omtrent de plannen wat heeft geleid tot de opstelling

van dit gewijzigde bestemmingsplan. Hierin wordt één woning

minder mogelijk gemaakt dan n het oorspronkelijke plan, maar

de sloopoppervlakte blijft gelijk.

Vervolg

Het vastgestelde plan ligt van 16 juli 2020 tot en met 26 augustus

2020 voor een ieder ter inzage en is in e zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxMKpotdijk7-VS20.

De bestandenvan hetdigitale bestemmingsplan zijn tedownloaden

van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BG-

xMKpotdijk7./NL.IMRO.1735.BGxMKpotdijk7-VS20

 

Tijdens de inzagetermijn kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag be-

roep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend;

- die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe n staat te zijn

jeweest;

diehet net eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling

van het plan zijn aangebracht.

Degene Ä:e beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorziter van genoemde Af-

deling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedtde dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op

dat verzoek is beslist.

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

‘Ontvangen op

Twickelerweg 9, Ambt Delden

het kappen van een eik 26 juni 2020

Goorseweg 27a, Markelo

het koppen van bomen 25 juni 2020

  

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Blokstegenweg 3, Ambt Delden

het verbouwen van een woonhuis en hef bouwen van een bijge-

bouw, ter inzage vanaf woensdag Ì juli 2020 12 augustus 2020

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het oprichten van drie sleufsilo's,

ter inzage vanaf dinsdag 30 juni 2020

Bernhardstraaf 29, Delden

het wijzigen van de voorgevel van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 1 juli 2020

Langestraat 27, Delden

het kappen van een lulpenboonm, ter inzage vanaf zaterdag 27 juni

2020, herplanverplichting 8 augustus 2020

Rupperink 7, Delden

het bouwen van een aanbouw aan een woning,

terinzage vanaf donderdag 2 juli 2020 _ 13 augustus 2020

Reactie tot

11 augustus 2020

12 augustus 2020

 

Vervolg

Goorseweg 7, Diepenheim

het verbouwen en vergroten van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 2 juli 2020

Nijstadstraat 12, Diepenheim

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 27 juni 2020

Deldensestraat 67, Goor

het aanleggen van een paardenrijbak,

ter inzage vanaf zaterdag 27 juni 2020

Usvogelstraat 17, Goor

het bouwen van een carport en een kapconstructie op de bestaan-

de garage en carport,

ter inzage vanaf zaterdag 27 juni 2020

Holterweg 13a, Markelo

het kappen van een kastanje, ter inzage vanaf

zmercÊg 27 juni 2020, herplantverplichting

13 augustus 2020

8 augustus 2020

8 augustus 2020

8 augustus 2020

8 augustus 2020

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Leusmanweg 4, Markelo

het verbouwen van een bedrijfshal

Melding Activiteitenbesluit
 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Spenkelinksweg 4, Ambt Delden

het veranderen van de inrichting (bouw kapschuur)

 

 

Intrekken omgevi

(regulier)

gsvergunning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening _ pooctie toft

Peuscher 8, Diepenheim

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling, ter inzage

vanaf woensdag 1 juli 2020 12 augustus 2020

  



Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 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 bezwarenprocsdure 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 v binnen zes weken

na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Neder-

land te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

ij 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-

spraakfoí schriftelijk zienswijzen indienen.

 

 

Voorlopige voorziening

idens 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

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v 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: 0547858585

 

 

Vervolg

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe}

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluiten 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 cnl:dwebsite MIps://ww’3:.bcfänvweule.nl/uc-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Bentelo

- Drank- en Horecavergunning De Breborgh, Kieftenweg 19 (01-

07-2020}

Stookontheffing

De volgende ontheffing is, onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

 

-Rijssenseweg 4 Ambt Delden, 1-11-2020 tot 1-11-2022 (1-7-2020)

De ontheffing ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inza-

ge. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze

ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de onthef-

fing schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van de

jemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene

ä\e bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorziening

verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

www.hofvantwente.nl

De gemeente Hof van Twente start vanaf half juli a.s. met een

proef om camera's te plaatsen bij milieu-eilanden, ondergrond-

se afvalcontainers en oud-papierlocaties waar veel afval bijge-

Rlaavsv/ìedumpv wordt. Kijk voor meer informatie hierover naar
et persbericht op de voorpagina van dit Hofweekblad, of kijk

op www.hofvantwente.nl voor meer informatie.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het :

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT MILIEU-

PLEINEN, ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS EN

OUD PAPIERLOCATIES 2020 vastgesteld.

Op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Alge-

mene plaatselijke verordening gemeente kan de burgemeester

besluiten tot het instellen van cameratoezicht voor een bepaalde

duur, voor het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen

die voor iedereen toegankelijk zijn. De inwoners worden geïnfor-

meerd door het plaatsen van borden bij de befreffende locaties.

De hierna volgende gebieden zijn aangewezen als gebied

waar comeratcezicht plaatsvindt

* Alle milieupleinen, ondergrondse afvalcontainers en oud pa-

pierlocaties bestemd voor het inzamelen van afvalstoffen in

de gemeente Hof van Twente.

  

 

De camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard.

Behalve wanneer er strafbare feiten op de camerabeelden

staan. Dan kunnen de beelden worden gebruikt om die straf-

lâure ‘Î en op fe sporen en worden de gegevens gedeeld met
e poli

Voor het privacybeleid van de gemeente Hof van Twente verwij-

zen wij u naar de website

https://www.hofvantwente.nl/privacy-en-proclaimer.html.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking (9 juli

2020) en geldt tot en met 31 december 2021.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendma-

king van het besluit bezwaar maken bij de burgemeester van

de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 747 AB te Goor.

Nu3&re informatie over het maken van bezwaar en het instellen

van beroep kunt u vinden op de website www.hofvantwente.nl.

 
Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-

nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-

nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

 

De persoon die wij in het overzicht hieronder noemen heeft dit

niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblij:

plaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.

Daarom heeft ons college besloten de volgende persoon uit te

schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het

adres: onbekend.

 

Datum _ [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

[29-06-2020 | P. Panyi Onbekend

 

29-04-2020      

 
Burgemeester en wethouders

 


