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Ook bereikbaar onder: 14 05 47 VD'"d Jerdag

WhatsAppnummer tijdeg

Ù krijgt antwoord binnen T werkdag}

www.hofvantwente.nl e e

 

www.hofvantwente.nl. (tussen 09.00 en 12.00 uur} Dat kunt v doen op de volgende manieren:

/ augustus

2019

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: wwwhofvantwente/afval/milieupark

 
e Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

® Telefonisch: 0547-85 85 85

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

12.00- 19.30 uur tijdens de openingstijden (zie hiervoor]

09.00. 17.00 wur

09.00. 17.00 wur

09:00. 13.00 uur

 

Storingsnummer te Hof van Twente

Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de

09.00- 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

17.00- 19.30 uur « * Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

(voor bijv. rioleringen, gevonden huisdieren, storingen * Zaferdag van 09.00 tot 16.00 uur

openbare verlichting, eic.}

Openingstijden Milieupark:

 

 

 
«Ois wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buitengebied dat bij

Werkdagen: ma-di-do-vr

 
WIJKBEHEER

Jij en wi)(k) aan zet!

ie kernen hoort

 

.…wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde
en het buitengebied dat bi

«Ois technisch wijkbeheerder 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 te

emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Geniet van de zome 

…1koiî q wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook uw

In onze prachtige gemeente gaan steeds meer ondernemers en hobbyboeren in het buitengebied hun akkerranden inzagien

met bloemen.

Deze bloeiende planten zijn een |ust voor het oog en goed voor de biodiversiteit.

Om iedereen te laten genieten van deze zomerbloemen heeft wijkbeheer bloemen gekregen voor de verzorgingstehuizen in

onze gemeente

Een prachtige bos zonnebloemen fleurt iedere tafel op en brengt een glimlach op het gezicht van velen.

Samen met wat lekkers voor bij de koffie of thee maakt dit het zomerfeestje compleet!

  
 

Vrijwilligersvacature

 

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

ding 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? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAsWomail vrijwilligerszaken@

salut-welzijn.n

   

GASTVROUW/ -HEER

VOOR DE DAG-ONT-

MOETING ‘T KRUIS-

PUNT IN DIEPENHEIM

Franjeì

Ben jij die gezellige dame of heer die senioren

een mooie dag invulling wil geven? Meld je dan

aan als vrijwilliger!

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het ontvangen en begeleiden van deelnemers op de dag

ontmoeting ’T Kruispunt in Diepenheim. Samen leuke din-

gen doen, waarbij gezelligheid voorop staat. Bijvoorbeeld

wandelen, knutselen, spelletjes doen en samen genieten

van een heerlijke maaltijd

Jouw profiel

Affiniteit met ouderen, gashrij, gezellig en een luisterend oor:

Werkuren per week/maand

Om de week op vrijdag, start op 06-09:2019

Wij bieden

Begeleiding/ goede sfeer/ verzekering.

Doelstelling organisatie

T Kruispunt is bedoeld voor volwassenen waarbij sociaal

isolement dreigt of die het moeilijk vinden zelfstandig iets te

ondernemen. ’T Kruispunt i een dagactiviteit waarbij aan-

dacht voor elkaar en iets ondernemen centraal staat, rekening

houdend met fysieke en geestelijke mogelijkheden van de in-

dividuele deelnemer.

Aanvragen subsidie 2020 voor jaarlijks terugkerende en voor

eenmalige activiteiten

 

Het college van B&W heeft o

regels staan op de gemeentel

Er kunnen aanvragen worden

 

insdag 28 mei 2019 de subsidieregels voor 2020 vastgesteld. De nieuwe subsidie-

e web:

jediend voor:

 

   

 

 

   

. iaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

. eenmalige activiteiten (subsidieregels 9)

. eenmalige subsidie sportstimulering (subsi

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 daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden

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

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie]

Als u n voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen 0.9v. de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur, zorg, jeugd,

accommodaties, buurtschappen en promotie van de kernen dan komt u wellicht ook in 2020 voor een subsidie in aanmerking.

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

   

Subsidie eenmalige activiteiten

Subsidies voor investeringen Accommodaties (subsidieregel 5 a}

Bij subsidies voor investeringen word een bijdrage geleverd aan het in standhouden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke

welzijnsaccommodarties (sport, cultuur, jeugd en zorg] die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

Bent v van plan om met uw organisatie in 2020 een éénmalige acviteit e organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd of wlt

u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor 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 parlicipalie van kwetsbare

groepen vergroten en daarnaast 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:

° Aciivieiten die bijdragen aan parficipatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie

. Maatschappelijke initiatieven buurtschappen

° Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10}

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sporlverenigingen voor:

° Kwaliteisbevordering vrijwlligerswerk

Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicop, reintegratie en vitale senioren bij activteiten

Sportactiviteiten gericht op parlicipalie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen

Aciiviteiten gericht op ontwikkeling en ontmoefing van de jeugd

Aciiviteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

Bijdrage in de organisafie van groofschalige landelijke, internationale sporlevenementen

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode

1 juni tot 15 september 2019.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aonvraagformulier da te vinden is op onze websile. Voor het indienen van een

subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig

Aanvragen

U wordt geadviseerd 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 e 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/subsidies

Ontwikkeling op 39 erven door het Veegplan 2019

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner z

ondersteunen én mogelijk maken.

   

Eén van de manieren waarop we dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Dit doen we om het buitengebied

leefbaar en vitaal te houden voor nu en de toekomst. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan

worden in dit Veegplan ’bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert

een kosten- en tijdbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Op dit moment werken wij aan de

uitwerking van het tweede Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van dit tweede Veegplan

en het mogelijk opstarten van het derde Veegplan.

Veel animo

In februari van di jaar informeerden wij u over het grofe aantal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen hadden ondernemer

befrekking op het toevoegen van rood voor rood woningen in het buitengebied, kleinschalige vitbreiding van nietagrarische bedrijvigheid en ander

gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing{vat]. In de periode tot nu hebben de deelnemers erfinrichtingsplannen en haalbaarheidsonderzoe-

ken aangeleverd. Bij de erlinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene inpassing. ledere ontwikkeling op dat gebied draagt bij aan de ruim-

teljke kwaliteit n hef buitengebied. Deze rapporten samen maken deel uit van hef Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt de bestemming

gewijzigd. Ook zijn er ambtelijke wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kapschuren en soorlgelijke agrarische bouwwerken, die niet meer in gebruik zijn,

een sloopvoucher te krijgen

Deze sloopvoucher kan worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan e realiseren. De sloopvoucher kan ook worden verhandeld, zodat

de nieuwe eigenaar een ontwikkeling in het buitengebied kan realiseren. Een sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor de bouw van

een compensafiewoning, het vergrofen van een bestaande woning en/ofde uitbreiding van kleinschalige nietagrarische bedrijven. In het Veeg-

plan 2019 is veelwoldig gebruik van de sloopvouchers gemaakt. In tofaal wordt circa 30.000 m2 te slopen agrarische bebouwing ingezet. Door

het inzelten van de sloopvouchers ontstaat ook de sloopverplichting. Dat betekentdat als gevolg van dit veegplan in ofaal cirea 30000 m2 aan

leegstaande agrarische bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tjd

Inzagetermijn

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplon 2019 met ingang van donderdag 11 juli

2019 ter inzagete leggen. De inzagetermijn loopto en met woensdag 21 augustus 2019. Een ieder kan binnen deze termijn een zienswijze

indienen

Veegplan 2020

Gezien de getoonde belongstelling voor de eerste \wee versies van het veegplan overwegen we in het najaar van 2019 een derde Veegplan

voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dan kunt v zich nu al

bij ons aanmelden. Hopelijk s het volgende Veegplan dan voor u een uitkomstl

Wilt u meer weten?

oom docop mB R « B eiDvon d gonoan H
van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.nl

 



Nieuwe proeftuin Mineral Valley: Optimaliseren teelt vanggewas na snijmais

 

Naar aanleiding van vragen en

van een hoofdgewas geza

 

‚en vruchtbaarheid van de bodem.

Wat wil Mineral Valley doen?

Er leven veel vragen  

iatieven start het project ‘Mineral Valley’ in het najaar een nieuwe proeftuin. De nieuwe proeftui

met de bedoeling om de uitspoeling van meststoffen uit de grond te voorkomen.

Het voorkomen van stikstofuitspoeling werd de laatste jaren het meest genoemd als reden voor de teelt van

 

 

Voor het komende najaar wil Mineral Valley daarom graag met een groep van minimaal acht snijmaistelers aan de slag om praktijktoepassingen te vergelijken.

In de proeftuin bepalen de deelnemers zelf welke proeven of testen ze gaan uitvoeren. Voorbeelden kunnen zijn:

- onderzoek naar het effect van het beweiden van een groenbemester met schapen

het telen van een bloemenrijk nagewas

het inzetten van een mengsel met klaver

- het doorzagien van het onderzaairesulfaat.

Naast het doel om het resulfaat van het vanggewas te optimaliseren willen we ook kijken naar de beste strategie om een vanggewas onder te werken.

gericht op het verbouwen van een vanggewa: Een vanggewas wordt naast het verbouwen

n vanggewas. Mineral Valley vindt echter dat een vanggewas vooral ook een groenbemester is die bij kan dragen aan de vitaliteit

boeren over het optimaliseren van de teelt van een vanggewas. Wat is het juiste zaaimoment? Welke soort, of eventueel mengsel, is het meest geschikt na de maisoogst of als onderzaai/bijzaai? Ook over het vernietigen van het vanggewas bestaan veel meningen.

Hebtu ideeën over en/of wilt u werken aan de optimalisatie van de teelt van vanggewassen? Geef u dan op via info@mineralvalley.nl of neem contact op metNveopgeven kan tot 15 augustus 2019.

De proeftuin ‘Optimaliseren teelt vanggewas na snijmais’ wordt mede mogelijke gemaakt door onze partners: provincie Overijssel, Regio Twente en het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Mineral Valley

Het project Mineral Valley Twente is inmiddels in volle gang. Meer en meer ondernemers en organisaties zijn betrokken bij één van de proeftuinen. Op dit moment zijn er zo'n twintig proeftuinen in Twente in ontwikkeling en uitvoering. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: precisielandbouw, gebruik

van compost, werking van microorganismen in de bodem, mest en maaisel, het gebruik van de dunne fractie varkensmest als vervanger voor kunstmest en meten van bodemgezondheid. Mineral Valley Twente wordt ondersteund door een groot aantal partners. Meer informatie over Mineral

Valley Twente vindt u op: www.mineralvalley.nl. Of neem contact op met

DT

hof van twente
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www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning(regulier

Ontvangen op

Amalialaan 5 (voormalig adres Oude Bentelose-

weg 20), Delden

het bouwen van een woning met een schuur 19 juli 2019

De Mors 3, Delden

het kappen van twee bomen 26 juli 2019

Schoppenstede 15, Delden

het bouwen van een garage 24 juli 2019

Vossenbrinkweg 26, Delden

het plaatsen van een hekwerk 26 juli 2019

Dr. C.A.J. Quantstraat 20, Diepenheim

het verbouwen van een woning 25 juli 2019

Morsdijk 2, Diepenheim

het herbouwen van een woonboerderij 26 juli 2019

Provisoriestraat 2, Diepenheim

het plaatsen van een dakkapel 25 juli 2019

Buitenhagen 4, Goor

het plaatsen van twee dakkapellen 19 juli 2019

Beldsweg 31, Hengevelde

het vergroten van een ligboxenstal 25 juli 2019

Enterweg 7, Markelo

het verbouwen van een dwarsritschuurtoteenwoning _17 juli 2019

Hemmelweg 6, Markelo

het bouwen van een woning 25 juli 2019

Roosdomsweg 6a, Markelo

het aanleggen van een uitrit 23 juli 2019

Slagendijk Ic, Markelo

het bouwen van een woning 26 juli 2019

Voordesdijk 4, Markelo

het bouwen van een schuur 25 juli 2019

  

 

 

  

  

 

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

De Mors 3, Delden

het bouwen van een sporthal, ter inzage vanaf donderdag 1 au-

gustus 2019 12 september 2019

Vossenbrinkweg 47, Delden

het verbouwen van een woning en het plaatsen van een dakkapel,

ter inzage vanaf vrijdag 2 augustus 2019 13 september 2019

Grotestraat 33, Diepenheim

het wijzigen van het gebruik (winkelruimte t.b.v. wonen), ter in-

zage vanaf woensdag 31 juli 2019 11 september 2019

Haven 4, Goor

het bouwen van een kantoorgebouw, ter inzage vanaf zaterdag

27 juli 2019 7 september 2019

Fokkerstraat 2a, Markelo

het bouwen van een Kindcentrum, ter inzage vanaf donderdag

1 augustus 2019 12 september 2019

Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

   

De Mors 3, Delden

hettijdelijk plaatsen van units

Bretelerstraat 29e, Hengevelde

het bouwen van een woning

het trace vanaf de Entersestraat tot Rijssense-

weg 26 en Plasdijk 39, Markelo

hef aanleggen van een middensponningskabels

www.hofvantwente.nl

 

Museum 'Wendezoele’, Twickelerlaan 14 in Ambt

Delden.

het uitoefenen van een horecobedrijf (paracommercieel)

Deze ontwerpvergunning ligt vanaf 8 augustus 2019 gedurende

6 weken ter inzage.

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Bezwaar

Als u het nief 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 v viteen 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 vilgebreide

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 weken

na bekendmaking beroep instelen bij de rechtbank Oost-Neder-

land te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de vitgebreide procedure. Beroep

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

diend tegen het onwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid wordt eerst een ontwerpbesluitter inzage gelegd. Tegen dit

ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Vervolg

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning [of het besluii. 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 Ie stellen. Als u van

mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan om-

dat 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.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en ís 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.hofvontwente.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 https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

 

 


