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HOFNIEUWS

Adressen en telefoonnummers

www.hofvantwente.nl

In verband met de cyberaanval kunnen
wij niet de dienstverlening leveren, zoals u
van ons gewend bent.

Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85
Ook bereikbaar onder: 14 05 47
WhatsAppnummer: 06 - 57 81 34 91
(U krijgt antwoord binnen 24 uur)
U kunt ook chatten met de gemeente via:
www.hofvantwente.nl. (tussen 09.00 en 12.00 uur)

Kijk op www.hofvantwente.nl en
www.hofvantwente.nl/storinggemeentehuis
voor de actuele status van onze dienstverlening.
Komt u in aanmerking voor onze beperkte
dienstverlening?
Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Schrijf je nu in als Junior Energie Coach en bespaar direct energie én geld

20 januari
2021

Storingsnummer gemeente Hof van Twente
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:
• 06 - 11 30 88 27
Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. 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 over de cyberaanval.

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:
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Prentenboek "Reis mee met Bic en Lev" voor elke basisschool
Van 20 tot en met 30 januari zijn het de Nationale Voorleesdagen.

“Woon jij in een huurhuis van Viverion of Wonen Delden, binnen de grenzen van de gemeente
Hof van Twente, en ben je tussen de 7-12 jaar oud? Doe dan mee aan dit superleuke spel waarmee je zelf energie én dus ook geld kunt besparen”, vertelt Marianne Hutten als coördinator
van HofPower. “Meld je direct aan via www.juniorenergiecoach.nl, en ontvang een startpakket
per post met daarin enkele opdrachten. Meedoen is gratis! Het kost je zo’n 15 tot 30 minuten
per week en dat vijf weken achter elkaar. Je maakt ook kans op mooie prijzen en je leert op
een leuke manier over je energieverbruik. Het spel start op 27 februari en duurt vijf weken.
Twijfel je nog of je meedoet? Op de website van Junior Energie Coach staat een test als voorproefje. Wees er snel bij, want er is slechts plek voor deelname van maximaal 65 gezinnen.”

Alle basisscholen in Hof van Twente hebben het prentenboek "Reis mee met Bic en Lev" ontvangen.
Dit kinderboek is uitgegeven door HofPower, het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en techniek.
Het verhaal gaat over de schapenvriendjes Bic en Lev die een reis maken door gemeente Hof van Twente, op zoek
naar een ideale plek. Ze komen langs allemaal herkenbare, duurzame plekken in de gemeente. Het verhaal (op rijm)
is geschreven door medewerkers van de gemeente en geïllustreerd door het Goorse talent Lisa Kranenberg.
Het verhaal is ook digitaal te lezen op www.hofpower.nl

Met een tv-held op Lampenjacht
en stekkerexpeditie
Vijf weken lang gaat tv-held Varkentje
Rund - in de rol van Junior Energiecoach met gezinnen praktisch, leuk en leerzaam
energie besparen. Wekelijks zijn er populaire Junior Energiecoach-filmpjes,
gevolgd door leuke en geheime challenges, winacties, interessante weetjes en
spellen. Wie durft mee op lampenjacht
of stekkerexpeditie!? Kinderen worden
echte Junior Energiecoaches. Net als hun
tv-held Junior Energiecoach. Ook leuk en
leerzaam voor ouders natuurlijk!

In de gemeente Hof van Twente bestaan diverse kinderopvanginstellingen, die verschillende vormen van kinderopvang aanbieden. Deze
instellingen zijn over de hele gemeente verspreid. In elke kern is een mogelijkheid voor kinderopvang aanwezig. Op de website: www.
landelijkregisterkinderopvang.nl staat hierover meer informatie. Hier kunt u ook alle inspectierapporten m.b.t. deze organisaties vinden. In
het register zijn recent de volgende wijzigingen aangebracht:

Gratis meedoen
Huurders van Viverion en Wonen Delden in Hof van Twente kunnen gratis
meedoen. Zij hebben afgelopen week
een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus gekregen. Voor dit project wordt
samengewerkt met gemeente Hof van
Twente. Aanmelden of meer informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.
nl. Inschrijven kan tot en met 20 februari. Voor een schoner milieu en vollere
portemonnee; ik doe mee! Meer weten?
Kijk op www.juniorenergiecoach.nl.

Per 11 januari 2021 zijn de volgende kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang uitgeschreven in verband met
verhuizing:
• KDV De Zwaluw, Burg. De Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo (LRK 712632414)
• BSO De Zwaluw, Burg. De Beaufortplein 13, 7475 AG Markelo (LRK 229645896)
• KDV De Welp, J. Ooststraat 13, 7475 CX Markelo (LRK 321870530)
• BSO De Welp, J. Ooststraat 13, 7475 CX Markelo (LRK 308330936)
• KDV Papillon, J. Ooststraat 13a, 7475 CX Markelo (LRK 157258087)

Landelijk Register Kinderopvang

Per 12 november 2020 zijn de volgende kinderdagverblijven ingeschreven:
• KDV Kindcentrum Markelo, Koekoekslaan 2a, 7475 CN Markelo (LRK 299629314)
• BSO Kindcentrum Markelo, Koekoekslaan 2a, 7475 CN Markelo (LRK 266498097)
Per 1 januari 2020 zijn de volgende kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang ingeschreven:
• KDV Kinderopvang Papillon, Prinses Irenestraat 11, 7475 BW Markelo (LRK 260944233)
• BSO Mirakel, Prinses Irenestraat 11, 7475 BW Markelo (LRK 235344849)

Per 11 januari 2021 is de volgende kinderopvangvoorziening uitgeschreven in verband met sluiting:
• Kindcentrum 't Hummelheukske, Bretelerstraat 16, 7496 PP Hengevelde (LRK 889405839)
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20 JANUARI 2021
Vervolg
Kluunvenneweg 5 a, Markelo

Omgevingsvergunningen

het kappen van vijf eiken,
ter inzage vanaf woensdag 13 januari 2021

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)			
					Ontvangen op
Markeloseweg 2, Goor
het kappen van een beuk

5 januari 2021

het kappen van een berk

5 januari 2021

het kappen van bomen

6 januari 2021

het kappen van een boom

7 januari 2021

het bouwen van een tuinhuis

4 januari 2021

het bouwen van een erker

6 januari 2021

het plaatsen van een carport

7 januari 2021

Rembrandtstraat 1, Goor

Sluisstraat t.h.v. huisnummer 14, Delden
Stationsweg 6, Delden
De Bosweide 4, Bentelo
De Dinkel 32, Delden

Greekerinckskamp 6, Delden
Bentelosestraat 77, Ambt Delden
het bouwen van een woning

31 december 2020

het wijzigen van het gebruik

7 januari 2021

Verbeekstraat 1 c, Delden

Oude Haaksbergerweg 4 a, Diepenheim
het vergroten van een woning

23 december 2020

W.B. Scheidingsweg 6, Hengevelde

het bouwen van een woning met bijgebouwen en het aanleggen
van een uitrit
30 december 2020

Iependijk 1, Goor

het verbouwen van een winkelpand

17 december 2020

het bouwen van een opjaagkelder

8 december 2020

Bovenbergweg ongenummerd, Markelo
Kuipersweg 10, Ambt Delden
het bouwen van een woning

BEKENDMAKINGEN

13 november 2020

Informatie om te reageren
18 februari 2021

Veldweg ong. (nabij huisnummer 5), Ambt Delden

het legaliseren van een tijdelijk geplaatste zeecontainer,
ter inzage vanaf dinsdag 12 januari 2021
17 februari 2021

Kanaal ZZ ongenummerd , Ambt Delden
het uitgraven van een kikkerpoel,
ter inzage vanaf woensdag 13 januari 2021

Kuipersweg 7a, Ambt Delden

18 februari 2021

het legaliseren van een uitrit met toegangsweg, ter inzage vanaf
woensdag 13 januari 2021			
18 februari 2021

Diepenheimseweg 12, Goor

het kappen van twee eiken, ter inzage vanaf dinsdag 12 januari
herplantverplichting			
17 februari 2021

Hazendammerweg ongenummerd, Diepenheim
het kappen van twaalf elzen,
ter inzage vanaf maandag 11 januari 2021

16 februari 2021

het verbouwen van een woning,
ter inzage vanaf maandag 11 januari 2021

16 februari 2021

Brinkweg 5, Markelo
Kooidijk 7, Markelo

het kappen van twee populieren en een kastanje,
ter inzage vanaf maandag 11 januari 2021
16 februari 2021

Veldmolen 7, Delden

het plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vanaf woensdag 13 januari 2021

Grotestraat 26, Goor

18 februari 2021

Torendijk 4, Delden

het kappen van een den, ter inzage vanaf maandag 11 januari
2021 herplantverplichting			
16 februari 2021

Ensink ongenummerd, Goor

Loosboersstraat 50, Markelo

Blokstegenweg schuin tegenover nummer 1e,
Ambt Delden
Nijhofweg 5, Diepenheim

het kappen van 14 wilgen, ter inzage vanaf vrijdag 8 januari
2021 					 12 februari 2021

het bouwen van een serre

6 januari 2021

Scherpenzeelseweg ongenummerd, Goor
het bouwen van 14 woningen

30 december 2020

Beukenlaantje 2 a, Markelo

Bollenweg 2 a, Ambt Delden

het kappen van populieren, drie eiken en het uitdunnen van een
eik opstand, ter inzage vanaf donderdag 14 januari 2021 herplantverplichting
19 februari 2021

Weldammerstraat 1, Hengevelde

Verleende omgevingsvergunningen
(regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
					
		
Twickelerweg 11, Ambt Delden

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 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 is ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit).

19 februari 2021

Reactie tot

Wil je graag ervaring opdoen,
andere mensen ontmoeten,
een zinvolle tijdsbesteding
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 SAS 06-20894999 of mail
vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

VACATURE BUSCHAUFFEUR M/V

het bouwen van een loods en het aanleggen van een uitrit,
ter inzage vanaf woensdag 13 januari 2021 18 februari 2021

Melding Activiteitenbesluit
Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving		
Hengevelderweg 6, Diepenheim

het realiseren van een bedrijfshal voor met name opslag van de
exploiterende bedrijven HG montage en HG zonnepanelen.
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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 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 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 genoemde 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) raadplegen 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.

Vrijwilligersvacature

Zoek je een gezellige, nooit saaie,
vrijwilligersbaan?

het vergroten van een woonboerderij voor realisatie tot inwoning,
ter inzage vanaf woensdag 13 januari 2021
18 februari 2021

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het kappen van 15 elzen,
ter inzage vanaf donderdag 14 januari 2021

Beroep

16 februari 2021

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
en het vervangen van de kozijnen aan de woning, ter inzage vanaf vrijdag 8 januari 2021		
12 februari 2021

het bouwen van woningen en het aanleggen van een toegangsweg
				
18 december 2020

Als u het 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 bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Zienswijzen

het verbouwen van een kantoorpand tot een tandartsenpraktijk,
ter inzage vanaf woensdag 13 januari 2021 18 februari 2021

het bouwen van een woning,
ter inzage vanaf maandag 11 januari 2021

Bezwaar

Vervolg

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 beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

Werkuren per week/maand

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen 14:00 en
15:00 uur.

Wij bieden

Een gezellige vrijwilligersbaan als BSO-chauffeur mét vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling organisatie

Kinderopvang Hof van Twente is een organisatie met een maatschappelijke
doelstelling. Er zijn geen aandeelhouders en verdiensten worden ingezet
om te investeren in de kwaliteit en het aanbod van onze dienstverlening
aan ouders en kinderen.
Onze missie; Wij zijn de betrokken en professionele partner voor de ontwikkeling van het individuele kind van 0-13 jaar en maken kinderopvang
bereikbaar voor ouders in de gemeente Hof van Twente.

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het veilig vervoeren van kinderen van school naar de BSO. In de
eigen taxi bus van kinderopvang Hof van Twente.

Onze visie: Bij ons staan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind
tot 13 jaar centraal door intensieve samenwerking binnen de driehoek
ouders-school/partners-kinderopvang.

Jouw profiel

Ons motto: Ontwikkelen doe je Natuurlijk Samen!

Je bent een leuke, lieve en gezellige persoonlijkheid, en in het bezit
van rijbewijs B.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

