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Meer digitale service voor inwoners en bedrijven

Met ingang van 10 maart heeft Hellendoorn opnieuw de dienstverlening
aan inwoners en ondernemers verbeterd. Vanaf die datum zijn er veel meer
mogelijkheden om de persoonlijke pagina op de website (Mijn Hellendoorn)
te gebruiken waardoor een snellere
dienstverlening mogelijk wordt.
Burgemeester Raven: “Uitgangspunt
is dat we steeds meer de klant centraal
stellen en niet onszelf”. Nadat vorig
jaar al de nieuwe vraaggerichte website in gebruik is genomen, wordt nu
volop ingezet op het verder inrichten
van het persoonlijke gedeelte van het
digitaal loket. De digitale dienstverlening wordt ook in de nabije toekomst
nog verder ontwikkeld door het verbeteren van de afhandeling van telefonische vragen.
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Mijn Hellendoorn
Om een persoonlijke pagina op www.
hellendoorn.nl aan te maken, moet de
eerste keer worden ingelogd met een
DigiD. Op de persoonlijke pagina is te
zien welke meldingen openbare ruimte door de inwoner zijn gedaan, zowel
lopende als afgehandelde. Ook zijn
aan- en afmeldingen hondenbelasting
digitaal beschikbaar en bezwaren tegen belastingen.
Op deze manier wordt een flinke stap
gezet met het via Mijn Hellendoorn inzien van de status van zaken die met
de gemeente geregeld zijn, inclusief
documenten die daarbij horen. Ook
meldingen die bij de gemeente zijn
gedaan en de manier waarop deze zijn
afgehandeld zijn digitaal beschikbaar.

Het Ravijn – zwem sport zorg heeft ITS
Keurmerk ontvangen

Het Ravijn – zwem sport zorg – is
goedgekeurd voor het dragen van het
ITS Keurmerk. Het ITS keurmerk is
een internationaal toegankelijkheidssymbool voor gebouwen. Het Ravijn
verkreeg het keurmerk op basis van
de drie basiskenmerken van toegankelijkheid, te weten: bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid. Het
sportcomplex voldoet aan de Integrale
Toegankelijkheid Standaard eisen.
Dit betekent dat Het Ravijn optimaal
toegankelijk is voor mensen met een
lichamelijke beperking. Het gaat dan
niet alleen om lichamelijke beperkingen maar bijvoorbeeld ook om
visuele of auditieve handicaps. Het
ITS Keurmerk is uitgegeven door het
keuringsbureau van Projectbureau
Toegankelijkheid. Dit is een zelfstandig en onafhankelijk ingenieurs- en
adviesbureau, gespecialiseerd in de
advisering en toetsing van de fysieke

toegankelijkheid van de gebouwde
omgeving.
Het gaat dan niet alleen om de baden,
maar ook om de parkeerplaatsen, toegangen, balies, trappen, liften, restaurant, kleed- en sanitaire voorzieningen, (toegankelijkheid en gebruik
van) tribunes. Via schermen in de hal
worden mensen met auditieve (gehoorbeperkingen) geïnformeerd. In
de loopruimtes zijn voorzieningen getroffen voor mensen met een visuele
beperking. Wethouder Coes: Wij als
gemeente Hellendoorn zijn trots dat
Het Ravijn –zwem sport zorg- aan dit
keurmerk voldoet, omdat het aangeeft
dat de accommodatie daarmee voor
iedereen te gebruiken en toegankelijk
is.
Het ITS wordt toegekend voor een een
periode van vijf jaar. Na de periode
van vijf jaar vindt een herkeuring van
het sportcomplex plaats.

Snel antwoord
De gemeente Hellendoorn werkt voortdurend aan het verbeteren van de (digitale) dienstverlening. De verbeterde
dienstverlening is zowel prettig voor
inwoners, ondernemers en bedrijven
(snel geholpen) als voor de gemeente
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Zaterdag 22 maart Herdenking
bombardement Nijverdal 1945

Het gemeentebestuur herdenkt op
22 maart (de zwarte dag) samen met
de inwoners de ingezetenen die zijn
omgekomen bij bombardementen op
Nijverdal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het college van B&W legt een
bloemstuk bij de gedenksteen in de
binnentuin van het Huis voor Cultuur
en Bestuur in Nijverdal. U bent uitgenodigd bij deze herdenking aanwezig
te zijn, vanaf 10.00 uur.
Voorafgaand aan de herdenking is er
een kinderworkshop met als thema
“wat is jouw droom van vrede” onder
leiding van kunstenares Marike Plomp.
Deze workshop wordt gehouden in het
Memorymuseum in Nijverdal aan de
Grotestraat. Er zijn kinderen uit de gemeente Hellendoorn die hieraan deelnemen. Zij praat eerst met de kinderen
over dromen. Een kind kan bijvoorbeeld dromen van een nieuwe fiets
terwijl een kind in de oorlog droomt
van veilig buiten kunnen spelen. Vervolgens gaan ze een mooie droom van
vrede schilderen om samen bij het
monument neer te leggen. De leerlingen krijgen een toelichting over de
zwarte dag door Flip Hekman van de
Stichting Evenementen Nijverdal.
Op 22 maart 1945 werden in Nijverdal
73 mensen dodelijk getroffen. In totaal
zijn 85 personen omgekomen bij alle
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(tevreden klanten, grotere efficiëntie).
Deze veranderingen komen voort uit
het meerjarige plan voor klantgerichte
dienstverlening dat voortvloeit uit de
landelijke aanpak ‘Antwoord© Eén digitale overheid: betere service, meer
gemak’.

bombardementen in de gemeente Hellendoorn.
Tijdens de herdenking in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur draagt een delegatie het Korps
van de Nationale Reserve onder leiding van dirigent Weijenberg zorg
voor de muzikale begeleiding. Burgemeester Raven houdt een toespraak
en jongere draagt een gedicht voor.
Daarna legt de burgemeester namens
het gemeentebestuur een bloemstuk
bij de gedenksteen; vervolgens is er
gelegenheid voor een ieder die dat
wenst bloemen bij de gedenksteen
te leggen. Na afloop is er koffie in het
Huis voor Cultuur en Bestuur.
Inwoners van de gemeente Hellendoorn die de omgekomen Nijverdallers ook thuis willen herdenken,
worden uitgenodigd de vlag halfstok
te hangen tot zonsondergang. Bij de
gedenksteen in de binnentuin van het
Huis voor Cultuur en Bestuur is gelegenheid voor bloemlegging tot 20.00
uur.
In het ZINiN Theater is er ’s avonds een
concert van de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR). Zij staan er ook bij
stil dat Nijverdal deze dag herdenkt.
Er zijn geen kaarten meer beschikbaar.

Ontwerp-openstellingsvergunning
Salland-Twentetunnel ter visie

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn heeft op 18 maart
2014 besloten een ontwerp-openstellingsvergunning voor Salland-Twentetunnel
(N35 Combiplan Nijverdal) ter visie te leggen. De Salland-Twentetunnel ligt tussen de G. v.d. Muelenweg en de De Joncheerelaan in Nijverdal.
De heer Jagersma, directeur PBT consult BV onthulde samen met wethouder
Coes het ITS Keurmerk in Het Ravijn-zwem sport zorg-.

De verwachte openstelling van de wegtunnel van de Salland-Twentetunnel is
eind 2014. Zie voor complete tekst verderop in deze advertentie.
21 maart 2014, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn
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Project Actief Betrokken Club - Aanmelden tot 15 juni

Sportverenigingen uit de gemeente
Hellendoorn kunnen zich tot 15 juni
aanmelden voor deelname aan het
project Actief Betrokken Club (ABC).
Bij dit project kunnen verenigingen
subsidie ontvangen voor het aanbieden van activiteiten voor bijvoorbeeld
jeugd, gehandicapten, chronisch zieken, senioren of werklozen. Vanuit
de provincie Overijssel is in totaal
€ 35.000,- beschikbaar voor activiteiten. Actief Betrokken Club heeft
als doel de maatschappelijke rol van
sportverenigingen in de samenleving
te versterken.
Aanleiding voor het project is het toenemende belang dat iedereen in de sa-
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Met een thema-avond op 12 maart
jl. over de maatschappelijke rol die
een sportvereniging vervult en nog

Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

Op 28 februari 2014 is de gecombineerde aanslag 2014 verzonden. Het
kan gebeuren dat u niet in staat bent
(ook niet met een betalingsregeling)
om de gecombineerde aanslag te
betalen. U kunt dan misschien kwijtschelding krijgen. U komt voor kwijtschelding in aanmerking als u een
minimuminkomen heeft en géén of
weinig vermogen. In de folder kwijtschelding gemeentelijke belastingen
leest u meer over de voorwaarden en
normbedragen.

meer kan vervullen is de aftrap gegeven voor het project Actief Betrokken
Club (ABC). De thema-avond werd
goed bezocht door verenigingen vanuit verschillende takken van sport. Er
werd gesproken over de veranderingen in de samenleving, voorbeelden
en kansen voor verenigingen en hoe
verenigingen aan het project kunnen
deelnemen.
Het vervolg op de thema-avond is
dat alle verenigingen in april geïnformeerd worden over hoe zij mee kunnen doen aan het project. Vertrekpunt
is dat er circa 8 verenigingen kunnen
deelnemen. Met de deelnemende
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Caravan- en vouwwagenbezitters kunnen hun aanhanger laten keuren op
zaterdag 12 en 19 april bij Akro Handelsonderneming, Fuutweg 13 in Nijverdal. De gemeente Hellendoorn organiseert samen met VVN deze actie in
samenwerking met Akro Handelsonderneming en de politie.

De folder en het verzoekformulier
kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunt u afhalen of aanvragen bij
het loket team Burgerzaken en belastingen in het Huis voor Cultuur en Bestuur, telefoon 0548 – 630216. U kunt
het ook downloaden van www.hellendoorn.nl. via het digitale loket.

De caravan of vouwwagen wordt niet
elke dag gebruikt. Deze krijgen vaak
te kampen met “onzichtbare” schade,
zoals scheurtjes in de banden, slecht
afgestelde remmen, kapotte verlichting of een lekkende gasleiding. Deze
schade kan voor veel vakantieleed zorgen. Het doel van de caravankeuring
is bestuurders veilig op vakantie laten
gaan en een boete voorkomen.

Mensen van 65 jaar en ouder reizen € 1,met de bus in Twente

De keuring en controle van de benodigde documenten wordt uitgevoerd
door Akro handelsonderneming en
een politieagent van de politie Twente,
afdeling Hellendoorn. Verschillende
onderdelen van de caravan worden

Syntus Twente is in maart de campagne ‘65plus kaartje’ gestart. De pilot en
campagne zijn bedoeld om meer reizigers te werven voor het openbaar vervoer in Twente. Dat is van belang voor
heel Twente. De actie wordt van harte
aanbevolen en ondersteund door Jan
Bron, portefeuillehouder Mobiliteit
van Regio Twente. Met deze online
toolkit willen wij u informeren over
deze actie. De afdeling communicatie
van uw gemeente is ook gevraagd om
via de gemeentelijke kanalen deze actie onder de aandacht te brengen. Wij
zouden het waarderen indien u binnen
uw gemeente nagaat of dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt en desgewenst dit van harte aanbeveelt.

Wie & wat
Mensen van 65 jaar en ouder kunnen in
de bus een 65plus kaartje kopen voor
€ 1,- waarmee zij 1 uur kunnen reizen,
inclusief overstap. Ook hebben zij een
zitplaatsgarantie en maken zij kans op
prijzen, met de code die op hun 65plus
kaartje staat vermeld. Daarnaast ontvangen komt er via een huis-aan-huis
mailing de Uitstapagenda in de bus,
met daarin inspirerende uitjes en bieden diverse instellingen/organisaties
op vertoon van het 65plus kaartje de
bezoeker leuke extra’s, zoals een gratis
kopje koffie of korting op de toegangsprijs. De actie loopt tot en met 31 december 2014. Bij succes zal de actie
eventueel verlengd worden.
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verenigingen wordt afgestemd welke
ondersteuning nodig is om de activiteiten goed uit te kunnen voeren.
Uitvoering van de activiteiten vindt in
2015 plaats.

Caravankeuring – aanmelden voor
4 april

ding gemeentelijke belastingen. Het
formulier moet uiterlijk voor 12 april
a.s. door de gemeente zijn ontvangen.
Formulieren die later worden ontvangen worden niet meer in behandeling
genomen. Dit betekent dat geen kwijtschelding wordt verleend en u de aanslag volledig en op tijd moet voldoen.

Een verzoek om kwijtschelding kan
uitsluitend schriftelijk worden gedaan
via het verzoekformulier kwijtschel-

u

menleving meedoet en klaarstaat voor
elkaar. Denkt u maar aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals de
vergrijzing, bezuinigingen, toename
van chronisch zieken en alle taken op
het gebied van jeugd, zorg en werk die
vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Sport kan daarbij een belangrijke
en waardevolle rol vervullen voor de
samenleving. Het is tegen deze achtergrond dat de provincie Overijssel geld
beschikbaar heeft gesteld voor het
project Actief Betrokken Club (ABC).

nagekeken zoals verlichting, reflectoren, kentekenplaat, banden, remmen
en gasinstallatie. Na de keuring krijgt
de caravanbezitter een controlelijst
mee met een reparatieadvies. Legitimatie (rijbewijs) is verplicht.
Woont u in de gemeente Hellendoorn
en wilt u uw caravan of vouwwagen
laten keuren op één van de genoemde
data, dan kunt u zich tot 4 april a.s.
aanmelden via het aanmeldformulier
op www.vvn-hellendoorn.nl of door
een e-mail te sturen naar vvn-hellendoorn@hotmail.com. U ontvangt dan
per mail het tijdstip waarop u uw caravan/vouwwagen kunt laten keuren. De
keuringen vinden plaats tussen 8:00
uur en 15:00 uur en kost u slechts
€ 5,00.
Wanneer aanmelden per e-mail niet
mogelijk is, kunt u telefonisch contact
opnemen met dhr. B. Feddes op 0548619267 op werkdagen tussen 18:00 en
20:00 uur.

Landelijke Compostdag zaterdag 22
maart

Gratis compost en kans op waardebon
Op zaterdag 22 maart is de Landelijke
Compostdag en u kunt die dag gratis
compost afhalen in zakken van 20 liter
bij het afvalbrengpunt aan de Fuutweg
25 te Nijverdal. Daarmee bedanken de
gemeente en Twence u voor het goed
gescheiden aanleveren van uw GFT afval. Het resultaat is een hoge kwaliteit
compost van eigen bodem.

een waardebon voor gratis bloemen
en bloembollen. Aan één van de compostzakken is een Gouden Envelop bevestigd met daarin een bon die recht
geeft op een waardebon.

Kans op waardebon
Daarnaast maakt u ook nog kans op

Als dank voor het goed scheiden van
uw groente- fruit- en tuinafval!

Het afvalbrengpunt is zaterdag 22
maart geopend van 09.00 uur tot 13.00
uur. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

21 maart 2014, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn
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Twente slaat handen ineen om toekomst woningvoorraad geschikter te maken

De 14 Twentse gemeenten hebben samen met de 18 woningcorporaties in
Twente, die zijn verenigd in WoON,
een belangrijke stap gezet op weg
naar een eerste regionale Twentse
woonvisie. De partijen zijn het eens
over de belangrijkste uitgangspunten die in de gezamenlijke visie kleur
gaan krijgen. De uitwerking is gepland
in de komende periode en moet eind
van het jaar leiden tot een regionale
Twentse woonvisie.
Andere tijden voor Twente
De bevolking van Twente verandert
van samenstelling. Het aandeel ouderen neemt toe (vergrijzing) terwijl het
aandeel jongeren afneemt (ontgroening). Volgens de nieuwste prognoses
van bevolkingsontwikkeling neemt
de bevolking nog 10 jaar toe, maar
begint rond 2024 in Twente de bevolkingskrimp. Doordat er meer kleinere
huishoudens ontstaan, stijgt het aan-
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tal huishoudens nog iets langer en
ontstaat er ook een vraag naar ándere
woningen in Twente.
Iedere woning moet raak zijn
De komende jaren neemt het aantal
woningen niet meer fors toe. De woningen die nog wel worden gebouwd,
moeten bijdragen aan de toekomstige
vraag, en voldoende variatie bieden in
het woonaanbod in Twente. Gemeenten en corporaties zijn zich hiervan bewust en slaan nu de handen ineen. Nu
hebben gemeenten individueel hun
beleidskaders neergelegd in lokale
Woonvisies, maar stellen nu, ondersteund door de provincie, samen een
woonvisie op voor de regio Twente.
Door samenwerking en regionale afstemming spelen ze samen goed in op
de toekomst van het wonen en voorkomen problemen.
De belangrijkste opgaven die nu zijn
vastgelegd zijn:

Samenwerking is de sleutel
De gemeenten en corporaties zijn tevreden met de intensievere samenwerking.
Zij zien het als een stap in de richting
van een meer gedeelde visie en opgaven van het wonen. Gedeputeerde
Ineke Bakker voor Milieu, Wonen en
Financieel toezicht is ook blij met dit
eerste resultaat.

- € 130,00 per kind dat naar de peuterspeelzaal gaat
- € 163,00 per kind dat basisonderwijs
volgt
- € 272,00 per kind dat middelbaar/
vervolgonderwijs volgt.

zonder (of met een klein) vermogen. In
de brochure Minimaregelingen 2014
staat wat een laag inkomen en een
laag vermogen is en wat de voorwaarden voor deze regelingen zijn.

Wat volgt?
Nu de uitgangspunten door de partners zijn vastgesteld, krijgt dit uitwerking in een regionale woonvisie. Deze
woonvisie is eind 2014 gereed. Op basis van deze Twentse woonvisie gaan
de partners lokaal aan de slag.
In 2015 maken zij daarvoor concrete
woonafspraken met elkaar, de woningcorporaties en de provincie Overijssel.

Minimaregelingen 2014 vastgesteld

Met een laag inkomen is het opletten
waar je je geld aan uitgeeft. Lidmaatschap van een vereniging, bezoek
aan theater of museum, abonnement
op een krant of tijdschrift is vaak het
laatste waarvoor geld over is. En als
de wasmachine of de televisie het begeeft, kan er een probleem ontstaan.

Minimaregelingen
2014

Om ook mensen met een laag inkomen de kans te geven bij te blijven en
mee te doen, heeft de gemeente Hellendoorn financiële regelingen waarop een beroep kan worden gedaan: de
Minimaregelingen.
De minimaregelingen 2014 zijn:
• het declaratiefonds (inclusief vergoeding voor een legitimatiebewijs)
• het school- en verenigingenfonds
• het fonds duurzame gebruiksgoederen
• de vervoerpas
Declaratiefonds
Het declaratiefonds biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied
van sport, cultuur en vorming. Per
gezinslid kunt u maximaal € 138,00
aanvragen. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van
een nieuw identiteitsbewijs. Deze vergoeding is gelijk aan de kosten het
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• Verbetering kwaliteit bestaande woningen. Door woningen, zowel huur
als koop, te verduurzamen kunnen
de energielasten omlaag. Ook zetten
zij in op woningaanpassingen die
mensen in staat stellen om langer
zelfstandig te blijven wonen.
• Er wordt nog maar beperkt bijgebouwd dus elke woning moet raak
zijn om de woonkwaliteit die nodig
is te realiseren. Het bouwen van
typen woningen waarvan op dit
moment een tekort bestaat, vraagt
zorgvuldige afstemming. Flexibel en
aanpasbaar bouwen met het oog op
de veranderende bevolkingssamenstelling.
• Inbreiding (nieuwbouw binnen de
bebouwde kom) wordt de norm, en
niet langer uitbreiding. Ook het herbenutten van leegstaande panden
door deze te verbouwen is hier onderdeel van.

document verhoogd met € 7,50 voor
pasfoto’s.
School- en verenigingenfonds
Met de vergoeding uit het school- en
verenigingenfonds kan uw kind meedoen aan school-activiteiten, verenigingsleven en culturele activiteiten.
Voorwaarden zijn dat uw kind naar de
peuterspeelzaal of naar school gaat en
tussen de 2 en 18 jaar is. De leeftijd
van uw kind op 1 januari 2014 en de
schoolsoort bepalen de hoogte van de
bijdrage:

Fonds duurzame gebruiksgoederen
Het fonds duurzame gebruiksgoederen verstrekt vergoedingen voor de
aanschaf van artikelen die een aantal jaren gebruikt kunnen worden zoals bedden, bankstel, tv, stofzuiger,
witgoed (elektrische huishoudelijke
apparatuur), gasfornuis, kookplaat,
magnetron en stofzuiger. U kunt voor
meerdere gebruiksgoederen een aanvraag indienen. De totale vergoeding
voor gebruiksgoederen is in 2014
maximaal € 286,00.
Vervoerpas
De Regiotaxi Twente beidt vervoer van
deur tot deur aan. Met de vervoerpas
kunt u voor een lager tarief gebruik
maken van de Regiotaxi Twente. In de
folder Regiotaxi Twente of op de website www.regiotaxitwente.nl vindt u
meer informatie over het reizen met
deze pas.
Doelgroep
De minimaregelingen zijn alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente
Hellendoorn met een laag inkomen en

Publicatie
Het besluit is op 30 januari 2014 gepubliceerd op de website officiële bekendmakingen Gemeenteblad. U kunt
tekst van de regeling vinden op internet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-4517.html
Informatie
Heeft u geen brochure ontvangen, dan
kunt u deze opvragen bij het loket Welzijn, inkomen en zorg van de gemeente Hellendoorn. Bij dit loket kunt u de
aanvraagformulieren krijgen.
Het loket kan u ook informeren of u in
aanmerking komt voor de Minimaregelingen.
Het loket Welzijn, inkomen en zorg,
gevestigd in het Huis voor Cultuur en
Bestuur in Nijverdal, is op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur geopend. U kunt
ook bellen met (0548) 63 02 15 tussen
09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 tot
17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).
De brochure Minimaregelingen 2014
kunt u ook lezen op de website www.
hellendoorn.nl

Nationale Sportweek 19 t/m 26 april 2014, “Ik neem je mee”

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement, dat een week lang
sporten in Nederland in de etalage zet
en laat zien hoe gezond en vooral leuk
sporten en bewegen is. Het thema van
2014 is “ik neem je mee” met de bedoeling dat dat sporters, niet-sporters
meenemen naar hun vereniging/sportgroep.
Aanmelden
De hele week zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbon-

den, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open,
organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Ook in de gemeente Hellendoorn! Iedereen, jong en oud, kan
deze week kennis maken met (nieuwe)
sporten.
Sportverenigingen,
sportgroepen,
wijkverenigingen en bedrijven kunnen
hun sportieve activiteiten aanmelden
via: www.nationalesportweek.nl.
Alle sportaanbieders ontvangen een

Nationale Sportweek spandoek die de
sportactiviteit extra onder de aandacht
brengt!
Doel
De Nationale Sportweek wordt georganiseerd door NOC*NSF met als doel
meer mensen kennis te laten maken
met een sport die bij hen past en ze
vervolgens de weg naar de sportvereniging te laten vinden.
Nog steeds sporten veel mensen niet.
De organisatie van de Nationale Sport-

week is één van de initiatieven die de
positieve bijdrage die sport geeft aan
mensen en maatschappij vergroot.
Hellendoorn omarmt dit initiatief.

21 maart 2014, Burgemeester en wethouders van Hellendoorn
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Raadsvergaderingen op
25 en 27 maart 2014

Op dinsdag 25 maart vindt de raadsvergadering plaats in de theaterzaal
van het Huis voor Cultuur en Bestuur,
aanvang 19.30 uur.
Op de agenda van de vergadering
staan onder meer de volgende onderwerpen:

• Onderzoek geloofsbrieven
• Rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen
• Afscheid raad
Op donderdag 27 maart vindt de
raadsvergadering eveneens plaats in
de theaterzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur, aanvang 19.30 uur.
Op de agenda van de vergadering
staan onder meer de volgende onderwerpen:

• Installatie raadsleden
• Benoeming (plv) voorzitter en leden van de raadscommissies, audit
committee en werkgeverscommissie griffie
• Benoeming (plv) voorzitters van de
raad+ vervangers burgemeester bij
afwezigheid alle wethouders
• Benoeming leden in gemeenschappelijke regelingen

Vergadering volgen
U bent van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen, in de theaterzaal. De raadsvergaderingen zijn
niet live te volgen.
Enkele dagen na de vergadering zullen de beelden te raadplegen zijn via
http://raad.hellendoorn.nl/.

Officiële mededelingen
De publicatie van evenementenvergunningen en dergelijke vindt u op onze website:
www.hellendoorn.nl/politiekengemeente/officiëlemededelingen/bekendmakingen
u

Omgevingsvergunning e.d.

u Aangevraagde omgevingsvergunningen
Nijverdal
• Markt 3a – het vestigen van een cafe
(07-03-14)
• Engelwortel 8 – het plaatsen van een
schutting (07-03-14)
Hellendoorn
• Piksenweg 40 – het vergroten van
een werktuigenberging (12-03-14)
U kunt nog geen zienswijzen of bedenkingen indienen. Als u denkt door
één van deze plannen in uw belangen
te worden geschaad, vraag dan bij
het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur
en Bestuur te Nijverdal naar eventuele

u

u (Reguliere procedure)
Verleende omgevingsvergunningen
Nijverdal
• De Joncheerelaan 92 – het vergroten
van een dakkapel (11-03-14)
• Schubertstraat (achter nummer 16) –
het kappen van 1 plataan (12-03-14)
• Kappertsweg 2 – het verbouwen en
vergroten van de berging en het
kappen van 1 zomerkers (13-03-14)
• G. v.d. Muelenweg (t.h.v. de fietsoversteek) – het kappen van 1 inlandse eik (13-03-14)

Haarle
• Almeloseweg 28 – het verbouwen
en uitbreiden van een restaurant
(13-03-14)

Nijverdal
• Hallerweg 1 – het veranderen van de
inrichting

Daarle
• Kruimersweg 5 – het verplaatsen en
uitbreiden van een werktuigenberging en het uitbreiden van een ligboxenstal (12-03-14)

u Afgehandelde meldingen
Activiteitenbesluit
Daarle
• Helhuizenweg 16 – het veranderen
van de inrichting

Ontwerp-openstellingsvergunning Salland-Twentetunnel ter visie

Het college van burgemeester en
wethouders van Hellendoorn heeft
op 18 maart 2014 besloten een ontwerp-openstellingsvergunning
voor
Salland-Twentetunnel (N35 Combiplan Nijverdal) ter visie te leggen.
De Salland-Twentetunnel ligt tussen
de G. v.d. Muelenweg en de De Joncheerelaan in Nijverdal. De verwachte
openstelling van de wegtunnel van de
Salland-Twentetunnel is eind 2014.
Openstellingvergunning vereist op
grond van de wet
Voor het openstellen van de wegtunnel van de Salland-Twentetunnel in
Nijverdal is een openstellingsvergunning vereist op grond van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
(Warvw). Rijkswaterstaat, gemeente
Hellendoorn en de Veiligheidsregio
Twente, die de gemeente in het open-

u

mogelijkheden en het tijdstip waarop
u hiertegen bedenkingen/zienswijzen
kunt indienen.

stellingstraject adviseert, hebben afspraken gemaakt over het traject om
te komen tot verlening van deze openstellingsvergunning. Op basis van de
openstellingsaanvraag en de daarbij,
volgens afspraak ingediende bijbehorende gegevens, heeft de Veiligheidsregio Twente een positief advies uitgebracht.

werkt Rijkswaterstaat onder andere
aan het inrichten van de organisatie
van het tunnelbeheer en het afbouwen
en testen van de benodigde installaties. Verder zal aangetoond dienen te
worden dat de tunnel aan alle wettelijke (veiligheids)eisen voldoet. Ook
hierbij zijn de gemeente Hellendoorn
en haar adviseurs nauw betrokken.

Besluit ter inzage
Op 18 maart 2014 hebben burgemeester en wethouders van Hellendoorn,
mede gebaseerd op de adviezen van
haar adviseurs, een ontwerpbesluit
genomen. Dit ontwerpbesluit wordt
gedurende 6 weken ter inzage gelegd
om belanghebbenden de gelegenheid
te geven om hun zienswijze over het
ontwerp naar voren te brengen. In de
periode tot de daadwerkelijke openstelling van de Salland-Twentetunnel

Definitieve openstellingsvergunning
De resultaten van het verificatie- en
validatieproces worden in het vierde
kwartaal van 2014 aangeleverd en vervolgens getoetst door onder andere
de gemeente Hellendoorn en haar
adviseurs. Aan de hand van deze uitkomsten en de eventueel ingediende
zienswijzen, nemen burgemeester en
wethouders van Hellendoorn vervolgens een besluit over de definitieve
openstellingsvergunning.
Verwacht

wordt dat de wegtunnel van de Salland-Twentetunnel eind 2014 kan worden opengesteld voor het wegverkeer.
Zienswijzen
Gedurende de ter inzagetermijn kunnen belanghebbenden naar keuze
schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren
brengen. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt op
grond van artikel 3:16 Algemene wet
bestuursrecht (Awb) zes weken. Deze
termijn vangt aan met ingang van de
dag waarop het ontwerp ter inzage is
gelegd (22 maart 2014). Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij het loket
Bouwen, milieu en openbare ruimte
in het Huis voor Cultuur en Bestuur te
Nijverdal.

Vergadering Welstandscommissie

Voor inlichtingen over plannen die in de openbare commissievergaderingen
worden behandeld kunt u op de dag voor de vergadering met het loket Bouwen,
milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal contact opnemen. Telefoonnummer 0548-630214.

De volgende openbare commissievergadering is op 27 maart 2014 van 9.00 uur
tot 12.30 uur op het volgende adres: Rijssen-Holten, Schild 1, Rijssen, tel.nr.
0548-854854.
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Wet milieubeheer

u Ontheffing branden
Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben ingevolge artikel
10.63, lid 2 van de Wet milieubeheer
besloten de volgende ontheffing van
het stookverbod als bedoeld in artikel
10.2, lid 1, Wet milieubeheer te verlenen aan:
Haarle
• De Heidebloem Recreatie, Oude Deventerweg 8; voor kampvuurtjes op
het perceel Oude Deventerweg ongenummerd, kadastraal sectie S, nr.
1043

u
Desbetreffende stukken kunt u van 21
maart t/m 1 mei 2014 inzien bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het Huis voor Cultuur en Bestuur,
Willem-Alexanderstraat 7 in Nijverdal.
Zonder afspraak op elke werkdag van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Op afspraak maandag, dinsdag en
woensdag tussen 13.00 uur en 17.00
uur. Donderdag tussen 13.00 uur en
20.00 uur en vrijdag tussen 13.00 uur
en 16.00 uur (tel. 0548 - 630214).

Wijziging verordeningen

De raad heeft in zijn vergadering van 4
maart 2014 de artikelen 9 en 13 van het
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad en artikel 3 van de Verordening
op de raadscommissies gewijzigd.
De wijzigingen zijn bekend gemaakt in
het Gemeenteblad 2014, 13313 van 13
maart 2014 en zijn op 14 maart 2014 in
werking getreden.

“gemeente Hellendoorn” en daarna
op het gewenste besluit.
De doorlopende teksten van bovengenoemde besluiten zijn te raadplegen
via
www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/officiëlemededelingen/verordeningen

U kunt het Gemeenteblad raadplegen
via www.overheid.nl. Op de homepage selecteert u in de rechterkolom
“Gemeenteblad”. Vervolgens zoekt u
bij “Publicerende organisatie(s)” op

Verderop in Hellendoorn
u

Vacatures voor vrijwilligers bij Vrijwilligersvacaturebank

De Vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van Stichting De Welle. Zoekt
u vrijwilligerswerk of wilt u vacatures
voor uw organisatie aanmelden dan
kunt u terecht aan de Dahliastraat 21
in Nijverdal.
NL DOET
Op 21 maart gaan in heel Nederland
veel mensen een dagje vrijwilligers-

u Gemeente Hellendoorn
u Gemeente
Willem-Alexanderstraat 7
7442 MA Nijverdal
Postbus 200
7440 AE Nijverdal
0548-630000
Gemeentebestuur@hellendoorn.nl
www.hellendoorn.nl

u De loketten
u Openingstijden:
Zonder afspraak (vrije inloop) elke
werkdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Op afspraak maandag, dinsdag en
woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Op afspraak donderdag tussen 13.00
en 20.00 uur en vrijdag tussen 13.00
en 16.00 uur.

werk doen. Heb jij nog tijd om te helpen? Er is keuze uit vanalles!
Horeca medewerkers
Het gastvrij ontvangen van bezoekers
en voorzien van een hapje en drankje
in de coffee corner van het museum.
Kassa medewerkers
Wil jij de bezoekers toegang geven tot

u Digitaal loket
U kunt voor informatie en een
aantal diensten ook terecht bij ons
digitale loket op www.hellendoorn.
nl onder “diensten en producten”
u Loket Bouwen, milieu en openbare
ruimte
Tel: (0548)-630214
bmo@hellendoorn.nl
Storingsdienst openbare werken
buiten kantooruren: 06-54347295
Het loket Burgerzaken en
belastingen
Tel. (0548) 630216
bb@hellendoorn.nl
u Het loket Welzijn, inkomen en zorg
Tel. (0548) 630215
wiz@hellendoorn.nl

het museum en adviseren in de shop?
Wijkhoofd/Collectant
Wij zoeken, voor verschillende stichtingen, mensen die zich in willen zetten! Een paar uur om de collecte te
organiseren of een uurtje om te collecteren!
Andere vacatures kunt u vinden op
onze website: www.vcnijverdal.nl.

Afvalbrengpunt (ABP)
Fuutweg 25 (’t Lochter), Nijverdal
openingstijden:
ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en
van 13.00 –16.30 uur
zaterdag van 9.00 – 13.00 uur
Wmo-raad
P/a Stichting de Welle,
Dahliastraat 21, 7442 LA Nijverdal
0548-638810
info@wmoraadhellendoorn.nl
www.wmoraadhellendoorn.nl
u Spreekuur snippergroen
Het spreekuur snippergroen is dit
jaar op de volgende vrijdag:
vrijdag 11 april van 9 tot 12 uur

u www.hellendoorn.nl

U kunt ons ook via Facebook en Twitter volgen. Wilt u liever persoonlijke hulp bij het vinden van passend
vrijwilligerswerk?
Wij zijn iedere ochtend van 9.00
tot 12.00 uur geopend en helpen u
graag!

u Bestuur
Burgemeester en wethouders
Voor het maken van een afspraak
met de burgemeester of één van
de wethouders kunt u bellen met
het bestuurssecretariaat: 0548630301 / 630302
Spreekuur raadsfracties
Op de volgende donderdagen
houden de fracties spreekuur in het
Huis voor Cultuur en Bestuur van
18.45 -19.15 uur:
3 april
De fracties stellen het op prijs als
u zich van te voren meldt met het
onderwerp waarover u hen wilt
spreken.
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