Contact

Een goed gesprek bij u thuis over gezond ouder worden

Gemeente Oldenzaal
Bezoekadres Stadhuis
Ganzenmarkt 1
Maatschappelijk Plein
Ganzenmarkt 2
Postadres
Telefoon
E-mail
Internet

Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL
(0541) 58 81 11 of
14 0541
info@oldenzaal.nl
www.oldenzaal.nl

Openingstijden Publieksbalie
Met afspraak
ma.
8.30 – 20.00 uur
di.
13.30 – 16.00 uur
wo.
8.30 – 16.00 uur
do.
13.30 – 16.00 uur
vr.
8.30 – 12.30 uur

Zonder afspraak
di. + do. 8.30 – 12.30 uur
Afspraak maken
Via oldenzaal.nl/afspraakmaken of
telefonisch (0541) 58 81 11.
Openingsijden Maatschappelijk Plein
Met afspraak
ma t/m do
13.30-16.00 uur

Zonder afspraak
ma t/m vr

08.30-12.30 uur

Hebt u een contactpersoon? En wilt u
zeker weten dat uw contactpersoon
aanwezig is en tijd voor u heeft?
Maak dan eerst telefonisch een
afspraak via (0541) 58 81 11

Collectes
er zijn geen collectes deze week

Gezond ouder worden, dat wil iedereen.
De gemeente Oldenzaal en Impuls willen
daar graag een bijdrage aan leveren.
Daarom nodigen wij alle Oldenzalers van
75 jaar persoonlijk uit voor een goed gesprek bij hen thuis. Dit doen wij gefaseerd.
Onlangs heeft een nieuwe groep senioren
een uitnodigingskaart ontvangen.

• Zelfstandig blijven wonen
De ervaring leert dat de meeste ouderen graag zo lang mogelijk zelfstandig
willen blijven wonen. In hoeverre lukt

hen dat? Waar kunnen zij extra ondersteuning gebruiken? Dat onderzoeken
we in het project Senioren Op Eigen
Kracht (SOEK). De gesprekken worden
gevoerd door speciaal opgeleide vrijwilligers (Vrijwillige Ouderen Adviseurs)
en gecoördineerd door Impuls.
• Kunt u zich in en rond het huis nog
goed redden?
• Heeft u wel eens vervoersproblemen?
• Kunt u uw tijd goed vullen?
• Voelt u zich wel eens eenzaam?

Cursus ‘Omgaan met de
digitale overheid’
De overheid doet steeds meer via het
internet en u kunt daar gebruik van
maken. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen
van zorg, om werk zoeken of het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen
weten dat niet of vinden het nog wat
moeilijk. Daarom biedt de Bibliotheek in
samenwerking met de gemeente de
cursus ‘Omgaan met de digitale overheid’ aan voor Oldenzalers die willen
leren omgaan met de websites van de
gemeentelijke en landelijke overheid.
De cursus wordt gratis aangeboden.
Stap voor stap worden de onderdelen
uitgelegd. Veel aandacht is er voor het
aanvragen en gebruik van DigiD en
zaken zoals het aanvragen van
paspoort of rijbewijs bij de gemeente
Oldenzaal. Maar ook het aanvragen
van toeslagen bij de belastingdienst en
het zoeken naar vacatures op werk.nl
of het vinden van informatie over de
AOW. Websites van de Sociale verzeke
ringsbank, Regelhulp.nl en mijnoverheid.nl worden uitgebreid behandeld.
U krijgt veel informatie over privacy en
veiligheid bij het internetten. In deze
cursus van drie ochtenden gaat u
onder deskundige begeleiding, zelf aan
de slag. In het bijbehorende werkboek

kunt u alles rustig nalezen en worden
de voorbeelden stap-voor-stap uitgelegd. Deelnemers moeten wel enige
ervaring hebben met internet en worden verzocht hun DigiD mee te nemen.

• Cursusdata winter en
voorjaar 2018:
• donderdagochtend 18, 25 januari en
1 februari van 10.00 - 12.00 uur
• maandagochtend 12, 19 en
26 februari van 10.00 - 12.00 uur
• donderdagochtend 1, 8 en 15 maart
van 10.00 - 12.00 uur
• donderdagochtend 22, 29 maart en
5 april van 10.00 - 12.00 uur

• Meer informatie
Voor meer informatie of aanmelden
kunt u terecht bij de bibliotheek, telefoon: (0541) 512516, per e-mail via
info@bibliotheekoldenzaal.nl,
www.bibliotheekoldenzaal.nl

Deze en andere onderwerpen kunnen
allemaal ter sprake komen. Tijdens
het gesprek biedt de vrijwilligers de
senioren een luisterend oor. Het
gesprek duurt ongeveer een uur. Het is
kosteloos en geeft geen verdere
verplichtingen. Alle informatie wordt
vertrouwelijk behandeld en anoniem
verwerkt. De gegevens die uit het
gesprek komen, worden ook gebruikt
voor een onderzoek dat de vragen en
wensen van senioren in kaart brengt.

Stembureauleden en tellers gezocht
voor de Gemeenteraadsverkiezingen en het
Referendum op 21 maart 2018
Op woensdag 21 maart 2018 worden de
leden van de gemeenteraad gekozen. De
kans is groot dat er op hetzelfde moment
ook een raadgevend referendum wordt
gehouden. Dit keer zijn er dus waarschijnlijk 2 verkiezingen op 1 dag. Je kunt je
voorstellen dat het een hele klus is om
de verkiezingen goed te laten verlopen.
De gemeente Oldenzaal zoekt enthousiaste mensen die daarbij willen helpen!

• Kom je helpen in het
stembureau?
Ben je 18 jaar of ouder en op 21 maart
2018 beschikbaar? Ben je stressbestendig, nauwkeurig en vind je het leuk om
in teamverband te werken? Meld je dan
aan als lid van een stembureau of als
teller! We zorgen voor voldoende eten
& drinken tijdens de verkiezingsdag en
er staat een vergoeding tegenover het
werk dat je verricht.

van de 17 stembureaus in onze gemeente.
De tellers komen vanaf 21.00 uur in beeld
om te helpen bij het handmatig tellen van
de stemmen. Daarbij worden de tellers
geholpen door de stembureauleden en de
voorzitter van het stembureau. Tijdens
een verplichte instructiebijeenkomst krijg
je uitleg over je taken.

• Hoe kun je je aanmelden?
En hoe gaat het dan verder?
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op www.oldenzaal.nl/verkiezingen.
Aanmelden kan tot 12 januari 2018. Wij
bekijken je aanmelding en je hoort uiterlijk begin februari 2018 van ons of je
wel of niet bent ingedeeld. Als er te
veel aanmeldingen zijn, dan kom je op
de reservelijst voor volgende verkiezingen.

• Wat zijn de werkzaamheden?
Je kunt je aanmelden als lid van een stembureau (voor de ploeg van 7.00 - 14.00
uur of van 14.00 - 21.00 uur) of als teller
(van 21.00 uur - ongeveer middernacht).
Je bent als lid van het stembureau samen
met de voorzitter en de andere stembureauleden verantwoordelijk voor het
goede verloop van de verkiezingen in één

Idee voor oldenzaal?
Schuif eens aan bij de gemeenteraad! oldenzaal.nl/stadsid

Oldenzaal
Digitaal

Vrijwilligerswerk: wat past bij jou?
Heb jij tijdens de jaarwisseling het
goede voornemen gemaakt om meer
voor een ander te willen betekenen? Dan
is vrijwilligerswerk misschien wel wat
voor jou. Maar welke mogelijkheden zijn
er? En waar liggen jouw interesses?

• Belangenbehartiging
Like ons op Facebook!
Heeft u de gemeente Oldenzaal al
gevonden op facebook? Ga naar
Facebook.com/stadoldenzaal
en like ons!
Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van uw gemeente:
De Glimlach van Twente

Wil je je inzetten voor een bepaalde
doelgroep of sterk maken voor een specifiek onderwerp? Bij belangenverenigingen kun je vaak vrijwilligerswerk doen
en in de praktijk veel leren.

• Dieren en Natuur
Zonder vrijwilligers kunnen de kinder-

boerderij en dierenasiels niet bestaan.
Jouw hulp is van harte welkom!

• Eenzaamheid
Eenzaamheid is een hardnekkige onzichtbare kwaal waar ook sommige Oldenzalers mee kampen. Via Impuls kunt
u bijvoorbeeld als vrijwillige ouderenadviseur geregeld op bezoek bij zo’n oudere om gewoon even te praten of om
er samen op uit te gaan.

• Kunst en cultuur
Beleef een evenement in Oldenzaal eens
als vrijwilliger! Elk jaar zetten heel wat

cultuurliefhebbers in Oldenzaal zich belangeloos in om de evenementen en
rondleidingen in musea en op straat
goed te laten verlopen.

• Sport
Scheidsrechter, coach, penningmeester,
helpen in de kantine? Oldenzaalse
sportverenigingen bestaan dankzij de
inzet van honderden vrijwilligers. Ook
de bestuursleden zijn vrijwel altijd vrijwilligers. En wie zorgen voor het beheer van het materiaal van de club?
Het is allemaal vrijwilligerswerk.

• Aanmelden
Wil je meer weten of je aanmelden?
Neem dan contact op de club in jouw
buurt of met de vrijwilligerscentrale van
Impuls. Zij kunnen je verder helpen bij
jouw keuze en bemiddeling.
www.vcoldenzaal.nl

Kom per e-mail ontvangen? Mail dan naar info@oldenzaal.nl

Woensdag 2 januari 2018

• Horloge met bruine band
• Tasje met diverse cd’s

bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000
GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing
doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

•

•

Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11
Meer informatie: telefoon (0541) 58 81 11. Volledig overzicht gevonden voorwerpen: www.oldenzaal.nl/gevondenvoorwerpen

Op 27 december 2017 zijn met ingang van 28 november 2017 de
volgende personen uitgeschreven:
•
A. Gezici, Lyceumstraat 2a;
•
J.G.M. Nijkamp, Willem Dingeldeinstraat 37.

Ingekomen evenementenaanvragen
•

Het Hulsbeek (11286-2017), voor het houden van de Lente Fair
Twente van 20 april tot en met 22 april 2018,
ingekomen 18 december 2017.

Belanghebbenden kunnen tot en met twee weken na de publicatiedatum een zienswijze over de aangevraagde vergunningen naar
voren brengen bij de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal of via info@oldenzaal.nl

Verleende evenementen
•

•

Thorbeckestraat 55 (10769-2017), voor het houden van de
open dag voor de wagenbouw voor carnaval op 30 december
2017, verzonden 21 december 2017;
Zuid Berghuizen (10852-2017), voor het houden van de carnavalsoptocht van basisschool de Leemstee (Breedwijs) op
9 februari 2018, verzonden 22 december 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Gelijktijdig kunnen zij

•

Verleende vergunningen bijzondere wetten /
overige APV
Het college heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
•
Tulpstraat, hoek Ootmarsumsestraat (10517-2017), voor het tijdelijk afsluiten van een parkeerplaats voor een evenement op
6 januari 2018, verzonden 22 december 2017.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.
Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank,
postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van zo’n
verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen
•
Marskramer kavel 18 en 19 (11306-2017), voor het oprichten
van twee woningen onder een kap, ontvangen 21 december
2017;
•
Marskramer kavel 22 en 23 (11308-2017), voor het oprichten
van twee woningen onder een kap, ontvangen 21 december
2017;
•
Nabij Oude Almeloseweg 2 (11338-2017), voor het uitbreiden
van een woning door een aanbouw ten behoeve van mantelzorg, ontvangen 21 december 2017;
•
Nabij Enschedesestraat en de Ossenmaatstraat (11352-2017),
voor het plaatsen van twee DLMR led schermen aan bestaande
lantaarnpalen, ingekomen 22 december 2017;

Potskampstraat 29 (11383-2017), voor het uitbreiden van een
woning met een erker en een uitbouw aan de achterzijde,
ontvangen 26 december 2017;
Bolkskamp ongenummerd (11380-2017), voor het kappen van
bomen (dunnen van de groenstrook) rond de speelplek,
ontvangen 26 december 2017;
Zevenblad 84 (11372-2017), voor het uitbreiden van een woning, ontvangen 22 december 2017.

Meer informatie: publieksbalie, telefoon (0541) 58 81 11

Kennisgeving beschikking reguliere
voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning
•
Coulissenweg 1 (9645-2017), voor het wijzigen van een
bedrijfspand, verzonden 22 december 2017;
•
Hanzepoort 11 (8160-2017), voor het uitbreiden van een bestaande ijsfabriek met opslagruimte en voor het uitbreiden van
het kantoorgedeelte van het bedrijfspand, verzonden 28 december 2017.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.
Gelijktijdig kunnen zij bij de voorzieningenrechter van de rechtbank,
postbus 10067, 8000 GB Zwolle, een verzoek om een voorlopige
voorziening of schorsing doen. Voor het in behandeling nemen van
zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

