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HOFNIEUWS 3 NOVEMBER
2021

www.hofvantwente.nl

Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91 
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken? 
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden. 

Openingstijden
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 17.00 uur
Woensdag  09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag       09.00 - 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een 
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale 
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of 
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij 
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de 
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar: 
06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00
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

 

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven van vrijwilligers. 

Word jij enthousiast van onderstaande vacature of ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers? 
Neem dan contact op! www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

COLLECTANT IN GOOR, ALZHEIMER NEDERLAND
Word jij 1 a 2 uur collectant in de collecteweek 7-13 november 2021?

Omschrijving vrijwilligerswerk   
Eenmaal per jaar in de eerste volle week van november 1 á 2 uur collecteren in Goor. In 2021 is dat in 
de week van 7-13 november. In welke straten zal worden gecollecteerd, en wat jij gaat doen, wordt in 
goed overleg bepaald.

Jouw profiel  
Je draagt Alzheimer Nederland een warm hart toe en je bent vriendelijk naar anderen. Daarnaast ben je bereid 1 x per jaar 1 á 2 uur 
te collecteren.  

Organisatiegegevens
In overleg bekijken we welk dagdeel en frequentie voor jou het beste past en we stemmen gezamenlijk met ons team het rooster a

Slim & duurzaam Sinterklaas vieren onder het motto:
Ruilen is het nieuwe kopen.

Fotowedstrijd:
 20 jaar Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente bestaat dit jaar 20 jaar. Re-
den genoeg om een fotowedstrijd te organiseren. De 
wedstrijd loopt van 19 oktober tot en met 9 november, 
waarna de jury de hoofdwinnaar kiest uit alle inzen-
dingen en drie categoriewinnaars. De categorieën zijn 
ingedeeld in: Leven in Hof van Twente, Actief in Hof van 
Twente en Werken in Hof van Twente. De hoofdprijs is 
een KameraExpress waardebon van € 100. De prijs 
voor de winnaars uit de drie categorieën is een Hofpas 
met een waarde van € 25.

Meedoen
De fotowedstrijd is voor alle inwoners van Hof van Twente. Foto’s 
insturen kan via www.hofvantwente.nl/fotowedstrijd. De opdracht 
is: laat zien wat Hof van Twente zo speciaal maakt. Daarbij zijn er 
drie categorieën waarin de foto in te delen moet zijn. Geef bij de 
inzending van de foto daarom ook aan om welke categorie het gaat:

1. Leven in Hof van Twente 
2. Actief in Hof van Twente 
3. Werken in Hof van Twente

De ingezonden foto’s mogen door de gemeente worden gebruikt bij 
publicaties van de gemeente. Bij de inzending van de foto’s wordt 
om toestemming daarvoor gevraagd.

Uitslag
Na 9 november neemt de gemeente zelf contact op met de winnaars. 
Op de website, in het Hofweekblad en op social media worden de 
winnaars bekend gemaakt.

Nu het reizen met het openbaar vervoer 
niet alleen meer voor noodzakelijke reizen 
geldt, starten de OV-ambassadeurs weer 
met inloopspreekuren op locatie binnen de 
provincies Gelderland, Flevoland en Over-

ijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambas-
sadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus. 

Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambas-
sadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over 
het openbaar vervoer te stellen.

Waar:  Bibliotheek, De Höfte 9, Goor
Wanneer: dinsdag 9 november 2021
Hoe laat:   10.00-11.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven ma-
ken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op 
enkele vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om 
telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.

Beschikbaarheid telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur 
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 

Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. 

Contactinformatie                              
OV-ambassadeurs                                    
p/a YMCA (uitvoerder project)                       
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle     
tel. 038-454 01 30    

Inloopspreekuur voor reizen 
met het OV 

Delden - De geur van pepernoten hangt alweer geruime tijd in de lucht en pakjesavond staat  
al bijna voor de deur. Worden we langzaam niet wakker op het gebied van overconsumptie? 
Leerkrachten en leerlingen van het Twickel college Delden organiseren daarom de Recycle-
Swap Sint speelgoedruilmarkt op zaterdag 6 november  van 9.30 uur tot 12.00 uur in de hal 
van het Twickel College in Delden, aan de Schoppenstede 19. Er is kinderopvang voor jonge 
kinderen en een koffiehoek, zodat je rustig kunt kijken of er spullen zijn die je zou kunnen 
gebruiken en ruilen met eigen spullen. 

Geef speelgoed en kinderkleding een 2e leven
Het Twickel College wil helpen verduurzamen en organiseert voor de tweede keer deze  speelgoedruilmarkt in Delden. Leerlingen 
zamelen (eigen) speelgoed en kleding in en bewaren alleen dat thuis waar nog echt mee gespeeld wordt. `Dat ruimt lekker op!’  Het 
speelgoed of kleding , waar je te `oud’ voor bent, krijgt een mooi tweede leven bij andere kinderen thuis . Dit wordt de basiscol-
lectie om het ruilen mogelijk te maken. Zo is de cirkel rond, zonder nieuwe aankopen te hoeven doen. De inbreng van kleding en 
speelgoed vindt plaats op vrijdag  5 november, tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de hal van de school.

Ruilen is het nieuwe kopen 
Van ruilen komt huilen wordt altijd gezegd, maar op het Twickel College in Delden hebben ze daarvan gemaakt: 
Ruilen is het nieuwe kopen. Vertel het door aan elke ouder die je kent. Iedereen heeft teveel speelgoed. Soms ligt het 
nog maanden in de verpakking in de kast. Waarom zouden we dan nog nieuwe spullen kopen? Het is veel slimmer 
om te ruilen en zo ook nog eens een steentje bij te dragen aan het milieu.’

Recycle Sint en de ruilapp Swip Swap?
Sinds 2017 zijn de landelijke ruilmarkten van Recycle Sint een groot succes, maar helaas gooide het coronavirus 
vorig jaar roet in het eten. Daarom gingen de landelijke initiatiefnemers verder onder de naam Swap Sint. Met de 
speelgoed ruilapp Swip Swap,  die online te ruilen, het hele jaar door mogelijk maakt. Swap Sint is niet alleen een 
groen initiatief, maar ook nog eens hartstikke gezellig, slim en -niet onbelangrijk- goed voor de portemonnee. Kom 
je ook ruilen op zaterdag 6 november om 9.30 uur? 

www.hofvantwente.nl
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Beleidsregel toepassing wet 
Bibob vastgesteld

Het College van B&W heeft op 5 oktober 2021 de Beleidsregel toe-
passing wet Bibob gemeente Hof van Twente 2021 vastgesteld. In 
deze beleidsregel staan algemeen geldende regels voor alle in de 
wet genoemde beschikkingen (publiekrechtelijk), bepaalde catego-
rieën van overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarbij de 
overheid partij is (privaatrechtelijk) en biedt de mogelijkheid deze 
te weigeren, in te trekken of niet aan te gaan wegens mogelijk crimi-
neel misbruik ervan. De beleidsregel treedt in werking op 28 oktober 
2021. U kunt deze beleidsregel inzien op overheid.nl en www.hof-
vantwente.nl.

WAT MAG BIJ VERPAKKINGEN  
TIJDENS HET KLUSSEN?

Wat goed is om te weten over verpakkingen
Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic, 
blik en drankenkartons.

 Bij verpakkingen mag veel, maar niet alles. Het is goed om te weten dat  
 het alleen om eenmalige verpakkingen gaat en dat deze leeg moeten zijn.  
 Zo maken we samen de recycling mogelijk van deze belangrijke grondstoffen.  
Kijk voor meer informatie op twentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen

Beleidsregels bekostiging leerlin-
genvervoer 2021 vastgesteld

Het College van B&W heeft op 26 oktober 2021 de beleidsregels 
bekostiging leerlingenvervoer 2021 vastgesteld. In deze beleidsregel

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

vervolg
staan algemeen geldende regels voor de uitvoering van de 
verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hof van 
Twente 2021. De regeling treedt in werking op 1 november 
2021. U kunt de regeling inzien op onze website www.hof-
vantwente.nl en overheid.nl. 

                        Ontvangen op 
Rijssenseweg 16, Ambt Delden                                                              
het realiseren van camperplaatsen en het veranderen van het gebruik 
van de kapschuur naar een sanitair gebouw         25 oktober 2021
Twickelerweg 19 a, Ambt Delden                                                              
het vergroten van een werkplaats               19 oktober 2021
Nabij Stokreefsweg 11, Enter, kadastraal perceel 
Ambt Delden, P 259                                                                                             
het vervangen van een poort                               17 oktober 2021

vervolg
Haaksbergerweg 41, Goor                                                                                                      
het wijzigen van de bestemming                    22 oktober 2021
Kluunvenneweg 5, Markelo                                                                                                  
het wijzigen van het gebruik                 21 oktober 2021
Roosdomsweg 32, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw       21 oktober 2021
Roudaalterweg 14, Markelo                                                              
het bouwen van een kapschuur              25 oktober 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                  
          Reactie totRijssenseweg 16, Ambt Delden
het verbouwen van een schuur                             24 november 2021

vervolg
Boekweitstraat 3, Bentelo                                                                      
het gewijzigd uitvoeren van een reeds vergunde bedrijfshal 
                   9 december 2021 
Grotestraat 116, Goor        
Het kappen van een boom                3 december 2021
Bomhof 47, Hengevelde
het bouwen van een woning met bijgebouw          9 december 2021
Potdijk 7, Markelo                                                                     
het bouwen van een woning                  7 december 2021 
Larenseweg 23, Markelo        
het bouwen van een berging en het kappen van een eik
(herplantverplichting)                                        8 december 2021

Brookhuis Taxivervoer nieuwe 
uitvoerder van callcenter Regiotaxi 
Twente 

Vanaf 1 oktober 
a.s. is Brookhuis de 
nieuwe uitvoerder 
van het callcenter 

van Regiotaxi Twente. Het callcenter regelt de reserve-
ring van de ritten en beantwoordt vragen over het ver-
voer met de regiotaxi. Brookhuis Taxivervoer rijdt al ja-
ren in de regio en is bekend met de Twentse streek. 

Voor de gebruikers van de regiotaxi verandert er weinig. De spelre-
gels voor het reserveren van ritten zijn niet gewijzigd. Het reserveren 
van een rit kan via de gebruikelijke weg: online via www.regiotaxit-
wente.nl of telefonisch via 0900 1814. 

Aanbesteding nieuwe uitvoerder callcenter
De huidige overeenkomst met Connexxion loopt eind september 
2021 af. Daarom is begin dit jaar een aanbestedingstraject gestart. 
Wethouder Anja Prins, wethouder gemeente Losser en bestuurlijk trek-
ker op het gebied van vervoer: “We hebben uiteraard gekeken naar 
een goede prijs en een goede service voor de reizigers. Er zijn meer-
dere aanbiedingen gedaan. Brookhuis Taxivervoer kwam qua prijs 
en kwaliteit als beste uit de bus. Brookhuis begrijpt als uitvoerder de 
behoefte van de reizigers.” 
 



Hofweekblad Woensdag 1 augustus 2012, pag. 5

Informatie om te reageren 

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Verleende Omgevingsvergunning
(uitgebreid)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening     
            Reactie tot
Wegdammerweg 6, Markelo                                                             
het verbouwen van een boerderij (bouwhuis) tot 2 woningen en 
het verbouwen van een koetshuis tot 1 woning  
                 16 december 2021

Rectificatie van de publicatie d.d. 27 oktober 2021:
 “Ontvangen op” moet zijn “Reactie tot”

Hieronder de juiste publicatie

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien 
op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/
aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Markelo
- Vergunning Off road rit Markelo op 7 november 2021. In verband 
hiermee zullen op 7 november 2021 van 07.00 uur tot 17.00 uur de 
volgende verkeersmaatregelen worden genomen:
·  de Potdijk zal gesloten worden verklaard voor alle bestuurders 
in beide richtingen, voor zover gelegen tussen de Rijssenseweg 
en de Herikeresweg, (m.u.v. aanwonenden).
·  Er zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden 
van de Herikeresweg, voor zover gelegen tussen de Potdijk en 
de bebouwde kom van Markelo. (29-10-2021)

Hof van Twente
- - Vergunningen kledinginzameling voor het jaar 2022
   o De Fanfare Markelo
   o Caritas Hengevelde
   o Vereniging Paardrijden Gehandicapten Organisatie
   o Stichting Terre des Hommes (26-10-2021)

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout 
buiten een inrichting:

- Gelselaarseweg 11 Markelo 1-11-2021 tot 1-11-2023 (27-10-21)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen 
schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij 
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Bezwaar  
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.  

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 instellen bij de rechtbank Oost-Nederland 
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  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-
reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-
spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.  

Voorlopige voorziening  
Tijdens 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.  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                  
           Reactie tot
Driebelterweg 2, Markelo
het realiseren van boerderijappartemententen       20 november 2021 
Nabij Herikerweg 34, Markelo                                                                      
het uitdunnen van een bos                   23 november 2021  
(herplantverplichting)              
Mossendamsweg ong., Ambt Delden        
het tijdelijk plaatsen van een woonunit              23 november 2021
Langs Twentekanaal , Ambt Delden
het kappen van zes zomereiken                  23 november 2021 
(herplantverplichting)
Petzoldweg 1, Ambt Delden 
het verbouwen van een woonboerderij               23 november 2021
Brinkweg 3, Markelo 
het verbouwen van een boerderij                         24 november 2021
en het plaatsen van tijdelijke woonunits 
Oude Haaksbergerweg 30, Goor
het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
                    26 november 2021
Endemansdijk 2a, Markelo
het afwijken van de regels voor het tijdelijk        25 november 2021
vestigen van een BSO in een sportkantine
Pasmanstraat 1, Delden 
het plaatsen van een dakopbouw              25 november 2021
Dr. C.A.J. Quantstraat 18, Diepenheim
het bouwen van een carport              27 november 2021
Bellamystraat 14, Goor 
het plaatsen van een erfafscheiding                 26 november 2021 

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Besluiten Algemene 
wet bestuursrecht 

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen 
schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoedei-
sende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om voor-
lopige voorziening worden ingediend.

Vervolg
Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hierte-
gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening 
bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-
vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-
ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn 
voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-
meld 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 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) 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. 

Vervolg
Needseweg 7, Diepenheim 
het plaatsen van een dakkapel               26 november 2021
Nachtegaalstraat 39, Goor
het vervangen van een dakkapel                    26 november 2021
Wethouder Goselinkstraat 10 b, Hengevelde
het bouwen van een woning                26 november 2021
Plasdijk 5, Markelo
het bouwen van een kelder                  26 november 2021
Pluimersdijk 1 a, Diepenheim
het bouwen van een werktuigenberging             26 november 2021

www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  


