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HOFNIEUWS

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

www.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 afspraak 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

4 augustus
2021

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

Inloopspreekuur voor reizen met het OV

Ontwerp Woonvisie ligt ter inzage

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 Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen
met trein en bus.

Dit bericht is een herhaling.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 juni 2021 de ontwerp-Woonvisie voor de periode 2021-2025 vastgesteld.
Deze visie wordt door het college ter vaststelling aangeboden
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert hierover
op 6 oktober 2021.
Voordat de vergadering van de gemeenteraad plaatsvindt, wil
het college de gelegenheid geven aan inwoners en organisaties in de gemeente om te reageren op deze ontwerp-visie.
De ontwerp Woonvisie ligt ter inzage tot en met 25 augustus
2021.
Uw reacties op dit ontwerp worden verwerkt in een zienswijzennotitie die
samen met de ontwerp-Woonvisie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Hoofdlijnen Woonvisie
Het college stelt in de nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad voor, om
gedurende de periode 2021-2025 in te zetten op:
· versnellen van woningbouwproductie
· realiseren van betaalbare woningen
· doorstroming op de woningmarkt, door de juiste woning op de juiste plek
· de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken
· waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied
· bouwen aan een inclusieve samenleving

Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig
te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen
over het openbaar vervoer te stellen.
Waar: Bibliotheek, De Höfte 9, Goor
Wanneer: dinsdag 10 augustus 2021
Hoe laat: 10.00-11.30 uur
Naast de fysieke inloopspreekuren kunt u ook gebruik blijven maken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse
ochtenden en op enkele vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen uw
OV-vragen te beantwoorden.
Telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. Dat kan
op:
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 kunt u ook kijken op de website: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.

Wilt u de ontwerp-Woonvisie inzien?
De ontwerp-Woonvisie is gepubliceerd in het Hofweekblad en in het digitale
gemeenteblad.
U kunt de ontwerp-Woonvisie eveneens inzien op de volgende manieren:

Geen poep op Hof van Twente stoep

Mijn baasje ruimt mijn
poep wèl op!
#trots
Zo blij dat ik kan spelen zonder in de hondenpoep te stappen

He dankjewel! Geen hondenpoep aan mijn wielen

1. Via onze website: www.hofvantwente.nl;
2. Via www.overheid.nl;
3. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt hier terecht tijdens de
normale openingsuren van het gemeentehuis (zie de informatie bovenaan
deze pagina).

Plantsoenen schoffelen zonder hondenpoep aan de schep :-)

Uw reactie
Als u wilt reageren, dan kan dat op de volgende manieren:
1. Door een brief te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders
van Hof van Twente, Postbus 54 in Goor
2. Door een mail te sturen naar: info@hofvantwente.nl.

Gebruik de hondenpoep bak of .....
neem het zakje mee en werp het in de grijze container

Vragen?
Als u vragen heeft over het indienen van uw reactie, of over de inhoud van
de ontwerp-Woonvisie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Wensink. Zij is per mail bereikbaar: D.Wensink-Mateman@hofvantwente.nl of
telefonisch: 0547 – 858585.

www.hofvantwente.nl

4 AUGUSTUS 2021
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)			
				
				
Ontvangen op
Raadhuisstraat 19, Diepenheim
het kappen van twee coniferen

26 juli 2021

het vervangen van twee dakkapellen

23 juli 2021

Diepenheimseweg 20, Goor

Burgemeester Korthals Alteslaan 20, Markelo

het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning			
22 juli 2021

Wheeme 3, Goor

BEKENDMAKINGEN
Vervolg
De Mors 3, Delden

het bouwen van een sporthal, brandpreventieve voorzieningen als
aanvulling op de verleende vergunning, ter inzage vanaf donderdag 22 juli 2021		
2 september 2021

Goorsestraat 6a, Hengevelde

Als u wilt reageren, zie informatie: Niet vatbaar
voor bezwaar of beroep

Winterkamperweg 5, Markelo

Proodsweg 3, Ambt Delden
het veranderen van het vleesvarkens- en melkrundveebedrijf, ter inzage vanaf donderdag 5 augustus 2021

het samenvoegen van twee woningen tot 1 woning, ter inzage
vanaf dinsdag 20 juli 2021
		
31 augustus 2021
het vervangen van een dak van een kapschuur, ter inzage vanaf
maandag 26 juli 2021		
6 september 2021

van Heeckerenweg 35, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding, ter inzage vanaf maandag 26
juli 2021			
		
6 september 2021

Grote Looweg 2, Ambt Delden

het kappen van een boom, ter inzage vanaf maandag 26 juli
2021			
6 september 2021

het bouwen van een erker			

22 juli 2021

het herbouwen van de Eschmolen Delden

20 juli 2021

het bouwen van een woning

13 juli 2021

het bouwen van een werktuigenberging, ter inzage vanaf dinsdag
27 juli 2021
					 7 september 2021

het wijzigen van de gevel en het vervangen van kozijnen
					
15 juli 2021

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf dinsdag 27 juli 2021
		
7 september 2021

Molenstraat, Delden

Bomhof ongenummerd., Hengevelde
Grotestraat 4, Markelo

Barloseweg ongenummerd, Ambt Delden

het aanleggen van een fietspad en het kappen van bomen
					
16 juli 2021

1e Broekweg 4, Diepenheim

het bouwen van een kas en het aanleggen van een waterbassin
					
16 juli 2021

Holtdijk 18, Goor

het aanleggen van een zonnepark in een veldopstelling
		
				
19 juli 2021

Grote Looweg 2, Ambt Delden

Amalialaan 4, Delden

Industrieweg 7, Markelo

het legaliseren van een uitrit en gekapte bomen en het kappen van
een boom, ter inzage vanaf donderdag 29 juli 2021		
				
9 september 2021

Scherpenzeelseweg ong. en de Rubensstraat
ong., Goor

het aanleggen van 3 uitritten, ter inzage vanaf donderdag 29 juli
2021
				
9 september 2021

Kloetenweg ongenummerd, Ambt Delden
het tijdelijk plaatsen van vijf tinyhouses

20 juli 2021

het wijzigen van de voorgevel 		

21 juli 2021

het bouwen van een woning met bijgebouw

22 juli 2021

het bouwen van een woning		

23 juli 2021

Laarstraat 66, Goor

Bomhof ongenummerd, Hengevelde
Potdijk 7, Markelo

Verleende
Omgevingsvergunningen (regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
				voorziening
					
Petersweg 2, Markelo

Reactie tot

het kappen van vier Amerikaanse eiken, ter inzage vanaf dinsdag
6 juli 2021 (herplantverplichting)
17 augustus 2021

Besluit (vormvrije) milieueffectrapportage

Verlengen beslistermijn
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Scherpenzeelseweg 40, Goor
het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een
erfafscheiding.

Melding Activiteitenbesluit
Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om
handhaving
Twickelerweg 23, Ambt Delden
het veranderen van de inrichting

Melding Besluit lozen buiten inrichting
Als u wilt reageren, zie informatie: Niet vatbaar
voor bezwaar of beroep
D.J. Bunschotenstraat ter hoogte van huisnummer 14, Goor
het grondwater afkomstig van ontwateringswerkzaamheden op het schoonwaterriool te lozen in de periode
tussen 9 en 21 juli 2021

Informatie om te reageren
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 besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan
dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend
tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid
wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Vervolg
Tegen dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling
(op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

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 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.
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Vrijwilligersvacature
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
VOORZITTER BESTUUR GYMVERENIGING MARKELO
Zoek jij een nieuwe uitdaging in
een vrijwillige bestuursfunctie?
Dan komen we graag met jou in
contact!
Omschrijving vrijwilligerswerk
Als voorzitter leid je de algemene vergaderingen en vergaderingen
van het bestuur. Je vertegenwoordigd de vereniging naar buiten en
draagt, samen met de overige bestuursleden, zorg voor het opstellen
en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
Jouw profiel
Ons jonge en grotendeels nieuwe bestuur is op zoek naar iemand
die ervaring heeft als bestuurslid en vaardig is het coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Kennis van turnsport is een pré.
Werkuren per week/maand
Ca 1 keer per 2 maand vergadering.
Wij bieden
Onderdeel zijn van een enthousiaste gymvereniging, en samen werken aan de toekomst van deze verenging.
Doelstelling organisatie
Bij ons staat bewegen centraal voor jong en oud. Bewegen is gezond
en goed voor de lichamelijke ontwikkeling. Binnen onze gymnastiekvereniging streven wij naar persoonlijke doelen, welke op een ontspannen maar uitdagende manier haalbaar zijn. Naast de sportieve
gebeurtenissen is er uiteraard ruimte voor ontmoeting en contact.

Besluiten Algemene wet bestuursrecht
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u
inzien op onze website: https://www.hofvantwente.nl/actueel/ aangevraagde-evenementenvergunningen.html
Verleende vergunningen
Diepenheim
- Drank- en Horecavergunning ’t Holt, Hengevelderweg 1a (13-072021)
- Vergunning voor de Heerlijcke Markt aan De Hagen op 1 augustus 2021, 5 september 2021 en 3 oktober 2021. In verband hiermee zal het deel van De Hagen dat ligt tussen de Raadhuisstraat en
de Grotestraat op deze dagen van 08.00 uur tot 18.00 uur worden
afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen (26-07-2021)
Delden
- Ontheffing geluid op 21 augustus 2021, Kievitstraat 51 (28-072021)
- Ontheffing geluid op 7 augustus 2021 tot 24.00 uur, Rupperink
10 (02-08-2021)
Hengevelde
- Vergunning Houtdorp van 17 t/m 19 augustus 2021, achter Goorsestraat 16 (30-07-2021)

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar voor het houden van een toertocht
voor klassieke automobielen op 4 september 2021 over diverse wegen in Hof van Twente (13-07-2021)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn 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 Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

www.hofvantwente.nl

Voornemen ambtshalve wijziging
gegevens verblijf en adres
Wet basisregistratie personen (BRP)
Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven
naar het adres: onbekend.

Vervolg
Datum
besluit

Naam

Inschrijving
op het adres

Datum
ingang adres

28 juli 2021 R. Boog

Onbekend

01 juli 2021

28 juli 2021 M. Rook

Onbekend

01 juli 2021

28 juli 2021 M.Z. Dutkiewicz Onbekend

01 juli 2021

De persoon die wij in het overzicht hieronder noemen heeft dit
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.
Daarom heeft ons college het voornemen de volgende persoon
uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar
het adres: onbekend.
Datum
besluit

Naam

Inschrijving
op het adres

28-07-2021

M. de Jong

Onbekend

Datum
ingang adres
28-07-2021

Ambtshalve wijziging gegevens
verblijf en adres
Wet basisregistratie personen (BRP)
Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen
vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In
artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die deze
adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het adres:
onbekend.
De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit niet
gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats
van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. Daarom
heeft ons college besloten de volgende personen uit te schrijven uit
de basisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

