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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

Vindt u reizen met het openbaar vervoer lastig? 
Kom naar het inloopspreekuur of maak gebruik van 
het telefonisch spreekuur met een OV-ambassadeur!

De OV-ambassadeurs starten weer met 
inloopspreekuren binnen de provincies 
Gelderland, Flevoland en Overijssel. Tij-
dens deze inloopspreekuren geven OV-
ambassadeurs ouderen uitleg over het 
reizen met trein en bus. 

Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden 
OV-ambassadeurs, de mogelijkheid om vragen over het openbaar 
vervoer te stellen.

Waar:  Bibliotheek, De Höfte 9, Goor
Wanneer: dinsdag 12 oktober 2021
Hoe laat: 10.00-11.30 uur

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 

Vrijwilligersvacature

Salut ondersteunt organisa-
ties bij het werven van vrij-
willigers. 

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ont-
moeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je 
inzetten voor zaken die er echt toe doen? Word jij 
enthousiast van onderstaande vacatureof 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 

GEZELLIGE GASTVROUW/HEER 
WOZOCO BENTELO

Vind jij het leuk om elke week de bewoners van 
Wozoco in Bentelo gezamenlijk te ontmoeten, kof-
fie te drinken en ervoor te zorgen dat ze kunnen 
koersballen?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Jij zorgt er samen met een andere vrijwilliger voor dat een groep 
bewoners van Wozoco Bentelo elke maandagmiddag gezellig 
met elkaar koffie drinken en een spel doen. De voorkeur heeft 
Koersbal maar ook sjoelen wordt wel eens gedaan. Jij legt de spul-
len klaar, zorgt voor de spelbegeleiding, koffie en het gezamenlijk 
opruimen. 

Jouw profiel
Je werkt zelfstandig, maakt makkelijk contact en maakt het graag 
gezellig voor een ander. Je vindt het leuk om iets te organiseren 
en je werkt makkelijk samen. 

Werkuren per week
Elke maandagmiddag van 13.30u tot +/- 16.00u aanwezig 
in Wozoco Burgemeester Buyvoetsplein te Bentelo. 

Wij bieden
Een gezellige en enthousiaste groep koersballers die het waarderen 
dat jij er bent, samen met een tweede vrijwilliger regelen jullie alles 
zelf met de bewoners. 

Doelstelling organisatie 
Dit is een zelfstandige groep/ activiteit, geen achterliggende organi-
satie. Een groep mensen die het leuk vind samen gezellig een spel te 
doen en een kop koffie te drinken. De doorstart en het werven van 
vrijwilligers wordt door Salut ondersteund. 

Rookmelders redden levens

Rookmelders redden levens! Je hebt 3 minuten om te vluchten bij 
brand. Om inwoners van Twente te laten ervaren hoe snel 3 minu-
ten om zijn, heeft Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, op 
vrijdag 1 oktober de ‘drie-minutenescaperoom’ geopend op Plein 
Westermaat in Hengelo. Dat gebeurde omdat de Nationale Brand-
preventieweken van start gingen.

“Een brand kan zich razendsnel ontwikkelen”, vertelt Stephan Wevers, comman-
dant van Brandweer Twente. “De giftige rook bij brand is dodelijk. Wanneer je 
tijdig gewaarschuwd wordt, vergroot het de kans dat je je woning veilig kunt ont-
vluchten. We zien in Twente nog te vaak dat er geen rookmelders aanwezig zijn”. 
De maand oktober staat daarom in het teken van brandpreventie en de campagne 
‘Rookmelders redden levens’. Doel van de campagne is het aantal slachtoffers van 
woningbranden tot een minimum te beperken.

Opening 3-minute escaperoom
Om inwoners te laten ervaren hoe snel 3 minuten voorbij zijn, daagt de brandweer hen uit om de 3-minute escaperoom te spelen. De 
brandweer heeft daarvoor een oude brandweercontainer omgebouwd tot een woon- en slaapkamer met uitdagende ontsnappingsspellen 
die allemaal een link hebben met vluchten en het belang van rookmelders. 

Wettelijke verplichting
De opening van de 3-minute escaperoom is onderdeel van de Nationale Brandpreventieweken. Brandweer Twente vraagt in de maand 
oktober extra aandacht voor brandveiligheid en het belang van goed werkende rookmelders. Per 1 juli 2022 is het voor alle woningen in 
Nederland verplicht dat op elke etage in de gang of hal een rookmelder hangt. Wevers: “Een mooie ontwikkeling, maar wat mij betreft 
plaats je hem nu al. Niet omdat het verplicht is, maar omdat je je gezin veilig wilt hebben.” Op de website rookmelders.nl vind je welke 
verschillende rookmelders er zijn en waar je ze moet plaatsen.

Twentse campagne
Brandweer Twente voert  online campagne voor het belang van goed werkende rookmelders. Daarnaast zet de brandweer zich in om bij 
Twentse verkooppunten van rookmelders het personeel een training/voorlichting te geven over rookmelders. Op die manier kunnen verko-
pers klanten voorzien van goede adviezen voor het op de juiste manier plaatsen en onderhouden van rookmelders. Meer informatie over 
de campagne is te vinden op: https://www.brandweer.nl/twente/nationale-brandpreventieweken 

Samenwerking bij zorg ouderen in Markelo verstevigd

De huisartsenpraktijken Rosing/ Bruins Slot en Ufkes, de ouderenvereniging Markelo, Welzijnsinstelling Salut, Ca-
rintreggeland, Buurtzorg Nederland en de gemeente Hof van Twente hebben afspraken gemaakt over een structu-
rele samenwerking bij de zorg rondom ouderen in Markelo. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst 
die vrijdagmiddag 1 oktober jl. door de partijen is ondertekend bij woonzorgvoorziening ‘De Anholtskamp’ in 
Markelo. Door deze ondertekening spreken partijen uit dat ze verder gaan met de samenwerking die is ontstaan 
vanuit de pilot “Good Goan”.

Pilot Good goan
“Het gaat om de samenwerking tussen partijen die allemaal bij de zorg rondom ouderen betrokken zijn. We zagen dat er veel partijen 
bij cliënten/patiënten over de vloer kwamen. Iedereen kwam voor zijn eigen deel. De gedachte was: dit moet beter en efficiënter kunnen” 
aldus projectleider Alice Olde Reuver of Briel. Vanuit deze gedachte werd de pilot “Good goan” geboren. Partijen hebben de afgelopen 
periode afspraken gemaakt over de samenwerking en deze ook in de praktijk gebracht. De partners zijn meer bekend geraakt met elkaar 
en er is vertrouwen ontstaan. Iedereen is hierover positief en wil graag de samenwerking voortzetten. 

Informatie delen en snellere inzet juiste ondersteuning
Zo wordt er tussen partijen informatie gedeeld. Hiermee wordt bereikt dat de inwoner niet aan iedereen elke keer hetzelfde verhaal moet 
vertellen. De informatie wordt digitaal uitgewisseld via OZO Verbindzorg. Het mooie van dit systeem is dat de inwoner zelf bepaalt wie 
welke informatie mag inzien: de inwoner of zijn of haar mantelzorger zit dus zelf aan het stuur. Verder bespreken de partijen maandelijks 
met elkaar in het zogenaamde ‘Home Team’ de cliëntsituaties waarin ze gezamenlijk een rol hebben. Doel is om door korte lijntjes en snel 
handelen zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te krijgen. 

Toekomst
Er zijn nu afspraken gemaakt over het voortzetten van deze samenwerking. Maar ook is afgesproken om met elkaar te onderzoeken of 
de samenwerking nog verder uitgebreid kan worden. Wethouder Van Zwanenburg: “Ik zie dit als een mooie eerste stap die smaakt naar 
meer. Over 10 tot 20 jaar wonen er veel meer ouderen in onze gemeente. Deze vergrijzing is een uitdaging. Om deze uitdaging het hoofd 
te bieden is samenwerking tussen alle betrokkenen heel erg nodig”. 

Spel ‘Vraag maar’ van 
Elma van Vliet, voor alle 
leerlingen groep 5 basisscholen

Rond de ‘Week van de Opvoeding 2021’(van 8 t/m 10 oktober) 
en de ‘Week van Respect 2021’ (8 t/m 14 november) reikt de 
gemeente het spel ‘Vraag maar’ uit. In 2019 is dit spel ontwik-
keld door Elma van Vliet samen met een aantal kinderen uit Hof 
van Twente en de gemeente. Het spel wordt uitgereikt aan alle 
leerlingen in de groepen 5 van de basisscholen in Hof van Twente 
en leerlingen in groep 5 uit Hof van Twente die een basisschool 
buiten Hof van Twente bezoeken. 

Het thema van dit spel is opvoeden. Door het over en weer stellen 
van vragen, ontdekken kinderen hoe volwassenen denken over 
opvoeden. Wethouder van Zwanenburg bezocht op 04-10-2021 
Basisschool Heeckeren in Goor, Wethouder Scholten bezoekt op 
8-10-2021 IKC Magenta in Delden en OBS Wiene in Ambt Del-
den, Wethouder Meulenkamp bezoekt, eveneens op 8-10-2021, 
IKC Bentelwijz in Bentelo en Burgemeester Nauta overhandigt de 
spellen op 12-11-2021 aan de leerlingen van OBS ‘de Zwaluw’ 
in Markelo, KBS ‘de Albatros’ en OBS ‘de Boomhut’ in Goor.

Militaire oefeningen in oktober 
en november 2021

In en om de gemeente Hof van Twente zal in de periode van 11 
oktober t/m 5 november 2021 drie maal worden geoefend door 
de Koninklijke Landmacht (met uitzondering van weekenden). 
Deze oefeningen tellen per keer ± 45 bewapende militairen die 
zich zowel te voet als per voertuig zullen bewegen in gebieden 
in Gelderland en Overijssel. Er zal gebruik worden gemaakt van 
de volgende voertuigen: ‘de Fennek’, ‘Mercedes Benz’, ‘de VW 
Amarok’ en een aantal vrachtauto’s. Bij de oefening zal geen 
gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie.

COVID-19 
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale 
organisaties en functies om Nederland te laten blijven functione-
ren. De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een 
noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en 
ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. 
Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van CO-
VID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de 
Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd 
worden.

Schaderegeling 
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder 
vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kente-
ken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 
Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004, 3509 AA 
Utrecht. Telnr. 030-2180420
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

               Ontvangen op 
Ambachtsweg ongenummerd, Goor                                                                    
het bouwen van een twee-onder-één kap woning en het aanleggen
van twee uitritten                    13 september 2021
Slotsdwarsweg 6 b, Hengevelde                                                                                                  
het bouwen van een schuur              20 september 2021
Bellamystraat 14, Goor                                                                                             
het plaatsen van een erfafscheiding               20 september 2021
Slotdwarsweg 6b, Hengevelde                                                                                                       
het kappen van eiken              28 september 2021
Torendijk 12, Ambt Delden                                                                                                   
het kappen van Amerikaanse eiken             29 september 2021
Markveldseweg t.h.v. huisnummer 2 en 18 en 
Hengevelderweg t.h.v. huisnummer 9, Diepenheim
het kappen van bomen                  30 september 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
van Enscestraat 1, Goor                                                                            
het bouwen (legaliseren) van een schuur en een muur als erfaf-
scheiding                    2 november 2021
Oude Borculoseweg 2, Markelo                                                                             
het verbouwen van een woonboerderij en het renoveren van een 
schuur           4 november  2021
Oude Borculoseweg 11, Diepenheim
het verbouwen van een woonboerderij    5 november 2021

Informatie om te reageren 

Vervolg 
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 om-
dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-
ders. 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.  

Melding Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving     
 
Middendorperweg 10, Diepenheim                                                                          
het veranderen van het bedrijf
Gruttostraat 51,  Goor                                                                         
het veranderen van de opslag 
Holtdijk 18, Goor                                                                       
het bouwen van een zonneveld

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.     

Verkeersbesluit

Intrekken verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Prinses
Irenestraat Markelo, stcrt-2021-8013 (29-09-2021).

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen                                                     

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
Prinses Julianaplein 1, Goor                                                                          
het verbouwen van een tandartspraktijk tot twee appartementen                 
       2 november 2021

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

Diepenheim
-  Vergunning Samengestelde wedstrijd op 15, 16 en 17 oktober 
2021, Krommedijk 2. In verband hiermee worden op 15 oktober 
2021 van 13.00 uur tot 19.00 uur en op 16 en 17 oktober 2021 
van 07.00 uur tot 19.00 uur de volgende verkeersmaatregelen 
genomen:

-  de Nieuwe Sluisweg wordt afgesloten voor alle bestuurders 
in beide richtingen, voor zover gelegen tussen de ingang van 
Het Nieuwe Schelver en de kruising met de Reeënkampweg 
(uitgezonderd voetgangers).

-  de Krommedijk wordt ingesteld als éénrichtingsweg (inrijden 
vanaf de Borculoseweg). 

-   Er zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden 
van de Krommedijk (incl. bermen) (28-09-2021)

-  Vergunning Dansclub Hand in 'n Tuk Fest op 8, 9 en 10 oktober 
2021, Oude Deldensestraat 2. In verband hiermee zullen de 
volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Vervolg
-  de Oude Deldensestraat wordt op 8 en 9 oktober 2021 van 
18.00 uur tot 01.00 uur en op 10 oktober 2021 van 09.00 
uur tot 01.00 uur ingesteld als éénrichtingsweg, voor zover 
gelegen tussen de kruising met de Deldensestraat en Oude 
Deldensestraat nr. 2 (inrijden vanaf Deldensestraat).

-  er zal op 8 oktober 2021 van 18.00 uur tot 11 oktober 2021 
01.00 uur een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zij-
den van de Oude Deldensestraat, voor zover gelegen tussen 
de kruising met de Deldensestraat en de kruising met de Mid-
dendorperweg (29-09-2021)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-
gen 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.


