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HOFNIEUWS 8 september
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www.hofvantwente.nl

Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering 
dinsdag 14 september 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

Aanmelden voor Junior Energiecoach kan weer 

De inschrijving voor een nieuwe ronde Junior Energiecoaches is geopend! Tot 3 oktober 
kunnen gezinnen zich inschrijven om mee te doen aan dit energiebespaarspel. Ook via 
scholen kunnen kinderen meedoen. 

In vijf weken tijd wordt elke week een leuke én leerzame energieopdracht uitgevoerd: 
van stekkerexpeditie tot een lampenjacht. 

Allemaal onder het motto 'met energie kun je lachen!'. Deelname vraagt ongeveer een 
kwartier tot half uur per week tijd.

Door heel Nederland zijn inmiddels al 3.200 junior energiecoaches met een diploma. Ook in Hof van Twente hebben al ruim 100 kinderen 
een diploma gekregen door deelname aan de afgelopen voorjaarseditie. Er is toen met veel fanatisme meegedaan aan de weekopdrach-
ten! Het schoolprogramma van de gemeente (HofPower) volgt de deelnemers bij de uitvoer van de opdrachten. Deelname met het gezin 
aan Junior Energiecoach is gratis, aanmelden kan tot 3 oktober via de website www.juniorenergiecoach.nl. Het spel start vanaf 9 oktober. 

Junior Energiecoach diploma-uitreiking ‘t Gijmink 

In en rond de gemeente Hof 
van Twente wordt van 13 t/m 
23 september 2021 drie keer 
geoefend door de Koninklijke 
Landmacht van defensie. De 
oefeningen met maximaal 80 
bewapende militairen per oe-
fening spelen zich af in onder 
andere Gelderland en Overijs-
sel met een aantal wielvoer-
tuigen waaronder Amarok en 
vrachtwagens.

Van 18 t/m 22 oktober 2021 is er een oefening waarbij heli-
koperbemanningen worden getraind. Deze spelen zich af in de 
Veiligheidsregio’s IJsselland, Twente en Noordoost-Gelderland. 

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 garan-
deren. Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting 
van COVID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen 
van de Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk 
gevolgd worden. 

Schaderegeling
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de 
oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel 
mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en 
tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defen-
sie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 90004 3509 AA Utrecht 
Telefoon 030 – 2180420 Jdvclaims@mindef.nl max

Militaire oefeningen september 
en oktober 2021

Aanpassing tarieven 2021
Nederlandse identiteitskaart

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hof van Twente 
maken bekend dat op 31 augustus 2021 de nieuwe tarieven 
voor de Nederlandse identiteitskaart zijn vastgesteld. Het tarief 
voor iemand die 18 jaar of ouder is bedraagt € 67,55. Onder 
de 18 is het tarief € 36,45. 

Een overzicht van alle tarieven van de legesverordening kunt u 
raadplegen op www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Heeft u de subsidie voor jaarlijks 
terugkerende activiteiten 2022 
al aangevraagd?

Dit kan nog tot 15 september 2021!

Vanaf 1 juni 2021 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen 
voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor or-
ganisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben 
ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor: Sport, Cultuur, Zorg, 
Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de kernen 
en Recreatie en Toerisme. 

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 1 juni en 15 september 
2021. 

Digitaal aanvragen
Subsidie vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier 
op www.hofvantwente .nl en voorzien van de benodigde bijla-
gen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning 
(minimaal niveau EH2+) nodig. 

Nadere informatie kunt vinden op de website van de gemeente 
Hof van Twente www.hofvantwente.nl

In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van 
het coronavirus zal de vergadering digitaal zijn en kan nog 
nog niet live bijgewoond worden. U kunt de vergadering 
live volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente op dinsdag 14 september 2021 in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Hof van Twente. 
Onderstaand treft u de agenda aan.

De voorzitter,
Was getekend
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1.   Opening en mededelingen
  
2.   Beraadslaging en besluitvorming over voortzetting 
      vergadering in beslotenheid Opening deuren

3.   Benoeming en installatie raadslid

4.   Vaststellen agenda

5.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

6.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 6 juli 2021

7.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

8.    Vragenhalfuur gemeenteraad

9.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

9a.  Toelichting situatie met betrekking tot COVID-19

Hamerstukken

10.   Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 
        Hof van Twente 2022

11.    Nieuwe achtervangovereenkomst WSV

12.   Benoeming lid rekenkamercommissie

Meningvormend

13.    Financieringsverzoek Stichting 'De Eschmolen'

14.    Omgevingswet: lijst van gevallen voor bindend advies-
recht bij initiatieven die niet in het omgevingsplan passen 
en/of gevallen waarbij een participatieplicht geldt

15.   Omgevingswet: Verordening nadeelcompensatie

16.    Omgevingswet: instellen gemeentelijke adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit, waaronder monumenten

Schorsing vergadering tot dinsdag 
21 september 2021, 19.30 uur

Dinsdag 21 september, 19.30 uur -
vervolg vergadering 14 september 2021

17.   Heropening van de vergadering van 14 september 2021

18.   Levering en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke 
        afvalstoffen

19.   Afvalinzameling 2022 e.v.

20.   Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2024

21.   Beëindiging Erfpacht Sportcafé De Boemel

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

JP VAN DEN BENT ZOEKT EEN MAATJE VOOR EEN DAME 
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Wil jij iemand verblijden met een beetje persoonlijke aandacht?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Voor deze 30-jarige dame met een verstandelijke beperking zijn wij 
op zoek naar een wandelmaatje. Ze vindt het erg prettig om samen 
met iemand te wandelen zodat ze haar hoofd leeg kan maken. Ook 
vindt ze het gezellig om samen op haar appartement te puzzelen, 
een serie te kijken of een potje Skip-Boo te spelen.  

Over haar  
Deze gezellig, soms druk aanwezige dame vindt het fijn om iemand 
te hebben waar ze tegenaan kan praten. Ze heeft behoefte aan 
iemand die naar haar wil luisteren. Ze heeft moeite met het woord 
‘moeten’, ze wil graag dingen doen in overleg. Soms heeft ze dan 
even de tijd nodig om ergens over na te denken voordat ze direct 
antwoord geeft. Dan zal ze even stil zijn en in zichzelf gekeerd maar 
dan zal ze je daarna een antwoord geven.  Ook vindt ze het belang-
rijk dat je haar duidelijkheid en structuur kan bieden. Dus duidelijke 
afspraken maken met elkaar en ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt’.

Jouw profiel  
Heb jij affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en ben 
je een energiek persoon? Kan je goed luisteren en iemand de ruimte 
bieden om haar verhaal te doen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Werkuren per week/maand  
Minimaal 1x in de week, dag en uren in overleg. 

Wij bieden 
Begeleiding in het vrijwilligerswerk, medewerkers staan voor je klaar 
om je te ondersteunen in het contact.  
 
Doelstelling organisatie
Locatie de Lindehof is een appartementencomplex op ‘t Gijmink 
in Goor waar 18 mensen wonen. JP van de Bent biedt ondersteu-
ning op basis van hun persoonlijke ondersteuningsvragen. Die 
variëren van hulp bij de administratie tot boodschappen doen 
en het uitvoeren van hobby’s. Op deze locatie bieden we 24 uur 
per dag ondersteuning. Overdag gaat iedereen naar het werk of 
naar dagbesteding. In de gezamenlijke woonruimte kunnen de 
bewoners samenkomen als ze daar zin in hebben.

BEKENDMAKINGEN8 september 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

          
               Ontvangen op 
Borkeldweg 13, Markelo                                                                           
het bouwen van een vervangende schuur  21 augustus 2021 
1e Zomerdijk 4, Diepenheim                                                                                                    
het kappen van een wilg     26 augustus 2021
Hengelosestraat t.h.v. huisnummer 8, Delden                                                                                                          
het kappen van twee eiken                               27 augustus 2021 
Kievitstraat 24, Delden                                                                                                        
het kappen van een berk     27 augustus 2021
de Kade, Delden                                                                                                     
het aanbrengen van een kraanfundering en fundering van een 
losbunker met geheide palen    10 augustus 2021

Vervolg
Lochemseweg 26, Markelo                                                                         
het kandelaberen van een eik   30 augustus 2021 
Loosboersstraat 2, Markelo                                                                                             
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning   
      30 augustus 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg
Welmersweg 3, Markelo                                                                              
het kappen van twee eiken, ter inzage vanaf  dinsdag 31 augus-
tus 2021 (herplantverplichting)                12 oktober 2021
Nachtegaalstraat 7, Goor                                                                           
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de 
woning, ter inzage vanaf woensdag 1 september 2021
                   13 oktober 2021

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Raadhuisstraat 19, Diepenheim                                                                                 
het kappen van twee coniferen, ter inzage vanaf  dinsdag 31 
augustus 2021 (herplantverplichting)                12 oktober 2021

Vervolg
1e Broekweg 4, Diepenheim                                                                             
het bouwen van een kas en het aanleggen van een waterbassin 
en watergang, ter inzage vanaf donderdag 2 september 2021
                   14 oktober 2021 
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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.  

Informatie om te reageren 

Ambtshalve wijziging gegevens 
verblijf en adres Wet 
basisregistratie personen (BRP) 

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-
nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-
nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-
sen 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 verblijf-
plaats 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. 

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Datum
ingang adres

M. de Jong

A.S. Koczur

Onbekend

Onbekend

31-08-2021

31-08-2021

27-07-2021

05-08-2021

Vervolg
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.  

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 handteke-
ning. 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)

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) raad-
plegen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-
Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. 

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

Delden
-  Vergunning Jubileumweekend Scouting van 10 t/m 12 september 
2021, Cramersweide (01-09-2021)

Goor
-  Speelautomatenvergunning van 3 april 2021 t/m 2 april 2022, 
Grotestraat 122a (02-09-2021)

Markelo
-  Vergunning Vogelschieten op 12 september 2021, Jan Broeze-
plein 1 (30-08-2021)

-  Vergunning Castle Fair op 11 september 2021, Weldammerlaan 
5 (31-08-2021)

-  Vergunning bruiloftsfeest op 17 september 2021, naast Potdijk 9 
(01-09-2021)

-  Vergunning Ronde van Goor op 12 september 2021, Holtdijk, 
Klemmerweg en Plasdijk. In verband hiermee worden de Holtdijk, 
Klemmerweg en Plasdijk op 12 september 2021 van 15.30 uur tot 
20.00 uur gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen met 
uitzondering van bestemmingsverkeer (03-09-2021)

-  Vergunning Motorcross evenement op 18 en 19 september, He-
rikeresweg 5a. In verband hiermee worden van vrijdag 17 sep-
tember 2021 10.00 uur t/m zondag 19 september 20.00 uur de 
volgende verkeersmaatregelen genomen:

-  de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen:
•  de Herikeresweg na inrit Hessenheem tussen de aldaar in te 

richten parkeerterreinen;
•  de zandweg vanaf de Goorseweg (bij aannemersbedrijf 

Oonk-Noteboom) inclusief beide aftakkingen (links naar de 
Herikeresweg achter buitencentrum “Hessenheem” en rechts 
richting circuit);

•  de zandweg vanaf de Herikerweg tegenover perceel Heriker-
weg 14, niet eerder dan bij de afslag naar “de Pieuw”;

•  de zandweg tegenover het zwembad richting buitencentrum 
“Hessenheem”;

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

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

Vervolg
•  de zandweg vanaf het pand Rijssenseweg 24 uitgezonderd 

vergunninghouders;
• de zandweg, verlengde Imminksweg.

-  de Herikeresweg (tussen de Herikerweg en de Imminksweg) en de 
Imminksweg (tussen de Herikeresweg en de Worsinkweg) wordt 
aangewezen als éénrichtingsweg.

-  Er wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de 
Herikeresweg (tussen de Potdijk en de Imminksweg) en de Imminks-
weg. (03-09-2021)

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.


