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HOFNIEUWS 13 oktober
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

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
een meerjarig sluitende programmabegroting aan-
geboden aan de gemeenteraad. Door het beleid van 
de afgelopen jaren en enkele financiële meevallers 
kan het college blijven investeren in onze gemeente. 
Wethouder Scholten: “Investeren is één van de speer-
punten van dit college. Het is erg fijn dat daarvoor in 
2022 extra financiële ruimte is. Daardoor kunnen we 
extra gas geven op thema’s die belangrijk zijn voor 
onze inwoners en de toekomst en kunnen we op korte 
termijn de financiële pijn van de taakstellingen ver-
zachten voor onze inwoners.” Voor de langere termijn 
houdt het college vast aan de besluiten die in 2019 en 
2020 zijn genomen om te snijden in onze uitgaven. 
Daarmee houden we de gemeente financieel gezond. 

Duurzaamheid
Het college wil de extra inkomsten onder andere gebruiken voor 
duurzaamheidsprojecten. Zo wordt er geïnvesteerd in het pilot-
project Buurtenergie. Drie buurtschappen gaan aan de slag om 
concrete plannen te maken voor het opwekken van duurzame 
energie. De gemeente biedt hulp en ondersteuning bij dit proces, 
de buurtschappen nemen het voortouw bij de ontwikkeling van 
de opwek en de verdeling van de opbrengsten. Daarnaast is er 
een budget uitgetrokken om duurzame projecten te kunnen (co-)
financieren. Dit is belangrijk nu het Rijk hier de komende jaren 
fors in gaat investeren. Ook het scholenproject Hofpower wordt 
komend jaar voortgezet, zodat alle schoolgaande kinderen in Hof 
van Twente les blijven krijgen in duurzaamheid. 

Openbare ruimte en welzijn
Het college wil ook extra geld vrijmaken voor de herstructurering 
van de openbare ruimte. In afgelopen seizoenen hebben we ge-
zien dat het grillige weer zorgt voor nadelige effecten zoals on-
kruid. Het college wil een extra budget vrijmaken om hier flexibel 
op in te kunnen springen. Verder wordt er geld gereserveerd voor 
het integraal uitvoeringsplan asbestsanering. Voor de eerste fasen 
was al budget gereserveerd, nu is dat ook voor de laatste fasen 
het geval. Tot slot wordt er budget gereserveerd om de bezuini-
ging op welzijnssubsidies soepeler te laten verlopen. Uit gesprek-
ken met de diverse instellingen blijkt dat er aan de voorkant vaak 
investeringen of andere incidentele maatregelen noodzakelijk zijn 
om de bezuinigingen vanaf 2024 op te kunnen vangen. 

Extra geld jeugdzorg
Landelijk is er extra geld uitgetrokken voor de transformatie van 
de Jeugdzorg. Hof van Twente heeft die plannen ondergebracht 
in de Gezonde Verbinding. Het extra geld wil het college onder 
andere besteden aan betere toegang tot jeugdzorg voor degenen 
die dat nodig hebben. Ook andere initiatieven uit de Gezonde 
Verbinding krijgen een extra impuls, zodat al in 2022 de eerste 
resultaten zichtbaar worden. 

Cyberaanval
De cyberaanval van december 2020 trekt een zware wissel op 
de gemeentelijke organisatie. Wethouder Scholten: “We merken 
nog dagelijks de effecten van de cyberaanval. Onze financiële 
administratie bijvoorbeeld was grotendeels weg. We zijn nog 
volop bezig die opnieuw op te bouwen. Het was een flinke klus 
om deze begroting op te stellen, het college heeft ze daar compli-
menten voor gegeven.” 

Raadsvergadering begroting
De gemeenteraad vergadert op maandag 1 november om 18.00 
uur over de begroting.

Programmabegroting 2022: ‘We 
hebben de basis op orde en 
blijven investeren’

Voorleesactie met 'Lekker Donker' op alle basisscholen 

Afgelopen vrijdag 8 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs én het is Kinderboekenweek. Al jaren reden genoeg 
om die twee momenten te combineren met deelname aan de landelijke voorleesactie. Burgemeester, wethouders, raadsleden en andere 
voorlezers hebben voorgelezen op álle basisscholen bij álle kleuters uit het verhaal Lekker Donker. Dit boek gaat over een stoere vos die 
stiekem bang is in het donker, maar tot de ontdekking komt dat hij het lekkerste kan slapen onder een mooie sterrenhemel. Het boek 'Lekker 
Donker' komt uit de schitterende prentenboekenreeks De Klimaatjes, een groep dierenvrienden die allerlei avonturen rondom duurzame 
thema's beleeft. De aftrap voor de Voorleesactie was op basisschool Stokkum door burgemeester Ellen Nauta. De Voorleesactie is afgeslo-
ten op 't Gijmink. Dank aan alle scholen voor de gastvrijheid en dank aan alle voorlezers voor hun bijdrage om de voorleesactie tot zo'n 
succes te maken!

Kom zaterdag 30 oktober 
naar de Sportcarrousel in Goor

Sportcarrousel Hof van Twente is passend sporten 
voor iedereen, met en zonder een (verstandelijke) be-
perking. Een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met diverse sporten. Iedereen jong en oud, met of zon-
der beperking, is welkom om te komen sporten en om 
lekker te bewegen. Kijken en aanmoedigen mag na-
tuurlijk ook!

Kom en doe mee!
De sportcarrousel wordt in Goor ge-
houden op zaterdag 30 oktober 2021 
op parkeerterrein de Höfte (adres: De 
Höfte 7, 7471 DK). Op deze dag komt 
de ‘Iedereen Actief on Tour!’-bus uit De-
venter naar Goor om tussen 12.00 en 15.00 uur het passend 
sporten in de gemeente te promoten. Maak van deze gelegenheid 
gebruik en maak kennis met verschillende sporten. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. 

Sportverenigingen gezocht
Voor de sportverenigingen is de Sportcarrousel de ideale kans om 
nieuwe leden te werven. De Sportcarrousel biedt een mooi plat-
form om je sport (d.m.v. bijv. een clinic) in de spotlights te zetten 
en kennis te maken met nieuwe leden.  
Interesse? Meld je vereniging dan aan bij één van de onderstaan-
de buurtsportcoaches: 
Ilke van Schooten: tel: 06-41 04 24 50   
mail: i.vanschooten@hofvantwente.nl
Tim Bannink: tel: 06-27 04 22 06 
 mail: tim_bannink@hotmail.com

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met één van 
bovengenoemde buurtsportcoaches.

Ellen Nauta leest de aandachtig luisterende 
kleuters van OBS Stokkum voor in een 
donker klaslokaal

Marianne Hutten bij Azelo

Ina van de Riet bij Petrusschool

Minie Sigger bij Wiene

Harry Scholten bij Magenta

William Sanches bij Erve Hooyerinck

Pieter Zwanenburg bij Heeckeren
Riekele Bijleveld bij De Boomhut

Marianne Hutten bij Elserike

Ineke van de Berg bij Brookschole Gratis inbraakpreventiecheck
in de Week van de Veiligheid

Doe jij als je even de hond uit-
laat, boodschappen doet of de 
kinderen naar school brengt de 
deur goed op slot? Een inbre-
ker heeft namelijk altijd haast 
en zou in zo’n korte tijd al lang 
en breed vertrokken zijn met 
je nieuwe laptop. Inbraken ko-
men helaas nog steeds veel voor, ook in onze gemeen-
te. Zeker nu er buitenshuis weer steeds meer mogelijk 
is en je (gelukkig) niet meer de hele dag thuis hoeft 
te zitten. Nu de Week van de Veiligheid is aangebro-
ken willen we je graag vertellen dat de gemeente een 
gratis inbraakpreventiecheck voor jouw woning kan 
aanbieden. 

Gratis inbraakpreventiecheck
De inbraakpreventiecheck die we, ook na de Week van de Veilig-
heid, aanbieden wordt gedaan door een adviseur van Noaber-
bouw die geen commercieel belang heeft. Hij of zij kijkt alleen naar 
de veiligheid van je woning en van deze adviseur krijg je vervol-
gens tips en informatie als er iets verbeterd kan worden. Dit gaat 
over de volgende onderdelen: Organisatorische maatregelen: sluit 
jij je woning goed af? Bouwkundige maatregelen: heeft je woning 
goed hang- en sluitwerk? En elektronische maatregelen: is er goede 
verlichting bij de buitendeur(en)? Het advies zul je krijgen in een 
rapport zodat je die nog eens rustig door kunt nemen. Wanneer je 
maatregelen uit het advies goed toepast, dan kun je in aanmerking 
komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer 
informatie over het PKVW kun je kijken op https://www.politie-
keurmerk.nl/politiekeurmerk-veilig-wonen-voor-woningeigenaren/. 
Wil je een gratis inbraakpreventie laten uitvoeren? Dan neem je 
contact op met Noaberbouw. Dit kan telefonisch via het nummer 
074-2653638 of per mail op pkvw@noaberbouw.nl

Meer informatie? 
Kijk op www.hofvantwente.nl/weekvandeveiligheid 

Gemeente en Vitens maken afspraken over toegankelijkheid 
waterwingebied Goor 

Vitens en gemeente Hof van Twente 
hebben nieuwe afspraken gemaakt 
over de toegankelijkheid van het wa-
terwingebied aan de Slagdijk/Marke-
loseweg bij Goor. Wandelaars blijven 
hier van harte welkom om te genie-
ten van de natuurlijke omgeving. Er 
zijn zelfs extra voorzieningen aange-
bracht om dit mogelijk te maken, zoals 
een watertappunt, een picknickbank, 
afvalbakken en informatieborden. 
Nieuw is dat honden helaas vanaf nu 
niet meer in het waterwingebied mo-
gen komen.

Vitens vindt het belangrijk dat waterwingebie-
den zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor het 
publiek. Dat geldt ook voor de aangepaste 
drinkwaterwinning in Goor, waar Vitens naast 
de installatie ook geïnvesteerd heeft in de na-
tuurlijke omgeving. Onder meer door de rea-
lisatie van natuurvriendelijke oevers, het aan-
planten van bomen, een vleermuizenkelder en 
een poel. 

Bescherming kwaliteit drinkwater
“In onze waterwingebieden gaat het in de eerste plaats om bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor de productie van drink-
water”, zegt Annelies Tigchelaar van Vitens. “Daar waar mogelijk willen we omwonenden de gelegenheid bieden om ervan te genieten, 
omdat onze terreinen meestal fraaie natuurgebieden zijn. Maar daarbij hanteren we samen met de gemeente wel een aantal regels.” 

Spelregels
Zo is het waterwingebied in Goor tussen zonsopkomst en zonsondergang alleen toegankelijk voor wandelaars, die daarbij op de paden 
moeten blijven. Gemotoriseerd verkeer is niet welkom. Vanaf nu zijn honden, ook aangelijnd, niet meer toegestaan. De reden hiervoor is 
om (poep)overlast en onveilige situaties te voorkomen. 

Controles
De gemeente voert met een BOA regelmatig controles uit in het waterwingebied. Wie zich niet aan de regels houdt loopt kans op een boete 
van circa 100 euro. “De gemeente zorgt ook voor het schoonhouden van het gebied en het ledigen van de afvalbakken. Alle onderhouds-
werkzaamheden op het terrein komen voor rekening van Vitens”, zegt Annelies Tigchelaar.
De afspraken tussen Vitens en de gemeente gelden voor een periode van 5 jaar. 

Kindermonitor Twente 
7 oktober van start

Hoe gaat het met kinderen in Twente? Om antwoord op deze 
vraag te krijgen viel op donderdag 7 oktober jl. bij 20.000 Twent-
se gezinnen een uitnodiging voor de Kindermonitor op de mat. 
Met de Kindermonitor doet GGD Twente een groot onderzoek 
naar het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Twente. De 
Kindermonitor vertelt hoe het gaat met de Twentse kinderen.

GGD Twente wil graag dat zoveel mogelijk ouders die een uitno-
diging hebben gekregen de vragenlijst invullen. Dan weten we 
binnenkort hoe de kinderen in Twente opgroeien en kunnen we 
hulp bieden waar dat nodig is.

Inwonersavond Warmtetransitie 
26 oktober om 19.30 uur in het 
gemeentehuis in Goor

In de toekomst moeten inwoners en vastgoedeigena-
ren overstappen van aardgas naar een duurzame ma-
nier van koken en verwarmen. In Hof van Twente wer-
ken we aan een visie hoe we dat willen aanpakken. 
Hier willen we graag de mening van onze inwoners 
bij betrekken. Daarom organiseren we op dinsdag 26 
oktober een inwonersavond over dit onderwerp. U 
bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Aardgasvrije gemeente
We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije 
gemeente in een passend tempo kunnen maken. We kijken welke 
wijk op welke manier over zou kunnen gaan op andere manieren 
van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. Dit 
schrijven we op in de Transitievisie Warmte. Voor het einde van het 
jaar moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben. De Transitievisie 
Warmte schrijven we niet alleen. We doen dit samen met de project-
groep, waar verschillende professionele belanghebbenden bij aan-
sluiten. Ook de inbreng van inwoners nemen we mee in die visie. 

Inwonersavond
Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat 
vindt u daarvan? Dit bespreken we graag met u tijdens de inwo-
nersavond. Tijdens deze bijeenkomst:
•  Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tus-

senstappen daar naartoe
• Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte
• Praten we door over de vervolgstappen richting de uitvoering

De bijeenkomst is op dinsdagavond 26 oktober van 19.30 uur tot 
ongeveer 21.00 uur. In principe is de bijeenkomst in de Raads-
zaal van het gemeentehuis. Als er weinig aanmeldingen zijn, kan 
de gemeente besluiten om de bijeenkomst digitaal te organiseren. 
U krijgt een paar dagen van tevoren een bevestigingsmail. Daar 
staat in of de bijeenkomst in het gemeentehuis is of digitaal. Als 
de bijeenkomst digitaal is, ontvangt u bij de bevestigingsmail een 
link waarmee u eenvoudig kunt inloggen. 

Aanmelden
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via 
www.hofvantwente.nl/warmte. Een paar dagen voor de bijeen-
komst krijgt u de bevestigingsmail. Als u alvast meer wilt weten 
over het verduurzamen van uw woning, kunt u kijken op www.
hofvantwente.nl/duurzaamheid.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

               Ontvangen op 
Beckumerweg 2, Delden                                                               
het kappen van bomen                3 oktober 2021
Carel van Manderhof 6, Goor                                                                                                  
het aanleggen van een uitrit                          15 september 2021
Walstraat 3a, Hengevelde                                                                                             
het aanleggen van een uitrit                           21 september 2021
Oude Haaksbergerweg 30, Goor                                                                                                      
het plaatsen van een dakopbouw op de woning               
                 25 september 2021
Diverse locaties, Hof van Twente                                                                                                  
het kappen van bomen, project opwaardering Twentekanaal               
          4 oktober 2021
't Schoman 28, Diepenheim
het wijziging van de kapconstructie en het plaatsen van zonnepa-
nelen                                28 september 2021
Nachtegaalstraat 39, Goor                                                               
het vervangen van een dakkapel                4 oktober 2021
Proodsweg 3, Ambt Delden                                                               
het bouwen van een ligboxenstal             27 september 2021
Langeweg ongenummerd, Markelo                                                               
het bouwen van een schuur (ter hoogte van het zwembad 
Landgoed Kattenbergse Hoeve)              29 september 2021
Kanaaldijk 4, Ambt Delden                                                               
het bouwen van een woning met inwoning     30 september 2021
Wethouder Goselinkstraat ongenummerd,  
Hengevelde                                                               
het bouwen van een woning                 1 oktober 2021
Schuttenweg 7, Ambt Delden                                                               
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 1 oktober 2021
Langeweg ongenummerd, Markelo                                                               
het aanleggen van een uitrit (ter hoogte van het zwembad 
Landgoed Kattenbergse Hoeve)               29 september 2021
Goorseweg 34, Markelo                                                               
het verbouwen van een boerderij           30 september 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Informatie om te reageren 

Melding Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving      
Peckedammerstraat 11 a, Diepenheim                                                                      
het verhuren van een gedeelte van de bedrijfshal 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
Bentelosestraat 7, Hengevelde                                                                          
het bouwen van een veldschuur                5 november 2021
Wheeme 3, Goor                                                                          
het bouwen van een erker                  6 november 2021
Kanaaldijk 2 b,  Ambt Delden                                                                         
het bouwen van een bijgebouw ten behoeve van een aan 
huis verbonden beroep      9 november 2021
Hagmolenweg 9, Ambt Delden                                                                          
het vergroten van een stal                 6 november 2021
Borkeldweg 13, Markelo                                                                          
het bouwen van een vervangende schuur 10 november 2021
Da Costastraat 2, Goor                                                                          
het kappen van een treurwilg                 11 november 2021
Kuipersweg 12, Ambt Delden                                                                        
het kappen van twee elzen (herplantverplichting) 11 november 2021
Bollenweg 9 en 9a, Ambt Delden                                                                        
het vergroten van een woning                4  november 2021

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

www.hofvantwente.nl

Let op: Gemeentehuis gesloten vanaf 11.45 uur 
op vrijdag 15 oktober 2021

In verband met een interne organisatiedag is het gemeentehuis op vrijdag 15 oktober 2021 vanaf 11:45 gesloten. 
Ook is het vanaf 11:45 niet mogelijk om telefonisch of via WhatsApp contact op te nemen.

Vanaf maandag 18 oktober zijn wij weer bereikbaar. Wij danken u voor uw begrip. 

Voor meer informatie over deze raadsvergadering 
zie https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/
Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering maandag 1 november 
en woensdag 3 november 2021

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Hof 
van Twente op maandag 1 november om 18:00 uur, 1e termijn Begroting en 
woensdag 3 november om 19:30, 2e termijn Begroting 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.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2021

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappelijke 
      Regelingen

Besluitnemend          Spreektijd         Spreektijd
     per fractie           college

Programmabegroting 2022:   1e termijn 10 min        1e termijn 70 min
"Basis op orde en investeren"   2e termijn 5 min         2e termijn 35 min

Schorsing tot 3 november 2021, 19:30 uur.

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties 
bij het werven van 
vrijwilligers. 

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, 
een zinvolle tijdsbesteding hebben of je inzetten voor zaken 
die er echt toe doen? 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
 

VRIJWILLIGER ONDERHOUDSPLOEG 
1X PER MAAND

Steek jij graag de handen uit de mouwen met een 
gezellige groep mensen?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Zowel binnen in het clubgebouw als om het gebouw heen zijn het hele jaar 
door onderhoudswerkzaamheden. Samen met een onderhoudsploeg ga 
je 1x per maand aan de slag (dag in overleg). Maaien, schilderen, klein 
onderhoud, vegen, enz. Samen bekijk je wat er gedaan moet worden en 
overleg je wie wat gaat doen. 

Jouw profiel
Je houdt van samen onderhoudsklussen doen, bij voorkeur heb je twee rech-
terhanden. Welke werkzaamheden je voorkeur hebben overleg je onderling.  

Werkuren per week
1 keer per maand één ochtend.  

Wij bieden
Een gezellig team, en naast het werken is er ook tijd voor gezelligheid met 
koffie en een praatje. Je bent onderdeel van een gezellige vereniging en 
samen werken we toe naar het schaatsseizoen.  

Doelstelling organisatie 
De koudste club met de warmste uitstraling!
De Goorse ijsclub bestaat sinds 1890 en is een vereniging ‘voor het alge-
meen nut’. In de winter. Wanneer er een betrouwbare ijsdikte is, is iedere 
Gorenaar en vele gasten van buiten Goor van harte welkom om de schaat-
sen onder te binden en te genieten van ijs, onder het genot van Koek en 
Zopie. In de periode oktober tot en met maart is een trainingsgroep van 
plusminus 50 fanatieke schaatsers op zaterdag aan het trainen om zijn/
haar schaatsvaardigheden bij te slijpen.
 

Onderstaande verleende omgevingsvergunningen zijn helaas ten 
onrechte nog niet eerder gepubliceerd. U kunt deze na afspraak 
inzien in het gemeentehuis van Hof van Twente. De gebruikelijke 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na 
verzending van het besluit. Deze termijn is echter al voorbij. Een na 
afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift kan toch in behan-
deling worden genomen als de indiener van het bezwaar niet op 
de hoogte was van de vergunningverlening mits deze zo spoedig 
mogelijk nadat hij hiervan kennis heeft genomen of hiervan kennis 
kon nemen (uiterlijk binnen twee weken na de dag van bekendma-
king) alsnog het bewaarschrift heeft ingediend. Het bezwaarschrift 
moet dan uiterlijk 28 oktober 2021 door ons zijn ontvangen.

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                  
Enterbroekweg 14, Markelo                                                                        
het tijdelijk plaatsen van een woonunit 
Enterbroekweg 14, Markelo                                                                        
het gaat om het verbouwen van een boerderij en het vernieuwen 
van een aangebouwde vaaltstal
van Kollaan 22 en 24, Goor                                                                      
het gedeeltelijk renoveren van het dak en het vervangen van een 
dakkapel

Verleende Omgevingsvergunning
(uitgebreid)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving     
            Reactie tot
Rozenstraat 4,  Goor                                                              
het brandveilig gebruiken van een gebouw     25 november 2021

Melding mobiel puinbreken 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving      
Kerkstraat 2-10-12-14-16, Goor                                                                   
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie in de 
periode van 11 oktober 2021 tot en met 5 november 2021

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 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) 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.       

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

Diepenheim
-  Vergunning tuinfeest met ontheffing geluid op 16 oktober 2021, 
Haaksbergerstraat 9 (07-10-2021)

Goor
-  Vergunning loterij op 27 november 2021, De Mossendam 4, ver-
koop loten huis-aan-huis van 2 oktober 2021 tot 27 november 
2021. (04-10-2021)

-  Vergunning Voetbaltoernooi op 19 oktober 2021, De Mossen-
dam 4 (05-10-2021)

Markelo
- Alcoholwetvergunning Winterkamperweg 30 (05-10-2021)

Stookontheffing 
De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften, 
verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten 
een inrichting:

-  Rikkerinksweg 1 in Ambt Delden 01-11-2021 tot 01-06-2023 
 (06-10-2021)

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.

Voornemen 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 
verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid 
gegeven. Daarom heeft ons college het voornemen 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

D.J. Allen

M.J. Szal

Onbekend

Onbekend

05-10-2021

05-10-2021

05-10-2021

05-10-2021

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


