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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

Insectenhotel en nestkastjes voor Wozoco en Binnenste Buiten Bos 
Diepenheim

Tijdens een personeelsuitje van medewerkers van de gemeente is er ook hard ge-
werkt. Zo hebben een aantal medewerkers in het kader van Groen en Duurzaam 
aan een insectenhotel gewerkt en werden er vogelhuisjes gemaakt. Dit onder 
begeleiding van vrijwilligers van de Groene Loper.

Gemeentesecretaris Dennis Lacroix heeft het insectenhotel met een aantal nestkast-
jes aangeboden aan de Wozoco in Diepenheim. Vrijwilligster mevrouw van de 
Vegte nam het in ontvangst en gelijk werd er een mooi plekje voor gezocht. Ook 
waren er nestkastjes voor het Binnenste Buiten Bos. Vrijwilligster Marijke Kranenberg 
was er blij mee en zal ervoor zorgen dat ze een geschikte plek krijgen. 

www.hofvantwente.nl

Veilig Verkeer Nederland Hof 
van Twente zoekt vrijwilligers

Vindt u ook dat veiligheid in het verkeer erg 
belangrijk is, kom ons dan versterken!

We zoeken enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het 
organiseren van allerlei activiteiten die de veiligheid bevorde-
ren. Hierbij kunt u denken aan: fietsexamens op de basisscholen, 
controle van fietsverlichting bij scholen en verenigingen, bevor-
deren van de verkeerskennis door cursussen, snelheidscontroles 
en het adviseren van de afdeling verkeer in onze Gemeente. De 
tijds-investering is wisselend, het hangt af van de te organiseren 
activiteiten. Ga uit van gemiddeld 8 uur per maand.

Samenwerking met gemeente
Als vereniging werken we samen met de afdeling verkeer van 
onze Gemeente. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en be-
spreekt dan samen met de vertegenwoordiger van  de gemeente 
de activiteiten en vragen die er liggen. Onze drie werkgroepen, 
waar u dan in deelneemt, worden nauw betrokken bij de te or-
ganiseren acties.

Interesse? 
Is uw interesse gewekt na het lezen van onze oproep, stuur dan 
een korte brief met motivatie naar: 
VVN Hof van Twente, t.a.v. . Mevr. Raanhuis, t Kemerink 43,  
7497MN Bentelo of email maria.raanhuis@gmail.com.

Zorgen over Corona of hulp nodig? Het Coronaloket van Salut helpt!  

Boosterprik, Omikron: Corona is elke dag in het nieuws. Maak je je zorgen over 
iemand? Heb je praktische hulp nodig? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? 
Neem dan contact op met het nieuwe Coronaloket Hof van Twente. Medewerkers 
van Salut kunnen je helpen, doorverwijzen of praktische ondersteuning regelen. 

Het Coronaloket is opgericht om inwoners en professionals te ondersteunen. Wethouder Pieter van Zwanenburg: “Er is zo veel informatie 
over corona, die ook steeds verandert. Soms zien mensen door de bomen het bos niet meer. Van professionals horen we ook voorbeelden 
dat mensen wel willen (zelf)testen of vaccineren, maar dat ze niet weten hoe ze dat moeten regelen. Omdat het digitaal te ingewikkeld is, of 
omdat er geen familie of buren zijn die ze daar naartoe kan brengen. Wij vinden het juist belangrijk dat iedereen kan meedoen en geholpen 
wordt. Daarom is het Coronaloket ingericht bij onze welzijnsorganisatie Salut.” 

Met welke vragen naar het Coronaloket?
Je kunt bij het meldpunt terecht met allerlei vragen of zorgen over Corona. Voorbeelden van vragen waarvoor je bij het meldpunt terecht kunt:

-  Hoe moet ik een test- of prikafspraak maken?
-  Ik moet de boosterprik halen, maar ik heb geen vervoer.
-  Mijn mantelzorger is ziek, wat moet ik nu doen?
-  Ik mag de deur niet uit want ik heb Corona, hoe kom ik nu aan boodschappen?
-  Ik wil graag iets doen voor mijn buren maar ik weet niet hoe.

Voor al deze vragen, of andere vragen over Corona, kunt u contact opnemen met het Coronaloket. Medewerkers van Salut luisteren, geven 
informatie, bieden hulp door inzet van vrijwilligers of verwijzen u door naar de juiste partij. Ook huisartsen, wijkzorg en andere professionals 
kunnen hun hulpvragen, ideeën en suggesties hier melden. 

Hoe bereik je het Coronaloket? 
Het Coronaloket is ondergebracht bij Salut. De contactgegevens zijn ook de gegevens van Salut:
-  Telefoon:     0547-26 00 53, 
-  Whatsapp:  06-20 89 49 99
-  e-mail:         info@salut-welzijn.nl 
-  Of loop binnen aan de Grotestraat 86 in Goor. 

Salut is te bereiken en geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Bij Salut kunnen inwoners terecht met al hun vragen over wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scho-
ling en sport.

Let op: Gewijzigde openings-
tijden Milieupark Hof van 
Twente tijdens feestdagen!

Vanwege de feestdagen is het milieupark aan de 
Mossendamsdwarsweg 1A, in Goor gesloten op:

- vrijdag 24 december vanaf 16.00 uur 
- zaterdag 25 december de hele dag 
- vrijdag 31 december de hele dag
- zaterdag 1 januari de hele dag

Telefonisch spreekuur voor 
vragen over het OV dagelijks 
bereikbaar

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het be-
langrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemak-
kelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers 
en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan leeftijdsgeno-
ten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer 
laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. 
Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar 
met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u nog wel 
terecht bij OV-ambassadeurs!

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar 
vervoer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% 
korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de 
coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over ver-
lenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u 
(onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar 
nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens 
het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het 
antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen. 

Wanneer: maandag tot en met vrijdag 
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur

Wanneer: dinsdag en donderdag  
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur

Wanneer: maandag en woensdag  
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Altijd op de hoogte van plannen 
in uw buurt

Wilt u weten of er plannen zijn in uw woonomgeving? Dat kunt u 
makkelijk opzoeken via de service ‘Over uw buurt’ van de over-
heid. Ook Hof van Twente is hier bij aangesloten. Op http://
overuwbuurt.overheid.nl kunt u op basis van uw postcode zien of 
er bijvoorbeeld een vergunning of een bestemmingsplanwijziging 
is aangevraagd in uw wijk. U kunt zelf aangeven over welk onder-
werp u informatie wilt en binnen welk postcodegebied. ‘Over uw 
buurt’ zoekt dan in alle officiële publicaties van gemeenten, pro-
vincies andere overheden. Als u de e-mailservice instelt, dan krijgt 
u automatisch een e-mail als er plannen zijn in het gebied van uw 
keus. Zo bent u altijd op de hoogte! 

Meer weten? Kijk op http://overuwbuurt.overheid.nl. 

WhatsAppfraude (hulpvraagfraude)

Maak nooit zomaar geld over! 
Hulpvraagfraude is met de komst van WhatsApp een zeer populaire werkwijze van criminelen geworden. Met maar een paar berichtjes ma-
ken criminelen vooral senioren geld afhandig. Stel u voor. U krijgt een berichtje van een onbekend nummer. Het is uw kleinzoon Dirk, om wie 
u zoveel geeft. Hij zit in de problemen en Appt het volgende:

“Dag oma, Dirk hier. Ik had gedoe met mijn smartphone. Dit is mijn nieuwe 06 nummer. 
Het oude nummer kunt u verwijderen. Knuffel.”
“Oma, Dirk nog even. Sorry dat ik u lastig val, maar ik heb 1.500 euro nodig door een huurachterstand. 
Ze willen mij nu het huis uitzetten. Ik weet niet wat ik moet doen.”
“Ik durf het eigenlijk niet te vragen, maar kunt u NU 1.500 euro overmaken?”

Wat doet u? 

Niet gebeld? Geen geld.
Iemand doet zich voor als een bekende, ze sturen een berichtje met de vraag om geld. Dit doen ze vaak met een heel goed verhaal. Daarom 
is het belangrijk te controleren of dit wel echt die bekende is. Het beste kunt u de persoon eerst opzoeken of bellen om dit zeker te weten. 
Omdat er vaak wordt gezegd dat telefoonnummer veranderd is kunt u het beste het nummer bellen dat u al van de persoon heeft. Dan weet u 
100% zeker dat het verzoek komt van degene die u kent. Maak het geld nooit zomaar over.

Doe aangifte of meld op fraudehelpdesk
Helaas worden veel ouderen toch opgelicht. Soms gaat het om betalingen van duizenden euro’s. Ben je zelf het slachtoffer geworden? Schaam 
je dan niet en doe onmiddellijk aangifte bij de politie, ook als het al een poosje geleden is. Aangifte doen van WhatsApp- of hulpvraagfraude 
kan ook online via: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-vriend-in-noodfraude.html 
Wanneer je geen slachtoffer bent geworden, maar wel van dit soort berichten hebt gekregen kun je dat melden bij de fraudehelpdesk op: 
https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude/ik-krijg-een-whatsapp-bericht-van-een-bekende/ 

Meer informatie over criminele trucs
Kijk ook eens voor tips en informatie over meer van dit soort criminele trucs gericht op senioren, zoals babbeltrucs, meekijken met pinnen, 
phishing (nepmails) of spoofing (telefoonisch andere identiteit aannemen), op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid 

Alle kavelwachtlijsten hersteld

Ingeschrevenen kavelwachtlijst Bentelo 
krijgen bericht
Door de cyberaanval waren de kavelwachtlijsten per kern verloren 
gegaan. Hierover zijn al vaker nieuwsberichten geplaatst. Intussen 
zijn alle kavelwachtlijsten hersteld met als laatste de kavelwachtlijst 
van Bentelo. De mensen die op deze kavelwachtlijst ingeschreven 
stonden krijgen een brief van de gemeente.  

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 VOOR GEZELSCHAP AAN 
SENIOREN BIJ CARINTREGGELAND GOOR, 
DE STOEVELAAR
Ben jij die vriendelijke vrijwilliger 
die wat extra aandacht zou wil-
len geven aan onze bewoners die 
behoefte hebben aan contact, 
een praatje of een uitje naar de 
winkel? Reageer dan op deze vacature! 

Omschrijving vrijwilligerswerk
Voor de bewoners maak jij het onderscheid, je hebt tijd voor extra 
aandacht, voor een praatje en/of een activiteit. Bijvoorbeeld samen 
de krant lezen, een spelletje doen, een wandeling maken of een 
boodschapje halen. Misschien heeft u zelf hobby’s die aansluiten 
bij de interesse van de bewoner waarmee je samen iets gaat doen. 
Naast jouw aanwezigheid als vrijwilliger is er altijd zorgpersoneel 
op de afdeling aanwezig waarbij je voor ondersteuning terecht kan. 

Jouw profiel
Affiniteit met ouderen, hartelijk, gezellig en een luisterend oor. 

Werkuren per week/maand
1 of 2 x per week een uur of aantal uren, dit in overleg met 
vrij-willigerscoördinator. Samen kijken we ook naar een goede match 
met de juiste perso(o)n(en).  

Wij bieden
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de vorm 
van scholing (wanneer corona dit toelaat), onkostenvergoeding en 
verzekering. Verder bieden wij en goede sfeer en gezelligheid.

Doelstelling organisatie 
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied 
van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor ieder 
mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal 
bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning 
en advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkheden die hij/
zij heeft een zo waardevol mogelijk leven kan leiden.
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
             
     Ontvangen op
Hochtweg 5, Markelo
het kappen van drie eiken     5 december 2021
Spenkelinksweg 4, Ambt Delden   
het bouwen van een kapschuur     15 november 2021 
Diepenheimseweg 18, Goor                                                                                                           
het wijzigen van de gevel d.m.v.   23 november 2021
het aanbrengen van steenstrips           
Brinkweg 28, Delden
het wijzigen van de gevels en indeling van 25 november 2021
kozijnen van een bedrijfspand            
Stokkumerweg 10, Markelo
het verbouwen van een boerderij             25 november 2021
Schuttenweg 11, Ambt Delden
het bouwen van een bijenstal            28 november 2021
Zomerweg 5, Ambt Delden
het bouwen van een schuur                            29 november 2021
Herikerweg 12a, Markelo
het kappen van een populier              6 december 2021
Needseweg 1, Diepenheim
het kappen van een linde               6 december 2021
Steenmorsweg 11, Diepenheim
het verbouwen van een schuur tot een woning  18 november 2021
en bouwen van een bijgebouw
Hogedijk nabij huisnummer 8
(Landgoed Kattenbergse Hoeve), Markelo
het bouwen van een schuur             29 november 2021
Herikerweg 14 a, Markelo
het bouwen van een schuur             30 november 2021
Sluisstraat 10, Delden
het uitbreiden van een bedrijfspand              1 december 2021
Gorsveldweg 21a, Bentelo
het aanleggen en verplaatsen van een uitrit        2 december 2021
van den Vondelstraat 11, Goor
het kappen van drie berken               9 december 2021
Polmaten ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw     23 november 2021
met opslagunits             
Grotestraat 41, Diepenheim
het verbouwen en vergroten van een woning 29 november 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                     Reactie tot
Needsestraat ongenummerd, Hengevelde                                                                                         
het kappen van twee bomen                          15 januari 2022
Laarstraat 49, Goor                                                                                          
het aanleggen van een uitrit                  20 januari 2022                                                                                                             
Suetersweg 17, Bentelo                                                                                       
het bouwen van een aanbouw                         21 januari 2022                                                                                                             
Smitjan 16, Markelo                                                                                         
het kappen van twee berken                 21 januari 2022                                                              
Kolhoopsdijk ongenummerd, Markelo                                                                                          
het kappen van 48 bomen                   21 januari 2022                                                                                                             
(herplantverplichting)
Weth. Goselinkstraat 10c, Hengevelde                                                                                         
het bouwen van een bijgebouw                       21 januari 2022
Stationsweg 34 en 34a, Markelo                                                                                        
het kappen van vijf eiken                            22 januari 2022 
(herplantverplichting)

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure

Als u wilt reageren, zie informatie:  Zienswijze 
        
                     Reactie tot
Proodsweg 3, Ambt Delden                                                                                        
het veranderen van het bedrijf     27 januari 2022

Melding Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Oude Postweg 11, Ambt Delden                                                      
het veranderen van het bedrijf 
Twikkelerweg 17, Markelo                                                       
het bijplaatsen van een propaantank met een inhoud van 5000 liter 
Slaghekkenweg 4, Bentelo                                                  
het veranderen van het bedrijf
Rouwelerweg 2, Ambt Delden                                                   
het veranderen van het bedrijf

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 zienswij-
zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure 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.     

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

BEKENDMAKINGEN15 DECEMBER 2021

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Holtdijk 2, Markelo                                                 
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie

Intrekken omgevingsvergunning  
(regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot

Tankinksweg 3a, Ambt Delden                                                                              
het intrekken van de omgevingsvergunning    24 december 2021
voor het houden van varkens                          
Middendorperweg 10, Diepenheim                                                                                          
het gedeeltelijk intrekken van de omgevings-  15 december 2021
vergunningvoor het houden van vleeskalveren                        

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

Delden
-  Standplaatsvergunning oliebollen van 27 t/m 31 december 2021, 
Ressingplein (10-12-2021)

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen schrif-
telijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 
voorlopige voorziening worden ingediend.

Besluiten Algemene 
wet bestuursrecht 

Vervolg
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 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 beslis-
sing 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.


