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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

Gemeente sluit zich aan bij landelijke campagne ‘Fit op jouw manier’Kavelwachtlijst Markelo nu ook 
hersteld

Gemeente Hof van Twente heeft zich aangesloten 
bij de landelijk campagne ‘fit op jouw manier’ 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Met deze campagne moedigen we jou 
als inwoner aan om te kijken welke stap in de ge-
zonde richting bij jou past. Want iedereen kan 
een stap(je) zetten om gezonder te eten, meer te 
bewegen en beter te ontspannen. Maar niet elke 
tip past bij iedereen. Daarom is het belangrijk om 
te ontdekken welke stap bij jou past. 

De tips kun je vinden op de website www.fitop-
jouwmanier.nl. Bij elke tip kun je aangeven of 
het iets voor jou is of niet. Misschien past de tip 
‘Neem een appel als tussendoortje’ wel bij jou. 
Als je voor deze tip kiest, dan vind je op de web-
site gelijk meer informatie over soortelijke tips. Is 
deze tip niks voor jou? Klik dan gerust verder tot-
dat je een tip tegenkomt die wél bij je past.

Probeer het maar eens en bekijk de tips op 
www.fitopjouwmanier.nl

#fitopjouwmanier 

Door de cyberaanval zijn de kavelwachtlijsten per kern verloren 
gegaan. Hierover plaatsen wij al eerder nieuwsberichten. De 
kavelwachtlijsten voor de kernen Goor, Hengevelde, Delden en 
Diepenheim zijn al hersteld. We kunnen nu melden dat dit ook 
is gelukt voor de kavelwachtlijst Markelo! De ingeschrevenen 
van de kavelwachtlijst Markelo ontvangen een bevestiging van 
inschrijving per post.

Kavelwachtlijst Bentelo mogelijk voor eind 2021 klaar
De enige kavelwachtlijst die nog hersteld moet worden is die van 
Bentelo. Omdat het herstellen van een kavelwachtlijst een enorme klus 
is, proberen wij de lijst van Bentelo voor het einde van 2021 op orde 
te hebben. De ingeschrevenen krijgen dan per post een bevestiging 
van de inschrijving.   

Vervoer Regiotaxi Twente 
tijdens feestdagen   

In en om de gemeente Hof van Twente zal in de periodes 22 t/m 
26 november 2021 en 6 t/m 10 december 2021 geoe-
fend worden door de Koninklijke Landmacht. De oefening in no-
vember telt 120 bewapende militairen, de oefening in december 
telt er ± 22. In beide gevallen zullen militairen zich zowel te voet 
als per voertuig verplaatsen in gebieden in Gelderland, Overijs-
sel en Drenthe. Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende 
voertuigen: ‘de VW Amarok’, ‘Fennek’, ‘Mercedes Benz’, ‘Boxer’ 
(afbeelding) en een aantal vrachtwagens. Bij de oefeningen zal 
geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie.

COVID-19
Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector en is daarom 
deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen teneinde de 
noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving, en de reeds 
opgedragen missies uit te voeren. Ondanks de vrijstelling treedt 
militair personeel zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de 
regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid en 
Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsom-
standigheden en Gezondheid). 

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oe-
fening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mo-
gelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, 
plaats, soort schade etc. melden aan: 

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420 
Jdvclaims@mindef.nl
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Militaire oefeningen 
in november en december 2021

Boomfeestdag 10 november 

Op de boomfeestdag hebben de wethouders Wim 
Meulenkamp en Harry Scholten boomcertificaten 
uitgereikt. 5 Kinderen hadden echte bomen ge-
wonnen met het tekenen van hun ‘droom van een 
boom’. Ze wonnen 1 boom voor thuis, 1 boom 
voor school en 1 boom voor een zorginstelling. 
De winnende droomboomtekeningen zijn gemaakt 
door Fien, Roos, Sander, Lara en Sarah.

Lamborghini raceboom van SanderKreukelboom van Fien 

Moestuinboom van Lara Zwembadboom van Roos 

Toverboom van Lara 

Uitreiking boomcertificaten
Tijdens de uitreiking van de boomcertificaten waren van alle scholen en zorginstellingen mensen aanwezig. In totaal waren er certifica-
ten voor 22 bomen. Gildebor bezorgde de bomen bij de kinderen thuis, bij de scholen en zorginstellingen. Daar waren de voorberei-
dingen al getroffen om de bomen direct te kunnen planten. 

Boom voor de StoevelaarBoom voor zorgboerderij Klein Exterkate

Voor iedere inwoner een boom
Deze droombomenactie is ontstaan in samenwerking met Ge-
meente Hof van Twente, Hofpower, Hofkracht en de Groene Lo-
per Hof van Twente. Ina van de Riet van de Groene Loper gaf 
aan  dat we samen de komende jaren nog 35.000 bomen willen 
planten in de Hof van Twente. Voor iedere inwoner een extra 
boom. Zo maken we Hof van Twente nog groener!

Vaak worden afspraken voor de feestda-
gen ver van tevoren gemaakt. Regel dan 
ook gelijk uw vervoer. De aanmeldtijden 
voor de Regiotaxi zijn aangepast. 
Reserveer daarom uw ritten op tijd!

TOT WANNEER KUNT U RITTEN AANVRAGEN?
Ritten op                                      Doorgeven uiterlijk op/voor
Zaterdag 25 december 2021     Zondag 19 december 2021 
1e Kerstdag)  
Zondag 26 december 2021                   Zondag 19 december 2021
(2e Kerstdag)  
Zaterdag 1 januari 2021                Vrijdag 31 december 12.00 uur
(Nieuwjaarsdag)

Rit wijzigen of afmelden?
U kunt uw aangevraagde ritten voor de kerstdagen en nieuwjaarsdag 
wijzigen tot de genoemde data en tijden. Ritten afmelden kan wel tot 
uiterlijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.
U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl 
of telefoon 0900 -1814.

Rijtijden kerstdagen en oudejaarsdag
Op vrijdag 24 december (Kerstavond) en op beide kerstdagen rijdt 
Regiotaxi Twente de normale tijden: van 06.30 uur tot uiterlijk 02.00 
uur. Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) rijdt de Regiotaxi 
tot uiterlijk 20.00 uur. Dit betekent dat u alleen ritten kunt aanvragen 
waarmee u uiterlijk om of vóór 02.00 uur resp. 20.00 uur op de 
plaats van bestemming bent.

Geen vaste wekelijkse ritten kerstdagen 
en Nieuwjaarsdag
Op 25 en 26 december en 1 januari vervallen alle vaste (wekelijkse) 
ritten. Wilt u op deze data wél uw vaste rit door laten gaan? Geef dit 
dan uiterlijk op zondag 19 december door aan de Regiotaxi Twente 
via telefoon 0900 -1814.
Een rit boeken kan via 0900 -1814 en op www.regiotaxitwente.nl

Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2022!

Vrijwilligersvacature

Salut ondersteunt orga-
nisaties bij het werven 
van vrijwilligers. 

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 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
 

ONDERSTEUNING DAGBESTEDING 
ERVE TANKINK

Help jij graag mensen met de arbeidsmatige en 
creatieve dagbesteding?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor werkzaam-
heden in de tuin, op het erf of helpen bij het verzorgen van de 
dieren. Vrijwilligers die hun talent willen inzetten voor creatieve 
activiteiten, voor de streekwinkel en het rustpunt; vrijwilligers die 
willen wandelen en/of koken en bakken met deelnemers. 

Jouw profiel
Hou je van omgaan met mensen en word je blij van deelnemers 
helpen met een zinvolle dagbesteding, dan ben je bij ons van 
harte welkom. De taken zijn in overleg, wat past bij jou talenten 
en interesses. De activiteiten zijn divers, dus voor iedereen is er 
iets te doen. 

Werkuren per week/maand
In overleg, maar minimaal 1 dagdeel per week. 

Wij bieden
Een leuke en leerzame werkplek waar je als vrijwilliger je talenten 
kwijt kunt en waar je echt wat kunt betekenen voor de deelnemers 
waarmee je werkt. Wij waarderen eigen inbreng en het meeden-
ken bij het invullen van activiteiten. Wij vinden het belangrijk onze 
vrijwilligers te waarderen en bekijken jaarlijks hoe we dit invullen.

Doelstelling organisatie 
Het bieden van zinvolle dagbesteding voor mensen met een zorg-
vraag, licht verstandelijke beperking of psychische problematiek. 
Met een enthousiast team wordt een veilige en vertrouwde omge-
ving gecreëerd waarin zorg op maat geboden wordt. Hierdoor 
kunnen deelnemers zich in een positieve sfeer ontwikkelen en ple-
zier ervaren in het werken op de boerderij.
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Informatie om te reageren 

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

Bentelo
-  Standplaatsvergunning verkoop vis op elke vrijdag van 1 augustus 
2020 t/m 31 juli 2023, Burg. Buijvoetsplein (12-11-2021)

Delden
-  Vergunning Sinterklaas intocht op 21 november 2021, diverse we-
gen. In verband hiermee zullen op 21 november 2021 van 14.00 
uur tot 16.00 uur de volgende wegen worden afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:
•  Twickelerlaan ter hoogte van kasteel Twickel tot aan de tunnel bij 

restaurant ‘de Zwaan’ 
•  Langestraat ter hoogte van restaurant ‘de Zwaan’ richting eetcafé 

‘de Burgemeester’ (12-11-2021)

Diepenheim
-  Vergunning Sinterklaas intocht op 21 november 2021, diverse wegen 
(10-11-2021)

-  Vergunning Winter Heerlijckheid op 19, 20 en 21 november 2021, 
Stedeke 11 (15-11-2021)

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.     

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

Hassinkstraat 8, Delden
het bouwen van een schuur                    18 december 2021 
Ambachtsweg ong., Goor                                                                   
het bouwen van een 2-onder-1 kap woning 
en het aanleggen van 2 uitritten           18 december 2021  
Carel van Manderhof 6, Goor
het aanleggen van een uitrit  21 december 2021
Wheedwarsweg 14, Goor
het bouwen van een bedrijfshal       18 december 2021 
Goorsestraat 24a, Hengevelde 
Het kappen van vier Amerikaanse eiken 
en een acacia      21 december 2021
Loosboersstraat 2, Markelo
het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning            16 december 2021
Deldensestraat 115, Goor
het veranderen van het bedrijf            27 november 2021
Slotsdwarsweg 6b, Hengevelde
het bouwen van een schuur             24 december 2021
Weth. Goselinkstraat 10c, Hengevelde
het bouwen van een woning             24 december 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Besluiten Algemene 
wet bestuursrecht 
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

                        Ontvangen op 
Bellamystraat 14, Goor                                                              
het kappen van een boom             8 november 2021
Snakenborg 17, Hengevelde                                                             
het bouwen van een helft van een 2-onder-1 kap woning              
        27oktober 2021
Snakenborg 19, Hengevelde                                                                                            
het bouwen van een helft van een 2-onder-1 kap woning               
          27 oktober 2021
Plasdijk 8d, Markelo                                                                                            
het kappen van drie eiken                  5 november 2021
Kieftenweg ongenummerd, Bentelo                                                                                          
het aanleggen van een ontsluitingsweg              9 november 2021

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

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

T. Jasevičius Onbekend11-11-2021 11-11-2021

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen                                                          

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

1e Zomerdijk 4, Diepenheim
het kappen van een wilg                    22 december 2021 

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure                                                         

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze                 
           Reactie tot

Langestraat 74, Delden
het brandveilig gebruiken van een bouwwerk 30 december 2021 

Verlengen beslistermijn                                    

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep                 
     
Burgemeester de Beaufortplein 4, Markelo
het verbouwen van de voormalige bibliotheek naar 4 apparte-
menten
Grensweg 3, Goor
het kappen van twee eiken

Melding Activiteitenbesluit                                 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving          
     
Kuipersweg 5, Ambt Delden
het aanwezig hebben van een rijbak en een longeerbak

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 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.

Vervolg
Hengevelde

-  Vergunning Sinterklaas intocht op 21 november 2021, diverse we-
gen (10-11-2021)

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout 
buiten een inrichting:

-  Rijksweg 13 Ambt Delden, 11-11-2021 tot 11-11-2023 (10-11-
2021)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen 
schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij 
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.


