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HOFNIEUWS 20 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

In de toekomst moeten inwoners en vastgoedeigenaren overstappen 
van aardgas naar een duurzame manier van koken en verwarmen. In 
Hof van Twente werken we aan een visie hoe we dat willen aanpak-
ken. Hier willen we graag de mening van onze inwoners bij betrek-
ken. Daarom organiseren we op dinsdag 26 oktober een inwoners-
avond over dit onderwerp. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  

Aardgasvrije gemeente
We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een pas-
send 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 projectgroep, waar verschillende professionele 
belanghebbenden bij aansluiten. Ook de inbreng van inwoners nemen we mee in 
die visie. 

Openbare ruimte en welzijn
Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? 
Dit bespreken we graag met u tijdens de inwonersavond. Tijdens deze bijeenkomst:
•  Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen 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 Raadszaal van het gemeentehuis. Als er weinig 
aanmeldingen zijn, kan de gemeente besluiten om de bijeenkomst digitaal te organi-
seren. 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 bijeenkomst krijgt u de bevestigingsmail. Als u alvast 
meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning, kunt u kijken op 
www.hofvantwente.nl/duurzaamheid.

Inwonersavond Warmtetransitie 
dinsdag 26 oktober

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp 
vastgesteld voor het woonrijp maken De Marke III fase 1 in Henge-
velde. In de komende periode worden de voorbereidingen getrof-
fen om de werkzaamheden aan te besteden zodat de uitvoering 
begin 2022 kan starten. 

In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen voor het woonrijp 
maken van fase 1 bouwplan De Marke III. Naar aanleiding hiervan is een ont-
werp opgesteld. Dit ontwerp heeft in de periode 30 juni t/m 21 juli 2021 ter 
inzage gelegen. Op deze ter inzagelegging zijn 6 reacties binnengekomen. Op 
hoofdlijnen kan worden gesteld dat het ontwerp gedragen wordt en de uitvoering 
woonrijp maken kan worden gestart. Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft het ontwerp vastgesteld en hiermee is het definitief. Het ontwerp is in 
te zien op de website van de gemeente waar ook een overzicht te zien is van de 
ingekomen reacties. 

Meer informatie 
Zie de website van gemeente Hof van Twente: LINK
Contactpersoon is de projectleider uitvoering: M. Harbers. Martijn is tijdens 
kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op 
m.harbers@hofvantwente.nl

Zoals bekend zijn door de cyberaanval op de gemeente Hof van Twente eind vo-
rig jaar helaas ook de kavelwachtlijsten per kern verloren gegaan. In de update 
van 16 september 2021 is aangegeven dat de kavelwachtlijsten voor Goor, Hen-
gevelde en Diepenheim zijn hersteld. De ingeschreven op deze kavelwachtlijsten 
hebben hiervan een bevestiging van inschrijving ontvangen.  

Kavelwachtlijst Delden hersteld
We kunnen nu melden dat ook de kavelwachtlijst Delden is hersteld! De inge-
schrevenen van deze kavelwachtlijst ontvangen in week 41 met de post de be-
vestigingsbrief.

Kavelwachtlijst Markelo en Bentelo volgen hierna
Nog twee kavelwachtlijsten moeten hersteld worden: Markelo en Bentelo. 
Zodra deze kavelwachtlijsten zijn hersteld ontvangen de ingeschrevenen hiervan 
een bevestiging.

Meer informatie?
Neem bij vragen over uw inschrijving op de kavelwachtlijst contact op met me-
vrouw J. Onland-Prins, team Ruimte en Economie,
telefoonnummer 0547- 858585.

Ontwerp woonrijp maken 
De Marke III fase 1 definitief 

Update herstel kavelwachtlijsten 
per kern
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

               Ontvangen op 
Haaksbergerweg 3a, Markelo                                                             
het kappen van een beuk               11 oktober 2021
Hassinkstraat 8, Delden                                                                                                  
het bouwen van een schuur en het aanleggen van een uitrit              
                            27 september 2021
Needsestraat ongenummerd, Hengevelde                                                                                             
het kappen van vier bomen                              1 2 oktober 2021
Suetersweg 13, Bentelo                                                                                                      
het kappen van zes eiken                  12 oktober 2021
Needseweg 7, Diepenheim                                                                                                
het plaatsen van een dakkapel                  14 oktober 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
Goorseweg 7, Markelo                                                                          
het kappen van een walnootboom (herplantverplichting)                 
     13 november 2021
Rutger Jan Schimmelpenninckstraat 23, 
Diepenheim                                                                          
het aanleggen van een uitrit                  16 november 2021
Irisstraat 57, Goor                                                                         
het kappen van een boom   17 november 2021
Waterstraat 25, Goor                                                                          
het vervangen van een kozijn door een frans balkon                 
      17 november 2021
Bovenbergweg 1a, Markelo                                                                         
het wijzigen van het gebruik van de bedrijfswoning
     17 november 2021
tegenover Hengelosestraat 8, Delden                                                                          
het kappen van twee eiken (herplantverplichting) 19 november 2021
Needsestraat ongenummerd, Hengevelde                                                                      
het plaatsen van een geluidscherm   19 november 2021

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
Stationsweg 22a, Markelo                                                                          
het verbouwen van een logiesgebouw 17 november 2021
Brinkweg 15, Delden                                                                    
het verbouwen van een schuur en het bouwen van een hobbystal  
     19 november 2021

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep              
Herikerweg 14a, Markelo                                                         
het verbouwen van een woonboerderij en het veranderen van 
een uitrit
Herikerweg 14a, Markelo                                                                                                 
het verbouwen van een langritschuur tot een woning
Noordmolen ongenummerd, Ambt Delden                                                                                             
het vervangen van een brug
Larenseweg 23, Markelo                                                                                                   
het bouwen van een berging en het kappen van een eik

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 4 november 2021 door ons zijn ontvangen.

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot           
van Kollaan 20, Goor                                                                        
het plaatsen van zonnepanelen   5 november 2021
Marktstraat 16, Delden                                                                       
het wijzigen van het gebruik (legaliseren B&B kamer)    
      5 november 2021
Kemperweg 6, Markelo                                                                        
het verbouwen van een dwarsritschuur tot 2 plattelandsapparte-
menten       5 november 2021
Vermeerstraat 2, Goor                                                                        
het vergroten en het verbouwen van een woning 5 november 2021
Stationsweg 24, Markelo                                                                        
het verbouwen van een boerderij en het (her)bouwen van
een dwarsritschuur   5 november 2021
Bornsestraat 2, Ambt Delden                                                                        
het verbouwen van een woning    5 november 2021
Langestraat 76, Delden                                                                        
het vervangen van een antenne installatie   5 november 2021
Stationslaan 3, Goor                                                                        
het veranderen van de perrons. plaatsen van een nieuwe 
kaartautomaat, verwijderen van een bestaande kaartautomaat, 
plaatsen van 2 nieuwe beschuttingssystemen, verwijderen van 4 
bestaande beschuttingssystemen    5 november 2021

Vervolg                           Reactie tot           
Plasdijk 12, Markelo                                                                       
het bouwen van een kapschuur    5 november 2021
Nabij Twickelerlaan 14,  Ambt Delden                                                                      
het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk   5 november 2021

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 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.  

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.  

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

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

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

Diepenheim
-  Vergunning houtdorp op 21 en 22 oktober 2021, Goorseweg 
22a (13-10-2021)

Goor
-  Standplaatsvergunning oliebollen en Spaanse churros van 1 no-
vember 2022 t/m 31 december 2022, Grotestraat bij fontein 
(08-10-2021)

Hengevelde
-  Vergunning Revue Hengevelde op 5 en 6 november 2021, Brete-
lerstraat 16 (13-10-2021)

Markelo
-  Standplaatsvergunning oliebollen van 1 november t/m 31 de-
cember 2021, Kerkplein (12-10-2021)

Hof van Twente
-  Vergunning Twenterally op 31 oktober 2021, Bentelo en Zeldam. 
In verband hiermee zullen op 31 oktober 2021 van 08.00 uur 
tot 19.00 uur de volgende wegen worden afgesloten voor alle 
bestuurders in beide richtingen: 

Vervolg
Route Zeldam
Bollenweg  Teemkersweg
Oude Postweg Twickelerweg
Rapperdsweg  Rouwelerweg
Pannenbergsweg Dieckertsweg
Zomerweg  Mossendamsweg
Barloseweg  Spenkelinksweg

Route Bentelo
Haarweg  Wiener Bentelerweg Scheidingsweg 
Disselsweg  Vondersweg
Beldsweg  Weth. Goselinkstraat
Kieftenweg  Brummelhuisweg
Dorreweg  Sloezenweg
Kwartierdorpsweg

Route Stepelo (voor zover gelegen op 
grondgebied van de gemeente Hof van Twente)
Bentelerhaarweg
Gorsveldweg
Leusinkweg
Bolscherweg
Dorreweg (19-10-2021)

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

-  Dorreweg 11a in Bentelo geldig vanaf 1-11-2021 tot 1-11-2023 
(13-10-2021)

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 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. 

Vervolg
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.

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

N. Bouchenafa

M. Juknevičius

J.  Astrauskaitė

M.I. Toma

A. Wojnicz

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

12-10-2021

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

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Datum
ingang adres

M.I. Veldhuis Onbekend04-10-2021 06-09-2021

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen 
vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In 
artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die 
deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het 
adres: onbekend.
De persoon die wij in het overzicht hieronder noemt heeft dit niet 
gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats 
van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. Daarom 
heeft ons college besloten de volgende persoon uit te schrijven uit de 
basisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend.


