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HOFNIEUWS 22  DECEMBER
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 
Let op: Gewijzigde openingstijden 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

Stadslandbouw en Hofvogels halen 3.500 boomzaailingen naar 
Hof van Twente 

In het kader van de actie meerbomen.nu hebben stich-
ting Stadslandbouw Hof van Twente en stichting Hof-
vogels 3.500 bomen opgehaald uit Schaarsbergen op 
zondag 19 december 2021. 

Eenmalige subsidie cultuur, 
welzijn en sport Hof van Twente 
voor vrijwilligersorganisaties

Landelijk vuurwerkverbod

Deze jaarwisseling is er weer een landelijk vuurwerkverbod voor de 
jaarwisseling. Dit betekent dat het bezitten, afsteken en vervoeren 
van vuurwerk verboden is. Door het coronavirus is de druk op de 
zorg erg hoog. Omdat het afsteken van vuurwerk voor extra drukte 
kan zorgen op de spoedeisende hulp, bij de huisartsenposten en bij 
hulpverleners op straat is dit landelijke vuurwerkverbod ingesteld. 

Welk vuurwerk is verboden?
Deze jaarwisseling is vuurwerk uit de categorie F2 verboden. Dat 
betreft al het vuurwerk wat in andere jaren verkocht mag worden 
in de drie dagen voor oud en nieuw. Vuurwerk uit de categorie 
F1 mag wel worden afgestoken. Dit betreft fop- en schertsvuurwerk 
zoals sterretjes, knalerwten en fonteinen, maar bijvoorbeeld ook 
grondbloemen (wondertollen). Deze mogen worden gekocht en af-
gestoken door iedereen van 12 jaar en ouder. 
Vuurwerk uit deze categorie is weliswaar het minst gevaarlijk, maar 
toch gebeuren hier regelmatig ongelukken mee. Houd daarom ruim 
afstand, zet een vuurwerkbril op en gebruik een afsteeklont bij vuur-
werk met een lontje.

Verknal het niet
Wanneer mensen zich niet houden aan het landelijke verbod kun-
nen zij een boete van minimaal 100 euro en een aantekening in 
hun strafblad krijgen. Het daadwerkelijk afsteken van vuurwerk le-
vert een boete van 250 euro en een aantekening in het strafblad 
op. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen 
ook een Halt-straf krijgen. Wanneer het gaat om het afsteken van 
(zwaar)illegaal vuurwerk kunnen ook gevangenisstraffen worden 
gegeven, deze kunnen flink oplopen.

Werk u mee aan het onderzoek 
Openbare Ruimte Hof van Twente? 

Wat vindt u van uw leefomgeving?
Gemeente Hof van Twente zoekt altijd naar mogelijkheden om 
de leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarom willen we 
graag van u weten wat u van uw eigen omgeving vindt. Om er-
achter te komen wat goed is en wat beter kan, vragen we u om 
een korte vragenlijst in te vullen. Helpt u mee? Kijk op de website 
van de gemeente om mee te doen aan de vragenlijst of zie onze 
social media. 

Waar gaan de vragen over?
De vragen gaan over hoe u de openbare ruimte bij u in de buurt 
ervaart. Denk daarbij aan de manier waarop we de straten, het 
publieke groen en bijvoorbeeld speelruimtes inrichten. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar oplossingen voor moeilijke vraagstuk-
ken. Zoals hoe we om moeten gaan met droogte en wateroverlast 
als gevolg van klimaatverandering. Met de antwoorden willen we 
bepalen wat de belangrijke thema’s zijn waar wij met elkaar aan 
willen werken de komende jaren.

Help ons aan informatie
Mis deze kans om uw mening te geven niet. Invullen van de vragen-
lijst kost u niet meer dan 7 minuten. Alle antwoorden die u geeft, 
zijn anoniem. 

Vrijwilligersorganisaties in gemeente Hof van Twente kunnen een 
eenmalige subsidie aanvragen voor initiatieven die op korte en/
of langere termijn een positieve bijdrage leveren aan de leefbaar-
heid van buurt, wijk of dorps-/stadskern van de gemeente.

Het gaat om:
•  Activiteiten die kwetsbare inwoners helpen om zelfredzaam te 

worden of die hen helpen om mee te kunnen doen in de sa-
menleving.  

•  Activiteiten en evenementen die bijdragen aan de leefbaarheid 
van de buurt en de betrokkenheid van de bewoners. 

• Lokale initiatieven in gemeente Hof van Twente.
• Activiteiten die in 2022 plaatsvinden of opgestart worden.

Wie kan de subsidie aanvragen?
De subsidieregeling is van toepassing op vrijwilligersorganisaties 
in de gemeente Hof van Twente. Het betreft verenigingen en stich-
tingen met een rechtspersoonlijkheid die in hoofdzaak worden 
gerund door vrijwilligers.

Aanvragen
De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 3 januari 2022.
De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst 
van volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen. De 
subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond bereikt is, op is op.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente 
Hof van Twente 
https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies

Aannemersbedrijf Haafkes uit Goor stelde hiervoor zelfs een extra aanhanger 
beschikbaar om al deze bomen op te halen. De zaailingen zijn het afgelopen 
weekend door 50 vrijwilligers op de Veluwe geoogst en werden beschikbaar 
gesteld aan het project meerbomen.nu in de gemeente Hof van Twente.

Als de zaailingen op de Veluwe zouden blijven staan, worden ze op een later 
moment weggezaagd of -gegraasd. Met de geoogste zaailingen kunnen in de 
Hof van Twente houtsingels worden aangelegd of bossen uitgebreid worden. Ge-
sorteerd per soort en in bosjes gebonden worden ook deze 3500 bomen tijdelijk 
ingekuild in bomenhubs in de Hof van Twente. 

Wilt u ook meehelpen om te oogsten of heeft u plek voor bomen in Hof van 
Twente? Mail dan naar boomwerkgroephvt@gmail.com. Meer informatie zie de 
website van de Groene Loper Hof van Twente. 

Prikafspraak maken moeilijk? 
Vraag hulp!

Wilt u de boosterprik? Maak dan snel uw afspraak! Als u ouder bent 
dan 60 jaar, dan hoeft u niet te wachten op een brief. U kunt de 
afspraak zelf regelen. Als u niet weet hoe dat moet, vraag dan hulp 
aan familie, vrienden of buren. U kunt ook contact opnemen met 
het Coronaloket. Medewerkers van Salut Welzijn helpen u graag! 
Ook als u bijvoorbeeld geen vervoer hebt naar de priklocatie.

Het Coronaloket bij Salut is van maandag tot en met vrijdag van 
9:00 tot 17:00 uur te bereiken. Dat kan op de volgende manieren::
             - Kom langs:       Grotestraat 86 in Goor
             - Bel ons:            0547-26 00 53
             - Mail ons:          info@salut-welzijn.nl
             - Whatsapp:        06-20 89 49 99

Gemeente stimuleert deelname 
van inwoners aan landelijke 
campagne IkPas

Januari staat ook wel bekend 
als Dry January. Ben jij ook be-
nieuwd welke positieve effecten 
een alcoholpauze heeft? Doe 
dan mee met Dry January van 
de landelijke campagne IkPas. 
Inschrijven kan vanaf nu via 
www.ikpas.nl/inschrijven.

Zie ook: https://ikpas.nl/
gemeente-hof-van-twente

Gratis zelftesten afhalen bij 
Coronaloket voor mensen met 
minimum inkomen 

Het college en de gemeenteraad van Hof van Twente 
hebben deze week besloten dat de gemeente gratis 
zelftesten beschikbaar stelt voor inwoners met een 
kleine beurs. Vanaf vrijdag 17 december 2021 zijn 
deze verkrijgbaar bij het Coronaloket. 

De Rijksoverheid adviseert om bij bepaalde situaties gebruik te ma-
ken van testen. Bijvoorbeeld voordat u op bezoek gaat. Het college 
en de raad vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in 
onze samenleving, dus ook in de bestrijding van het coronavirus. 
Daarom kunnen mensen met een minimum inkomen vanaf morgen 
terecht bij het Coronaloket voor een gratis zelftest. Bij een positieve 
testuitslag is het overigens wel noodzakelijk om in quarantaine te 
gaan en een test bij de GGD te doen. 

Het Coronaloket is opgericht om inwoners en professionals te on-
dersteunen. Medewerkers van Salut zijn werkzaam bij het Corona-
loket. Zij luisteren, geven informatie, bieden hulp door inzet van 
vrijwilligers of verwijzen je door naar de juiste partij. Ook huis-
artsen, wijkzorg en andere professionals kunnen hun hulpvragen, 
ideeën en suggesties hier melden. 

Hoe bereikt u 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, ook tussen Kerst en Oud en Nieuw en in 
de eerste week van januari. 
Bij Salut kunnen inwoners terecht met al hun vragen over wonen, 
welzijn en zorg, opvoeding, werk, vrije tijd, gezondheid, finan-
ciën, scholing en sport.

Lauren en Rox krijgen met de hele klas hun tekening op een warme trui 

Lauren Schinkel (6 jaar) uit groep 3 van basisschool 
Heeckeren in Goor en Rox Goossen (9 jaar) uit groep 
6 van basisschool Elserike uit Markelo hebben de war-
metruienontwerpwedstrijd gewonnen. De uitreiking 
vindt plaats op vrijdag 17 december aanstaande. Rox 
en Lauren krijgen dan tekening voor een warme trui af-
gedrukt op een echte trui. Niet alleen voor zichzelf, maar 
voor de hele klas! 

Lauren Schinkel (6 jaar) uit groep 3 van basisschool Heeckeren 
heeft een trui bedacht met allemaal warme drankjes. Zo’n ontwerp 
heeft de jury nog niet eerder gezien en staat wat de jury betreft 
symbool voor warmte en gezelligheid. De trui heeft een stoere diep-
paarse kleur. Rox Goossen (9 jaar) uit groep 6 van basisschool Else-
rike kwam met een zeer energiek ontwerp. Op haar tekening stond 
een felgroene trui met de titel ‘Energie’ met bliksemschichtjes en 
batterijtjes. Een trui om energie van te krijgen en van op te laden! 

Uitreiking 17 december 
De uitreiking vindt normaal gesproken de laatste week voor de kerst-
vakantie plaats, maar omdat de kinderen op basisscholen een week 
langer vakantie hebben als gevolg van de coronamaatregelen, is de 
uitreiking vervroegd naar vrijdag 17 december. De kinderen kunnen 
de komende weken hun trui flink vaak aan doen! 

Keuze uit 996 inzendingen 
Dit jaar was de 7e editie van de warmetruienwedstrijd. Het idee er-
achter is dat we eerst een trui aan doen voordat we de verwarming 
hoger zetten. Een graad op de verwarming scheelt al gauw 5% op 
de energierekening. Goed voor het milieu én de portemonnee dus 
als je eerst een lekkere warme trui aan trekt. Dan is het natuurlijk 
het leukst om weg te kruipen in een trui die je zelf hebt ontworpen! 
Daarom organiseert HofPower, het gemeentelijk schoolprogramma 
over duurzaamheid en techniek, al jaren de warmetruienontwerp-
wedstrijd. Kinderen maken een tekening over het thema warmte/
koude. De jury heeft vervolgens de pittige taak om uit die tekeningen 
de mooiste tekening te kiezen die ook goed af te drukken is op een 
trui. Dit jaar zijn er door de groepen 3 t/m 6 in totaal 996 tekenin-
gen ingeleverd. De jury had dus een flinke klus! 

Lauren Schinkel uit groep 3 van basisschool Heeckeren

Rox Goosssen uit groep 6 van basisschool Elserike

Huurders van Viverion en Wonen Delden kunnen in de 
week van 3 januari bijzondere post verwachten. In die 
week ontvangen zij namelijk een waardebon van € 80 
die bedoeld is voor de aanschaf van energiebesparende 
producten. De Energiebon wordt als steuntje in de rug 
aangeboden door een samenwerking van Gemeente Hof 
van Twente met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbe-
lang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen 
DMR. In het kader van duurzaamheid zetten zij zich sa-
men in voor een goed milieu, prettig wooncomfort en la-
gere energielasten voor huurders. 

In de winkel en online
Huurders kunnen voor de aanschaf van energiebesparende producten, 
zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende 
douchekop, terecht bij één van de vijf deelnemende bedrijven: Ten Dam 
(Delden), Welkoop (Markelo), en de Probin, Hubo en Karwei (Goor). In 
de winkel is er keuze uit een breed assortiment  en is er deskundig en 
persoonlijk advies. De Energiebon kan ook besteed worden in de online 
Bespaarshop. Daar is het assortiment wel beperkter dan in de winkel.  

Op de deurmat
De Energiebon valt in de eerste week van januari op de deurmat bij 
huurders van Viverion en Wonen Delden. Houd de brievenbus dus 
goed in de gaten. De actie loopt van 1 januari tot en met 31 maart 
2022. De bon moet in één keer worden besteed. Meer informatie 
over de Energiebon is te vinden op www.energiebonhofvantwente.nl 

Energiebon van € 80 voor huurders van Viverion en Wonen Delden 
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                  Ontvangen op
Rouwelerweg 2, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf             30 september 2021
Welbergsweg ongenummerd, Ambt Delden   
het kappen van een eik                10 december 2021 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
Spenkeling 30, Goor                                                                                   
het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak van de woning                         22 januari 2022
Roosdomsweg 32, Markelo                                                                                          
het bouwen van een woning met bijgebouw      25 januari 2022                                                                                                             
nabij Potdijk 1c, Markelo
het kappen van drie inlandse eiken                   27 januari 2022
Stokkumerweg 10, Markelo                                                                                        
het verbouwen van een boerderij                  27 januari 2022                                                              
Oude Borculoseweg 8, Diepenheim
het uitbreiden van een woning                      27 januari 2022                                                                                                             
Rosveld 12, Hengevelde                                                                                         
het bouwen van een overkapping, het plaatsen van een
erfafscheiding en het aanleggen van een uitri    27 januari 2022
Roudaalterweg 14, Markelo  
het bouwen van een kapschuur     27 januari 2022
Rupperink 2, Delden                                                                                 
het verbouwen van een woning     28 januari 2022
Grotestraat 25, Markeloo                                                                                    
het verbouwen van een woning met      28 januari 2022
een commerciële ruimte  
Weth. Goselinkstraat 7, Hengevelde                                                                                    
het bouwen van 2e bedrijfswoning     27 januari 2022
Goorseweg 34, Markelo  
het verbouwen van een boerderij     28 januari 2022
Tankinksweg 4, Ambt Delden 
het wijzigen van de gevel      28 januari 2022

Het plaatsen van een parkeerhaven ten behoeve 
van elektrisch laden aan de Peckedammerstraat 
in Diepenheim                                                                           
Voor het aanleggen van een parkeerhaven aan de Peckedam-
merstraat is op 20 december 2021 een omgevingsvergunning 
verleend. Voor meer informatie over de verleende omgevings-
vergunning leest u onder ‘Verleende omgevingsvergunningen 
(regulier). Daarnaast is er voor het plaatsen van de laadpaal 
een verkeersbesluit genomen. Meer informatie over het verkeers-
besluit leest u onder ‘Besluiten Algemene wet bestuursrecht’.

Melding Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Nijverheidsweg 13, Goor                                                     
het starten van een bedrijf
Rijssenseweg 16, Ambt Delden                                                      
het realiseren van tien camperplaatsen en het veranderen van 
indeling van een bestaande schuur 

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.   

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.

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

BEKENDMAKINGEN22 DECEMBER 2021

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Luttekeveldweg 4, Markelo                                                
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie in de periode van 
9 december 2021 tot en met 22 maart 2022
Slotsweg 23, Hengevelde                                               
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie in de periode 21- 
22 december 2021
Larenseweg 34, Markelo                                               
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie in de periode 6 
december 2021 tot en met 28 januari 2022

Ontwerpbestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hof van Twente, herziening 
Rijssenseweg 18 Markelo'

Van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Rijssenseweg 18 Markelo' voor een ieder ter inzage.

Aan de Rijssenseweg 18 bevindt zich een woonperceel met daar-
achter gelegen een agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan 
om ter plaatse een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. Het 
beoogde kampeerterrein bevindt zich grotendeels op het agra-
risch perceel en voor een klein deel op het woonperceel. Het 
initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestem-
mingsplan. Tevens dient voor de bouw van gebouwen op de cam-
ping sloopcompensatie plaats te vinden. Om deze ontwikkeling 
juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van 
het bestemmingsplan opgesteld. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 
-  via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxRijsswg18-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling 
(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

22 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

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

PERSOONLIJK VRIJWILLIGER 
PG-AFDELING

Ben je bekend met psychogeriatrie (PG) en zet jij 
je graag in voor de medemens? Lijkt het je leuk 
om een maatje te worden van iemand die extra 
aandacht, ondersteuning, sociale contacten of een 
luisterend oor nodig heeft? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Omschrijving vrijwilligerswerk
Voor verschillende woningen op onze pg-afdeling, zijn wij op 
zoek naar persoonlijk vrijwilligers. Jij maakt het onderscheid, 
zorgt voor de extra aandacht, maakt een praatje, biedt een luis-
terend oor of je bent er om een activiteit te doen. We bekijken 
wat bij jou past en koppelen je aan een bewoner welke dezelfde 
interesses heeft. Heeft u zelf ideeën dan horen wij dit graag!

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met psychogeriatrie (PG), je kan een luisterend 
oor bieden, je bent fysiek in staat een wandeling te maken. Je 
bent warm en betrokken en kunt je daarbij goed inleven. 

Werkuren per week/maand
1 keer per week of per 2 weken. Ook is het mogelijk meer uren 
vrijwilligers werk te doen. In overleg is er heel veel mogelijk. 

Wij bieden
Voor u als vrijwilliger bieden wij professionele begeleiding en 
deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing (wanneer 
COVID dit toelaat), onkostenvergoeding en verzekering. Verder 
bieden wij een warme, gezellige en open sfeer.

Doelstelling organisatie 
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied 
van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor ie-
der mens. Het verhaal van de bewoner is ons vertrekpunt. Vanuit 
dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, 
ondersteuning en advies. Ons doel is dat de bewoner, binnen de 
mogelijkheden die hij/zij heeft, een zo waardevol mogelijk leven 
kan lijden.

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
                                                                                         
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerhaven en 
het plaatsen van een laadpaal aan de Peckedammerstraat 3 in 
Diepenheim (22-12-2021)

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.

F ijne 
feestdagen

De raad heeft op 15 december 2021 de Algemene plaatselijke 
verordening Hof van Twente 2021 vastgesteld. In deze verordening 
staan algemeen geldende regels voor handhaving van de open-
bare orde en veiligheid. Deze dragen onder andere bij aan het be-
schermen van milieu en natuur, veiligheid op en aan de weg, veilige 
evenementen, en toezicht op horecabedrijven. Deze verordening 
treedt in werking op 23 december 2021. U kunt de verordening in-
zien op onze website www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl
 
Het College van B&W heeft op 7 december 2021 het besluit Tij-
delijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 
vastgesteld. In het besluit staan algemeen geldende regels voor 
de aan het ROZ te betalen tarieven voor de aanvragen levenson-
derhoud en bedrijfskrediet voor 2021, verantwoording en con-
trole Tozo (3,4 en 5) en terug- en invordering bedrijfskapitaal 
Tozo gemeente Hof van Twente. Het besluit treedt in werking op 
21 december 2021. U kunt het besluit inzien op onze website 
www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Parkeerplaats Elferstraat Hengevelde
De gemeente is van plan om aan de voorkant bij de Elfersstraat 3 
in Hengevelde een openbare parkeerplaats te maken. De nieuwe 
parkeerplaats krijgt de vereiste minimale lengte van 5,5 meter en 
wordt 2 meter breed. De aanwezige verlichtingsmast wordt een 
klein stukje verplaatst tegen de bochtband van de 2 bestaande 
openbare parkeerplaatsen.


