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HOFNIEUWS 27 oktober
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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

 
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

GASTHEER/VROUW BIJ BEAUFORT IN MARKELO

Wil jij mensen verwelkomen in onze prachtige locatie?
Omschrijving vrijwilligerswerk   
Als gastheer gastvrouw heet je, samen met je collega vrijwilliger, de 
bezoekers welkom en faciliteer je samen alles voor de activiteit die 
er op dat moment is. Je opent en sluit het gebouw, zet de spullen in 
de ruimte klaar, zorgt voor koffie /thee en verzorgt de bardienst. Het 
seizoen loopt van september t/m juni. 

Jouw profiel  
Je hebt een gastvrije houding en vindt het leuk om samen gezelligheid 
te creëren. 

Werkuren per week/maand  
In overleg bekijken we welk dagdeel en frequentie voor jou het 
beste past en we stemmen gezamenlijk met ons team het rooster af.

Wij bieden 
Een enthousiast team met leuke contacten. Je krijgt 50% korting op 
films en voorstellingen. Waardering van je vrijwilligerswerk door 
attenties en een jaarafsluiting.   
 
Doelstelling organisatie
Voor, door en mét Markeloërs een plek bieden voor sociaal 
culturele activiteiten, en deze ook zelf organiseren. 

De Mirabel/Kroosjespruim in het struikenpakket van de Groene Loper 
Hof van Twente 

Kom zaterdag 30 oktober 
naar de Sportcarrousel in Goor

Aanvang 12.00 uur op 
parkeerterrein de Höfte 
(Voor het gemeentehuis)

Maak kennis met verschillende sporten en doe mee! 

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 en 
zonder beperking- is welkom om te komen sporten en 
om lekker te bewegen. Kijken en aanmoedigen mag 
natuurlijk ook!

Kom en doe mee!
De sportcarrousel zal in Goor worden gehouden 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 
Deventer 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 diverse sporten. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. 

Meer informatie?
Ilke van Schooten, Buurtsportcoach Gemeente Hof van Twente. 
Tel. 06- 41 04 24 50 | Mail. i.vanschooten@hofvantwente.nl
Tim Bannink, Buurtsportcoach Gemeente Hof van Twente. Tel. 06-
27 04 22 06 | Mail. tim_bannink@hotmail.com

Reizen met het openbaar vervoer. 
Hoe pakt u dat aan?

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet 
u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat.

Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u. Het 
duurt maximaal een uur. De datum van deze online OV-informatie-
bijeenkomsten zijn 23 en 24 november 2021 van 13.30-14.30 uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit 
hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het open-
baar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en er-
varen OV-gebruikers, die andere senioren wegwijs maken in het 
openbaar vervoer.

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, ta-
blet of computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding 
via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 
40 130 ontvangt u van ons een inlogcode. Weet u niet precies hoe 
het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg. 

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te 
maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het 
maken van een proefreisje onder begeleiding.

U kunt gratis deelnemen. 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie                              
OV-ambassadeurs                                    
p/a YMCA (uitvoerder project)                       
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle,  tel. 038-454 01 30      

Online informatiebijeenkomst 
over het reizen met het OV   

De bladkorven worden weer 
geplaatst! 

Onze gemeente is een prachtig groene gemeente. Bo-
men zijn mooi en zeker in de herfst genieten we ervan. 
Het enige nadeel is dat de meeste bomen in de herfst 
hun blad verliezen en dat brengt soms behoorlijk wat 
opruimwerk mee. 

Blad van gemeentelijke bomen
Zijn er gemeentelijke bomen waarvan het blad in uw eigen tuin 
valt? Dan kunt u dat blad kwijt in de bladkorf die vanaf eind okto-
ber in uw wijk staat. De geplaatste bladkorven zijn bedoeld voor 
het blad van gemeentelijke bomen dat in uw tuin terecht komt. Het 
is een extra service van de gemeente, zodat uw groenbak niet 
overvol wordt. Het groenafval uit uw eigen tuin mag niet in de 
bladkorven en ook het blad dat op de straat, stoep of in de plant-
soenen komt hoort niet in de bladkorven. Dat blad wordt door de 
gemeente in samenwerking met Gildebor opgeruimd.

Plaatsen bladkorven
De bladkorven worden op dezelfde plekken als vorig jaar ge-
plaatst. De korven worden afhankelijk van hoe vol ze zijn, we-
kelijks geleegd. Zijn de korven niet helemaal vol dan worden ze 
minder vaak geleegd. De bladkorven blijven tot de kerst in de wijk 
staan. Het kan zijn dat in de herfstperiode sommige korven ver-
plaatst worden. Dat gebeurt omdat boomsoorten in verschillende 
periodes hun blad laten vallen. U mag de bladkorven niet zelf ver-
plaatsen omdat de route voor de vrachtwagen dan niet meer klopt. 

Tuinafval gratis wegbrengen
Blad van bomen uit uw eigen tuin en tuinafval kunt u gratis brengen 
bij het Milieupark Hof van Twente aan de Mossendamsdwarsweg 
1 in Goor.

Lokale horecabon voor 
veteranen Hof van Twente 

Wethouder Pieter van Zwanenburg heeft gisteren namens het ge-
meentebestuur een waardebon aangeboden aan Henk Stokreef, 
de voorzitter van Stichting Veteranen Hof van Twente. Daarmee 
spreekt het gemeentebestuur haar waardering en erkentelijkheid 
uit aan alle veteranen in de Hof. Omdat ook dit jaar geen lokale 
veteranendag georganiseerd wordt, is gekozen voor een waarde-
bon die bij lokale horecaondernemers is te besteden. Maar liefst 
20 restaurant-, café- en hoteleigenaren in Hof van Twente hebben 
enthousiast gereageerd op dit initiatief en verwelkomen de vete-
ranen graag. 

De wethouder reikte de bon uit tijdens het maandelijkse Veteran-
encafé Hof van Twente op donderdagavond 21 oktober. Hij com-
plimenteerde daar de Stichting Veteranen Hof van Twente met de 
mooie initiatieven die worden ontwikkeld om ontmoetingen voor 
veteranen te organiseren. 
 
Naast de voorzitter hebben alle aanwezige veteranen hun waar-
debon in ontvangst mogen nemen. Veteranen die niet aanwezig 
waren, krijgen de waardebon per post thuisgestuurd. Voor de 
verzending is gebruik gemaakt van gegevens van het Veteranen-
instituut. Veteranen die woonachtig zijn in Hof van Twente maar 
niet geregistreerd bij het Veteraneninstituut mogen zich melden bij 
de gemeente Hof van Twente om alsnog een bon toegestuurd te 
krijgen. 

Ontvang de nieuwsbrief 

Blijf op de hoogte van alles op gebied 
van biodiversiteit en groenprojecten

Wilt u meer weten over biodiversiteit en allerlei groenprojecten in de Hof? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Kleur-rijk-leven via de website van de 
gemeente of mail naar communicatie@hofvantwente.nl. Vermeld daarbij dat het om de nieuwsbrief Kleurrijkleven gaat. 
      

KLEUR-RIJK-LEVEN

Op 27 november 2021 worden er 35 stuks van deze struiken aangeplant in het kader van de actie: ̀ mmm…. Natuur om op te (vr) eten’’, hapje 
voor jou….hapje voor mij, op verschillende plaatsen in de Hof van Twente. De Mirabel/Kroosjespruim is een struik die in de actie van de Groene 
Loper Hof van Twente gratis uitgereikt wordt aan buurtinitiatieven, groene schoolpleinen en aan rustpunten eind november 2021. 

Meer weten over vergroeningsacties via de Groene Loper Hof van Twente? 
Deze  Struikenactie van de Groene Loper Hof van Twente biedt o.a. gratis eetbare struiken aan groene (buren)projecten in de Hof van Twente. 
Wil je meer informatie over het werk van de Groene Loper Hof van Twente? Neem contact op via info@groeneloperhofvantwente.nl      

www.hofvantwente.nl
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Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente, Veegplan 2020' 
en beeldkwaliteitsplannen

Op 5 oktober 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van 
Twente het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, 
Veegplan 2020' gewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel moge-
lijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. 
Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid 
bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor 
het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het 
geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit 
Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij 
elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure 
worden doorlopen.  In het Veegplan 2020 zijn meerdere initia-
tieven meegenomen. Daarnaast zijn een aantal ambtshalve wijzi-
gingen doorgevoerd.

Vervolg
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend, 
die deels hebben geleid tot aanpassing van het plan. Daarom 
is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen 
staan omschreven in de 'Zienswijzennotitie ontwerpbestem-
mingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020'.

Het vastgestelde plan ligt van 28 oktober 2021 t/m 8 december 
2021 voor een ieder ter inzage en 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.BGxveegplan2020-VS10.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inza-
getermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoem-
de Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Vervolg
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-
king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op 
dat verzoek is beslist.

Gewijzigde vaststelling 
beeldkwaliteitsplannen

Naast het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 5 oktober 
2021 ook 17 beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. De beeldkwali-
teitsplannen van de locaties Gorsveldweg 32 Bentelo en Groen-
landsdijk 3 Markelo zijn gewijzigd vastgesteld. 
De overige beeldkwaliteitsplannen zijn ongewijzigd vastgesteld.

De vastgestelde beeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020' 
ter inzage en zijn in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

Tegen de vaststelling van de beeldkwaliteitsplannen kan geen be-
roep worden ingesteld.
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www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

               Ontvangen op 
Kolhoopsdijk, Markelo                                                              
het kappen van een houtsingel               18 oktober 2021
Goorseweg Diepenheim en Rondweg Goor                                                                                                 
het kappen van twee beuken                             20 oktober 2021
Mossendamsweg ong., Ambt Delden                                                                                             
het bouwen van een woning                                8 oktober 2021
Deldensestraat ong., Goor                                                                                                      
het bouwen van een woning                    8 oktober 2021
Weth. Goselinkstraat ong., Hengevelde                                                                                                  
het bouwen van een woning                   12 oktober 2021
Larenseweg 34,  Markelo
het bouwen van een werktuigenberging            12 oktober 2021
Groenlandsdijk 4 a, Markelo                                                              
het tijdelijk wijzigen van het gebruik van de stallen                 
       12 oktober 2021
Twikkelerweg 9, Markelo                                                               
het verbouwen van een woonboerderij           14 oktober 2021
Weth. Goselinkstraat 10b, Hengevelde                                                               
het bouwen van een woning                 20 oktober  2021
Meenweg 1a, Markelo                                                               
het vervangen van de staalconstructie van een stal     
             28 september 2021
Het Wegdam, 6                                                              
het bouwen van een kantoor en een bedrijfshal   4 oktober 2021
Hogedijk ong., Markelo                                                             
het bouwen van een woning      15 oktober 2021

Informatie om te reageren 

Verlengen beslistermijn     

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep      
Loosboersstraat 2, Markelo                                                                    
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                  
           Reactie tot
Driebelterweg 2, Markelo
het realiseren van boerderijappartemententen       20 november 2021 
Nabij Herikerweg 34, Markelo                                                                      
het uitdunnen van een bos                   23 november 2021  
(herplantverplichting)              
Mossendamsweg ong., Ambt Delden        
het tijdelijk plaatsen van een woonunit              23 november 2021
Langs Twentekanaal , Ambt Delden
het kappen van zes zomereiken                  23 november 2021 
(herplantverplichting)
Petzoldweg 1, Ambt Delden 
het verbouwen van een woonboerderij               23 november 2021
Brinkweg 3, Markelo 
het verbouwen van een boerderij                         24 november 2021
en het plaatsen van tijdelijke woonunits 
Oude Haaksbergerweg 30, Goor
het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
                    26 november 2021
Endemansdijk 2a, Markelo
het afwijken van de regels voor het tijdelijk        25 november 2021
vestigen van een BSO in een sportkantine
Pasmanstraat 1, Delden 
het plaatsen van een dakopbouw              25 november 2021
Dr. C.A.J. Quantstraat 18, Diepenheim
het bouwen van een carport              27 november 2021
Bellamystraat 14, Goor 
het plaatsen van een erfafscheiding                 26 november 2021 
Needseweg 7, Diepenheim 
het plaatsen van een dakkapel               26 november 2021
Nachtegaalstraat 39, Goor
het vervangen van een dakkapel                    26 november 2021
Wethouder Goselinkstraat 10 b, Hengevelde
het bouwen van een woning                26 november 2021
Plasdijk 5, Markelo
het bouwen van een kelder                  26 november 2021
Pluimersdijk 1 a, Diepenheim
het bouwen van een werktuigenberging             26 november 2021

Verleende Omgevingsvergunning
(uitgebreid)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening     
            Reactie tot
Endemansdijk 2a, Markelo                                                             
het brandveilig gebruik ten behoeve van een BSO in een clubge-
bouw (kantine) van Sportclub Markelo              2 december 2021
Kappelaarsdijk 3a, Markelo                                                             
het verbouwen van de melkstal en het in gebruik nemen van een 
melkrobot, wijzigingen veebezetting   2 december 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

Delden
-  Vergunning Streekmarkt Delden op 6 november 2021 en 4 decem-
ber 2021 aan de Markstraat. In verband hiermee zal de Markt-
straat, zover gelegen tussen de Langestraat en Achter de Kerk van 
07.00 uur tot 17.00 uur worden gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen (25-10-2021)

Goor
-  Vergunning voor het houden van een sportcarrousel op 30 oktober 
2021 van 12.00 uur tot 15.00 uur aan de Höfte in Goor. In ver-
band hiermee zal de Höfte aan de rechterzijde (kant Reggehof) op 
30 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur gesloten worden voor alle 
verkeer in beide richtingen (20-10-2021)

Verkeersbesluit  
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Mossendam 
2 in Goor (21-10-2021)

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

Ingang 
datum adres

P.P. Radomski

M.H. Kilian

Onbekend

Onbekend

21-10-2021

21-10-2021

21-10-2021

21-10-2021

Beschikking hogere waarde
Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op 
grond van de Wet geluidhinder bekend dat zij besloten hebben 
een hogere grenswaarde (geluid) vast te stellen voor de volgende 
adressen: 

- Bentelosestraat 28a Bentelo
- Haaksbergerstraat 10 Hengevelde
- Langeweg 1 Markelo
- Postweg 5 Markelo

De beschikkingen liggen gelijktijdig met het bestemmingsplan en 
de beeldkwaliteitsplannen ter inzage: 
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzageter-
mijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene 
die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-
king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op 
dat verzoek is beslist.

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

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier)                                                                

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening      
            Reactie tot
Viaductweg 1a, Goor                                                             
het bouwen van een woning                            24 november 2021
Sleutelbloem 45, Delden                                                             
het plaatsen van een dakkapel               26 november 2021

Melding Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving      
Deldensestraat 115, Goor                                                                
het veranderen van het bedrijf
1e Broekweg 4, Diepenheim                                                               
het uitbreiden van het bedrijf met foliekassen
Rijksweg 4, Ambt Delden                                                              
het bouwen van een werktuigenberging

Besluit maatwerkvoorschriften 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening      
Markeloseweg 2, Goor        Reactie tot
maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend afval-
water zonder vetafscheider en slibvangput bij de bereiding van 
voedingsmiddel    13 november 2021

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 ge-
geven. Daarom heeft ons college besloten 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

21-10-2021

21-10-2021

05-10-2021

05-10-2021


