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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

Uitnodiging WORKSHOP 11 december– Hoe oogst ik een boom?

Meld je vandaag nog aan!
De boomwerkgroep roept mensen op samen direct aan de slag te gaan om 35.000 meer bomen te planten en zoekt vrijwilligers om in de 
komende 4 maanden zaailingen en struiken te oogsten en te planten. 

Wil je meedoen met de actie meerbomen.nu én meer kennis opdoen over bomen dan nodigen we je van harte uit voor de workshop over bomen 
oogsten en herkennen. Dit is gelijk het startschot voor het eerste oogstevent. In de komende 12 weken gaan vrijwilligers zaailingen oogsten. 

Deze zaailingen worden vanaf dan iedere zaterdag uitgedeeld en/of geplant op bomenhubs. Dit houdt in dat wij de zaailingen en bomen 
tijdelijk inkuilen op een locatie. In een bomenhub komen bomen en struiken van verschillende oogstdagen bij elkaar. Daar worden ze tijdelijk 
opgeslagen, tot ze in een biodiverse mix vooraf aan het voorjaar naar de plantlocaties gaan. Heb je vragen of wil je je aanmelden (als vrijwil-
liger, oogstlocatie, plantlocatie, bomenhub), dan kun je bij Alexandra Tempelman en Mignon Sanchez terecht, via email boomwerkgroephvt@
gmail.com  Meer info en aanmelden voor de actie via de website: https://meerbomen.nu/

Een goed begin van de actie met de WORKSHOP ‘Hoe oogst ik een boom?’

Wat:   Workshop ‘Hoe oogst ik een boom?’
  Bomen herkennen, oogsten, vervoeren via hubs en planten.
    Schep, drinken en eten voor jezelf meenemen. We gaan over bomen leren en zaailingen uitsteken en opbinden en inkuilen. 

Alles in de buitenlucht. We steken zaailingen van Lijsterbes, Vuilboom, Den, Eik en Beuk. In samenwerking met Arie Rouw-
hof van SBB en Iljitsj IJsebrands, boomspecialist. 

Wanneer: Zaterdag 11 december van 10-13 uur.

Waar:    Recreatieterrein Holten. Dagcamping Holten, dagrecreatieterrein tussen Holten en Nijverdal, midden op de Sallandse Heu-
velrug. Vanaf Holten richting Nijverdal over de Holterberg rijden en dan voorbij aan restaurants en natuurmuseum rijden, 
weg vervolgen, na flauwe bocht rechtsaf het terrein oprijden via een toegangsweg.

Voor wie:  Ieder die meer wil leren over bomen en mee wil doen met de actie van meerbomen.nu in Hof van Twente. Na het volgen van 
de workshop ben je in staat bomen te oogsten, te herkennen en op te slaan of is simpelweg je kennis over bomen vergroot. Dit 
om de natuurwerkdagen goed voorbereid te kunnen beginnen! Meld je vandaag nog aan via boomwerkgroephvt@gmail.com

Kosten:  Gratis deelname! De workshop wordt aangeboden door de gemeente Hof van Twente.

www.hofvantwente.nl

Het stoepje van de buren blad of sneeuwvrij maken, zwerfafval 
opruimen, enz, enz

Jouw bijdrage in de buitenruimte doet er toe 
en maakt het verschil!

Wie geef jij hiervoor een compliment?
Diegene die jij hiervoor aandraagt wordt door ons 
in het zonnetje gezet en ontvangt een verrassing.

Neem contact op met
Liesbeth de Boer 06 40008298 
of Johan Vruwink 06-40784665
mailen kan ook info@hofvantwente.nl

Alvast op naar een fijn nieuwjaar,
Voor en door elkaar!

Veilig Verkeer Nederland Hof 
van Twente zoekt vrijwilligers

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

We zoeken enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het 
organiseren van allerlei activiteiten die de veiligheid bevorde-
ren. Hierbij kunt u denken aan: fietsexamens op de basisscho-
len, controle van fietsverlichting bij scholen en verenigingen, 
bevorderen van de verkeerskennis door cursussen, snelheids-
controles en het adviseren van de afdeling verkeer in onze 
Gemeente. 

De tijdsinvestering is wisselend, het hangt af van de te orga-
niseren activiteiten. Ga uit van gemiddeld 8 uur per maand.

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

Interesse? 
Is uw interesse gewekt na het lezen van onze oproep, stuur dan 
een korte brief met motivatie naar: VVN Hof van Twente, t.a.v. 
Mevr. Raanhuis, 't Kemerink 43,  7497 MN Bentelo of email 
maria.raanhuis@gmail.com

‘Jij en wij(k) aan zet!’ 

Programma Workshop  “Hoe oogst ik een boom?”

Welkom en introductie       Boomwerkgroep en meerbomen.nu  Alexandra Tempelman, Mignon Sanchez 
          en Arie Rouwhof

Toelichting op herkennen van bomen   Boomdeskundige    Iljitsj IJsebrands

Workshop oogsten (in de praktijk!)  Methode, bomenkennis, oogsten,  Iljitsj IJsebrands 
     bomenhubs en planten 

Voor iedere inwoner een extra boom! Meedoen? Meld je aan: meerbomen.nu of Boomwerkgroephvt@gmail.com
Meer informatie: groeneloperhofvantwente.nl  Contact: Alexandra Tempelman (06-18362453) Mignon Sanchez (06-48316242)

Belastingbesluiten

ALLE ONDERNEMERS IN

MARKELO BEREIKBAAR

 

TIJDENS DE 
WERKZAAMHEDEN M.B.T. DE

HERINRICHTING GROTESTRAAT ZIJN

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat 
op 23 november 2021 door de gemeenteraad de volgende ver-
ordeningen zijn vastgesteld:

• verordening lijkbezorgingsrechten 2022;
• verordening marktgelden 2022;
• verordening forensenbelasting 2022;
• verordening rioolheffing 2022.

Bovengenoemde verordeningen treden in werking met ingang 
van de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van 
ingang van de heffing is 1 januari 2022.

De verordeningen kunt u raadplegen op de website van de ge-
meente, www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Meer informatie kunt u vragen bij cluster belastingen, telefoon 
0547-858585.

Carbidschieten op oudejaarsdag
Net zoals bij de jaarwisseling 2020/2021 is er dit jaar weer een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. Carbid valt niet onder dit vuurwerkver-
bod en kan dus, net zoals vorig jaar, wel doorgaan. Dit mag op 31 december tussen 10:00 en 16:00 uur. 

Wil jij dit jaar carbidschieten? Meld dit dan bij de gemeente. Een melding moet uiterlijk vrijdag 17 december 2021 voor 12:00 binnen 
zijn. Te laat ingediende meldingen nemen wij niet meer in behandeling. Via de onderstaande link kun je het aanmeldingsformulier en de regels 
rondom carbidschieten in Hof van Twente vinden: http://www.hofvantwente.nl/carbidschieten 

Een echte BOCK heeft doppen op!
Carbidschieten is een prachtige traditie die in Hof van Twente voor veel plezier en gezelligheid zorgt. Je moet alleen wel weten wat je doet. 
Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door een BOCK (Bewust Oplettende Carbid Knaller).
De BOCK is een echte carbidschieter met ervaring en kijkt toe op de uitvoering van carbidschieten. Deze BOCK doet dit aan de hand van de 
volgende vijf veiligheidstips:

1. Bereid je goed voor
 Wees op tijd op de hoogte van voorwaarden, vergunningen en coronamaatregelen.
2. Bescherm jezelf en anderen
 Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril, dit geldt ook voor andere aanwezigen.
3. Zorg voor EHBO
 Denk ook aan de aanwezigheid van blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken).
4. Gebruik goed materiaal
   Zorg voor melkbussen die in goede staat zijn en een stevige bodem hebben. Schiet met een bal, 

niet met een deksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet naar achter kan schieten.
5. Ontsteek carbid veilig
  Ontsteek met een fakkel op een stok, terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga NOOIT op de bus zitten en zorg dat je publiek 

op veilige afstand staat.

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

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 samen-
leving. 
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 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
 

Zwerfdier gevonden?

Het opvangen van (gewonde) zwerfdieren valt onder de verant-
woordelijkheid van de gemeente. De Bréborgh in Bentelo vangt 
deze zwerfdieren voor ons op.
 
Heeft u een zwerfdier gevonden, belt u dan met de Bréborgh. De 
Bréborgh stemt dan samen met u af op welke manier u het zwerf-
dier het beste kunt vangen en wanneer het zwerfdier zal worden 
opgehaald. U kunt de Bréborgh bereiken via 0547-292377.
 
Via hofvantwente.nl/actueel/gevonden-en-verloren-voorwerpen-
melden is meer informatie te vinden.
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Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Groenlandsdijk 8 
Markelo'

Vervolg
Van 9 december 2021 t/m 19 januari 2022 ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Groen-
landsdijk 8 Markelo' voor een ieder ter inzage. Aan de Groen-
landsdijk 8 staat een woning met karakteristieke schöppe. Om 
deze karakteristieke schuur in stand te houden, is gezocht naar 
een passende vervolgfunctie. 

Met toepassing van de Vab-regeling, zoals vervat in de beleids-
nota 'Grond voor gebruik', wordt de karakteristieke schuur ver-
bouwd en in gebruik genomen als woning. De woning wordt land-
schappelijk ingepast met streekeigen beplanting en de originele 
erfstructuur en inrichting blijft behouden. Om deze ontwikkeling 
planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het be-
stemmingsplan opgesteld.

Vervolg
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.BGxGroenldk8-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.

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

Rectificatie! 
In het Hofnieuws van vorige week is de verkeerde 
tekst geplaatst bij dit ontwerpbestemmingsplan. 

Hierbij de juiste tekst:
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Vaststelling bestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Kleidijk 4 Diepenheim' 
en beeldkwaliteitsplan ' 't Moshuis

Op 23 november 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van 
Twente het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, her-
ziening Kleidijk 4 Diepenheim' gewijzigd vastgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan ’t Moshuis is ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Kleidijk 4 te Diepenheim is een voormalig agrarisch be-
drijf aanwezig met circa 2.000 m2 aan bijgebouwen. Daarnaast 
is op het erf een Bed & Breakfast met 5 kamers gevestigd. De 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt. 
De initiatiefnemer is voornemens om in het kader van het Rood 
voor Rood beleid één groot woongebouw in de vorm van een 
schuur te realiseren waarin 4 wooneenheden gerealiseerd wor-
den (vier-onder-een kap). Daarnaast is de initiatiefnemer voorne-
mens om één vrijstaande woning te realiseren. Hiervoor wordt 
elders in de Hof van Twente 1.000 m2 aan landschap ontsierende 
stallen gesloopt. Deze ontwikkeling is op grond van het vigerende 
bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom is deze herziening van 
het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen inge-
diend. Wel zijn er een aantal ondergeschikte aanpassingen in het 
bestemmingsplan doorgevoerd. Daarom is het bestemmingsplan 
gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 9 december 2021 tot en met 19 
januari 2022 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.DPxKLEIDIJK4-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 voor-
lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Af-
deling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst. 

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.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen be-
roep worden ingesteld.

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

Niet vaststellen ontwerpbestem-
mingsplan  'Delden Zuid 2015, 
wijzigingsplan kade Delden 2020'

Met ingang van 1 april 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan 
'Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden 2020' geduren-
de zes weken ter inzage gelegen. Dit wijzigingsplan is opgesteld 
om de in te kassen kade bij Delden met ca. 30 meter te verlengen. 

In de vergadering van 23 november 2021 hebben wij besloten 
niet over te gaan tot het vaststellen van het ontwerpbestemmings-
plan 'Delden Zuid 2015, wijzigingsplan kade Delden 2020'. Dit 
omdat gebleken is dat op grond van het geldende bestemmings-
plan door middel van een omgevingsvergunning medewerking 
kon worden verleend aan het plan.

Dit besluit kan worden ingezien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor; 

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                  Ontvangen op
Potdijk ongenummerd, Markelo
het kappen van drie inlandse eiken  29 november 2021
Hogedijk ongenummerd, Markelo    
het kappen van een eik                  30 november 2021 
Oude Borculoseweg 8, Diepenheim                                                                                                           
het uitbreiden van een woning                         2 november 2021
Beldsweg 21, Ambt Delden
het bouwen van een overkapping            12 november 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
Twickelerweg 19a, Ambt Delden                                                                                          
het vergroten van een werkplaats                       5 januari 2022
Rijksweg 4, Ambt Delden                                                                                          
het bouwen van een werktuigenberging              5 januari 2022                                                                                                             
Noordmolen ong. (nabij huisnummer 5),
Ambt Delden                                                                                          
het vervangen van een brug                              4 januari 2022                                                                                                             
Suetersweg 13, Bentelo                                                                                         
het kappen van zes eiken      14 januari 2022
(herplantverplichting)                                                                                      
Larenseweg 34, Markelo                                                                                          
het bouwen van een werktuigenberging              6 januari 2022                                                                                                             
Kooidijk ongenummerd, Markelo                                                                                          
het bouwen van een woning                            14 januari 2022

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure

Rectificatie, in de vorige publicatie 
was het verkeerde jaartal opgenomen. 
Dit moet 2022 zijn, zie hieronder.
Als u wilt reageren, zie informatie:  Zienswijze 
                             Reactie tot
Esweg 2a, Markelo                                                                                          
het veranderen van het bedrijf                   6 januari 2022
Kerkplein 3, Delden                                                                                          
het vergroten van een bestaande uitbouw      6 januari 2022                                                     
Proodsweg 3, Ambt Delden                                                                                         
het bouwen van een ligboxenstal                   6 januari 2022

Melding Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Schoneveldsweg 3, Ambt Delden                                                         
het oprichten van een bedrijf  
Bentelosestraat 69, Bentelo                                                        
het veranderen van de verdiepingsvloer  

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.

Vrijwilligersvacature

Salut ondersteunt 
organisaties 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
 

MEDIANT HOOR N'S ZOEKT ENTHOUSIASTE 
VRIJWILLIGERS M/V 
Ga jij graag vanuit een positieve insteek contact 
aan met je medemens?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Vanuit een positieve insteek contact aangaan met onze deel-
nemers. Het gaat om het ondernemen van alledaagse dingen met 
als doel gezelligheid en afleiding: koffiedrinken, fietsen, praten, 
winkelen, wandelen, een spel doen enz. Onze deelnemers hebben 
langdurende psychiatrische problemen en zijn van alle leeftijden. 
Ze wonen gewoon thuis en soms in een begeleid wonen situatie.
Mediant zoekt vrijwilligers in de hele Hof van Twente, maar er zijn 
specifiek aanvragen uit Markelo en Goor die zoeken naar lokale 
vrijwilligers. 

Jouw profiel
Je bent minimaal 20 jaar Omdat onze doelgroep niet zo mak-
kelijk contact maakt, zoeken we vrijwilligers die zich voor 1 jaar 
willen committeren. 

Werkuren per week/maand
In overleg, we gaan uit van ca. 1 x per week of 14 dagen naar een 
deelnemer om iets gezelligs te doen voor ongeveer 2 à 4 uur. 

Wij bieden
Zorgvuldige koppeling van vrijwilliger aan de deelnemer. 
Kilometervergoeding 36 cent per kilometer van huis naar het huis 
van de deelnemer. Altijd een luisterend oor door de coördinator. 
Per jaar 3 uitwisselingsbijeenkomsten. 2 x per jaar een etentje. 
Toegang tot de maandelijkse referaten van Mediant, de kerstmarkt 
en Mediant-feesten.

Doelstelling organisatie 
Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg 
in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan 
mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant 
Maatjes Hoor ‘ns koppelt vrijwilligers (als ‘maatje’) aan deel-
nemers met langdurende psychiatrische klachten en een beperkt 
sociaal netwerk. Door het inzetten van vrijwilligers ontstaat een 
brug tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en de 
‘gewone samenleving’.

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

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

- Rietdijk 6 Markelo, 1-12-2021 tot 1-12-2023 (01-12-2021)

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.

Vervolg
Reageren 
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 voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 

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


