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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

Sinterklaasavond

Boomdeeldag op 
12 februari 2022

‘Iedereen een Boom’ deelt 
bomen uit in 
Hof van Twente                            

Inwoners van Hof van Twente komen in aanmerking 
voor de provinciale Iedereen een Boom-actie. De pro-
vincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeen-
te Hof van Twente delen komende winter bomen en 
bosplantsoenplanten uit tegen een kleine vergoeding 
(tussen 37,50 en 250,-.). De rest wordt door de pro-
vincie betaald.

De actie geldt voor iedereen die woont in het buitengebied van de 
gemeente Hof van Twente. Met een plek voor bomen en/of bos-
plantsoen op het erf. Als aandeel in een klein landschapselement 
dat de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur kan versterken. 

Vanaf nu is het mogelijk om plantmateriaal te bestellen bij de ac-
tiesite Iedereen een Boom. Het gaat om meerdere inheemse 
bomen of bosplantsoen waarbij we de eigenaar om een eigen 
bijdrage vragen van maximaal 250,-. Driekwart van het totale 
bedrag wordt bij een maximum van 1000,- door de provincie 
aangevuld. Het plantmateriaal kan vervolgens zelf komende win-
ter bij onze uitgiftelocatie op 12 februari worden opgehaald.

Wees er snel bij, want op = op! 
Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om een 
bestelling te plaatsen vind je op 
www.iedereeneenboom.nl/boomdeeldag.

1,1 miljoen bomen
Deze Iedereen een Boom-actie is onderdeel van het plan om 1,1 
miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen 
van onze mooie provincie draagt bij aan de verbetering van het 
klimaat en de leefbaarheid. 
Meer informatie lees je op www.iedereeneenboom.nl

Op 5 december is het sinterklaasavond. Daarna zwaaien we de Sint al weer uit. Jammer, want we vonden het juist zo leuk dat hij er was! 
Op zaterdag 13 november kwam hij in Nederland, en gemeente Hof van Twente mocht daar bij zijn. Een hele eer! Bij het Pietenhuis was een 
optocht georganiseerd voor Sinterklaas met wel dertig gemeentes. Gemeente Hof van Twente mocht laten zien hoeveel onze kinderen aan 
duurzaamheid doen. Burgemeester Ellen Nauta liep mee, samen met de winnaars van de warme truienwedstrijd van afgelopen jaar, twee 
steltlopers van jeugdcircus Caroly en kinderen van OBS Stokkum, de school die hard bezig is de eerste eco-school te worden van Overijssel. 
De Hofschminkers hadden de kinderen geschminkt met mooie bloemetjes en insecten. De kinderen hadden allemaal een warme trui aan uit de 
Hofpower-wedstrijden van afgelopen jaren. De groep arriveerde met drie duurzame elektrische bakfietsen, met daarin appelboompjes van de 
Boomplantdag van 10 november en twee warme truien voor de Sint en de hoofdpiet. De Sint was blij met het boompje en de ‘Hoodie van de 
Hof’. En de Hoofdpiet ook, die riep: "Een Hoodie van Hof van Twente... ben benieuwd hoe-die staat!” 

De Sint vertelde aan de burgemeester dat hij ook naar Hof van Twente komt. Dus houd op sinterklaasavond de deurbel in de gaten!

Bijna 1000 inzendingen voor warmetruiwedstrijd

www.hofvantwente.nl

Voor de jaarlijkse warmetruiontwerpwedstrijd 
heeft de jury 996 tekeningen mogen ontvan-
gen van kinderen die allemaal een ontwerp 
voor een trui hebben bedacht! Alle basisscho-
len in Hof van Twente hebben meegedaan! De 
jury had de pittige uitdaging om daarbinnen 
2 tekeningen te kiezen met een winnend ont-
werp: een winnende tekening van groep 3/4 
en groep 5/6. Deze tekeningen worden afge-
drukt op een echte trui voor de winnaar én alle 
klasgenootjes krijgen ook zo'n bijzondere trui! 
Het idee van de wedstrijd is: eerst een warme 
trui, daarna pas de verwarming hoger. Eén 
graad op de verwarming scheelt al gauw 5% 
energie. En het is natuurlijk het leukst als je in 
een zelfontworpen trui kan wegkruipen! 

Heeckeren en Elserike
De winnende tekening in de categorie groep 
3/4 is gemaakt door een leerling uit groep 3 
van basisschool Heeckeren uit Goor. De win-
nende tekening in de categorie groep 5/6 is 
gemaakt door een leerling uit groep 5/6 van 
Elserike uit Markelo. Maar wie de winnende 
tekeningen gemaakt heeft, dat blijft nog even 
een verrassing...

Tentoonstelling van tekeningen
Alle basisscholen in Hof van Twente hebben meegedaan. Omdat we trots zijn op al die mooie en inspirerende inzendingen, hangen we 
alle tekeningen op in het gemeentehuis en de bibliotheek in Goor. Sommige kinderen willen graag hun eigen tekening weer terug. Wil je 
jouw zelfgemaakte tekening weer terug? Je mag die dan van de lijn halen en meenemen. 

De winnende truien worden 22 december uitgereikt. Meer informatie www.hofpower.nl 

Wijbeheer

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.

De Overijsselse Vrijwilligersprijs 
uitgereikt in gemeente 
Hof van Twente

In het nationaal jaar van de vrijwilliger reikt de provincie 
Overijssel 100 prijzen uit aan mensen, die zich vrijwillig 
hebben ingezet in de provincie. Want mensen die voor 
anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor be-
taald te krijgen, verdienen daar alle waardering voor.

Statenlid Herman Kalter heeft daarom op dinsdag 23 november 
2021 de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in de gemeente 
Hof van Twente aan Puck Vonk, voorzitter van Kids event Delden, 
Johanna Beumer en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Hij 
reikte de prijzen uit samen met Belinda Wessels van Salut Welzijn. 
Dit jaar wordt in iedere gemeente ook een ‘groene’ vrijwilligers-
prijs uitgereikt door de provincie, in nauwe samenwerking met de 
groene organisaties in de provincie Overijssel. Deze is in Hof van 
Twente overhandigd aan Herman Kraak. Deze prijs werd samen 
met Marjan van Harten van Landschap Overijssel uitgereikt.  

Puck Vonk, voorzitter Kids event Delden 
(voorheen houtdorp) 
Puck Vonk is met haar 19 
jaar een echte kartrek-
ker als voorzitter van de 
nieuwe overkoepelende 
stichting Kids Events Del-
den. Zij organiseren een 
evenement voorafgaand 
aan de eerste schooldag, 
met activiteiten als knutse-
len, sporten en speurtochten. Deze creatieve doorzetter zet zich 
naast het Kids Event ook in voor het begeleiden van studenten en 
zit in menige stuurgroep.  

Johanna Beumer
Johanna heeft door de jaren heen veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Zo is ze be-
trokken (geweest) bij de EHBO, het 
rijden voor het verzorgingshuis de Arn-
holdskamp, wandelvrijwilliger in het 
winkel wandel project, bestuur van het 
CDA, ouderenbezoeker voor het pro-
ject senioren op eigen kracht en actief 
bij de Jeu de Boules baan in Markelo. 
Ze vindt het fijn om anderen te ontmoe-
ten en in gesprek te komen en iets te 
kunnen betekenen.

Vrijwilligers 
vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Hof van 
Twente heeft een gedreven 
team van vrijwilligers die 
klaarstaan voor de nieuwko-
mers in onze gemeente. Ze 
zorgen ervoor dat de nieuw-
komers zich welkom voelen 
en dat er iemand is waar ze op terug kunnen vallen voor raad en 
daad. Binnen deze groep vrijwilligers zijn ook nieuwkomers actief. 
Dit vrijwilligerswerk is niet voor iedereen weggelegd want behalve 
de begeleiding raak je ook betrokken bij complete gezinnen en hun 
traumatische verleden, maar dat maakt tevens dat deze groep vrij-
willigers zich volledig inzetten en gaan voor een mooie toekomst.

Herman Kraak
Herman zet zich met hart en ziel in voor 
de natuur op het gebied van biodiver-
siteit, groenbeleving en duurzaamheid. 
Zo is hij is secretaris van veel organisa-
ties en werkgroepen, en actief bij Agra-
rische Natuurvereniging Hooltwark, de 
Groene Loper Hof van Twente, Kern-
groep Groen en de Goorse Hockey-
Club (dit jaar 2e prijs bij de Groenste 
Sportclub van Overijssel). Ook zette hij 
de weidevogelgroep Hof van Twente 
nieuw op de kaart.  

De Overijsselse Vrijwilligersprijs is niet één prijs maar 100 kleine 
prijzen uitgereikt door statenleden van de provincie Overijssel door 
de hele provincie: de OVP gaat coronaproof on tour! 

 

Agenda Informerende Raadsbijeenkomst 14 december 2021INFO

GEMEENTERAAD

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de ge-
meente Hof van Twente op dinsdag 14 december om 19:30 uur en 
uitgaande van de huidige coronamaatregelen zal de vergadering 
digitaal plaatsvinden via Pexip videovergaderen. Hiernaast treft u 
de agenda aan. 

De voorzitter,
Was getekend
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1.   Opening en mededelingen
  
2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 
      23 en 24 november 2021

5.   Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.   Vragenhalfuur gemeenteraad

7.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.   Vaststellen verordening OZB, legesverordening en reinigingshef-fingen 

9.    Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 
      bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021

10.  Lidmaatschap WSGO voor Bedrijfsvoeringsorganisatie   
      Recreatieschap Twente

11.  Garantie-aanvraag Energie Coöperatie Hof op Rozenl

Meningvormend

12. Uitvoeren woonwagenbeleid Hof van Twente 2019, 
      locatiekeuze woonwagenstandplaatsen in Goor

Vervolg

13.    Maatregelenpakket t.b.v. saneren openbare NABO's 
Hof van Twente

14.  Woonvisie Hof van Twente 2021-2025

15.    Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Voor meer informatie over deze raadsvergadering zie https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen



Hofweekblad Woensdag 1 augustus 2012, pag. 5

BEKENDMAKINGEN1 DECEMBER 2021

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Goor, 
herziening Spoorpark' en beeld-
kwaliteitsplan 'Spoorpark Goor'

Op 23 november 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van 
Twente het bestemmingsplan 'Goor, herziening Spoorpark' en het 
beeldkwaliteitsplan 'Spoorpark Goor' ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Van 
Kollaan en de Roerdompstraat in Goor. Op dit terrein zijn momen-
teel een bedrijfsverzamelgebouw, een groot aantal garageboxen, 
een garagebedrijf en een parkeerplaats aanwezig. 
Het plangebied is sterk verouderd en geeft geen fraaie indruk. 

De gemeente wil graag een park realiseren in combinatie met wo-
ningbouw. Concreet gaat het om twee gebouwen, met in totaal 
23 woningen in de vorm van rijwoningen en appartementen. De 
bebouwing krijgt qua uitstraling een relatie met het voormalige 
treinstation 'Goor-West' en een overslaggebouw.

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de geldende be-
stemmingsplannen 'Goor' en 'Goor, herziening Jumbo e.o', waar-
door een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. De gewenste ont-
wikkeling is vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord.

Het vastgestelde plan ligt van 2 december 2021 tot en met 12 
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.GOxSpoorpark-VS10. 

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 voor-
lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afde-
ling. 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 beroep 
worden ingesteld.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
'Goor, herziening Stationslaan 2'

Van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan 'Goor, herziening Stationslaan 2' voor 
een ieder ter inzage.

Het plan is om het oude postkantoor aan de Stationslaan 2 te 
Goor te herontwikkelen tot een appartementencomplex met 22 
appartementen. Daarbij blijft 230 m² op de begane grond be-
houden voor dienstverlenende bedrijven. Het realiseren van wo-
ningen is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toe-
gestaan. Om deze ontwikkeling 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.GOxStationslaan2-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

Ontwerpbeschikking hogere waarde 
Wet geluidhinder
Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van 
Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluid-
hinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerpbeschikking 
hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerp-
beschikking heeft betrekking op het vaststellen van een hogere 
grenswaarde geluid voor de locatie Stationslaan 2 te Goor.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling 
(op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
Postbus 54, 7470 AB Goor.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
'Delden-Noord, 
herziening Molenstraat 24'

Van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan 'Delden-Noord, herziening Molenstraat 
24' voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Molenstraat 24 in Delden is een plan ontwik-
keld. Het voormalige winkelpand wordt gesloopt en op deze plek 
wordt een appartementencomplex van 8 appartementen gereali-
seerd. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestem-
mingsplan, waardoor een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken.

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.SDxMolenstr24-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.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, her-
ziening Groenlandsdijk 8 Markelo'

Van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Groenlandsdijk 8 Markelo' voor een ieder ter inzage.

Aan de Groenlandsdijk 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.

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.

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

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)            
                      Ontvangen op
Goorseweg 11, Markelo
het kappen van twee bomen  19 november 2021
Kieftenweg ongenummerd, Bentelo    
het kappen van bomen tbv de ontsluitingsweg   22 november  021 
Kleijdijk 1a, Diepenheim                                                                                                           
het verharden van een uitrit                        11 november 2021
Schoppenstede 13, Delden
het bouwen van een erker                          12 november 2021
Winterkamperweg 12, Markelo
het bouwen van een aanbouw aan de woning 15 november 2021
Zonnebloemstraat 6, Goor
het aanleggen van een uitrit    7 november 2021
Sperwerstraat 15, Goor   
het verbouwen en vergroten van een woning     16 november 2021
Spenkeling 30, Goor                                                                                                   
het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak van de woning                        17 november 2021 
Laarstraat 49, Goor   
het aanleggen van een uitrit       18 november 2021
Suetersweg 17, Bentelo   
het bouwen van een aanbouw        4 november 2021
Snakenborg ongenummerd, Hengevelde   
het bouwen van een woning       11 november 2021
Slotsweg 10, Hengevelde   
het bouwen van een opslagloods       11 november 2021
Vosland 26, Diepenheim   
het verbouwen van een carport tot een schuur   14 november 2021
Tankinksweg 4, Ambt Delden   
het wijzigen van de gevel door het plaatsen 
van twee raamkozijnen        16 november 2021
Weth. Goselinkstraat 10c, Hengevelde   
het bouwen van een bijgebouw        17 november 2021
Dorreweg 15, Bentelo   
het bouwen van een woning met een bijgebouw 19 november 2021
Kievitstraat 15, Delden  
het kappen van een eik        23 november 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie tot
Goorseweg en Rondweg ongenummerd,
Diepenheim                                                                                          
het kappen van twee beuken                             1 januari 2022                                                                                                             
        

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure                                                               

Als u wilt reageren, zie informatie:  Zienswijze 
                             Reactie tot
Kuiperweg 5, Ambt Delden                                                                                          
het legaliseren van het aanleggen 
van een rijbak en een longeerbak                    13 januari 2022                                                                                                             

Melding Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Schoneveldsweg 8a, Ambt Delden                                                            
het veranderen van het bedrijf  
Holtdijk 19, Markelo                                                        
het veranderen van het bedrijf  
Scholendijk 15, Markelo                                                        
het veranderen van het bedrijf
Winterkamperweg 28, Markelo                                                       
het veranderen van het bedrijf

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

Diepenheim
-  Standplaatsvergunning oliebollen van 1 t/m 31 december 2021, 
Plein onder de Platanen (22-11-2021)

Verkeersbesluit
•  Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-

plaats met kenteken aan de J. Sprakelstraat (Goor).  
   Ontvangen op (1 november)

Besluiten Algemene 
wet bestuursrecht 

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 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 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.

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

M. Valintėlis Onbekend24-11-2021 24-11-2021

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

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

T. Jasevičius Onbekend25-11-2021 11-11-2021

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
 

KOKEN MET BEWONERS VAN DE WIEKEN, 
CARINT DELDEN
Heb je liefde voor koken en wil je mensen mee laten 
genieten van de gezelligheid, de geuren en smaken 
rondom koken.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Koken met een groepje van 4 à 5 bewoners en hen betrekken 
en/of laten meehelpen waar dat kan. De keuze van het gerecht 
overleg je samen met de bewoners. Gezellig samen genieten van 
het bereiden, de maaltijd en de gesprekken die ter tafel komen. 
In overleg worden of de boodschappen voor je gehaald of je kan 
deze samen doen met de bewoner(s). In overleg is veel mogelijk.

Jouw profiel
Je houdt van koken, een praatje en gezelligheid.  

Werkuren per week/maand
Werktijden zijn van ongeveer 10:00 tot 13:00 uur. Dit kan 1x per 
maand maar mag ook anders, samen bespreken we wat mogelijk is. 

Wij bieden
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de vorm 
van scholing (wanneer corona dit toelaat) onkostenvergoeding en 
verzekering. Verder bieden wij een goede sfeer en gezelligheid.

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

Vervolg
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.

Vervolg
Torendijk 12, Ambt Delden                                                                                                             
het kappen van bomen (herplantverplichting)   1 december 2021
Potdijk 8 H52, Markelo                                                                                                        
het plaatsen van een balkon         5 januari 2022
Markveldseweg en Hengevelderweg, Diepenheim                                                                                                            
het kappen van 78 beuken (herplantverplichting)  1 december  2021
Deldensestraat ongenummerd, Goor                                                                                                              
het bouwen van een woning            4 januari 2022
Beckumerweg 2, Delden                                                                                                           
het kappen van een watercipres            6 januari 2022
Slotsweg 2c, Hengevelde                                                                                                           
het bouwen van een woning met garage 
en het aanleggen van een uitrit              7 januari 2022

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


