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HOFNIEUWS

Contact met de gemeente

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet u een afspraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

www.hofvantwente.nl

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

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)

Vrijwilligersvacature

Uitbreiding bedrijventerrein Zenkeldamshoek
Vanaf 22 september ligt er een nieuw bestemmingsplan zes weken ter inzage, het
plan is bedoeld voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Goor. Aangezien
de huidige uitgifte zeer voorspoedig verloopt is dit noodzakelijk. Het terrein van 7
ha. groot moet ruimte bieden aan lokale bedrijvigheid. De nieuwe uitbreiding ligt
tussen de Zomerweg en de Entersestraat. (Zie onderstaand kaartje)

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je
inzetten voor zaken die er echt toe

doen?
Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons
ruime aanbod. Meer weten?
www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS
06-20894999 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

22 september
2021

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

Aanleg nieuwe weg TSB-terrein gaat volgende fase in
De aanleg van de nieuwe weg over het TSB-terrein gaat de volgende fase in. Het
eerste gedeelte van de nieuwe weg ligt op het TSB-terrein. Dit deel is aangelegd
en wordt nu al gebruikt om de bedrijven en gebruikers als kringloopwinkel Kiekeboe te bereiken. Vanaf 27 september richten de werkzaamheden zich op de
aansluiting op de Blauwververij en D.J. Bunschotenstraat. Dat zal op die plekken
tijdelijk wat overlast veroorzaken. Begin november kan de hele weg in gebruik
genomen worden.

SPELLEIDER VOOR RODE KRUIS HUMANITY GAME
Laat jij leerlingen van het voortgezet, - of middelbaar onderwijs in de huid kruipen van een
Rode Kruis hulpverlener via dit
educatieve spel?
Omschrijving vrijwilligerswerk

Als spelleider verdeel je de klas in 3 noodhulpteams, je speelt het spel samen met de leerlingen en moedigt hen aan om goed na te denken en de
juiste keuzes te maken. De jongeren moeten in dit spel moeilijke beslissingen
nemen waar hulpverleners in hun werk mee te maken krijgen. Welke hulpgoederen zouden ze inzetten tijdens een ernstige ramp? Zorg je als eerst
voor medische hulp of toch schoon drinkwater? Je laat de studenten goed
nadenken over de gevolgen van natuurrampen, gewelddadige conflicten en
stimuleert hen om oplossingsgericht te denken.

Het spel
Locatie uitbreiding Zenkeldamshoek
De ontwikkelingslocatie is in handen van Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ), een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Hof van Twente en BNG Gebiedsontwikkeling, die nu
ook de ontwikkeling en verkoop van de bedrijfskavels voor haar rekening neemt.
Bart Greven van OMZ geeft aan dat de uitbreiding noodzakelijk is nu er nog maar beperkt ruimte
is op het bestaande terrein. ‘Afgelopen jaar hebben we veel lokale ondernemers kunnen helpen
om door te groeien. Zo zijn er recent percelen verkocht aan DaWo, Hodes, Idevealop, DigiSign,
RTT en een aantal kavels voor bedrijfshallen voor kleine ondernemers. Ook zal Bouwhuis Baktotaal
komend jaar starten met de bouw van een groot logistiek centrum op het middenterrein. ’
De groei en doorontwikkeling van de lokale bedrijven is ook voor het college van B&W een
belangrijke reden om enthousiast te zijn over de uitbreiding, zegt wethouder Meulenkamp. ‘De
meeste kavels worden gekocht door bedrijven die al in Goor zitten, vaak zelfs al op Zenkeldamshoek aanwezig zijn. Deze bedrijven doen het dus heel goed op deze locatie en willen hier graag
blijven ondernemen, maar hebben meer ruimte nodig. Door de ondernemers hier goed te bedienen
zorgen we voor behoud van onze bedrijvigheid en groei van werkgelegenheid in onze gemeente.’
De gewenste uitbreiding zal ruimte gaan bieden aan ca 50.000 m2 uit te geven bedrijfsgrond voor
reguliere bedrijvigheid, welke ingepast wordt in de groene omgeving. Daarnaast is er rondom de
rotonde ruimte gereserveerd voor voldoende waterberging en is het ontwerp afgestemd met de
omgeving.
Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan eind van het jaar vaststelt, dan kan in 2022
gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste bedrijven hebben zich al gemeld
voor deze locatie, die zouden dan eind 2022 kunnen starten met de bouw.

Het spel bestaat uit 4 rondes met rampen als de tyfoon op de Filipijnen tot het
gewapende conflict in Syrië. Per ronde krijgen ze een video te zien met uitleg over de ramp en de nood die er is ontstaan. Ze zetten vervolgens de benodigde hulpmiddelen in uit hun basisvoorraad, als team moeten ze bepalen
welke hulp bij 4 verschillende rampen het meest dringend is. Tot slot krijgen
ze een video te zien met de keuzes van het Rode Kruis en de uitleg hierbij.

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met jongeren, je kan een discussie op gang te brengen en

in goede banen leiden. Je bent bereid te reizen naar scholen en/of het Memory Museum in Nijverdal. Je onderschrijft de zeven grondbeginselen van
het Rode Kruis en zet je graag actief in om de hulpverlening van het Rode
Kruis onder de aandacht te brengen.

Wij bieden

De Humanity Game training en verdere ondersteuning;
· Je maakt deel uit van het enthousiaste educatieteam Overijssel van het
Rode Kruis;
· De mogelijkheid om presentatie- en didactische vaardigheden op te doen;
· Een mooie aanvulling op je CV en een reiskostenvergoeding.

De aanleg van de nieuwe weg ligt goed op schema. Vanaf 27 september wordt de weg aangesloten op de Laarstraat en de kruising Blauwververij/ D.J. Bunschotenstraat. Ook wordt de toegang
naar het TSB-terrein bij dat kruispunt gemaakt. Deze werkzaamheden duren tot 5 november. In
deze fase is de Bunschotenstraat en een gedeelte van de Laarstraat tussen de Blauwververij en De
Hogenkamp afgesloten voor het verkeer. Aanwonenden, HBG en Land house Living blijven bereikbaar. Verder wordt het verkeer omgeleid door borden.
Begin november open
Begin november wordt de nieuwe weg opengesteld voor het verkeer. Daarmee verandert ook de
verkeerssituatie:
1) De Molenstraat ten zuiden van de D.J. Bunschotenstraat wordt weer tweerichtingsverkeer.
2) In het noordelijk deel van de Molenstraat, tussen de D.J. Bunschotenstraat en de Wheeweg, komt
'een knip' voor het autoverkeer.
3) Daarnaast wordt er een inrijdverbod voor vrachtwagens in beide richtingen ingesteld voor het
zuidelijk deel van Molenstraat en de aftakking van de nieuwe weg naar D.J Bunschotenstraat
richting Molenstraat.

Doelstelling organisatie

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver
weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat
doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. De hulpverlening van het Rode Kruis is voortdurend in ontwikkeling.
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Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
				
Pasmanstraat 1, Delden

het plaatsen van een dakopbouw

Ontvangen op
12 september 2021

Slotsweg ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning met garage en het aanleggen
van een uitrit		
		
6 september 2021

Rijssenseweg 16, Ambt Delden
het verbouwen van een schuur

de Dinkel 16 a, Delden

7 september 2021

het bouwen van een aanbouw en een overkapping
					 9 september 2021

Kanaaldijk 2 b, Ambt Delden

het bouwen van een bijgebouw ten behoeve van een aan
huis verbonden beroep			
7 september 2021

Enkelaarsweg 6, Markelo
het kappen van drie bomen

14 september 2021

het kappen van een boom

15 september 2021

da Costastraat 2, Goor

Verleende
Omgevingsvergunningen (regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige
				voorziening
					
Bellinkweg 6, Delden
het vergroten van een schuur

Rembrandtstraat 14, Goor

Reactie tot
26 oktober 2021

het bouwen van een aanbouw aan de woning 26 oktober 2021

Industrieweg 4, Markelo

het bouwen van een bedrijfshal		

Larenseweg 15 a, Markelo

26 oktober 2021

het wijzigen van de kapconstructie van een schuur		
					
27 oktober 2021

Viaductweg ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen
van een uitrit
			
28 oktober 2021

Keppels 2, Markelo

het bouwen van een overkapping 		

29 oktober 2021

Verleende Omgevingsvergunningen

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:
Beroep/Voorlopige
voorziening
				
					
Langestraat 74 034, Delden

22 september 2021
Verlengen beslistermijn
Niet
vatbaar voor bezwaar of beroep
				
Oude Borculoseweg 11, Diepenheim
het verbouwen van een woonboerderij		

Bomhof ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning met bijgebouw

Blokstegenweg 3 a, Ambt Delden
het tijdelijke plaatsen van zeecontainers

Potdijk ongenummerd, Markelo
het bouwen van een woning

Melding mobiel puinbreken
Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving
Bentelerhaarweg 2, Bentelo

het inzetten van een mobiel puinbreek installatie, in de periode
vanaf 1 september 2021

Melding Activiteitenbesluit
Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving

het brandveilig gebruiken van een gebouw (St. Elisabeth)
					
28 oktober 2021

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 OostNederland 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 voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) 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 beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij
de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

het veranderen van het bedrijf

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 handtekening. 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.

het plaatsen van een monovergister

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Deldensestraat 4, Diepenheim

het opslaan van maaisel afkomstig van regulier onderhoud aan
bermen en watergangen

Kieftenweg 19, Bentelo

het uitbreiden van de activiteiten met het resomeren van dieren

Markeloseweg 2, Goor

Klompmakersweg 3, Markelo
Het Wegdam 7, Hengevelde
het starten van een bedrijf

Informatie om te reageren
Bezwaar

Reactie tot

Vervolg
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.

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.

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.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021
Van 23 september 2021 tot en met 3 november 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021'
voor een ieder ter inzage.
Op het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek is nog beperkt
aanbod aan beschikbare bedrijfspercelen, evenals op de overige
bedrijventerreinen in Goor. Om de komende jaren voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de gemeente Hof
van Twente te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk.De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte van circa 7 hectare.
Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze
herziening van het geldende 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.GOxZenkeldam2021-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.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor'
Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor' van 23 september 2021 tot en met 3 november 2021 voor een ieder ter inzage.
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021' 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.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak)
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
22 september 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris
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Besluiten
Algemene wet bestuursrecht
Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien
op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/
aangevraagde-evenementenvergunningen.html
Goor
- Vergunning buurtfeest op 26 september 2021, Lijsterstraat. In
verband hiermee zal de Lijsterstraat op 26 september 2021 van
12.00 uur tot 20.00 uur worden afgesloten voor zover gelegen
tussen huisnr. 7 en de kruising met de Gruttostraat (17-09-2021)
Markelo
- Vergunning 4 x 4 evenement op 26 september 2021, Herikeresweg 5a (16-09-2021)
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Vervolg
Melding incidentele festiviteit (overschrijden geluidsnormen)

- Cafetaria ‘Uit de Kunst’ op 26 september 2021, Grotestraat 5355, Diepenheim;
- Zalencentrum Beltman op 25 en 26 september 2021, Goorseweg 22a, Diepenheim

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen 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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

www.hofvantwente.nl

Wet basisregistratie personen
(BRP)
Rectificatie:
Het onderstaande bericht is eerder gepubliceerd in het
Hofnieuws op woensdag 15 september. In verband met
een fout in dat bericht plaatsen wij nu het juiste bericht.
Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres
binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat
wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij
mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het adres: onbekend.

Vervolg
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

Datum
ingang adres

06-09-2021

M.I. Veldhuis

Onbekend

06-09-2021

De persoon die wij in het overzicht hiernaast noemen heeft dit
niet gedaan.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

