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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 op afspraak
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 13.00 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

Nieuw college aan de slag met ‘Actief noaberschap’ Afvalinzameling rond 
Hemelvaartsdag en Pinksteren

Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag haalt Twente Milieu 
geen afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op een 
zaterdag de containers legen. Let op dat u de container die dag 
voor 07.30 uur aan straat zet. De klantenservice van Twente 
Milieu is deze zaterdagen tussen 09.00 – 15.00 uur bereikbaar 
via 0900 - 85 20 111 of via het contactformulier op www.
twentemilieu.nl/contact. Het Milieupark is op Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag gesloten.
 
In plaats van                  wordt uw container geleegd op
Donderdag 26 mei          Zaterdag 28 mei 
Maandag 6 juni              Zaterdag 4 juni

Afvalinzameling
vanaf 1 juli 2022

INFO

GEMEENTERAAD

Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

Raadsvergadering dinsdag 14 juni 2022

Formateur Jan G.M. Put heeft de Visie 2022-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze Visie, getiteld ‘Actief 
Noaberschap’ is opgesteld door de partijen CDA, Gemeente Belangen (GB) en VVD. “Het betreft een visie op hoofd-
lijnen, die nadrukkelijk een handreiking biedt aan de hele raad om hier gezamenlijk invulling aan te geven,” aldus 
Jan Put tijdens de bijzondere raadsvergadering op 17 mei. In die vergadering werden ook de drie wethouders 
benoemd voor de komende periode: Harry Scholten (CDA), Hannie Rohaan (GB) en Wim Meulenkamp (VVD). 

Voordragen
De samenleving van Hof van Twente bruist van de ideeën en er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen. De gemeente wil deze 
uitdagingen aangaan met ‘actief noaberschap’: omzien naar elkaar, luisteren, altijd in gesprek blijven en samen richting geven aan de 
wereld van morgen. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s: 
 • Sociaal Domein 
 • Wonen 
 • Agrarische Sector 
 • Ondernemen 
 • Duurzaamheid 

In de Visie wordt voor elk thema uitgewerkt welke kansen en ontwikkelingen het bestuur ziet voor onze gemeente. 
De Visie is samengevat in een infographic (zie bijlage). 
Alle documenten zijn te vinden op https://hofvantwente.nl/actiefnoaberschap. 

Wethouders 
Tijdens de extra raadsvergadering zijn ook de wethouders benoemd voor de periode 2022-2026 en is de portefeuilleverdeling bekend-
gemaakt: 

• Wethouder Harry Scholten: Financiën/belastingen, Openbare ruimte, Sport en accommodaties, Kunst en cultuur 
• Wethouder Hannie Rohaan: Zorg en welzijn, WMO en jeugdzorg, Bijzondere doelgroepen, Onderwijs en wonen 
• Wethouder Wim Meulenkamp: Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw/platteland, Duurzaamheid, Economie/werk en inkomen 

Burgemeester Ellen Nauta heeft de portefeuille Organisatie, Wettelijke taken, Participatie en Communicatie. 

Nieuwe raadsleden
Door de benoeming van de drie wethouders zijn er drie plekken vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze worden ingevuld door Hanneke 
van Groningen-Lantink (CDA), Marleen de Wilde-Smale (GB) en Edwin Scheperman (VVD). Zij zijn op 17 mei geïnstalleerd tijdens de 
buitengewone raadsvergadering.

V.l.n.r. nieuw benoemde wethouders Harry Scholten (CDA), Hannie 
Rohaan (Gemeente Belangen) en Wim Meulenkamp (VVD)

Start bouwrijp maken bouwplan Bentelo Buiten
Het ontwerp voor het bouwplan Bentelo Buiten is klaar. Er komen 12 woningen. Onlangs zijn de nieuwe straatna-
men in het plan bekend gemaakt te weten: Buitenhof en Bosweg. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure 
voor het bouwrijp maken. De werkzaamheden beginnen naar verwachting eind juni 2022 en zijn, als alles meezit, 
medio september 2022 klaar. 

De werkzaamheden op het bouwplan bestaan uit het aanbrengen van riolering, kabels en leidingen, (tijdelijke) verharding, verlichting 
en het aanbrengen van wadi’s. Ook zal de nieuwe ontsluitingsweg, die aansluit op de Kieftenweg, worden aangelegd. De werkzaam-
heden starten eind juni. De planning is dat de werkzaamheden medio september 2022 klaar zijn. Dit is afhankelijk van weers- en andere 
onvoorziene omstandigheden. 

Het bouwverkeer naar het plan gaat via de nieuwe ontsluitingsweg. Het verkeer kan via de Kieftenweg het bouwplan bereiken. 
Kortom, er is door de werkzaamheden geen overlast in de kern. 

Nadat alle woningen zijn gebouwd zal te zijner tijd de definitieve bestrating en overige inrichting worden aangelegd.

Meer informatie
Contactpersoon is de projectleider uitvoering, M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 
of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

Georgische delegatie in 
Hof van Twente

Wethouder Wim Meulenkamp verwelkomde op 
dinsdag 10 mei burgemeester Lado Jurkhadze van 
gemeente Khoni en de Georgische ambassadeur 
David Solomonia. Het initiatief voor deze middag 
kwam van Hofse wijngaardondernemer Roelof 
Visscher en de al geruime tijd in Nederland wonende 
Georgische arts en ondernemer Alexi Baidoshvili. Het 
doel was om kennis te maken én uit te wisselen. 

Wethouder Wim Meulenkamp: “Het was een erg geslaagde mid-
dag. We hebben, met dank aan de betrokken ondernemers uit 
onze gemeente, hele goede gesprekken kunnen voeren en van 
elkaar geleerd!” Naast wijngaardondernemer Roelof Visscher, 
deelden melkvee- en minicampinghouder Auke ter Braak, Pluim-
veehouder Paul Grefte en Horecaondernemer Alco van Berkel hun 
kennis en ervaringen tijdens de bedrijfsbezoeken. Vanuit Wage-
ningen sloot ondernemer Jeroen Noordermeer van Orange Aqua 
aan. Burgemeester Jurkhadze sloot de middag af met een gast-
vrije uitnodiging om Khoni te bezoeken en verder te praten. 

Werkgroep
Initiatiefnemers Alexi en Roelof zorgen voor een vervolg. Roelof: 
“De Hofse ondernemers die iets van hun bedrijf hebben laten 
zien, zien wel kansen en willen dat verder onderzoeken. Daarom 
starten we een werkgroep waarbij Alexi zorgt voor de koppeling 
met Khoni.” Alexi vult aan: “Wie weet waar het allemaal nog toe 
leidt. Deze eerste kennismaking was een mooie stap en ik ben blij 
dat ik een verbindende schakel kan vormen in dit contact.”

Gemeente Khoni
De gemeente Khoni ligt in West-Georgië is, net als Hof van Twen-
te, een plattelandsgemeente waar onder andere kansen liggen als 
het gaat om wijnproductie, agrotoerisme, visserij en veehouderij. 
In Khoni zijn ook veel historische panden te vinden die nu niet of 
nauwelijks in gebruik zijn. Georgië is een belangrijk doorvoer-
land richting Centraal-Azië. 

Vanaf 1 juli wordt het restafval vierwekelijks opgehaald, het ver-
pakkingenafval driewekelijks en het gft-afval tweewekelijks. U 
vindt de afvalkalender op de website van Twente Milieu. Wilt u 
een melding wanneer u uw container aan de straat kunt zetten? 
Download dan de Twentemilieu app. 

BoerEnLunch: kom lunchen bij 
boeren in Hof van Twente

Heb je wel eens gepicknickt in een weiland terwijl de koeien 
toekijken? Of op een kavelpad tussen de gewassen? Hoe leuk 
is het om eens te lunchen in een boomgaard? En wil je wel eens 
weten wat varkens eigenlijk tussen de middag eten? De boeren en 
boerinnen van Nederland bieden dit aan!

In de week van 7 tot en met 11 juni vindt de Week voor de 
Gezonde Jeugd plaats en dat is reden voor tuinders en boeren 
om te laten zien waar Nederlands voedsel vandaan komt en hoe 
gezond eten wordt gemaakt. 

1 ‘Weet wat je eet’
Groente en fruit uit de kassen, uit de boomgaard en van het land, 
zuivel en kaas van de melkveehouder of een doos verse eitjes van 
de kippenboer, een broodje haring of een lekkere hamburger, 
kortom: het wordt 'boer'gondisch genieten voor bezoekers van  
BoerEnLunch op de boerderij! Het aanbod van het lekkere eten is 
veelzijdig en bestaat vooral uit seizoensgebonden streekproducten.

Aanmelden vóór 31 mei 
Ook in Diepenheim en Ambt Delden kunt u genieten van een 
lunch met Nederlandse producten. 

Voor informatie en aanmelding https://teamagro.nl/
boerenlunch-2022/#overijssel

V.l.n.r. nieuw geinstalleerde raadsleden Hanneke van Groningen-Lantink 
(CDA), Marleen de Wilde-Smale (GB) en Edwin Scheperman (VVD)

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente op dinsdag 14 juni 2022 om 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand treft 
u de agenda aan.

De voorzitter,

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 17 mei 
      en 18 mei 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.      Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.    Algemene subsidieverordening 2022

9.     St. Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: 
       Begroting 2022, meerjarenbegroting 2023-2024

Meningvormend

10.   Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, 
       herziening Rijssenseweg 18

11.   Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 
2023
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Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.
Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ont-
moeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je in-
zetten 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

VRIJWILLIGER ALLERLEI TAKEN - 
HISTORISCHE BOUWMATERIALEN

Lever jij graag een bijdrage aan 
het hergebruik van 
historische bouwmaterialen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Stichting Ribo houdt zich bezig met hergebruik van historische bouw-
materialen en curiosa. We zijn een stichting zonder winstoogmerk.
Op ons depot werken we samen met vrijwilligers. Er zijn klussen op 
allerlei gebieden, in overleg bekijken we wat bij je past. 

Afbikken van stenen en tegels (machinaal), sorteren/ reorganiseren 
van materialen, restaureren, netjes houden van het erf, spullen op-
halen bij slooppanden, opruimen, enz. 

Jouw profiel
Je werkt graag met je handen en hebt affiniteit met oude historische 
bouwmaterialen.

Werkuren per week/maand
In overleg, geopend van maandag van 8.30 tot 17.00 uur en 
zaterdag 09.00 tot 12.30 uur.

Wij bieden
Samen met een enthousiast en betrokken team op een geweldige 
locatie bezig zijn met fantastische materialen, ruimte voor eigen 
inbreng. Waardering door gezamenlijke activiteiten. 

Doelstelling organisatie
Ons depot maakt deel uit van het Praktijkcentrum Restauratie en 
Ambacht waar jongeren tot restauratievakman worden opgeleid. 
Dit centrum is gelegen op een prachtig historisch erf op het land-
goed Twickel . Het Depot richt zich in hoofdzaak op hergebruik van 
historische bouwmaterialen en curiosa. Deze zijn veelal afkomstig 
van slooppanden voornamelijk uit Oost Nederland. Wij hebben een 
grote voorraad prachtige oude bouwmaterialen zoals oude dak-
pannen, gebikte stenen, eiken balken en gebinten, tegels, estriken, 
natuursteen tegels, oud hout, oude paneeldeuren etc. Nieuw en 
duurzaam vakmanschap.

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.

BEKENDMAKINGEN25 MEI 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Stationsstraat 28, Markelo                                                 
het kappen van drie eiken                           13 mei 2022
Bruggenweg 2, Ambt Delden
het herbouwen van kalverstallen                    21 maart 2022
Kuipersweg 6, Ambt Delden 
het aanleggen van een tijdelijk uitrit en het 
aanleggen van een aardenwal                    23 maart 2022
Wittezandweg 9, Markelo
het bouwen van recreatiewoning               4 mei 2022
Bentelosestraat 28, Bentelo
het aanleggen van een uitrit              11 mei 2022
Plan Bentelo Buiten kavel 10 en 11, Bentelo
het bouwen van een twee onder één kap woning      11 mei 2022
Nijverheidsweg 15, Goor
het uitbreiden van een bedrijfspand              16 mei 2022
Vondersweg 3 a, Hengevelde
het plaatsen van een tijdelijke woonunit            13 mei 2022
Deldensestraat 112, Goor
het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning                          16 mei 2022
Molenstraat 12, Goor
het verbouwen van een winkel naar vier woningen    10 mei 2022
de Buitenhof ongenummerd, Bentelo
het bouwen van een twee onder één kap woning 
en het aanleggen van een uitrit             13 mei 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening           Reactie tot
Strampenstraat 1, Delden
het verbouwen van een woning                     25 juni 2022                                                               
Rupperink 11, Delden
het verbouwen van een woning                   28 juni 2022                                                               
Wheedwarsweg 14, Goor
het aanleggen van een uitrit                     28 juni 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening     
            Reactie tot
A. ten Hovestraat 1, Markelo
het brandveilig gebruik van een bouwwerk             7 juli 2022                                                               

Verlengen beslistermijn  
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Kuipersweg 6, Ambt Delden                                        
het aanleggen van een tijdelijk uitrit en het aanleggen van een 
aardenwal  
Bruggenweg 2, Ambt Delden                                          
het herbouwen van kalverstallen       
Sligsweg 2, Markelo                                          
het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Uitnodiging 
Afscheidsbijeenkomst

Na 28 jaar komt er een einde aan de politieke loopbaan van 
wethouder Pieter van Zwanenburg in de gemeente Hof van 
Twente. In 1994 werd hij raadslid en fractievoorzitter voor 
het CDA en van 1998 t/m 2000 was Pieter wethouder in de 
voormalige gemeente Goor. 

Na de gemeentelijke herindeling heeft Pieter ruim negen 
jaar het fractievoorzitterschap van het CDA Hof van Twente 
op zich genomen. Tot hij wethouder werd in onze mooie 
gemeente. Na drie termijnen van vier jaar wethouderschap 
heeft Pieter eind vorig jaar besloten de politiek in Hof van 
Twente vaarwel te zeggen.

Voor zijn jarenlange inzet voor Goor en Hof van Twente  
bieden wij Pieter graag een mooie afscheidsbijeenkomst aan 
en wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn op:

Vrijdag 3 juni 2022 van 15.30 tot 17.30 uur  
in het gemeentehuis van Hof van Twente, 
de Höfte 7 in Goor. 

Wilt u ons laten weten of op uw komst gerekend mag worden? 
Aanmelden kan op www.hofvantwente.nl/afscheidwethouder

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

Dennis Lacroix Ellen Nauta-van Moorsel
Gemeentesecretaris Burgemeester

Aanslagen gemeentelijke belastingen 2022
Eind deze maand ontvangen de inwoners van Hof van 
Twente de aanslagen gemeentelijke belastingen. Heeft 
u zich aangemeld voor de Berichtenbox van MijnO-
verheid dan ontvangt u de aanslag digitaal. Check 
dus uw e-mail van MijnOverheid of uw Berichtenbox. 

Digitale belastingbalie
Op de website van de gemeente kunt u op de digitale belasting-
balie uw belastingzaken online regelen. Particulieren kunnen in-
loggen met hun DigiD en bedrijven met eHerkenning. 

Op de  Digitale belastingbalie | Gemeente Hof van Twente kunt u: 
- uw aanslagen bekijken
- uw taxatieverslag bekijken
- bezwaar maken
- uw machtiging voor automatische incasso regelen
- uw financieel overzicht bekijken
-  het aantal keren zien dat uw container is geleegd of gebruik is 
gemaakt van de ondergrondse afvalcontainer

Vragen of informatie over aanslagbiljet
Heeft u vragen over het aanslagbiljet of wilt u meer informatie, 
kijk dan eerst op de gemeentelijk belastingpagina op www.hof-
vantwente.nl. Komt u er niet uit, bel dan gerust naar gemeente Hof 
van Twente telefoon 0547-858585 en vraag naar Belastingen.

Kwijtschelding aanvragen
Kunt u de aanslag niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen 
via de gemeentelijke belastingpagina op www.hofvantwente.nl.
Of u recht heeft op kwijtschelding hangt af van het inkomen en 
vermogen van u en uw eventuele partner. Meer informatie hiero-
ver kunt u vinden op de belastingpagina van de gemeente op 
www.hofvantwente.nl. 

WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke 
belastingen 2022
Als u eigenaar bent van een woning, vindt u op de aanslag ge-
meentelijke belastingen ook de WOZ-waarde van uw woning en 
de onroerende zaakbelasting. 

De WOZ-waarde geeft de vrije verkoopwaarde van de woning 
weer. De waardebepaling is gebaseerd op woningen die ver-
kocht zijn binnen de gemeente. 

De WOZ-waarde is mede afhankelijk van de grootte van de wo-
ning. Door nieuwe regelgeving wordt de gebruiksoppervlakte van 
de woning het nieuwe uitgangspunt, in plaats van de inhoud. De 
gemeente heeft inmiddels de omrekenslag van inhoud naar ge-
bruiksoppervlakte gemaakt voor de rij- en hoekwoningen en voor 
de gestapelde bouw (boven-/benedenwoningen, appartementen). 
Voor de overige woningen zal de omrekenslag komend jaar wor-
den gemaakt. Of uw woning getaxeerd is op basis van inhoud of 
gebruiksoppervlakte kunt u terugvinden op het taxatieverslag.

Van sommige woningen is de WOZ-waarde nog niet 
bekend
Mede vanwege de nasleep van de cyberaanval waar de ge-
meente mee te maken heeft gehad, is bij een aantal wonin-
gen de WOZ-taxatie nog niet afgerond. In dat geval staan de 
WOZ-waarde en de onroerende zaakbelasting niet op de be-
lastingaanslag. Wij werken er hard aan om ook deze WOZ-
taxaties zo snel mogelijk af te ronden. Staat de WOZ-waarde 
en onroerend zaakbelasting niet op uw aanslag dan krijgt u een 
aparte belastingaanslag zodra de WOZ-waarde bekend is. 

Vragen over de WOZ-waarde
Heeft u vragen over de WOZ-waarde of wilt u weten op basis van 
welke gegevens wij uw woning hebben getaxeerd? Raadpleeg 
dan het taxatieverslag van uw woning op de digitale belastingbalie 
op de website van de gemeente. Ook kunt u ons altijd bellen voor 
uitleg, telefoon 0547-858585. 

Kosteloos no cure, no pay-bureau inschakelen? 
Klinkt mooi, maar kost toch geld
Er zijn bedrijven die aanbieden om namens u bezwaar te maken 
tegen de WOZ-waarde op basis van ‘no cure, no pay’. Zij maken 
dan voor u bezwaar zonder dat zij hiervoor bij u kosten in reke-
ning brengen. Toch werkt zo’n bureau niet voor niets want als zo’n 
bezwaar succesvol is, betaalt de gemeente de onkostenvergoeding 
aan het bureau. Die kan al gauw oplopen tot € 780. Uiteindelijk 
betalen alle inwoners van de gemeente hieraan mee. Deze kosten 
staan in schril contrast met de besparing: een verlaging van de 
WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000 levert maar een vermin-
dering van € 12,06 aan onroerende zaakbelasting op.   

Niet eens met de WOZ-waarde, bel ons eerst en maak 
eventueel zelf bezwaar
Het is een misverstand dat bezwaar indienen via een ‘no cure, no 
pay’-bureau succesvoller is dan wanneer u zelf bezwaar maakt. 
Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat wij bij bezwaren die 
rechtstreeks binnenkwamen, de WOZ-waarde twee keer vaker 
aanpasten dan bij bezwaren die we via een ‘no cure, no pay’-
bureau ontvingen. Ook zijn de bezwaren in meer dan 10% van 
de gevallen via ‘no cure, no pay’-bureau weer ingetrokken na 
onze onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde. 

Ons advies is daarom: twijfelt u aan de WOZ-waarde of bent u 
het er niet mee eens, bel ons dan eerst. Een telefoontje kan vaak 
al veel oplossen of duidelijk maken. 

Bezwaar maken
Wanneer u vindt dat het aanslagbiljet niet klopt dan kunt u binnen 
zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. 
Dit kan per post of op de Digitale belastingbalie | Gemeente Hof 
van Twente op de website van de gemeente. Twijfelt u of het aans-
lagbiljet wel klopt, bel dan gerust naar gemeente Hof van Twente 
telefoon 0547-858585 en vraag naar Belastingen.

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Goor, 
herziening Grotestraat 91'

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente 
het bestemmingsplan 'Goor, herziening Grotestraat 91' ongewij-
zigd vastgesteld.

Achter horecagelegenheid 'De Ster' staan vervallen garage-
boxen die gesloopt gaan worden. Op deze locatie worden acht 
nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast wordt het achterste deel 
(feestzaal) van het horecapand aan de Grotestraat 91 gesloopt. 
Het huidige gebruik (café, lunchroom en restaurant) blijft onge-
wijzigd. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende 
bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is 
deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 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.GOxGrotestraat91-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 voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
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.

Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Larenseweg 38 Markelo'

Van 26 mei 2022 tot en met 6 juli 2022 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 
38 Markelo' voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Larenseweg 38 in Markelo is een plan ontwikkeld 
om met toepassing van de rood voor rood-regeling een nieuwe 
woning te bouwen. Er is 1000 m2 aan oude stallen gesloopt op 
hetzelfde erf. Daarnaast is het plan om een kleinschalige cam-
ping te realiseren, in de vorm van camperplaatsen, met daar-
bij een sanitairgebouw. Deze ontwikkeling past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. Om het plan juridisch-planologisch 
mogelijk te maken is dit 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.BGxLarenseweg38-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 
'Larenseweg 38 Markelo'

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwa-
liteitsplan  'Larenseweg 38 Markelo' van 26 mei 2022 tot en met 6 
juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmings-
plan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 
Markelo' 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 gemeen-
telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) 
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, 
Postbus 54, 7470 AB Goor.

Vervolg                                                   Reactie tot
Secr. Engelbertinkstraat 4, Ambt Delden
het legaliseren van waterberging, vijvers 
en aardenwallen                       29 juni 2022                                                               
Twikkelerweg 4, Markelo                                                                      
het kappen van 15 inlandse eiken 
(herplantverplichting)              29 juni 2022
Lintelerweg 1 a, Goor                                                     
het plaatsen van een erfafscheiding                       29 juni 2022
Kolhoopsdijk 10, Markelo                                                   
het bouwen van een tasberg              29 juni 2022
Kolhoopsdijk 10, Markelo
het bouwen van een dwarsritschuur                    29 juni 2022  
Schoneveldsweg 8, Ambt Delden
het kappen van zeven eiken (herplantverplichting)      29 juni 2022                                                                            

Verleende Omgevings-
vergunningen (uitgebreid)                                                                    

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening 
            Reactie tot
Katiersweg 6, Bentelo                                       
het intrekken van omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets met het houden van varkens          29 juni 2022                                                                            

Vervolg                 
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 
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.    
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Besluiten 
Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden
-  Vergunning Sponsor- en Bevertoernooi op 3 en 4 juni 2022, 
Langestraat 155 (17-05-2022)

-  Alcoholwetvergunning, In den Weijenborg, Spoorstraat 16 (19-
05-2022)

Hengevelde
-  Vergunning Zomerfeesten Hengevelde van 10 t/m 13 juni 2022 
en van 17 t/m 19 juni 2022, Goorsestraat ong. In verband hier-
mee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

•  op 11 juni 2022 vanaf 18.00 uur tot 13 juni 2022 20.00 uur en 
op 18 juni 2022 vanaf 18.00 uur tot 19 juni 2022 20.00 uur 
zal de Goorsestraat vanaf de rotonde Goorsestraat/Het Weg-
dam tot aan de rotonde Bentelosestraat/Needsestraat gesloten 
worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen.

Vervolg  
Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar fietstoertocht op 6 juni 2022 (18-
05-2022)

-  Verklaring van geen bezwaar Wielrenroute op 18 juni 2022 
(18-05-2022)

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

- Herikerweg 14 Markelo (20-05-2022)
- Larenseweg 78 Markelo (20-05-2022)

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  
•  op 11, 12, 18 en 19 juni 2022 tussen 08.00 uur en 20.00 uur zal 

de Kerkstraat, vanaf de kruising met de Goorsestraat tot aan de 
kruising met de Koude Dijk, en de Koude Dijk, vanaf de kruising 
met de Kerkstraat tot aan de kruising met de Bentelosestraat ge-
sloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen.

•  op 12 juni 2022 zal de Diepenheimsestraat t.h.v. de Brete-
lerstraat, de Nieuwstraat t.h.v. de Goorsestraat en de Weth. 
Goselinkstraat t.h.v.  Het Wegdam gesloten worden verklaard.

•  op 12, 18 en 19 juni 2022 zal een verbod worden ingesteld om 
stil te staan aan beide zijden van de Koude Dijk.

•  op 12, 18 en 19 juni 2022 zal een parkeerverbod worden 
ingesteld aan beide zijden van de:

• Diepenheimsestraat, tussen Goorsestraat en Janninksweg;
• Bretelerstraat, tussen Diepenheimsestraat en Needsestraat;
•  Markesingel, Bomhof, Bekkampstraat, V.d. Brinkstraat, Korme-

linkstraat, Eeftinkstraat, Koenderinkstraat;
• Needsestraat, tussen Goorsestraat en Bretelerstraat;
•  Bentelosestraat, t.w. de oostzijde vanaf de Heggelerveldweg tot 

de Goorsestraat, en aan de westzijde vanaf de Koude Dijk tot 
de Goorsestraat;

• Kerkstraat, vanaf de Goorsestraat tot de Koude Dijk
•  op 12, 18 en 19 juni 2022 zullen Bekkampstraat, Koenderink-

straat, Eeftinkstraat tussen Bekkampstraat en Koenderinkstraat 
worden ingesteld als éénrichtingsverkeer (17-05-2022)

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

Ingang 
datum adres

N. Marinova

M. Verdriet

D.P. Voyvodska

Onbekend

Onbekend

Onbekend

19-05-2022

19-05-2022

19-05-2022

02-05-2022

02-05-2022

02-05-2022


