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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

Starterswoningen op locatie 
Kerkegaarden in Diepenheim 

De gemeente is van plan om de locatie Kerkegaarden 1 
te gaan herontwikkelen voor het bouwen van starters-
woningen. Op dit adres was tot voor kort de kinderop-
vang Hof van Twente gevestigd, die inmiddels zijn intrek 
heeft genomen in OBS ‘t Stedeke. Met deze plannen wil 
de gemeente ook in Diepenheim tegemoet komen aan 
de vraag naar starterswoningen. De gemeente wil aan 
de Kerkegaarden kavels uitgeven aan starters.  

De groep starters gaat gezamenlijk een bouwbedrijf c.q. aanne-
mer selecteren die voor hen de woningen gaat bouwen. Starters 
kunnen in aanmerking komen voor een kavel op deze locatie door 
zich in te schrijven op de kavelwachtlijst voor Diepenheim. De 
ontwikkeling aan de Kerkegaarden past niet binnen het huidige 
bestemmingsplan. Daardoor moet het bestemmingsplan worden 
herzien. De gemeente zal binnenkort met omwonenden van de 
locatie in gesprek gaan over de plannen. 
 
Meer informatie 
Contactpersonen zijn B. Oude Veldhuis en J. Klompmaker, tijd-
ens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-
858585 of per email op: b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl  en 
j.klompmaker@hofvanwente.nl

www.hofvantwente.nl

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland 
vinden dat het openbaar vervoer voor iedereen 
makkelijk en toegankelijk moet zijn. Reizen met 
het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. OV-ambas-
sadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, 
bieden hierbij de helpende hand.

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven zij ad-
vies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo 
helpen zij hun leeftijdgenoten langer zelfstandig te reizen en kunt 
u zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. 
Door het te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar 
familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een contro-
le in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Waar:   Bibliotheek Goor, de Höfte 9, Goor
Wanneer:   dinsdag 8 maart 2022
Hoe laat:   10.00 – 11.30 uur 

U kunt ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, via tele-
foonnummer 038-303 70 10 of deelnemen aan een interactieve 
bijeenkomst. Kijk voor meer informatie op: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. 

Inloopspreekuur OV-reisadvies

Junior Energiecoach gaat van 
start met 123 deelnemers

Eind deze week gaat de Junior Energiecoach van start. De ge-
meente doet vanuit HofPower voor de 3e keer mee aan dit ener-
giebespaarspel waarbij kinderen worden opgeleid tot Junior 
Energiecoach door het uitvoeren van leuke en leerzame energie-
opdrachten. Het spel duurt 5 weken. Bij deze 3e editie doen 123 
deelnemers mee! Vijf gezinnen doen mee en 118 kinderen via 
scholen in Hof van Twente. HofPower wenst alle deelnemers een 
energieke tijd met dit energiebespaarspel en gaat de deelnemers 
gedurende deze tijd volgen! 
Meer informatie op www.juniorenergiecoach.nl

Nog steeds 50 euro terug voor 
huiseigenaren bij aanschaf 
energiebesparende producten

De actie Poen voor Groen loopt nog steeds! Huiseigenaren kunnen 
tot maximaal 50 euro terugvragen als zij kleine, energiebesparen-
de producten aanschaffen in één van de vijf deelnemende winkels 
in Hof van Twente. 

Denk daarbij aan producten zoals led-lampen en radiatorfolie. De 
vijf deelnemende winkels zijn Ten Dam in Delden, De Welkoop 
in Markelo en de Probin, Hubo en Karwei in Goor. Let op: deze 
actie geldt alleen voor huiseigenaren (voor huurders van Viverion 
en Wonen Delden loopt de actie Energiebon Hof van Twente). 
De actie Poen voor Groen loopt tot en met 31 maart 2022. Meer 
informatie op www.poenvoorgroen.nl

Column Ellen Nauta
Ontvouwen
Een eerste keer is altijd een beetje spannend. Waar zullen we het over gaan hebben? Wat 
houdt u bezig en hoe kan ik daar iets aan bijdragen? Is er wel voldoende stof om elke 
maand een column te kunnen schrijven? Oordeelt uzelf want voor u ligt mijn eerste maan-
delijkse column. 
Het zal u niet verbazen dat deze gaat over de komende verkiezingen. Die verkiezingen 
zijn in een periode dat we onszelf weer moeten 'ontvouwen'. We moeten de vouwen en 
kreukels die de coronatijd bij ons hebben achtergelaten weer glad strijken. We moeten de 
‘deken’ waaronder wij (misschien heel comfortabel) waren weggekropen, weer van ons af 
trekken. We gaan onze werkplek thuis weer verlaten om weer gewoon bij elkaar te komen. 
Ik merk dat mijn gevoel gemengd is. Het is fijn om thuis te zijn en extra veel tijd aan familie 
en vrienden te besteden. Maar het is ook fijn om erop uit te trekken, voor het werk of zo-
maar naar het theater of een café. Ook het leven ontvouwt zich weer.

In mijn werk heb ik het contact met u gemist. Daar konden geen telefoontjes tegenop. Lief 
en leed deel je door elkaar even vast te houden en in de ogen te kijken. Dan kun je veel 
beter aanvoelen hoe het met de ander staat. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die dat vindt. Ik merk dat ook aan de wethouders en 
aan onze raadsleden. Digitale vergaderingen en bijeenkomsten zullen best efficiënt zijn, maar vervangen toch niet het echte gesprek 
en het echte debat. Raadszalen en publieke tribunes zijn er niet voor niets. Gevuld en wel zijn zij het hart van onze lokale democratie. 
En als je dat lang moet missen, dan kan het werk onbedoeld eronder gaan lijden.

Terwijl ik deze column schrijf, is Rusland de Oekraïne binnengevallen. Iedereen die ik spreek is ontsteld en voelt intens mee met de 
mensen die veilig dachten te zijn in hun eigen land. Onze Hof heeft een vriendschapsverdrag met Kiev-Pechersk gehad. Het maakt 
boos dat dit zomaar kan: een vrij land wordt aangevallen door een agressor die in eigen land de democratie heeft vernietigd. Laten we 
onze democratie koesteren en het niet toestaan dat deze wordt uitgehold. Laten we ervoor zorgen dat alle stemmen gehoord kunnen 
worden, maar nooit toestaan dat onze democratie wordt aangetast door krachten die misbruik maken van de vrijheden die het leven in 
een democratisch land zo waardevol maken.

Straks zullen er oude en nieuwe raadsleden plaatsnemen in de raadszaal. Ook het college van burgemeester en wethouders wordt 
vernieuwd. Zij zullen samen onze gemeente gaan besturen. Dat kunnen zij niet zonder u. Dat begint met uw stem op 16 maart. Maar 
ook daarna is uw inbreng nodig, want u woont in onze mooie gemeente. Om die mooie gemeente te blijven, is er iets nodig van ons 
allemaal: Geduld, begrip en respect, maar zeker ook het gevoel dat we er samen voor staan en samen onze democratie moeten koes-
teren. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Want iets wat gevouwen en gekreukeld is geraakt, is niet zomaar weer gladgestreken. Daar 
moeten we met z’n allen flink ons best voor blijven doen.   

Ik wens de partijen een mooie campagne en hoop dat u op 16 maart uw stem laat horen.
Laten we elkaar daarna blijven zien en spreken!

Ellen Nauta
Burgemeester

Reacties op deze column zijn altijd welkom op column@hofvantwente.nl 

http://www.juniorenergiecoach.nl

Kom meewerken aan fairtrade in de Hof 

Kernteam Fairtrade Hof van Twente wil, nu de 
corona pandemie bijna voorbij is, de draad 
weer oppakken en verder gaan werken aan 
bewustwording over fairtrade in de HOF.  
 
Hof van Twente is sinds begin 2020 een officiële Fairtrade gemeente 
zoals je op de aankondigingsborden aan de invalswegen kunt zien. 
Het team heeft er, samen met de gemeente, hard aan gewerkt om 
naast de gemeenteorganisatie zelf een aantal andere  instellingen, 
organisaties bedrijven, kerken en scholen het  fairtrade keurmerk te 
kunnen verlenen volgens de landelijke criteria.  
 
En nu is het tijd om de fairtrade principes verder uit te werken in de 
Hof. Eerlijke handel of FAIR TRADE  staat immers voor een gelijkwaar-
dige, eerlijke manier van handel drijven en duurzame ontwikkeling in 
ontwikkelingslanden. Koffieboeren, cacaoboeren en bananenboeren 
moeten een eerlijk, leefbaar loon kunnen verdienen met hun produc-
ten. Producten die wij hier allemaal graag en veel gebruiken.    
 
Wanneer wij het over fairtrade hebben, gaan we uit van producten 
die voldoen aan het Max Havelaar keurmerk. Om voortvarend aan de 
slag te kunnen gaan zijn meer mensen nodig die hun steentje daaraan 
willen bijdragen op hun eigen manier. Mensen die zich een aantal 
keren of meer per jaar willen inzetten voor deze eerlijke handel. Zoals 
bijvoorbeeld in de fairtrade weken in mei en eind oktober meehelpen 
actie te ondernemen. Of scholen, bedrijven en instellingen  enthou-
siasmeren om fairtradeproducten te gaan gebruiken, zoals koffie en 
thee, of de avondvierdaagse opleuken met fairtrade bananen, meedo-
en met kleurrijk in de Hof en zo zijn er allerlei mogelijkheden. 

Voor iedereen die mee wil doen is er wel een activiteit die bij je 
past. Wie laat z’n eerlijke hart spreken? Neem contact op met Anne-
lies Heeres, voorzitter kernteam  Fairtrade Hof van Twente, voor een 
oriënterend gesprek over wat jij kunt doen en wat je kunt betekenen: 
06-29457777. 

6 maart 2022: Verkiezingsdebat met alle lijsttrekkers in Diepenheim
Op zondag 6 maart 2022 vindt de 33e aflevering van Politiek in de Pol plaats in Diepenheim. Deze populaire politieke talkshow staat in 
het teken van het verkiezingsdebat tussen alle partijen die in de gemeente Hof van Twente meedoen aan de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. Het verkiezingsdebat wordt door de gemeente Hof van Twente live gestreamd.

Samen met presentator Hans Verbeek leidt Ron Fresen (politiek verslaggever van het NOS-Journaal) het verkiezingsdebat tussen de zeven 
lijsttrekkers van CDA, VVD, PvdA, Gemeente Belangen, D66, SP en In Beweging. Ook voor het publiek is er gelegenheid vragen te stellen. 
Dankzij een samenwerking met de gemeente Hof van Twente wordt het programma vanaf 16.00 uur live gestreamd via de website:
www.hofvantwente.nl/verkiezingen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen het debat volgen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.diepenheim.nl

Vraag evenementen op tijd aan

Eindelijk is het weer mogelijk evenementen te organiseren! Daar zijn we met z’n allen wel aan toe. Maar snel een evenementje organiseren 
nu de coronamaatregelen zijn losgelaten, zit er niet in. Voor het indienen van uw aanvraag voor een evenementenvergunning moet u zich wel 
houden aan de indieningstermijnen. Voor A-evenementen is dit minimaal 6 weken, voor B- en C-evenementen is dit 13 weken. Gaat het om een 
melding klein evenement, dan is de indieningstermijn 30 dagen. Deze tijd hebben wij nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, 
adviezen op te vragen en bij grotere evenementen ook een vooroverleg in te plannen. Te laat ingediende aanvragen kunnen wij dan ook niet 
in behandeling nemen. Houdt u hier rekening mee bij het plannen van uw evenement?

Wilt u weten of uw evenement valt onder categorie A, B of C, of dat een melding voldoende is? Neemt u dan contact op met onze vergun-
ningverleners, vergunningen@hofvantwente.nl of telefonisch via 0547-858585.

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

INFO

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering dinsdag 8 maart 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Hof 
van Twente op dinsdag 8 maart 2022 om 19:30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand 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 8 februari 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen
6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken
8.    Buitengebied Hof van Twente, herziening Groenlandsdijk 

8 Markelo

9.    Legalisatie paarden longeer- en rijbak aan de Kuipersweg 
5 in Ambt Delden

10. Exploitatieopzet Bentelo Buiten

11.   Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente 
Langenhorsterweg 6 Ambt Delden

Meningvormend
12.  Budgetoverheveling van 2021 naar 2022, inclusief stand 

van zaken coronamiddelen 

13. Integrale laadvisie gemeente Hof van Twente

14. Cultuurnota De Culturele Verbinding

15. Visie lokaal mediabeleid 

Besluitnemend
16.     Financieringsverzoek SBR en verlenging verblijf SmallSteps 

B.V. locatie Toonladder

17. Participatiebeleid en Verordening Inspraak en Participatie



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                 Ontvangen op
De Stoevelaar t.h.v. van huisnummer 1, Goor
het kappen van twee bomen                 18 februari 2022
Beldsweg 31, Hengevelde 
het kappen van drie eiken          17 februari 2022
Dr. Gewinstraat 5, Delden 
het bouwen van een bijgebouw                   3 februari 2022
De Kerkegaarden 7, Diepenheim
het plaatsen van een erfafscheiding          4 februari 2022           
Markeloseweg 98, Goor
het plaatsen van een erfafscheiding          5 februari 2022           
Stokkumerweg ongenummerd, Markelo
het bouwen van een woning                   9 februari 2022
Emmastraat 23, Delden
het realiseren van een mentor fase huis
in een bestaand bijgebouw              17 februari 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning (kavel 71)      21 januari 2022
Zomerweg 7, Ambt Delden
het kappen van zes eiken              23 februari 2022
Hagmolenweg 13, Ambt Delden
het realiseren van een bierbrouwerij           17 februari 2022
Bomhof ongenummerd, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit          17 februari 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Rijssenseweg 43, Markelo                                                                        
het kappen van drie eiken               2 april 2022
Deldensestraat 3, Diepenheim
het bouwen van een werktuigenberging               2 april 2022                                                               
Bolscher ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit (kavel 43)                       5 april 2022
Barloseweg, Ambt Delden                                                                                   
het aanleggen van een fietspad en het 
kappen van acht bomen                   5 april 2022
Schuttenweg 11, Ambt Delden                                                                                    
het bouwen van een bijenstal                           6 april 2022
Brinkweg ongenummerd
(naast nr. 1), Markelo                                                                                  
het bouwen van een woning                    5 april 2022
Hogedijk ongenummerd (naast nr. 3a), Markelo                                                                              
het tijdelijk verbreden van een uitrit t.b.v. bouwverkeer 
               7 april 2022
Mossendamspad 2, Goor                                                                                 
het kappen van vier populieren en drie berken         8 april 2022
Molenstraat 55, Delden                                                                    
het aanleggen van een uitrit                        8 april 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Brinkweg 28, Delden                                         
het wijzigen van de gevels en indeling van kozijnen van een 
bedrijfspand

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 

Enterweg 11a, Markelo                                  
het veranderen van de inrichting

 

Melding aanleg gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichting

Stokkumerweg 1, Diepenheim
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Informatie om te reageren 

Vervolg
Voorlopige voorziening  
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico 
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als 
u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op 
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter 
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een be-
roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij 
de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk 
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van 
mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat 
een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek 
om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het 
verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-
ning. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met 
de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een 
afspraak: 0547-858585.     

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op 
een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de 
beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is 
verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.     

Locatie waar de stukken ter inzage liggen  
De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak 
ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de 
openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen 
of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van 
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

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

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening     
                       Reactie tot
Spenkelinksweg 8, Ambt Delden
intrekking OBM voor het houden van varkens          1 april 2022

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie:  Zienswijze   
                Reactie tot
Rectificatie
Vossenbrinkweg 2, Delden 
dit moet zijn Vossenbrink 2, Delden
het verbouwen van een schuur tot een woning 
en het bouwen van een kapschuur             6 april 2022

Besluit Algemene wet bestuursrecht 

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

Markelo
-  Gewijzigde Alcoholwetvergunning, T. van Amerongenstraat 15 
(21-02-2022)

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaande 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.

Vrijwilligersvacature

Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen 
ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je 
inzetten voor zaken die er echt toe doen? 
Word jij enthousiast van onderstaande vacature of 
ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers? 
Neem dan contact op!

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, 
app SAS 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

BARDIENSTVRIJWILLIGERS SPEELTUIN EN 
KINDERBOERDERIJ HET KUKELNEST
Wordt jij blij van spelende kinderen en hou je van 
een gezellig praatje? Meld je dan aan als vrijwilliger 
voor de bardienst in ons horecagedeelte?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Als bardienstvrijwilliger verzorg je, samen met een collega, 
de bestellingen van eten en drinken en je houdt de horeca 
gelegenheid netjes. 

Er is een intensieve samenwerking met Aveleijn, waarbij op 
werkdagen, mensen met een beperking onder begeleiding 
werkzaam zijn op de Kinderboerderij. Hoewel je als vrijwil-
liger geen verantwoordelijkheid hebt in de begeleiding van 
de mensen met een beperking, zie je de omgang van mensen 
met een beperking als een verrijking van je leven.
 
Jouw profiel
Je vindt het leuk om alle voorkomende barwerkzaamheden te 
verzorgen in ons Kukelnest. Je kan goed met mensen omgaan, 
weet van aanpakken, vindt het leuk om mensen van een drankje 
en hapje te voorzien. 

Werkuren per week/maand
In overleg maken we het rooster. Eén dagdeel per week of 
per maand, en als je het leuk vind samen met een vriend/ 
vriendin de bardienst te draaien kan dat ook.

Wij bieden
Een plezierige werkomgeving met leuke collega vrijwilligers 
op een plek waar mensen komen om plezier te hebben.  

Doelstelling organisatie
Een speeltuin en kinderboerderij waar kinderen buiten kun-
nen spelen en leren, plezier maken en samen spelen. 

BEKENDMAKINGEN2 MAART 2022

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 

Industrieweg 4, Markelo                                  
het inzetten van een mobiel puinbreek installatie, periode 9 
maart 2022t/m 27 mei 2022

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.


