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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 openingstij-
den. 

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 digita-
le meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding 
of via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. U kunt daar-
bij 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

Priklocatie op 13 augustus bij De Reggehof in Goor

Zonder afspraak een coronaprik halen is binnen-
kort ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in Goor. 
Inwoners kunnen er ook terecht voor informatie. De pop-up lo-
catie staat bij Theater De Reggehof, De Höfte 5 in Goor, op 
onderstaande datum en tijd:

•    Zaterdag 13 augustus, van 10.00 uur – 16.00 uur

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar in Twente 
kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan wor-
den. Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid zich te laten 
vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kun-
nen inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een 
eerste, tweede, booster- (vanaf 18 jaar), of herhaalprik (vanaf 
60 jaar). 
Op de website staat beschreven voor welke prik men in aanmer-
king komt: www.ggdtwente.nl/coronaprik. Denk eraan legitima-
tiebewijs en een medisch mondkapje mee te nemen.

Informatiepunt
Belangrijk onderdeel van de pop-up vaccinatielocaties is het 
informatiepunt. GGD-medewerkers staan klaar om mensen met 
vragen en twijfels te woord te staan.

Kunt u niet op deze datum? Kijk op www.prikkenzonder-
afspraak.nl. Op onze website staat een overzicht van alle 
GGD-vaccinatielocaties waar inwoners zich met en zonder 
afspraak kunnen laten vaccineren tegen corona: 
www.ggdtwente.nl/vaccinatielocaties.

Meer groen, planten, struiken of bomen gaan hitte 
in hete zomers tegen. Planten met hun wortels in 
de grond nemen meer water op dan stenen bij een 
plensbui. Een grote boom koelt beter dan 10 airco’s.  
Hoe meer groen in je omgeving, hoe beter voor het 
klimaat dus. Daarom kijken we naar plekken waar 
we het groener kunnen maken in buurten, maar 
ook bij bedrijven en winkels in Hof van Twente. Er 
zijn planten die dat heel goed kunnen en daarom 
plaatsen we ze graag voor `t voetlicht in het kader 
van de actie: Stoepgroen, samen doen?

Kruipend Zenegroen? 
De naam van dit plantje zegt al genoeg! Dit is een kruiper, een 
bodembedekker. Deze vaste plant onderdrukt met het dichte 
bladerdek (on)kruid, maar vormt snel ook grote ‘plakken’ plant 
in je stoeptuin. Van nature is de Ajuga reptans een plant voor 
grasland en loofbos. De variant ‘Atropurpurea’ heeft bruine bla-
deren en kan schaduw verdragen. Ajuga reptans is inheems, 
de variant Atropurpurea is gekweekt. Dit is een van de planten 
die in de pakketten via de Groene Loper Hof van Twente wordt 
aangeboden.  Kruipend Zenegroen bloeit in mei – juni en wordt 
10 tot 15 cm hoog

Samen van grijs naar GROEN! 
De Groene Loper betaalt mee en helpt je op weg. Wil je 
weten wat er allemaal kan in jouw buurt of omgeving? 
Ga naar de website van ‘de Groene Loper Hof van Twente’:
https://groeneloperhofvantwente.nl/stoepgroen-dat-wil-je-toch-
samen-doen/ of neem contact op met ‘de Groene Loper Hof van 
Twente’ via  info@groeneloperhofvantwente.nl

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, 
Natuur voor elkaar en gemeente Hof van Twente.

Stoepgroenplantje van de week
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Veel reacties op vragen Omgevingsvisie, met mooie foto’s

De gemeente Hof van Twente werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld dat 
bijvoorbeeld gaat over huizen en gebouwen, wegen en fietspaden, natuur en cultureel erfgoed. Iedere gemeente 
maakt er een, ook Hof van Twente. Hof van Twente doet dat samen met de inwoners, bedrijven en organisaties. 

Daarom vroegen wij onlangs aan u ons te laten weten hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van onze kernen en 
buurtschappen behouden blijft. En hoe we onze gemeente prettig en leefbaar kunnen houden in de toekomst. U kon de vragenlijst daarvoor 
invullen tot 15 juli jongstleden.

Inmiddels hebben 315 mensen de vragenlijst ingevuld en ons prachtige foto’s toegestuurd van hun mooiste plek in Hof van Twente. Een 
aantal van die foto’s ziet u hierboven.

We werken op dit moment aan een samenvatting en conclusies van al uw opmerkingen. Over enkele weken zullen wij die publiceren in 
deze krant en via de social media. De conclusies zijn dan ook te lezen via de website: https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl.

Vanaf oktober 2022 starten we met deel II van het participatieproces. We komen dan langs in de kernen en een aantal 
buurtschappen om met u verder te praten over de toekomst van Hof van Twente. De data en locaties van deze bijeenkomsten vindt u t.z.t. op: 
https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl en in de genoemde media.

We danken u heel hartelijk voor het invullen van de vragenlijst en het toesturen van de foto’s. We hopen dat u ook weer met ons mee wilt 
denken tijdens deel II van het proces. 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening

          Reactie tot
Bovenbergweg 10, Markelo
het wijzigen van een bestemming, regulier bewonen van een 
bedrijfswoning                                           31 augustus 2022 
Bolscher 7 en 9, Hengevelde 
het bouwen van een twee onder één kap woning 
(kavel 40 en 41)                                           6 september 2022
Bernhardstraat 17, Delden
het kappen van een beuk                             6 september 2022
Witterietsweg 5, Markelo 
het legaliseren van een schuur                  6 september 2022
Koelertsweg 2, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling  
      6 september 2022   

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Zonder afspraak een coronaprik 
halen in Goor

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op

Veldweg t.h.v. huisnummer 1, Markelo
het kappen drie Acacia’s                                    27 juli 2022
Oude Haaksbergerweg 2, Goor
het kappen van twee beuken               27 juli 2022
Nijverheidsweg, Goor
het bouwen van een bedrijfspand           11 juli 2022
Hengevelderstraat ongenummerd, Goor
het uitvoeren van onderhoud aan het baarhuisje Joodse 
begraafplaats                    12 juli 2022
2e Broekweg 1, Diepenheim                                             
Het herbouwen van een schuur                            18 juli 2022
Snakenborg ongenummerd, Hengevelde                                             
het aanleggen van een uitrit                  19 juli 2022

Zwerfdier gevonden?

Het opvangen van (gewonde) zwerfdieren valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Bréborgh in 
Bentelo vangt deze zwerfdieren voor ons op.

Heeft u een zwerfdier gevonden, belt u dan met De Bréborgh. De Bréborgh stemt dan samen met u af op welke manier u het zwerfdier het 
beste kunt vangen en wanneer het zal worden opgehaald. U kunt de Bréborgh bereiken via 0547-292377 of 06-53365799.
 
Via hofvantwente.nl/actueel/gevonden-en-verloren-voorwerpen-melden is meer informatie te vinden.

Vervolg 
Visschersdijk 2a, Markelo                                           
het realiseren van een mestvergistingsinstallatie       19 juli 2022
Plasdijk 23, Markelo
het bouwen van een overdekte uitloopruimte aan bestaande 
pluimveestallen                                         20 juli 2022
Kooidijk 4a, Markelo
het bouwen van een woning                        20 juli 2022
Koekoekslaan 2 c in Markelo
het legaliseren van een geplaatste berging/fietsenstalling 
            20 juli 2022
Kooidijk 4a, Markelo
het bouwen van een schuur met een overkapping      21 juli 2022
Esweg 2b, Markelo
het legaliseren van het gebruik                         21 juli 2022
De Reigerstraat 1, Delden
Tijdelijke asielopvang in sporthal de Reiger               22 juli 2022
Snakenborg ongenummerd, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                         22 juli 2022
Larenseweg 66a, Markelo
het realiseren van een mestvergister                         25 juli 2022

Vervolg 
Sluisstraat ong. (voorheen perceel met huis-
nummer 22), Delden
het tijdelijk plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling                                         
                                              7 september 2022
Plasdijk 2, Markelo
het kappen van een linde                         7 september 2022
Sluisstraat 7, Delden
het bouwen van een dakopbouw                    8 september 2022
Spreeuwenstraat 21, Goor
het bouwen van een erker                   8 september 2022 
Roerdompstraat 4a t/m 4o en 6a t/m 6h, Goor
het wijzigen van de gevels en situatie van het project Spoorpark 
Goor                                                             8 september 2022
Buitenhof 2, Bentelo
het bouwen van een woning                 9 september 2022
Nijverheidsweg ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfspand                  9 september 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                               10 september 2022



Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  
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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 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

INDIVIDUELE 
VRIJWILLIGE VOOR 
CLIËNTEN IN HET 
ST. ELISABETH

Ben jij die vriende-
lijke vrijwilliger die 
wat extra aandacht 
zou willen geven aan 

onze bewoners die behoefte hebben aan contact, 
een praatje of een uitje naar de winkel? 

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Voor de bewoners maak jij het onderscheid, je hebt tijd voor 
extra aandacht, voor een praatje of activiteit. Te denken valt 
aan samen een wandeling maken, een spelletje doen of naar 
de winkel gaan.

Jouw profiel
Affiniteit met ouderen, hartelijk, gezellig en een luisterend oor.

Organisatiegegevens
Carint Reggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-
bied 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 vei-
lige zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant 
binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol 
mogelijk leven kan leiden.

Werkuren per week/maand 
In overleg bekijken we samen wat voor beide passend is, 
bijvoorbeeld één keer per week 1 tot 1,5 uur.

Wij bieden
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing, onkostenvergoeding en verzekering. Ver-
der bieden wij een goede sfeer en gezelligheid.

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. 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 
Vervolg
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van 
het besluit worden ingediend. 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. 

Beroep  
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met 
de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes we-
ken 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 
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 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 wethou-
ders. 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.  

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) raadple-
gen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-
Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. 

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

Markelo
-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 26, 27 en 28 augustus 2022, 
Burg. De Beaufortplein (22-07-2022)

-  Vergunning Koelefair op 18 september 2022, Beukenlaantje 6 
(26-07-2022)

-  Vergunning Beachparty op 26, 27 en 28 augustus 2022, Rog-
geplein/Pastoriepad (28-07-2022)

-  Vergunning samengestelde wedstrijd op 3 en 4 september 
2022. In verband hiermee zullen op 3 en 4 september 2022 
van 07.00 uur tot 18.00 uur de volgende verkeersmaatregelen 
worden genomen:

*  de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen (uitgezonderd aanwonenden):

-  Herikeresweg, voor zover gelegen tussen de ingang van cam-
ping Hessenheem en de kruising met de Imminksweg;

-   de zandwegen gelegen tussen Goorseweg 45 en de Herikeres-
weg/Imminksweg.

-  er wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de 
Potdijk, voor zover gelegen tussen de Goorseweg en de Herike-
resweg (28-07-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is 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 Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Melding incidentele festiviteit

De volgende meldingen voor het overschrijden van de 
geluidsnormen zijn geaccepteerd:

-  Wijngaard Hof van Twente op 2 september 2022, Suetersweg 
2a in Bentelo

-  Hoeve de Haar op 20 augustus 2022, Grote Looweg 4 in Ambt 
Delden (27-07-2022)

-  Hoeve de Haar op 23 september 2022, Grote Looweg 4 in 
Ambt Delden (27-07-2022)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zie: ‘Verzoek om handhaving’, elders op deze pagina

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze

          Reactie tot
Langestraat 74, Delden
het verplaatsen van een blusleiding                 15 september 2022   

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Ambachtsweg 3, Goor
het uitbreiden van een bedrijfspand  
Het Wegdam 11, Hengevelde
het uitbreiden van een bedrijfsgebouw

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Spoorstraat 7, Delden
het starten van het bedrijf
Diepenheimsestraat 50, Hengevelde
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Besluit (vormvrije) milieueffect-
rapportage 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Rouwelaarsdijk 10 b, Markelo
het realiseren van een monovergister


