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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

Koninklijke onderscheidingen

Op dinsdag 26 april 2022 zijn zes inwoners van Hof van Twente geëerd met een Koninklijke onderscheiding. De 
uitreiking van de zevende onderscheiding volgt op een later moment. Een Koninklijke onderscheiding is geen 
recht en geen gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij. 

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?
Als u iemand kent die naar uw mening een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die persoon moet 
bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben verricht. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Niet iedere voordracht 
wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden 
worden voldaan. 

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren
Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is 
het van belang dat u de burgemeester van zoveel moge-
lijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen 
bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onder-
scheiding en zo ja, welke onderscheiding. Bovendien 
wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die 
gegevens te leveren. 

Uitreiking bij twee gelegenheden
Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij 
twee gelegenheden:
-  Tijden de jaarlijkse ‘Lintjesregen’, de dag voor Konings-
dag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding 
ter gelegenheid van Koningsdag 2023 moet u vóór 15 
juni 2022 bij de burgemeester indienen

-   Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzon-
dere, gelegenheid moet tenminste vijf maanden van te-
voren worden ingediend. 

Meer informatie? Neem contact op met het kabinet van de burgemeester 
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemeester, 
Monique Zweers, te bereiken onder telefoonnummer 0547 – 85 71 72. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad 
bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verza-
melen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer  u alle gegevens in beeld heeft, dient u het voorstel in bij de burgemeester. 

Afval gedumpt bij het 
milieuplein winkelcentrum 
De Whee in Goor

Bij de gemeente kwamen meldingen binnen over afval dat ge-
dumpt wordt bij de ondergrondse containers bij de parkeerplaats 
van het winkelcentrum aan de Da Costastraat 1-15 te Goor. Dat 
is niet de bedoeling. Twente Milieu moet daarvoor extra ritten 
maken en daardoor betalen inwoners uiteindelijk meer voor de 
afvalinzameling. 

Breng grof afval naar het milieupark
Veel afval kunt u kwijt in de containers zoals verpakkingen en 
glas. Papier en karton kunt u naar de papiercontainers brengen. 
Ander afval dat u niet kwijt kunt in de containers, kunt u naar het 
Milieupark Hof van Twente aan de Mossendamsdwarsweg 1a in 
Goor brengen. Het milieupark is open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 16.30 uur, op vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

Helpt u mee om onze leefomgeving netjes en gezond 
te houden? 

P10 steunt lokale initiatieven 
met de Henk Aalderink-prijs 

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan een toekomstbe-
stendig platteland? Neem dan deel aan de Henk 
Aalderink-prijs die is opengesteld door de P10, het 
samenwerkingsverband van dertig grote plattelands-
gemeenten. Met deze prijs worden inwoners beloond 
die zich inzetten voor hun dorp of gemeenschap met 
een vernieuwend en duurzaam initiatief. De winnaar 
ontvangt tweeduizend euro. 

Voorzitter van de P10, Ellen van Selm, geeft aan dat lokale be-
wonersinitiatieven een grote bijdrage leveren aan een toekomstbe-
stendig platteland. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan coöperatie Energie-
Kansen in gemeente De Wolden, waar inwoners serieuze stappen 
maken met de ambitie om samen het dorp Ansen aardgasvrij te 
maken. Dit soort initiatieven, waarbij inwoners het sámen doen, 
willen we graag in het zonnetje zetten.’ De kracht van het organis-
erend vermogen van plattelandsbewoners is de rode draad in de 
Agenda Platteland die vorig jaar werd gepresenteerd door de P10.

De prijs is vernoemd naar de voormalige burgemeester van Bron-
ckhorst en oprichter van de P10 Henk Aalderink. De prijs wordt dit 
jaar voor de zesde keer uitgereikt. De jury is onafhankelijk en be-
staat uit de heer Roel During (DLO onderzoeker bij de Wageningen 
University & Research), mevrouw Marieke Bosch (Dealmaker bij het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de heer 
Ruud de Jong (Bestuurslid Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen).

Aanmelden kan tot 30 mei 2022. De uitreiking vindt plaats op 
30 juni tijdens de Zomersessie van de P10. Initiatiefnemers wordt 
gevraagd om een motivatie te schrijven waaruit blijkt dat het in-
itiatief bijdraagt aan een leefbaar platteland dat klaar is voor de 
toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.p-10.nl of op de 
website van de gemeente.

Column Ellen Nauta

Vanuit Brussel
Vandaag op Koningsdag schrijf ik mijn maandelijkse column vanuit Brussel. Daar mag ik 
de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio’s leiden. Dit Comité geeft vanuit 
onze gemeenten en regio’s gevraagd en ongevraagd advies over alles waar Europa 
het reilen en zeilen van het lokale bestuur raakt. En dat is heel wat. Van een leefbaar 
platteland en het gemeenschappelijk landbouwbeleid tot slimme steden en digitalisering. 
Wij proberen de Europese commissie en het Europees Parlement te overtuigen van onze 
belangen. Dat vergt een lange adem, waarbij de Nederlandse delegatie een naam heeft 
hoog te houden. We bereiden ons goed voor, schrijven rapporten die worden gelezen (bi-
jvoorbeeld over de toekomst van het MKB, de strategie voor het platteland, de gevolgen 
van digitalisering) en kunnen netwerken met leden uit andere lidstaten. Het werk is niet 
altijd zichtbaar, maar moet wel worden gedaan. En het verbindt mij met mijn voormalige 
werk voor de ontwikkelingsorganisatie Cordaid in Brussel in de jaren 90. Ik ben blij dat 
mijn gemeente mij de ruimte geeft om dit werk te kunnen doen. Een mooie combinatie 
van lokaal en internationaal.

Niet altijd makkelijk werk omdat Europa vaak verdeeld is. Zo ook het Comité. Corona 
maakte het ook niet eenvoudiger. Kan digitaal vergaderen voor ons al een uitdaging 
zijn, dan kunt u zich voorstellen hoe dat is met al die lidstaten en ook nog even zovele tolken.
 Maar in Brussel voltrok zich de afgelopen dagen iets moois. Burgemeesters van verschillende steden in de Oekraïne waren bij 
ons digitaal te gast. Ze vertelden over alles wat ze meemaakten in een land in oorlog. Hoe ze probeerden om er te zijn voor hun 
inwoners, maar zich zo machteloos voelden. Zelfs werden opgepakt en ontvoerd. De zaal was muisstil en luisterde. We proberen 
het te bevatten, maar voelden ons ook machteloos. In de pauze sprak ik met mijn Poolse collega’s die druk zijn met het opvangen 
van enorme hoeveelheden vluchtelingen. Een ding weten we zeker. Alle leden van ons comité zijn unaniem in hun veroordeling van 
deze afschuwelijke oorlog. Voor wat het waard is, want de Oekraïners voelen zich te vaak alleen staan. En ik geef ze daar geen 
ongelijk in.

En een dag later vergaderen we al weer verder over de acute energieproblemen in Europa en hoe we die nu kunnen verenigen met 
de noodzaak tot verduurzaming. Met allebei hebben onze inwoners te maken, maar lidstaten denken daar niet eensgezind over. 
Intussen lees ik in de krant dat de productie en levering van zonnepanelen stagneert en gemeenten moeite hebben om de zo noodza-
kelijke energietoeslag uit te keren aan diegenen die het hard nodig hebben. Waar internationale politiek, de lokale politiek raakt. 
Op die momenten besef ik wel dat het goed is om in Nederland te leven. Ook al besef ik dat het voor steeds meer mensen een hard 
gelag is om rond te komen en mee te doen.

Straks weer de lange treinreis terug naar huis. Elke keer denk ik dat ook die reis toch korter zou moeten kunnen. Daar lobbyen we 
ook voor. De duur van de reis geeft me wel de mogelijkheid om alles op een rijtje te zetten. Als ik dan weer uitstap dan ben ik niet 
alleen blij om weer terug zijn in mijn gemeente, maar weet ik ook dat die lange adem ook ongeduldig maakt. Wanneer maken we 
die meters die nodig zijn om echt iets te veranderen ten gunste van onze inwoners? Om de volgende keer toch weer met goede moed 
en een tas vol wensen naar Brussel te reizen. Europa is best belangrijk!

Ellen Nauta
Burgemeester

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

INFO

GEMEENTERAAD

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

Raadsvergadering woensdag 18 mei 2022

Nieuwe mozaïekbank Goor 
in teken van bevrijding 
in Goor

Onthulling op 5 mei 2022
Op Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei 2022, wordt weer een 
nieuwe mozaïekbank onthuld in Goor. De Werkgroep 75 jaar 
Vrijheid heeft hiervoor het initiatief genomen. De gemeente Hof 
van Twente heeft vervolgens een opdracht verstrekt aan Stichting 
Stadslandbouw Hof van Twente voor deze bank. Wekenlang heb-
ben vrijwilligers gewerkt aan de bank in de showroom van Auto 
Haafkes in Goor.  
 
Het ontwerp is tot stand gekomen door Ina van de Riet, met in-
breng van de Goorse Selma Hoek. Elementen die in het ontwerp 
zijn verwerkt, zijn de vredesfakkel, de Nederlandse vlag én de 
Poolse vlag. Deze laatste omdat Goor op 8 april 1945 is bevrijd 
door het Poolse leger. Vanwege de situatie in Oekraïne is ook de 
Oekraïense vlag verwerkt in de bank, weliswaar niet in mozaïek 
maar door schildering van de houten zitelementen.  
 
De bank komt nabij het monument ‘Bomscherf’ in de Grotestraat 
te staan. De onthulling vindt plaats om 11.00 uur. Bij de onthulling 
zijn alle betrokken organisaties aanwezig, net als vertegenwoor-
digers van de Poolse en Oekraïense gemeenschap. Bovendien 
worden de volksliederen ten gehore gebracht. De onthulling 
wordt verricht door burgemeester Ellen Nauta.  

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op

Rectificatie; Plan Bentelo buiten (kavel 12) 
dit moet kavel 1 zijn, Bentelo                                                       
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit      
                       7 april 2022
Kevelhamlaan 12, Goor
het kappen van een boom                     21 april 2022
Stationsweg 22a, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling  7 april 2022
Holtdijk 6a, Markelo
het bouwen van een kapschuur en een mestopslag  19 april 2022

Vervolg       Ontvangen op
Averinkstraat 7, Delden
het aanleggen van een uitrit                  15 april 2022
Morsweg 16, Delden
het bouwen van een erker                 18 april 2022
Bolscher 8 (kavel 44 in het plan De Marke III 
fase 2), Hengevelde
het bouwen van een woning                    21 april 2022
Deventerdijk 12, Diepenheim
het herbouwen van een veldschuur voor sanitaire ruimte met 
oranjerie en het oprichten van een kampeerterrein      22 april 2022
Ruimersdijk 74, Diepenheim
het herbouwen van een schuur             25 april 2022
Stokkumerweg 58, Markelo
het kappen van een eik                   25 april 2022

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

Kamille 21, Delden
het plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak en achter-
dakvlak van de woning              4 juni 2022                                                               
Bentelosestraat 24a, Hengevelde
het verbouwen van een schuur tot een gastenverblijf    4 juni 2022                                                               
Heijinksweg 44, Goor                                                                         
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling      4 juni 2022
Amalialaan 2, Delden                                                      
het bouwen van een woning met bijgebouw 
en het aanleggen van een uitrit                4 juni 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg                          Reactie tot
                                                               
D.J. Bunschotenstraat 14, Goor
het realiseren van een micro brouwerij            8 juni 2022                                                               
Heijinksweg 48, Goor
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling  10 juni 2022                                                               
Slotsdwarsweg 8, Hengevelde                                                                        
het kappen van een eik (herplantverplichting)           10 juni 2022 
Helmersstraat 5, Goor                                                                       
het plaatsen van een dakkapel en het verbouwen 
van een woning                 10 juni 2022                                                                                                        

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente op woensdag 18 mei 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 besluitenlijsten van de vergaderingen van 6 april 
2022 en 12 april 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen
6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.      Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.    Bestemmingsplan 'Goor, herziening Grotestraat 91'

9.     Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Proodsweg 7 Ambt Delden

Meningvormend

10.  Erfgoedverordening 2022 gemeente Hof van Twente

11.  Afvalstoffenverordening

12.   Bovenverdieping in De Kaasfabriek Markelo geschikt 
       maken voor verhuur

13.   Ontwerpverklaring van geen bedenking voor het plaatsen 
van teeltondersteunende voorzieningen aan de Kieftenweg 
2 te Ambt Delden
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Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Informatie om te reageren 

Bezwaar  
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet eens 
bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-
zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.  

Beroep  
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de 
beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na 
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland 
te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen 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.    

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (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 spoed-
eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend.

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Het Wegdam 21, Hengevelde                     
het plaatsen van een bovengrondse dieselolietank
Suetersweg 3, Bentelo                     
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem 
Enterseweg 7, Goor                     
het starten van een bedrijf
Spechthorstweg 8, Goor                    
het starten van een bedrijf

Vervolg
Diepenheim
-  Vergunning voor de Kidsrun en Kastelenloop op 14 mei 2022. 
In verband hiermee worden de volgende verkeersmaatregelen 
getroffen:
-  vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur worden de volgende wegen 
gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen, alsmede het 
plaatsen van afzettingen:
• Grotestraat
• Looiersplantsoen
• Kuimgaarden 
• Hagen

-  vanaf 16.30 uur tot 22.00 uur worden de volgende wegen 
gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen, alsmede het 
plaatsen van afzettingen:
• Lochemseweg vanaf de Rondweg (N346)
• Grotestraat 
•Kuimgaarden
• De Hagen
• Raadhuisstraat 

-  de volgende wegen worden tijdelijk afgesloten m.b.v. verkeers-
regelaars op moment van doorkomst deelnemers:
•  Goorseweg voor zover gelegen tussen Borculoseweg en 

Wilsonweg – 1e Zomerdijk
• Dr. C.A.J. Quantstraat tussen 1e Zomerdijk en ob.s. Stedeke
• Prinsendijk (omleiding via de Bekkendammerweg en de Kleidijk)
• Watermolenweg, tussen Needseweg en Bekkendammerweg

-  op de Ruimersdijk, voor zover gelegen tussen de Raadhuis-
straat en de Wolbertusstraat wordt een parkeerverbod inge-
steld aan beide kanten van de weg. 

-  op de Raadhuisstraat, voor zover gelegen tussen Grotestraat 
en Ruimersdijk wordt een stopverbod ingesteld aan beide kan-
ten van de weg (25-04-2022)

-  Vergunning Voorjaarsfeest Markvelde van 20 t/m 22 mei 2022, 
Steenmorsweg 9-11. In verband hiermee zullen de volgende ver-
keersmaatregelen worden genomen
-  op 22 mei 2022 van 12.00 uur tot 18.00 uur zal de Steenmors-
weg gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide 
richtingen voor zover gelegen tussen de Kappenweg en de 
Deldensestraat (N740).

-  op 20 mei 2022 vanaf 18.00 uur tot 22 mei 2022 24.00 uur 
zal de Steenmorsweg worden ingesteld als éénrichtingsweg, 
voor zover gelegen tussen de Deldensestraat en de Kappen-
weg (inrijden vanaf de Deldensestraat).

-  op 20 mei 2022 vanaf 18.00 uur tot 22 mei 2022 24.00 
uur zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden 
van de Steenmorsweg, voor zover gelegen tussen de Delden-
sestraat en de Kappenweg (29-04-2022)

Goor
-  Vergunning Kleurrijk in de Hof op 21 mei 2022, De Höfte. In ver-
band hiermee wordt op 21 mei 2022 van 07.00 uur tot 18.00 uur 
de rechterzijde van de parkeerplaats De Höfte (kant Reggehof) af-
gesloten voor het regulier parkeren (02-05-2022)

Hengevelde
-  Vergunning Wandelvierdaagse Hengevelde van 16 mei t/m 19 mei 
2022, diverse wegen (28-04-2022)

Markelo
-  Vergunning Avond4daagse van 31 mei t/m 3 juni 2022, Beuken-
laantje 6 (25-04-2022)

-  Vergunning optreden ABBA Tribute Band op 27 mei 2022, Beuken-
laantje 6 (26-4-2022)

-  In verband met het overvliegen van de Lancaster zullen op 4 mei 
2022 van 15.00 uur tot 17.30 uur de volgende verkeersmaatrege-
len worden genomen:
-  de Bergweg zal worden ingesteld als éénrichtingsweg, voor zover 
gelegen tussen de kruising met de Schoolstraat en de kruising met 
de Langestraat (inrijden vanaf de Grotestraat).

-  er zal een parkeerverbod worden ingesteld aan de linkerzijde 
van de Bergweg (gezien vanaf van de Schoolstraat), voor zover 
gelegen tussen de kruising met de Schoolstraat en de kruising met 
de Langestraat (26-04-2022)

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

Heb jij groene vingers en wil je helpen met de 
belevingstuin onderhouden? 
Dan is deze vacature iets voor jou.

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Als bardienstvrijwilliger verzorg je, samen met een collega, de 
bestellingen van eten en drinken en je houdt de horeca gele-
genheid netjes. Er is een intensieve samenwerking met Aveleijn, 
waarbij op werkdagen, mensen met een beperking onder bege-
leiding werkzaam zijn op de Kinderboerderij. Hoewel je als vrij-
williger 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 drank-
je 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 van de organisatie 
Een speeltuin en kinderboerderij waar kinderen buiten kunnen 
spelen en leren, plezier maken en samen spelen. 

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

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze                      Reactie tot
De Stoevelaar 1, Goor                     
het tijdelijk brandveilig gebruik van een bouwwerk   18 juni 2022                                                                                                        

Verleende Omgevingsvergunning 
(uitgebreid) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening                       Reactie tot
Plasdijk 23, Markelo                     
het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting
              18 juni 2022                                                                                                        

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep            
Ensinkgoorsdijk 4, Markelo                     
het slopen van een schuur
Bentelosestraat ong. (achter de bedrijfshal van 
Haaksbergerstraat 1), Hengevelde                     
het plaatsen van een communicatiemast

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                                Reactie tot
Gorsveldweg 6c, Hengevelde                     
het bouwen van een jongvee stal            4 juni 2022                                                                                                        

Melding mobiel puinbreken 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Katiersweg 6-8, Bentelo                 
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, periode van 13 
mei t/m 13 augustus 2022

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

Delden
-  Vergunning Circus Bossle van 18 t/m 22 mei 2022, Cramers-
weide (29-04-2022)


