
HOFNIEUWS 6 JULI
2022

www.hofvantwente.nl

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

Hof van Twente en onze toekomst: 
heb jij 10 minuten om aan te geven wat jij belangrijk vindt?

Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld dat bijvoorbeeld gaat over huizen en bedrijfsgebouwen, wegen en fietspaden, water, bodem, natuur 
en cultureel erfgoed. Iedere gemeente maakt er een, ook Hof van Twente. En dat willen we samen met onze inwoners doen.  

Niemand beter dan jij weet wat er nodig is om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen in de kern of buurtschap waar je woont. Als we 
buiten om ons heen kijken, zien we een prachtige gemeente met veel groen, bijzondere historie en kernen met elk hun kenmerkende eigenschap-
pen. Wat willen we behouden, waar zijn ontwikkelingen wenselijk en welke zijn dat dan?  Dat wordt de kern van de omgevingsvisie.  

Het gaat ook over het slim verbinden met sociale onderwerpen, zoals gezondheid en noaberschap. Over het stimuleren van nieuwe initiatieven, 
over het behouden/versterken van onze kwaliteiten en over de verschillende bijzonderheden van onze kernen.  

Tot 15 juli kun je ons meegeven welke onderwerpen je belangrijk vindt, zowel voor de Hof van Twente in het geheel als voor de kern of buurtschap 
waarin je woont. Je vindt die vragenlijst op https://o-visiehofvantwente.ireporting.nl

Op www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie houden we je steeds op de hoogte van de voortgang van het project. Met de vragenlijst halen we nu 
vooral op welke thema’s belangrijk zijn, in het najaar gaan we die thema’s verdiepen. Daarvoor komen we op bezoek in de verschillende kernen. 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!      

Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum 
of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.  
Wanneer:  dinsdag 12 juli 2022                                                                                                            
Hoe laat:   10.00 - 11.30 uur
Waar:      Bibliotheek Goor, de Höfte 9, Goor      
  
Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een 
van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Dage-
lijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te 
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.

Column Ellen Nauta

Sluipenderwijs
Sluipenderwijs is het ontstaan. Mijn irritatie en ook onbegrip voor het negatief wegzetten 
van gemeenten. Gemeenten zouden ‘niet willen’, ‘niet in staat zijn’, ‘tegenwerken’. Dat 
beeld wordt uitgedragen en gevoed door onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en 
door leden van het Kabinet. Nou zal ik de laatste zijn om te zeggen dat gemeenten alles 
goed doen. Natuurlijk niet, en daar moeten we ons ook altijd van bewust zijn en aan 
werken. Maar het beeld dat nu geschetst wordt, klopt toch echt niet. 

Gemeenten staan het dichtst bij de inwoners. Daardoor voelen zij ook als eerste de ge-
volgen van het beleid uit Den Haag, dat is logisch. Als alles goed gaat, is er over dat 
beleid vooraf volop contact tussen de verschillende overheidslagen: lokaal, provinciaal 
en nationaal. En met allerlei belangengroepen in het land die met dat beleid te maken 
hebben of krijgen. Op die manier is er vooraf al nagedacht over alle haken en ogen die 
de uitvoering van het beleid in de praktijk kan tegenkomen. Maar die noodzakelijke af-
stemming is er steeds minder. En dan groeit de kloof tussen beleid en uitvoering. 

Door het ontbreken van afstemming worden gemeenten verrast door beleid dat zij moeten uit-
voeren. En als het even tegenzit ook nog eens zonder het noodzakelijke geld om alles goed te 
kunnen uitvoeren. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de jeugdzorg. De vluchtelingenop-
vang is een van de meest actuele kwesties waar te weinig afstemming is, en ook nog eens met 
een beperkte groep van 25 burgemeesters die daardoor in een vreemde spagaat worden gebracht. Ook hier wordt het beeld neergezet 
alsof gemeenten geen vluchtelingen willen plaatsen en dat door dat lakse optreden Ter Apel overstroomt. Gemakshalve wordt daarbij ver-
geten dat er een groot woningtekort in Nederland is met lange wachtlijsten; dat het Rijk het COA (Centrale opvang asielzoekers) heeft af-
geschaald nadat de eerdere vluchtelingenstromen minder werden, waardoor deze organisatie haar werk niet behoorlijk kan 
uitvoeren; dat ook gemeenten kampen met steeds grotere personeelstekorten terwijl het aantal taken blijft toenemen... En we vergeten 
al die gastgezinnen die hun deuren openstellen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne en talloze vrijwillige initiatieven om status-
houders zich thuis te laten voelen. Bovendien wordt dat beeld versterkt door dreigende woorden: als gemeenten niet luisteren, dan 
kan het kabinet dwangmaatregelen gebruiken. Gemeenten als uitvoeringsloket van nationaal beleid. Wat gaat er verkeerd? 

De laatste kabinetsplannen over het stikstofbeleid stuiten op onbegrip, woede en verzet. Gewelddadig verzet dat zich bovendien 
richt tegen ambtsdragers en hulpverleners, moet natuurlijk altijd worden veroordeeld. Maar die emoties komen wel ergens vandaan. 
Van te lange onduidelijkheid en rechtsonzekerheid, van het gevoel niet gehoord te worden, het gevoel onredelijk en onrechtvaardig 
behandeld te worden. Dat gevoel ontstaat sluipenderwijs en gaat verder dan irritatie en onbegrip. 

Wat zijn we ver afgedreven van dat noodzakelijke overleg dat ik eerder noemde. We komen steeds meer tegenover elkaar te staan 
en escaleren steeds sneller. We verliezen begrip en respect voor elkaar. Het is een heilloze weg die ons steeds verder afbrengt van 
oplossingen voor belangrijke problemen. Samenwerken is geen soft woord, het is zo actief als wat. Net als luisteren, aanspreken en 
proberen. Dat begint klein, bij de mensen om wie het gaat, bij het gebied waar het om gaat. Dat weten we allang, alleen vergeten 
we het steeds vaker. Ik neem mij voor om irritatie en onbegrip te lijf te gaan met luisteren, aanspreken en proberen. Klein doen, stap 
voor stap en volhouden. Wilt u hierover in gesprek? Stuur dan een mail naar: column@hofvantwente.nl

Ellen Nauta
Burgemeester

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

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op 
locatie geven OV-ambassadeurs advies 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.

Voor sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt 
hebben van het openbaar vervoer. Door de OV-ambassadeurs vra-
gen te stellen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! 
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Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Wethouder 
Goselinkstraat 5 Hengevelde'

Van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan  'Buitengebied Hof van Twente, herziening Wet-
houder Goselinkstraat 5 Hengevelde' voor een ieder ter inzage.
Voor de Wethouder Goselinkstraat 5 in Hengevelde is een plan 
ontwikkeld voor de realisatie van een compensatiewoning met bij-
gebouw, met toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor 
wordt op meerdere locaties in de gemeente in totaal 1000 m² aan 
landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het 
plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het bui-
tengebied. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken 
is deze herziening van het 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.BGxWthGoslnk5-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.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Dekkersveldweg 4, Ambt Delden                                                
het bouwen van een woning                    16 juni 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening          Reactie tot
Haaksbergerstraat 6 b, Hengevelde
het bouwen van een overkapping             5 augustus 2022 
Marktstraat 16, Delden
het plaatsen van zonnepanelen         6 augustus 2022
Deldensestraat 101, Goor
het plaatsen van een tijdelijke woonunit              9 augustus 2022                                                               
Suetersweg 10, Bentelo
het bouwen van een werktuigenberging            10 augustus 2022 
Bernhardstraat 58 in Delden
het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit         11 augustus 2022
Den Hof 12, Delden
het plaatsen van een erfafscheiding           11 augustus 2022                                                               
Kamille 39, Delden
het plaatsen van een erfafscheiding             12 augustus 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Deldensestraat 112, Goor                                 
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Kern en buitengebied, Diepenheim                                 
het plaatsen van 23 Rietman zuiltjes 

Verleende 
Omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
De Stoevelaar 1, Goor
het brandveilig gebruik van een bouwwerk          6 augustus 2022 

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

De Dennen 7 b, Delden
het veranderen van het bedrijf

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Rijssenseweg 18 Markelo'

RECTIFICATIE
Op 29 juni 2022 hebben wij onderstaand bestemmingsplan gepu-
bliceerd en ter inzage gelegd. Gebleken is echter dat de wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerp niet goed zijn doorgevoerd in het 
vastgestelde bestemming. Dit is inmiddels hersteld. Daarom wordt 
het plan nu opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Op 14 juni 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssen-
seweg 18 Markelo' gewijzigd vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 18 bevindt zich een woonperceel met daar-
achter gelegen een agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan om 
ter plaatse een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. Het beoog-
de kampeerterrein bevindt zich grotendeels op het agrarisch perceel 
en voor een klein deel op het woonperceel. Het initiatief is niet in ove-
reenstemming met het geldende bestemmingsplan. Tevens dient voor 
de bouw van gebouwen op de camping sloopcompensatie plaats 
te vinden. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te 
maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.  

Tegen het ontwerpplan zijn vijf zienswijzen ingediend die deels heb-
ben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Alle wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de zienswij-
zennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Rijssenseweg 18 Markelo’. De grootste aanpassing be-
staat uit het verkleinen van het kampeerterrein.

Het vastgestelde plan ligt van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 
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.BGxRijsswg18-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. 

Vervolg
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.

Vervolg
Buitenhof 2, Bentelo 
het bouwen van een woningt                         23 juni 2022
Bomhof 84, Hengevelde
het bouwen van een woning                        23 juni 2022
Kerkstraat 7, Hengevelde
het kappen van een eik             28 juni 2022
Polmaten ongenummerd, Goor                                              
het bouwen van een bedrijfshal            23 mei 2022
Wilsonweg 2, Diepenheim                                               
het verbouwen van een woning                  21 juni 2022
Zwaluwstraat 24, Delden                                               
het verbouwen van een woning                         22 juni 2022
Kuipersweg 1a, Ambt Delden                                               
het verbouwen van een woning                 23 juni 2022
nabij Dekkersweg 3, Ambt Delden                                               
het betreft een gestuurde boring onder het Twentekanaal 
ten behoeve van een 110 kV kabelverbinding            24 juni 2022

Ontwerpbesluit  intrekking 
omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure                                                                  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze  
          Reactie tot
Haven 2, Goor 
het intrekken van een omgevingsvergunning, voor het onderdeel 
opslag van en handel in zaden, gewasbeschermingsmiddelen en 
agrarische benodigdheden.   8 september 2022
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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

BUDDY VOOR VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

Wil jij je inzetten voor de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne? Wij zijn op zoek naar enkele bege-
leiders voor opvanglocaties in Diepenheim, Henge-
velde en Markelo. 

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Je wordt ingezet bij de opvang in een gemeentelijke opvanglo-
catie en wordt als buddy gekoppeld aan een persoon of gezin. 
In deze rol ondersteun je Oekraïense vluchtelingen. Je bent 
vraagbaak voor allerlei praktische zaken en helpt ze indien 
nodig (administratieve zaken, dagelijks leven, de situatie in 
Oekraïne, enzovoort). Je gaat af en toe bij ze op bezoek bij 
de opvanglocatie en hebt verder contact via telefoon, mail of 
app. Je hebt een rol als ondersteuner, niet als hulpverlener.

Jouw profiel
Je bent flexibel in je tijd en spreekt en verstaat basis Engels. 
Je bent voldoende vaardig om met vertaal apps te werken. 

Werkuren per week/maand
Je inzet verschilt per week. In het begin kost het je meer 
tijd in verband met kennismaking met de omgeving en het 
regelen van administratieve zaken, zoals inschrijving bij de 
gemeente. Het is fijn als je flexibel bent in je tijd.

Wij bieden 
Begeleiding door de coördinator van Salut. Onderling con-
tact met andere vrijwilligers/buddy’s door middel van bijeen-
komsten en een digitaal platform. Onkosten worden vergoed. 

Doelstelling van de organisatie 
Salut zet zich in voor het welzijn van de inwoners in gemeente 
Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met vrijwil-
ligers. Zo ook voor vluchtelingen uit Oekraïne. Door het bieden 
van ondersteuning dragen wij bij aan goede opvang en de zelf-
redzaamheid van de vluchtelingen. 

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 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 weken na 
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland 
te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen beslui-
ten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan 
dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend 
tegen het ontwerpbesluit.  

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden 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 ge-
bruik 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 beroepsproce-
dure 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.

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden
-  Alcoholwetvergunning Hotel de Zwaan, Langestraat 2 (27-06-
2022)

-  Vergunning Houtstad Delden van 15 t/m 17 juli 2022, Morsweg 
23 (29-06-2022)

-  Vergunning vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Sparta 
en Heracles op 15 juli 2022, Langestraat 155 (30-06-2022)

-  Vergunning Rolstoelvierdaagse van 25 t/m 29 juli 2022, diverse 
wegen. In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatre-
gelen worden genomen:

•  op maandag 25 juli 2022 van 18.00 uur tot 22.30 uur zullen 
de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen:
-  Langestraat (voor zover gelegen tussen de Hengelosestraat en 
de Spoorstraat);

-  Spoorstraat (voor zover gelegen tussen de Langestraat en de 
Stationsweg);

- Stationsweg;
- Dr. Gewinstraat;
- Zuiderhagen;
- Zuidwal;
- Kortestraat;
-  Ressingplein (vanaf 15.00 uur ook enkele parkeerplaatsen 
t.h.v. Ressingplein 1).

-  van dinsdag 26 juli 2022 t/m vrijdag 29 juli 2022 zal de Lange-
straat worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen, 
voor zover gelegen tussen de Langestraat 79 (Parochiehuis) en Lan-
gestraat 65a (La Patoe); 

-  i.v.m. de intocht van de deelnemers zal op vrijdag 29 juli 2022 van 
14.30 uur tot 17.00 uur of zoveel korter of langer als gewenst dan 
wel noodzakelijk is, de Langestraat, vanaf Langestraat 2 (Hotel 
Restaurant “De Zwaan”) tot Langestraat 79 (het Parochiehuis) ge-
sloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen 
en tevens alle zijwegen die uitkomen op dit afgesloten gedeelte.

-  van 26 t/m 29 juli 2022 zal een parkeerverbod worden inge-
steld aan beide zijden van de Langestraat, voor zover gelegen 
tussen Langestraat 65a en Langestraat 79. (29-06-2022)

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.

Voornemen 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 verblijf-
plaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. 
Daarom heeft ons college het voornemen de volgende personen 
uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar 
het adres: onbekend. 

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

S.S.S. Tempessy

A. Zaazaa

A. Brittet

N. El Malki

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022

Vervolg
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. 

Vervolg
Diepenheim
-  Vergunning Gardensongs op 21 augustus 2022, Raadhuisstraat 8 
en diverse tuinlocaties. (29-06-2022)

Melding incidentele festiviteit

De volgende meldingen voor het overschrijden van de ge-
luidsnormen zijn geaccepteerd:

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
-  Eetcafé de Burgemeester van 25 t/m 29 juli 2022, Lange-
straat 73 in Delden

- Café Buddy's op 8 juli 2022, Deldensestraat 74 in Goor


