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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

Zorgen over corona 
of hulp nodig? 
Het coronaloket van Salut helpt!

Een vaccinatie halen in Goor 
GGD Twente start een tijdelijke vaccina-
tielocatie aan de Grotestraat 84 in Goor, 
De GGD is  van 16 tot en met 20 februari 

aanwezig. Vanaf 10 februari  kunnen inwoners een afspraak in-
plannen. Bij deze tijdelijke locatie kunnen mensen met en zonder 
afspraak terecht voor de boostervaccinatie (vanaf 18 jaar), maar 
ook voor een eerste of tweede vaccinatie. Na 20 februari gaat de 
tijdelijke locatie naar een andere plek in Twente. 

Samen met gemeenten in onze regio kijken we waar er kleinscha-
lig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt 
iedereen die dat wil, de kans om zich te laten vaccineren tegen 
corona. Voor mensen die zelf moeilijk op een grote priklocatie
kunnen komen, omdat ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn, is 
vaccineren in de wijk een oplossing. U kunt een afspraak maken 
voor de coronavaccinatie via de website coronatest.nl of telefo-
nisch via 0800-7070, u kunt ook zonder afspraak naar de locatie 
komen. 

Vaccinatie van kinderen
Op donderdagmiddag 17 februari kunnen er in Goor kinderen 
van 5 tot en met 11 jaar worden gevaccineerd. U moet hier-
voor wel een afspraak maken. Dat kan telefonisch op 0800 - 
7070. Op donderdagmiddag 7 april komt de GGD terug voor de 
tweede prik van de kindervaccinatie. 
Dit is op een andere locatie in Goor; namelijk in de Reggehof 
(De Höfte 5). Ook hiervoor moet u een afspraak maken.

Parkeren
U kunt parkeren op Parkeerterrein De Höfte. Het terrein is bereik-
baar via de Herman Heijermanstraat. Let op, dit parkeerterrein 
heeft deels een blauwe zone. Zorg dus dat u een parkeerschijf bij 
u heeft. De vaccinatielocatie is bereikbaar via de passage langs 
de bibliotheek.

Brandweer Twente zoekt nieuwe collega’s

Houd jij het hoofd koel in stressvolle situ-
aties? Ben je niet bang voor hoogtes en 
wil je hulp verlenen aan mens én dier? 
Oftewel: ben jij ON FIRE? Dan match 
jij met Brandweer Twente! Brandweer 
Twente zoekt voor 17 kazernes collega’s 
die zich willen inzetten voor een veilig 
Twente. Op maandag 7 februari heeft de 
brandweer Twente de online campagne 
voor het werven van vrijwilligers afge-
trapt. Word vrijwilliger bij de warmste 
werkgever van Nederland!

‘Sophie is 24/7 ON FIRE’. Sophie laat zien dat 
ze naast haar werk als arts ook een bijdrage kan 
leveren aan een (brand)veiliger Twente. Als de 
pieper gaat, springt zij in de rode brandweerwa-
gen en verleent hulp aan mens én dier. Hoe past 
Brandweer Twente in jouw leven?

Bij Brandweer Twente zijn bijna 700 vrijwilligers actief. Sophie, Mariska en Hans bestrijden samen met hun collega’s jaarlijks ruim 4.000 
incidenten. “Vanuit onze 29 kazernes in Twente werken we 24 uur per dag aan een veilig Twente. Ieder jaar zoeken we weer enthousiaste 
vrijwilligers zoals Sophie die zich hiervoor willen inzetten”, aldus Rob Bokdam, sectorhoofd Repressie bij Brandweer Twente. Het werk 
bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtof-
fers. Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Match jij met Brandweer Twente?

Wij zoeken enthousiaste en gedreven vrijwilligers voor de kazernes van Boekelo, Borne, De Lutte, Delden, Den Ham, Diepenheim, Goor, 
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo Noord, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen, Vroomshoop en Weerselo.

Twente kan op jou rekenen!
Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten voor een uitruk op de kazerne kunnen zijn (op basis 
van vrije opkomst). Zeker als je overdag beschikbaar bent voor de brandweer, hebben we kans op een match! Je wordt onderdeel van een 
hecht team binnen een kazerne. Je ontvangt als vrijwilliger een vergoeding voor opleiding, oefeningen en bent inzetbaar bij calamiteiten. 
Je inzet als vrijwilliger is cruciaal, de inwoners van Twente rekenen altijd op de brandweer.

Flexwerkende vrijwilligers op kazernes
Steeds meer mensen werken in verband met Corona thuis. Juist in deze situatie kun jij het verschil maken! Ben je niet gebonden aan een 
vaste werkplek, dan biedt Brandweer Twente gratis werkplekken met voorzieningen aan. Dat is win-win. Je kunt je (eigen) werk vanuit de 
kazerne doen, waarbij de kans bestaat dat de pieper gaat om hulp te verlenen. Je bent verbonden aan een kazerne en je maakt deel uit 
van het lokale team. Als flexwerker werk je gemiddeld twee dagen in de week in de kazerne en rukt bij een alarmering uit. Wanneer kom 
jij op één van onze kazernes werken?

Kom werken bij de warmste werkgever van Nederland
Wil jij je als brandweervrijwilliger inzetten voor mens en dier in Twente? Laten we samen uitzoeken hoe we dat slim kunnen combineren met 
jouw studie of baan, jouw levensstijl en thuissituatie. Ben je benieuwd hoe een drukke baan te combineren is met de vrijwillige brandweer? 
Kijk dan op www.werkenbijbrandweertwente.nl en word ook vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland! Sollicieren kan tot en 
met maandag 7 maart.

Bij het coronaloket van Salut kunt u terecht met een hulpvraag 
over corona. Het coronaloket is van maandag t/m vrijdag van 
9:00 tot 17:00 uur bereikbaar en geopend. 

Hulp bij het aanmaken van een coronabewijs (QR-code)
Met de CoronaCheck-app kunt u een coronatoegangsbewijs ma-
ken (QR-code). Heeft u hulp nodig bij maken van een coronabe-
wijs? Of heeft u geen smartphone met internet? Neem dan contact 
op met Salut. Wij helpen u graag verder!

Gratis zelftesten afhalen
De gemeente Hof van Twente stelt gratis zelftesten beschikbaar 
voor inwoners met een kleine beurs. Deze zijn verkrijgbaar bij het 
Coronaloket van Salut. Kunt u niet naar het loket komen? Bel ons 
en dan lossen we het samen op.

Contact opnemen
Bel 0547-260053, app 06-20894999, mail info@salut-welzijn.nl 
of loop binnen aan de Grotestraat 86 in Goor.

Cursus ‘Rijbewijs op Herhaling’ 
voor mensen vanaf 70 jaar uit 
Delden, Bentelo, Hengevelde en 
buitengebied Ambt Delden

Wilt u zich als ervaren bestuurder van een auto graag eens laten 
bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Wilt u daarbij ook 
nog eens tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijk rijden? 
Grijp dan uw kans! Veilig Verkeer Nederland Hof van Twente 
biedt u in samenwerking met Gemeente Hof van Twente een cur-
sus ‘Rijbewijs op Herhaling’ aan.

Het theoriegedeelte bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 2 uur. Een 
deskundig voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u bij 
over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. U 
kunt daarbij denken aan de turbo rotondes, spitsstroken, nieuwe 
belijningen enz.

Het praktijkgedeelte beslaat 1 praktijkrijles, en u gaat 1 uur rijden 
in uw eigen auto met een ervaren en erkend rij-instructeur. Na 
afloop wordt deze rit besproken en ontvangt u een certificaat.
De theorie- en praktijkbijeenkomsten hebben een informatief ka-
rakter, het is geen examen. Na afloop ontvangt u een theorie-
boekje en een certificaat van deelname.

De eigen bijdrage  voor de praktijkrijles bedraagt 15 euro.

We willen graag in maart 2022 deze cursus geven aan bestuur-
ders vanaf 70 jaar uit Delden, Bentelo, Hengevelde en buitenge-
bied Ambt Delden uit de Gemeente Hof van Twente. De personen 
waar het om gaat ontvangen hiervoor een uitnodiging. In 2021 
heeft de groep Markelo en Goor met veel enthousiasme  meege-
daan aan deze cursus.

Fijn als u zich opgeeft! Wij houden ons wel aan de coronamaat-
regelen die er op dat moment gelden.

Wij hopen op een goede opkomst. 
M.Raanhuis, secretaris/penningmeester VVN Hof van Twente, 
telefoon: 0647448670

Woonvisie Hof van Twente 
2021-2025

De raad heeft op 15 december 2021 de Woonvisie Hof van 
Twente 2021-2025 vastgesteld.

De Woonvisie Hof van Twente 2021-2025 beschrijft de ambities 
van de gemeente op het gebied van wonen. De gemeente wil de 
komende periode inzetten op: 

• versnellen van woningbouwproductie 
• realiseren van betaalbare woningen 
•  doorstroming op de woningmarkt, door de juiste woning op de 

juiste plek 
• de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken 
•  waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in de kernen en het 

buitengebied 
• bouwen aan een inclusieve samenleving 

Het besluit is in werking getreden op 16 december 2021. U kunt 
het besluit inzien op onze website www.hofvantwente.nl en op 
www.overheid.nl

Meer bloemen en kruiden in 
bermen en langs sloten door 
anders maaien

Om meer soorten planten te laten groeien en de lee-
fomstandigheden voor dieren te verbeteren gaat de 
gemeente bermen en sloten anders maaien. Vorig jaar 
zijn alle bermen en sloten onderzocht. Er is gekeken 
welke planten daar groeien. Om bepaalde planten 
te beschermen en de groei ervan te stimuleren wordt 
het maaien daarop afgestemd. Zo ontstaan bloeiende 
bermen met meer verschillende plantensoorten, bel-
angrijk voor meer biodiversiteit. 

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk? 
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, zuurstof, vruchtbare grond 
en een stabiel klimaat. Variatie in soorten is belangrijk, zo blijft 
de natuur in evenwicht. Wanneer we te netjes met onze natuur 
omgaan door alles strak te onderhouden en glad te maaien ver-
dwijnen plantensoorten, insecten, vogels, etc. Plaagdieren zoals 
bijvoorbeeld de eikenprocessierups of planten die schade bren-
gen aan gewassen krijgen de overhand. Voor een gezonde lee-
fomgeving kunnen we niet zonder biodiversiteit. Omdat we vaak 
strak gemaaide bermen gewend zijn, is het wel even wennen aan 
de ruigere begroeiing. 

Wat verandert er aan het maaien? 
Bij de uitvoering gaan we ander materiaal toepassen, bijvoorbe-
eld het gebruik van een ecokop waardoor zaden en kleine insec-
ten in de bermen en sloten blijven leven. Door het gebruik van een 
geautomatiseerd systeem (GIS-systeem) weet de bestuurder van 
de maaimachine hoe en waar gemaaid moet worden. 

Plan van aanpak 
U kunt het plan van aanpak lezen op onze website. Wij geven 
onze maaiers opdracht om dit plan van aanpak uit te voeren zo-
dat een betere biodiversiteit ontstaat. U kunt helpen door niet zelf 
bermen en sloten te maaien die in beheer van de gemeente zijn. 
Wilt u meer weten over het maaien of over dit plan van aanpak 
dan kunt u contact opnemen met Lieuwe Oost van gemeente Hof 
van Twente.

Met 23 vrijwilligers zijn maar liefst 1129 zaailingen geoogst! 

Vrijwilligers uit Hof van Twente, hebben afgelopen 
zaterdag beuk, berk en grove den op het Landgoed 
Twickel geoogst. Daarbij waren enthousiaste raadsle-
den en zelfs mensen uit Hengelo, Enschede en Almelo aanwezig. Maar liefst vijf eigena-
ren van plantlocaties deden ook mee waardoor de zaailingen direct bij hun plantlocaties 
ingekuild zijn. Met nog een kleine maand te gaan staat de teller nu op meer dan 9000 
zaailingen. 

Huidige en toekomstige raadsleden van Gemeentebelangen, PvdA, GroenLinks en In Beweging staken de 
handen uit de mouwen om met inwoners mee te helpen aan meer bomen in de Hof van Twente. Alle vrij-
willigers werden welkom geheten bij Rentmeesterij Twickel. Vanuit daar vertrok de stoet naar de oogstlocatie. Na een korte instructie en 
toelichting door bosbaas Jasper de Groot van Stichting Twickel ging iedereen met enthousiasme aan de slag. Er is hard gewerkt in goede 
sfeer en prachtige omgeving. 

Help mee bij oogst- en plantdagen
Dit weekend hopen we de 10.000e zaailing te oogsten. Dat is extra feestelijk. 
Wil je ook meehelpen, meld je dan aan via de boomplanner, te vinden op: https://bomenplanner.meerbomen.nu

De komende weken staan de volgende activiteiten gepland bij jou in de buurt:

Zaterdag 12 februari wordt er bij Landal Hellendoornse Berg (Tunnelweg 7 F, 7448 RV Haarle) geoogst van 10.00-13.00 uur. 
We oogsten berk, grove den en mogelijk krentenboompjes.

Woensdag 16 februari wordt er een houtwal aangeplant bij locatie Onderlandhuis aan de Oudegoorseweg 4 in Diepenheim. 
We planten een houtwal aan in eenbiodiverse mix.

Zaterdag 19 februari wordt er in Markelo aan de Potdijk geoogst. We verzamelen op het grasveld tegenover het tennisveld en het 
zwembadterrein. We oogsten berk, Amerikaanse eik, vuilboom, krentenboompjes.

Meer informatie: (boomwerkgroephvt@gmail.com). www.groeneloperhofvantwente.nl
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Bestemmingsplan Buitengebied 
Hof van Twente, Veegplan 2020 
in werking getreden

Op 1 februari 2022 heeft de voorzieningenrechter 
van de Raad van State een uitspraak gedaan over 
het Veegplan 2020. De uitkomst is positief voor de 
111 deelnemende erven, omdat het Veegplan voor 
hen in werking is getreden. De deelnemers kunnen 
verder met hun plannen, doordat de gemeente nu de 
omgevingsvergunningen kan verlenen.  

Het Veegplan 2020 is op 5 oktober 2021 vastgesteld door de 
gemeenteraad. In het Veegplan 2020 worden kleinschalige ini-
tiatieven van 111 deelnemende erven in het buitengebied bij 
elkaar geveegd in 1 procedure.Op 18 januari 2022 is er bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den 
Haag een zitting geweest waarin twee verzoeken om een voor-
lopige voorziening te treffen zijn behandeld. In de verzoeken 
werd gevraagd om het bestemmingsplan niet in werking te laten 
treden tot en met behandeling van het beroep, met als gevolg 
dat er geen vergunningen konden worden verleend. Op 1 febru-
ari 2022 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State 
hierover uitspraak gedaan. Het gevolg van deze uitspraak is 
dus dat het Veegplan 2020 in werking is getreden voor de 111 
deelnemende erven. 

Wethouder Meulenkamp is blij met het nieuws. “Door deze uit-
spraak kunnen 111 erven door met de plannen. Enkele deel-
nemers zaten echt te springen om een omgevingsvergunning 
die we nu gelukkig kunnen verlenen. De eerste vergunningen 
zijn al verleend. Het veegplan 2020 zorgt, net als de edities in 
2018 en 2019, voor veel ontwikkeling en leefbaarheid in onze 
buurtschappen. Er worden woningen toegevoegd op bestaande 
erven, waarbij we ervoor waken dat agrarische bedrijven niet 
worden belemmerd. Met dit veegplan wordt ruim 18.000 m² 
aan leegstaande, verouderde stallen gesloopt. Tevens zorgt dit 
voor werkgelegenheid voor lokale bedrijven, zoals  aannemers 
en architecten.”

Eén onderdeel van het Veegplan 2020 is geschorst door de 
voorzieningenrechter van de Raad van State. Het gaat om het 
kunnen realiseren van een (kleine) windmolen bij bijvoorbeeld 
een agrarisch bedrijf, binnen het bouwvlak, met een maximale 
ashoogte van 15 meter voor eigen energiebehoefte. Het schor-
sen van dat onderdeel heeft geen gevolgen voor de 111 deelne-
mende erven. Er zijn verder geen lopende aanvragen voor der-
gelijke windmolens met een maximale ashoogte van 15 meter.  

BEKENDMAKINGEN9 FEBRUARI 2022

Ontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied Hof van Twente, wijziging 
Stoevelaarsweg 19 Markelo
Van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging 
Stoevelaarsweg 19 Markelo' voor eenieder ter inzage.

Aan de Stoevelaarsweg 19 te Markelo is er een plan gemaakt 
om 1.496 m2 aan vrijkomende agrarische bebouwing te saneren 
om vervolgens een enkele woning (met een maximale inhoud van 
1250 m3) terug te bouwen in het kader van de Rood voor Rood 
regeling. Er is een ontwerp wijzigingsplan opgesteld. In dit wijzi-
gingsplan wordt aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in overeen-
stemming is met een goede ruimtelijke ordening.

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.BGxStoevelaarswg19-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college 
van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 
54, 7470 AB Goor. 

9 februari 2022. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                 Ontvangen op
Bronnincreef 10, Goor
het kappen van een boom                         31 januari 2022
Grotestraat 31, Goor 
het verstevigen van de fundering van een woning  12 januari 2022
Goorsestraat ongenummerd, Hengevelde 
het aanleggen van een uitrit           19 januari 2022
Goorseweg 58, Markelo
het bouwen van een bedrijfswoning          20 januari 2022           
Barloseweg ongenummerd, Ambt Delden
het aanleggen van een fietspad en het kappen van bomen   
         25 januari 2022           
Veldhuisweg 1, Ambt Delden
het aanleggen van een zwemvijver, het aanleggen van parkeer-
plaatsen, het plaatsen van een erfafscheiding en het kappen van 
bomen                                26 januari 2022
Deldensestraat 3, Diepenheim
het bouwen van een werktuigenberging           28 januari 2022
Het Elferink 8, Diepenheim
het verbouwen van een voormalig waterreservoir tot een woning 
                               31 januari 2022
Kappelaarsdijk 7, Markelo
het kappen van drie fijnsparren                 1 februari 2022
Hogedijk ongenummerd, Markelo
het tijdelijk verbreden van een uitrit t.b.v. bouwverkeer18 januari 2022
Diepenheimsestraat 
t.h.v. huisnummer 2, Diepenheim
het kappen van een kastanjeboom                    3 februari 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                            Reactie totDalkruid 9, Delden                                                                        
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning      
           14 maart 2022
Kieftenweg 12, Bentelo
het bouwen van een bijgebouw                         15 maart 2022                                                               
Stokkumerweg 33, Markelo
het kappen van een esdoorn         12 maart 2022
Grotestraat 29, Goor                                                                                    
het kappen van een Amerikaanse Linde                 16 maart 2022
Beldsweg 14 a, Ambt Delden                                                                                    
het afzetten van een houtopstand                        16 maart 2022
Fluttert 3, Hengevelde                                                                                    
het bouwen van een woning                        16 maart 2022
Kanaaldijk 4, Ambt Delden                                                                                    
het bouwen van een woning met inwoning met bijgebouw                  
           16 maart 2022
Noordwal 72, Delden                                                                                    
het kappen van drie bomen                      17 maart 2022
Gorsveldweg 32 a, Bentelo                                                                       
het bouwen van een woning met bijgebouwen       17 maart 2022
Bolscher 20, Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 50)                       17 maart 2022
                   

Vervolg                      Reactie tot
Bolscher 18, Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 49)                       17 maart 2022                                                           
Bolscher 16, Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 48)                       17 maart 2022                                                           
Bolscher 14, Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 47)                       17 maart 2022                                                           
Raanhuisstraat 18, Delden                                                                                  
het bouwen van een carport en een dakopbouw     17 maart 2022
1e Zomerdijk ong. 
(nabij huisnummer 1), Diepenheim                                                                               
het aanleggen van een boomgaard en een poel    17 maart 2022
Kluunvenneweg 7, Markelo                                                                                 
het bouwen van een berging                    16 maart 2022
Deldensestraat 8, Diepenheim                                                                                 
het kappen van twee eiken                        18 maart 2022
(herplantverplichting)

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Volkering 16, Goor                                           
het bouwen van een dakopbouw op een garage

Bollenweg 9c en 9d, Ambt Delden                                    
het aanleggen van twee gesloten bodemenergiesystemen

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 
Spechthorstdwarsweg ongenummerd, Goor                                     
het starten van een bedrijf
Molenstraat 80, Delden                              
het oprichten en het in werking hebben van een inrichting 
(Eschmolen)
Hagenweg 1, Ambt Delden                                  
het veranderen van het bedrijf
Twickelerlaan 19, Ambt Delden                                
het bouwen van een stal en wijziging veebezetting
Needsestraat 1a, Hengevelde                                 
het veranderen van het bedrijf

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.
Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ont-
moeten, 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

MAATSCHAPPELIJK BEGELEIDER 
VLUCHTELINGENWERK HOF VAN TWENTE

Vind jij het belangrijk dat een statushouder een 
nieuw bestaan op kan bouwen en wil jij daarbij 
ondersteunen, dan is deze vacature iets voor jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Coachen en begeleiden van nieuwkomers/statushouders 
(vluchtelingen met verblijfsvergunning) richting een zelfstandig 
bestaan binnen de samenleving. Door ondersteuning onder 
andere met taallessen, huisvesting, inkomsten en uitgaven, 
normen en waarden en eventueel school en opvang voor kin-
deren. Dit doen we met behulp van een checklist. Bekijk hoe 
een dag van een maatschappelijk begeleider eruitziet. 
https://youtu.be/MgwZ5vEEtgA

Jouw profiel
Jij kan zelfstandig werken bent enthousiast, gemotiveerd en 
geïnteresseerd in andere culturen.

Werkuren per week/maand
2 dagdelen per week, in het begin is het een grotere tijds-
investering later zal dat minder worden.

Wij bieden
Een mooi team waarin we gezamenlijk de statushouders een 
plek in de samenleving binnen Hof van Twente proberen te bie-
den. Je kan cursussen bij ons volgen om je kennis te verbreden. 

Ervaring van een vrijwilliger uit ons team:
“Als je een passie hebt om mensen met een achterstand in de 
Nederlandse samenleving te coachen en ondersteunen naar 
zelfredzaamheid, dan zit je bij Vluchtelingenwerk op de per-
fecte plek. Jarenlang krijg je de waardering dat je mensen die 
hun volk en vaderland gedwongen hebben moeten verlaten, 
weer smoel te geven in een voor hen vreemd land. Dat geeft 
een golf van waardering.”

Doelstelling organisatie
Vluchtelingenwerk Hof van Twente behartigt de belangen van 
vluchtelingen die in de gemeente Hof van Twente komen wonen.

 

 

Mijn baasje ruimt mijn
poep wèl op! 

#trots

G e e n  p o e p  o p  H o f  v a n  T w e n t e  s t o e p

Zo blij dat ik kan spelen zonder in de hondenpoep te stappen 

He dankjewel! Geen hondenpoep aan mijn wielen

Plantsoenen schoffelen zonder hondenpoep aan de schep :-)

Gebruik de hondenpoep bak of .....
neem het zakje mee en werp het in de grijze container
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Ontwerpbestemmingsplan Goor, 
herziening Grotestraat 91

Van 10 februari 2022 tot en met 23 maart 2022 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan 'Goor, herziening Grotestraat 91' voor eenieder 
ter inzage.

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

Het 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.GOxGrotestraat91-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.

9 februari 2022. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze
                     Reactie totKlompmakersweg 3, Markelo                                               
het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting
           23 maart 2022
Plasdijk 23, Markelo                                               
het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting
           23 maart 2022

Melding aanleg gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichting
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www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Markelo
- Vergunning crossloop op 12 maart 2022, Potdijk e.o. (02-02-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar autotoertocht op 12 februari 2022, 
diverse wegen (02-02-2022)

-  Verklaring van geen bezwaar benefiet toertocht met klassieke au-
to’s op 22 april 2022, diverse wegen (02-02-2022)

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

-  Markveldseweg 1 in Diepenheim, 02-02-2022 tot 02-02-2024 (02-
02-2022)

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.

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 besluiten 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 
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). 

Vervolg
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.


