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Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91 
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken? 
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden. 

Openingstijden op afspraak
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 13.00 uur
Woensdag  09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag       09.00 - 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een 
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale 
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of 
via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. U kunt daarbij 
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de 
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar: 
06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

Openingstijden Milieupark: 
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Starterswoningen op locatie 
Kerkegaarden in Diepenheim 

De gemeente is van plan om de locatie De Kerkegaar-
den 1 te gaan herontwikkelen ten behoeve van star-
terswoningen. Hier was tot voor kort de kinderopvang 
Hof van Twente gevestigd, die inmiddels zijn intrek 
heeft genomen in OBS ‘t Stedeke. Met deze plannen wil 
de gemeente ook in Diepenheim tegemoet komen aan 
de vraag naar starterswoningen.

De gemeente wil aan de Kerkegaarden kavels uitgeven aan star-
ters. Deze groep starters gaat gezamenlijk een bouwbedrijf c.q. 
aannemer selecteren die voor hen de woningen gaat bouwen. 
Starters kunnen in aanmerking komen voor een kavel op deze 
locatie door zich in te schrijven op de kavelwachtlijst voor Die-
penheim. 
De ontwikkeling op locatie Kerkegaarden past niet binnen het 
huidige bestemmingsplan. Daardoor moet het bestemmingsplan 
worden herzien. De gemeente zal binnenkort met omwonenden 
van de locatie in gesprek gaan over de plannen.

Meer informatie
Contactpersonen zijn B. oude Veldhuis en J. Klompmaker, tijdens 
kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of 
per email op b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl en 
j.klompmaker@hofvanwente.nl

www.hofvantwente.nl

In en rond de gemeente Hof 
van Twente zal er in de maan-
den maart en april  vanaf 14 
maart een vijftal weken worden 
geoefend door de Koninklijke 
Landmacht (met uitzondering 
van weekenden). Deze oe-
feningen tellen per keer ± 45 
bewapende militairen die zich 
zowel te voet als per voertuig 
zullen bewegen in gebieden in 
Gelderland en Overijssel. Er zal gebruik worden gemaakt van de 
volgende voertuigen: ‘de Fennek’, ‘de VW Amarok’ en een aantal 
vrachtauto’s en af en toe met drones. Bij de oefening zal over het 
algemeen geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie

COVID-19 
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale 
organisaties en functies om Nederland te laten blijven functione-
ren. De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een 
noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en 
ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. 
Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van CO-
VID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de 
Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd 
worden.

Schaderegeling 
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder 
vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kente-
ken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 
Sectie Claims Ministerie van Defensie - Postbus 90004 - 3509 AA 
Utrecht - Telnr 030-2180420

Militaire oefeningen in maart 
en april 2022

Afvalbakken buitengebied
Al eerder meldden wij dat de afvalbakken in het buitengebied 
gaan verdwijnen. Dat gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval 
nog voor 1 mei 2022. Gildebor zal de bakken en deksels die 
er nu nog hangen weghalen en meteen het afval dat erbij ligt 
opruimen. 

Winnaars korter-douchen-slogans

HofPower kon in februari door de coron-
amaatregelen niet de klas in met lessen 
over water. Wel heeft HofPower de les-
materialen uitgereikt. Kinderen zijn flink 
aan de slag gegaan om voor hun eigen 
shampoo- of douchegelfles een slogan te 
bedenken om mensen te stimuleren kor-
ter te douchen. Voor elke bouw (groep 
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) is een winnende 
slogan of tekening gekozen. De winnaars 
hebben een toepasselijk kado gekregen! 

Suus Koeleman (5 jaar) uit groep 2 van De Boom-
hut had een mooie tekening gemaakt op haar fles-
etiket. Rodney Jager (7 jaar) uit groep 4 van OBS 
De Boomhut had bij groep 3/4 de mooiste slogan 
bedacht met: '5 minuten douchen is goed voor de 
natuur, dus niet te lang, geen uur!' In de categorie 
groep 5/6 heeft Elke Averdijk (8 jaar) uit groep 5 
van IKC Magenta de pakkendste slogan bedacht: 
‘Douche met een vaart, de aarde is het waard!'. 
En tot slot is de slogan van Tess Relker (12 jaar) 
uit groep 8 van basisschool Heeckeren gekozen 
als beste in de categorie groep 7/8. Haar slogan 
is: ‘Douche niet te lang, ik weet zeker dat jij het in 
vijf minuten wel kan!’. Iedereen bedankt voor de 
inspirerende inzendingen en natuurlijk felicitaties 
aan de winnaars!

Aandacht voor Oekraïne tijdens raadsvergadering
Dinsdag heeft de gemeenteraad, voorafgaand aan de vergadering, stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. 

Na de opening en een korte inleiding door burgemeester Ellen Nauta werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de oorlog  
Oekraïne. Vervolgens werd een verklaring voorgelezen namens de gemeenteraad en het college, zie de tekst hieronder. Die verklaring 
werd ook vertaald in het Oekraïens. De Vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk zal zorgen dat de beelden uit de gemeenteraad 
terechtkomen bij hun relaties uit Oekraïne. 

Na deze bijzondere start vergaderde de raad verder volgens de agenda. Dit was de laatste reguliere vergadering van de huidige 
gemeenteraad vóór de gemeenteraadsverkiezingen. 

De raadsvergadering is terug te zien via de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl

Verklaring gemeentebestuur over oorlog Oekraïne
De gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente hebben in de Raadsvergadering van 
8 maart jongstleden hun steun en medeleven uitgesproken aan u als inwoners van de stad Kiev maar ook aan alle inwoners van uw land.  

Hof van Twente heeft al dertig jaar banden met uw wijk  Pechersk in de stad Kiev. Richting u als inwoners  spreken  we  onze afschuw uit 
dat uw land,  als een onafhankelijk democratisch land, zonder  aanleiding, wordt aangevallen met ongekend grof geweld. We veroordelen 
het gebruikte geweld en beschouwen het doden van burgers in uw wijk, uw stad en uw land als een oorlogsmisdrijf. Het leed dat u wordt 
berokkend raakt ons diep en onze gedachten zijn voortdurend bij u.  

Het is voor ons moeilijk om de juiste woorden te vinden om duidelijk te maken hoe we met u meeleven in deze, voor uw afschuwelijke 
situatie. Weet dat wij achter u staan en we  ons diepe respect uitspreken over de uitzonderlijk moedige wijze waarop u zich als volk verzet 
tegen een oppermachtig leger. We zijn enorm onder de indruk van de beelden die we hier zien van inwoners van dorpen die Russische 
tanks met hun handen tegen houden.  Niets kan onder woorden  brengen  hoe wij bidden of hopen dat deze oorlog snel ten einde komt 
en  u  allen zoveel mogelijk ongeschonden uit deze oorlog komt. We hopen zielsveel dat we zo snel mogelijk weer in staat zijn om onze 
goede banden als partners aan te halen.

Het geeft ons een machteloos gevoel dat we, als bestuur van de gemeente Hof van Twente niet veel meer kunnen doen dan ons in te zetten 
om vluchtelingen uit uw land zo goed mogelijk op te vangen.
Houd stand, houd moed  zowel als individu, als ook inwoners van uw moedige stad en uw mooie land. 

Weet dat wij als gemeentebestuur maar ook de inwoners van onze gemeente achter u staan.

Suus Koeleman (5 jaar) 
uit groep 2 van De Boomhut 

Rodney Jager (7 jaar) 
uit groep 4 van OBS De Boomhut

Tess Relker (12 jaar) uit groep 8 van basisschool Heeckeren

Evenementenaanvraag

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

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

VRIJWILLIGER ONDERHOUD 
OP EN ROND SCHOOLPLEIN

Heb jij groene vingers? 
Word je blij van een verzorgd schoolplein? 
Dan hebben wij een hele leuke vacature voor je!

Wat ga jij bij ons doen?
•  Samen met een collega vrijwilliger lichte tuinwerkzaamhe-

den uitvoeren op en rond ons schoolplein, o.a. schoffelen, 
sproeien, zwerfafval opruimen. 

•  En als dat bij je past; ondersteuning bieden bij de educatie 
van de moestuin. 

Handig om te weten: onze hovenier zorgt voor het groot on-
derhoud.

En……we hebben ook al een vrijwilliger die ons helpt maar 
met z’n 2-en is het natuurlijk net zo leuk. Je kunt samenwerken 
maar in afstemming ook individueel aan de slag gaan. 

Wat breng jij mee?
Je vind het leuk om alle voorkomende barwerkzaamheden te 
•  Je werkt graag in de buitenlucht en kan zelfstandig werken. Je 

hebt affiniteit met opgroeiende kinderen.
•  Je vindt het leuk om contact te hebben met onze leerlingen. Zij 

spelen waarschijnlijk lekker buiten als jij in de tuin aan het werk 
bent.

• Je werkt graag buiten en hebt groene vingers.

Wij bieden wij jou?
•  Je werkt graag in de buitenlucht en kan zelfstandig werken. 

Je hebt affiniteit met opgroeiende kinderen.
•  Je vindt het leuk om contact te hebben met onze leerlingen. 

Zij spelen waarschijnlijk lekker buiten als jij in de tuin aan 
het werk bent.

• Je werkt graag buiten en hebt groene vingers.

Werkuren per week/maand
Onze schooltuin blijft werk bieden. De indicatie is ca 1x per 
week 1,5 uur, maar we zijn blij met alle hulp. De tijden en 
dagen kun je zelf inplannen. We vinden het natuurlijk wel fijn 
om te weten wanneer je komt. En ten aanzien van vakanties is 
er in overleg veel mogelijk.

Doelstelling organisatie
Het schoolplein blijft een mooie, veilige plek voor opgroei-
ende en spelende leerlingen.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                 Ontvangen op
Beukenlaantje 7, Markelo
het kappen van een eik                               24 februari 2022

Vervolg     Ontvangen op
Burg. Buijvoetsplein t.h.v. huisnummer 70 
(langs de sportvelden), Bentelo
het kappen van bomen                      24 februari 2022
Oude Goorseweg ongenummerd, Diepenheim 
het bouwen van een woning     17 februari 2022
Deldensestraat 160, Goor 
het plaatsen van een tijdelijke woonunit                21 februari 2022
Kuipersweg 8, Ambt Delden
het bouwen van een kapschuur            21 februari 2022           

Vervolg     Ontvangen op
Grotestraat 58, Goor
het plaatsen van een handelsreclame    24 februari 2022
Secr. Engelbertinkstraat 4, Ambt Delden 
het aanleggen en beheren van waterpartijen    15 februari 2022
Twikkelerweg 4, Markelo
het bouwen van een woning                 23 februari 2022
           

Vervolg     Ontvangen op
Blokstegenweg 3, Ambt Delden
het legaliseren van een vijver              23 februari 2022
Brinkweg 4, Markelo
het aanleggen van een uitrit                 28 februari 2022
Kuipersweg 6, Ambt Delden
het opslaan van zand en grind     21 februari 2022

Elke Averdijk (8 jaar) uit groep 5 van IKC Magenta



Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
J.C. Romijnlaan 49, Markelo                                                                   
het kappen van een esdoorn               8 april 2022
De Kerkegaarden 7, Diepenheim
het kappen van een zuilbeuk                       8 april 2022                                                               
Herikerweg 14b, Markelo
het verbouwen van een langritschuur tot woning      8 april 2022
Herikerweg 14, Markelo                                                                                 
het verbouwen van een bestaande boerderij 
en veranderen van een uitrit                  8 april 2022
Herikerweg 14a, Markelo                                                                                 
het bouwen van een schuur                            8 april 2022
Fluitekruid 37, Delden                                                                            
het bouwen van een dakopbouw op de 
carport en berging                             13 april 2022
Poortweg 6, Markelo                                                                              
het bouwen van een wagenloods           13 april 2022
Twickelerlaan 21, Ambt Delden                                                                       
het plaatsen van een zonnecollector op het 
dak van de woning                     13 april 2022
St Annabrinkstraat 29, Delden                                                                
het plaatsen van een dakkapel op het 
oordakvlak van de woning                  14 april 2022
Grotestraat 31, Goor                                                               
het verstevigen van de fundering van een woning    14 april 2022
Rijssenseweg 16, Ambt Delden                                                               
het kappen van vier Amerikaanse eiken  
(herplantverplichting)                  14 april 2022
De Kosterskamp 17, Delden                                                               
het verbouwen van een woning                   15 april 2022
Herikerweg 18, Markelo                                                               
het verbouwen van een woning                   15 april 2022
Brummelhuisweg nabij huisnumnmer 2, Markelo                                                                
het kappen van achttien beuken 
(herplantverplichting)                  15 april 2022
Rietdijk 11, 18 en 20, Markelo                                                               
het milieuneutraal veranderen van het bedrijf            8 april 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Diepenheimsestraat 50, Hengevelde                                        
het bouwen van een woning met inwoning 
Diepenheimsestraat ongenummerd, Hengevelde                                       
het bouwen van een woning met bijgebouw

Melding aanleg gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichting

Slotsweg 15, Hengevelde
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Informatie om te reageren 

Vervolg
Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-
vraagd 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) raad-
plegen 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. 

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

Besluit Algemene wet bestuursrecht 

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

Markelo
-  Vergunning toneelvoorstellingen met een loterij op 1, 2, 6, 8, en 9 
april 2022, Herikerweg 36 (2-3-2022)

-  Vergunning voorjaars-trainingswedstrijden op 27 maart 2022 en 3 
en 10 april 2022. In verband hiermee wordt op 27 maart 2022 en 
op 3 en 10 april 2022 van 08.30 uur tot 13.30 uur de Oomsdijk 
(tussen Elsenerbroekweg en Enterbroekweg), de Enterbroekweg en 
de Elsenerbroekweg afgesloten voor alle bestuurders in beide rich-
tingen (uitgezonderd aanwonenden) (04-03-2022)

Hof van Twente
-  Ontheffing rijden met geluidswagen op 12 maart 2022 in alle 
kernen (21-02-2022)

-  Collectevergunning Stichting Hartekind in de periode 4 t/m 9 juli 
2022 (03-03-2022)

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

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

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

- Larenseweg 32, Markelo (03-03-2022)

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat deze besluiten bekend zijn gemaakt (da-
tum 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 kwes-
ties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend.

Ontwerpbesluit Alcoholwet-
vergunning uitgebreide procedure

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze
                 
           Reactie totLindelaan 70c, Goor                                                                   
het uitoefenen van het paracommerciële 
horecabedrijf in Buurthuis 't Gijmink            21 april 2022 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 
verblijfplaats 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

M.J. Wożnica

E.M. Młyńska

Onbekend

Onbekend

28-02-2022

03-03-2022

28-02-2022

03-03-2022


