
HOFNIEUWS 10 AUGUSTUS
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

In de periode tussen 29 augustus en 9 september gaan vanuit IVN 
natuureducatie studenten de straat in de omgeving van Markelo 
en Goor. Ze gaan graag met u in gesprek over hoe u onze natuur 
beleeft. Het is heel belangrijk om erachter te komen wat bewoners 
van de Hof zelf vinden. Wat zijn uw mooiste en meest geliefde 
plekjes in uw omgeving?

Deze gesprekken zijn een aanvulling op de uitgevoerde 
schriftelijke enquête voor het Nationaal Park Sallandse Heuvel-
rug en Twents Reggedal. Het doel is om nog meer aanvullende 
reacties te verzamelen. Wij hopen dat u het gesprek aangaat en 
uw reactie wilt geven.

Als jij denkt aan de toekomst van de Hof van Twente, of aan de plek waar jij woont, waar denk jij dan het 
eerste aan? Wat moet er komen of wat moet er juist vooral 
blijven? 

Pak je potloden of camera en maak er iets moois van. Je mag zelf 
kiezen of je een vlog of tekening maakt. Stuur deze samen met een korte 
uitleg voor 1 september 2022 naar communicatie@hofvantwente.nl en 
vergeet daarbij niet je naam, leeftijd en woonplaats te vermelden. Met 
jouw tekening draag je niet alleen bij aan een kleurrijke omgevings-
visie, maar maak je ook nog eens kans op een mooie prijs!

Prijzen
Wie de mooiste tekening instuurt of de beste vlog maakt 
(maximaal 1 minuut) maakt kans op een leuke prijs. We geven per 
categorie een mooie waardebon t.w.v. 25 euro weg aan de mooiste 
tekening of vlog. De winnaar mag zelf aangeven welke waardebon 
hij/zij het liefst heeft. Zorg dus dat je meedoet! Dit zijn de catego-
rieëen: 

•   De categorie 10/11 jaar
•   De categorie 12/13 jaar 
•   De categorie 14/15 jaar

Zien we jouw tekening of vlog binnenkort verschijnen? 

Maak een vlog of tekening over jouw ideale toekomst in 
Hof van Twente

In een blije berm is het leven goedEnquête Nationaal Park Sallandse 
Heuvelrug en Twents Reggedal

Van de erfcoach… 
Transitie, transformatie…… 
de huidige toverwoorden!

Subsidieaanvraag 2023

Een blije berm. Daarvan worden insecten, vlinders en bijen blij, maar ook vogels en kleine zoogdieren. Want 
al die kilometers groen langs grote en kleine wegen vormen samen – als ze natuurlijk worden beheerd - een 
prachtig lint waarin het voor heel veel soorten  goed toeven is. Maar wat is nou een blije berm?

Iedereen kent het wel. Rijd je de ene dag nog langs een ruige berm met bloemen, de volgende dag is alles strak gemaaid. Een reden 
voor dat maaien is dat een berm natuurlijk niet de verkeersveiligheid in de weg mag zitten, je moet bijvoorbeeld wel het verkeer uit 
een zijweg zien aankomen. En heel veel mensen vinden het ook wel netjes staan als alles weer kort en groen is. ‘Maar alles in één 
keer maaien, betekent wel dat je de leefomgeving van heel veel insecten en andere dieren kapot maakt. Gelukkig wordt er steeds 
vaker voor gekozen om in fases te maaien of om voor de veiligheid bijvoorbeeld alleen de eerste meter die het dichtst bij de weg 
ligt en bij kruispunten kort te houden’, legt ecoloog Douwe Schut uit.

Kilometers
En dat is goed nieuws, want net als onze tuinen vormen bermen –als ze natuurlijk worden beheerd - met zijn allen een netwerk van 
honderden kilometers kansen voor planten en dieren. Een belangrijke vereiste om een blije berm te maken is –behalve een goed 
maaibeleid- dat de berm naast grassen en bloemen waar dat kan ook wat bomen en struiken heeft. Dat is onder andere fijn voor vo-
gels, maar ook vlinders zijn erbij gebaat, bijvoorbeeld als rustige plek om te verpoppen. Schut: “En dat kan ook naast drukke wegen. 
Als ze aan geluid wennen en weten dat dat geen gevaar betekent, kan je zelfs vogels zien broeden in bermen langs drukke wegen.”

Zon
Niet elke berm kan volgens de ecoloog een bloemen- en plantenparadijs worden. “De beste bermen zijn die bermen die voedselarm 
zijn en volop in de zon liggen. En een berm die tussen twee natuurgebieden ligt, wordt een soort verbindingsweg voor insecten en 
kleine dieren daartussen.”  

Maaien
Om een berm goed te beheren is het belangrijk om alles niet in één keer te maaien. Belangrijk is om het maaien goed te timen: als 
de planten hebben gebloeid en de kans hebben gehad hun zaad te laten vallen. Komt de beheerder daarna met een machine die 
niet alleen maait maar ook zuigt dan is de kans groot dat ook veel zaden en insecten worden opgezogen en dat is natuurlijk jammer.  

Mengsel
Als een bermbeheerder besluit om ook nieuwe bloemen en planten te laten groeien in de bermen is het belangrijk om te kijken wat op 
die bewuste plek past. “Kijk eerst eens wat er al allemaal in de omgeving groeit en bloeit”, adviseert Schut. “Zomaar een bloeiend 
mengsel inzaaien, staat wel fleurig maar je kan er juist het tegenovergestelde mee bereiken: de bloemen die eigenlijk op die plek 
horen kunnen worden verdrongen en de insecten en vlinders die daar leven zijn juist op die inheemse soorten ingesteld. Maar als 
je je door een ecoloog goed laat adviseren kan inzaaien van de juiste soorten die passen bij de lokale flora zeker een toevoeging 
betekenen.” 

Even wennen
Het is voor veel mensen even wennen, zo’n ruigere berm, realiseert Schut zich. “Maar als je weet wat er allemaal in leeft, van bijen, 
hommels, vlinders, zweefvliegen tot allerlei vogelsoorten en (woel)muizen, dan zal je versteld staan.”

Bron foto: provincie Overijssel

Vraag voor 15 september subsidie aan voor volgend 
jaar!

Hebt u al subsidie aangevraagd voor 2023? Organisaties kunnen 
voor 2023 nog subsidie aanvragen tot 15 september 2022.
Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen en hoe u dat 
doet. 

•    Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten 
in 2023 
Organisaties kunnen vanaf nu weer subsidie aanvragen 
voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor 
organisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie 
hebben ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor Sport, 
Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, 
Promotie van de kernen en Recreatie & Toerisme.

• Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor 
 activiteiten in 2023
U kunt vanaf nu ook een eenmalige subsidie aanvragen 
voor activiteiten die in 2023 plaatsvinden op het gebied van 
cultuur, welzijn en sport. Wie voor deze eenmalige subsidie in
aanmerking wil komen, moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website 
www.hofvantwente.nl.

•  Investeringssubsidie voor betere toegankelijkheid
U kunt ook vanaf nu een eenmalige investeringssubsidie 
aanvragen voor investeringen voor het beter toegankelijk 
maken of houden van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, 
cultuur, jeugd en zorg). Dit geldt voor accommodaties die 
eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. 
Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.hofvantwente.nl.

Digitaal aanvragen
U kunt subsidie online aanvragen via het digitale aanvraag
formulier op www.hofvantwente.nl. Daar kunt u ook de nodige 
bijlagen toevoegen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u 
eHerkenning nodig (minimaal niveau EH2+). Lukt dat niet? Op de 
website staat ook hoe u dan een aanvraag kunt indienen. U kunt 
subsidie aanvragen tot 15 september 2022.

‘De huidige wereld/maatschappij/landbouw is in 
transitie’ is wat je leest en hoort. En of je nu wilt of 
niet, de roering, onrust en onzekerheid dwingt ieder 
van ons om na te denken over zijn toekomst. Waar 
ligt de toekomst van mezelf, van mijn bedrijf, van mijn 
erf? Hoe maak ik mijn leven, de omstandigheden van 
mijn gezin, mijn bedrijf en mijn erf bestendig voor de 
komende 5, 10 of 15 jaar met alle onzekerheid die er 
nu nog is?

Transitie en ook transformatie betekent veranderen, veranderen 
naar nieuw. Als ‘de wereld’ verandert, is het bijna onvermijdelijk 
om niet zelf mee te bewegen als je overeind wilt blijven. Veran-
deren echter is ook span`uzes zijn super-eng. Vooral als je zoveel 
onduidelijkheid en open einden ervaart in beleid en regelgeving.

Verandering zien als kans
Ondernemen is vooruitzien. De huidige situatie in ons land, met 
alle probleemthema’s (stikstofreductie, klimaat, waterbeheer en 
droogte, Covid19, woningtekort, biodiversiteitsafname) die ons 
lijken te overvallen, maken het noodzakelijk voor ons allemaal om 
vooruit te kijken. In elke verandering ligt óók een kans, maar zie 
die kans maar eens als je midden in je eigen vertrouwde situatie 
zit en het buiten lijkt te stormen. 

In het oog van de storm
In alle tumult van buiten, ligt de rust, de stilte en het inzicht in het 
oog van de storm.
Vanuit je eigen persoonlijkheid, je eigen kwaliteiten en talen-
ten, je eigen omstandigheden, je eigen wensen en passie, je 
eigen locatie van erf/bedrijf, je eigen portemonnee, mag je 
ontdekken welke kleine of grote verandering bij jou en je be-
drijf past om renderend en daarmee toekomstbestendig te 
worden. Het is voor iedereen anders, omdat iedereen en alles 
anders is. De erfcoach kan in dit proces een prettige gespreks-
partner zijn; zowel bij het bewust worden van datgene wat jóu 
drijft, wat jóuw wensen zijn als ook bij het onderzoeken van 
mogelijkheden, het inspireren tot nemen van stappen, het verbin-
den met andere mensen en instanties die nodig zijn.

Inspiratie
Al menig erfeigenaar/agrariër heeft ons gevonden en dit zijn en-
kele voorbeelden van de processen van verandering waar we als 
erfcoaches bij betrokken zijn:

-   Eigenaar van omvangrijk agrarisch bedrijf wil niet groter 
groeien, zoekt wel naar een neveninkomst. Uit onderzoek bij 
de gemeente  blijkt dat hij zijn plan om luxe lodge tenten op 
zijn erf te plaatsen als overnachtingsplekken, kan uitvoeren. 

-   Een agrariër met aanzienlijk deel van zijn grond gelegen in 
Natura 2000, ziet toekomst in het natuurinclusiever boeren. 
De erfcoach bracht hem in contact met een bureau dat nu voor 
hem 3 scenario’s in beeld óf en hoe hij hiermee een bestendig 
nieuw verdienmodel kan realiseren.

-   Zoon van agrariër woont op voormalig boerenerf. Wil iets 
zinnigs doen met erf en opstallen. Hij is nu in gesprek met een 
school voor  kinderen met een beperking om te onderzoeken 
of zijn geboorteplek, een plek kan worden voor deze kinderen 
om in aanraking te komen met dieren, de natuur en de rust en 
structuur die dat oplevert.

Uw eigen verandering
Dit zijn slechts een paar van alle veranderprocessen op het 
platteland waarbij we als erfcoach betrokken zijn. Mocht u zelf 
ook willen onderzoeken óf en welke verandering u past of heeft 
u al ideeën en kunt daar wel steun bij gebruiken, aarzel dan niet 
om de erfcoach in uw gemeente te bellen.

Erfcoaches  Gemeente Hof van Twente 

Voor meer informatie: www.digitaleerfcoach.nl      

Hendry van Ittersum 
06-57059830

hvanittersum@stimuland.nl

Babke Roeterdink
06-13488967

broeterdink@stimuland.nl
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Vrijwilligersvacature

Informatie om te reageren 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Ambtshalve wijziging gegevens 
verblijf en adres
Wet basisregistratie personen (BRP)

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 inge-
diend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenproce-
dure 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 
afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.  

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico 
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als 
u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op 
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter 
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een be-
roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij 
de instantie die het beroep behandelt.  

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk 
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u 
van mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan 
omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres 
en handtekening. 
Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met de 
melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een 
afspraak: 0547-858585.  

Aangevraagde evenementenvergunningen 
kunt u inzien op onze website 
www.officielebekendmakingen.nl

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

Ambt Delden
-  Vergunning Introductiekamp studenten van 29 t/m 31 augustus 
2022, Kanaal Zuidzijde 8 (01-08-2022)

Bentelo
-   Ontheffing Alcoholwet op 18 september 2022, Suetersweg 2a 
(03-08-2022)

Delden
-   Vergunning Schuttersfeesten Delden van 2 t/m 4 september 
2022, Langestraat/Europalaan. In verband hiermee zullen de 
volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

•  van vrijdag 2 september 16.00 uur t/m maandag 5 septem-
ber 2022 10.00 uur zal de Langestraat worden afgesloten voor 
alle bestuurders in beide richtingen, voor zover gelegen tussen 
de rotonde gelegen op de hoek Langestraat/Europalaan en het 
Odinksveld;

•  van 2 t/m 5 september 2022 zal een parkeerverbod worden 
ingesteld aan:
-  de rechterzijde (bermzijde) van de Langestraat, tussen de 
  rotonde Langestraat/Europalaan en het Odinksveld;
- aan beide zijden van de Fute;
-  aan beide zijden bij de ingang van de inrit naar de Langestraat 
120 (02-08-2022)

-  Vergunning Cultureel Straatfestival Delden op 18 september 
2022 in het centrum. In verband hiermee zullen 17 september 
2022 van 19:00 uur tot en met 18 september 2022 23.00 de 
volgende straten worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen:
-  Langestraat, voor zover gelegen tussen de Spoorstraat en de 
Hengelosestraat

-  Marktstraat, voor zover gelegen tussen de Langestraat en Achter 
de Kerk

-  Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de Langestaat en de 
Noordwal

-  Kortestraat, voor zover gelegen tussen de Langestraat en de 
Zuiderhagen

-  Alle zijwegen uitkomend op de Langestraat, voor zover gelegen 
tussen de Spoorstraat en de Hengelosestraat

-  Markt
-  Ressingplein (04-08-2022)

Markelo
-  Vergunning Trekkerslep op 10 en 11 september 2022, Stationsweg 
33. In verband hiermee zal op 11 september 2022 van 07.00 uur 
tot 21.00 uur de Industrieweg gesloten worden 

  verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen (04-08-2022)
-  Ontheffing Alcoholwet op 17 september 2022, Burg. de 
  Beaufortplein 1 (03-08-2022)
-  Ontheffing geluid t.b.v. verjaardagsfeest op 14 oktober 2022, De 
Hulpe 1 (03-08-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-
gen 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 Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

S. Husliakov

M. Diachok

S.  Diachok

Onbekend

Onbekend

Onbekend

04-08-2022

04-08-2022

04-08-2022

21-07-2022

21-07-2022

21-07-2022

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze

          Reactie tot
Rozenstraat 1, Goor
het brandveilig gebruik van een bouwwerk     22 september 2022
Dorreweg 1, Ambt Delden
het vergroten van een vleesvarkensstal           22 september 2022

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Visschersdijk 2 a, Markelo
het realiseren van een mestsilo voor de opslag van drijfmest
Rouwelaarsdijk 10 b, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Brikkenweg 2, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister

Besluit (vormvrije) milieueffect-
rapportage 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Brikkenweg 2, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister

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

          Reactie tot
Wittezandweg 9, Markelo
het bouwen van recreatiewoning                    10 september 2022
Snakenborg 25, Hengevelde 
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit 
(kavel 26)                                          10 september 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                             10 september 2022
Rouwelaarsdijk 10b, Markelo 
het realiseren van een mono-mestvergister met container                                                    
                                                     11 september 2022 
Deventerdijk 12, Diepenheim
het herbouwen van een veldschuur voor sanitaire ruimte en 
oranjerie en het oprichten van een kampeerterrein
                 13 september 2022 
Bernhardstraat 58, Delden
het kappen van een berk                             14 september 2022
nabij het adres Dekkersweg 3, Ambt Delden
het betreft een gestuurde boring onder het Twentekanaal
(voor zover gelegen binnen de gemeente Hof van Twente)
ten behoeve van een 110 kV kabelverbinding 
                   16 september 2022
Deldensestraat 112, Goor
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
                   16 september 2022
Kerkstraat 7, Hengevelde
het kappen van een zomereik (herplantverplichting)
                   16 september 2022
De Reigerstraat 1, Delden
tijdelijke asielopvang in sporthal de Reiger      17 september 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op

Twikkelerweg 4, Markelo
het kappen van een eik                                28 juli 2022
Lochemseweg ongenummerd, Markelo
het kappen van twee larixen          1 augstus 2022
Diepenheimsestraat 59, Hengevelde
het bouwen van een woning           25 juli 2022
Almelosestraat 7, Ambt Delden
het bouwen van een woning                                   27 juli 2022
Kerkstraat 71, Goor                                             
het realiseren van een appartement en een mantelzorgwoning 
op de begane grond van het gebouw                 1augustus 2022
Beukenlaantje 2, Markelo                                             
het tijdelijk plaatsen van een woonunit                     26 juli 2022
Almelosestraat ongenummerd (achter nr. 7), 
Ambt Delden                                            
het bouwen van een woning                                   27 juli 2022
Kappelaarsdijk 7, Markelo                                           
het realiseren van een mestvergister                         27 juli 2022
Ensinkgoorsdijk 9, Markelo
het realiseren van een mestvergister                              27 juli 2022
Kooidijk 4c, Markelo                                          
het realiseren van een mestvergister                         28 juli 2022 
Twickelerweg 11 a, Ambt Delden
het legaliseren van het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
                                                                         27 juli 2022
Breukersweg 2, Goor                                          
het aanleggen van een uitrit                                   28 juli 2022
Bentelosestraat 28 a, Bentelo
het bouwen van een woning                        28 juli 2022
Kappelaarsdijk 3a, Markelo                                         
het realiseren van een mestvergister                      1 augustus 2022
Bentelosestraat 28, Bentelo                                         
het verplaatsen van uitrit                               3 augustus 2022
Goorsestraat 8, Hengevelde                                         
het herbouwen van een bakkerij                 2 augustus 2022

BEKENDMAKINGEN10 AUGUSTUS 2022
vervolg
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. 

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen 
vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In 
artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen 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 besloten de volgende personen uit te 
schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het 
adres: onbekend. 

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

WIJKVOORZINING 
’T DOESGOOR 
ZOEKT KOOK-
VRIJWILLIGERS
Vind jij het leuk om 
te koken voor een 
groep en mensen de 

gezelligheid van samen eten te bieden? Dan zijn 
we op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Een team van 4 vrijwilligers bereidt gezamenlijk eten voor 
ongeveer 16 alleenstaanden. Het team bestaat uit een gastvrouw/-
heer die de tafels dekt en de mensen ontvangt, een hulp in de 
keuken die helpt bij het voorbereiden (zoals groenten wassen/
snijden) en 2 koks. Wij zijn op zoek naar koks. Als kok doe je de 
boodschappen en bereid je de maaltijd.

Jouw profiel
Je vindt het leuk om te koken in een team en vindt het gezellig om 
samen met de groep te eten en een praatje te maken. 

Organisatiegegevens
Wijkvoorziening ‘t Doesgoor wil inspireren en stimuleren voor ie-
dereen. Met een open blik waarbij iedereen gelijkwaardig is. Bij 
de wijkvoorziening is plaats voor veel plezier, maar op z'n tijd 
ook voor verdriet en bezinning. We willen samen dingen doen! 
Dat varieert van een simpel kopje koffie of een maaltijd tot spor-
tieve activiteiten. Voor jong om in beweging te komen voor oud 
om vitaal te blijven.Wil je meer weten? Check onze website: 
www.wijkvoorzieningdoesgoor.nl

Werkuren per week/maand 
Er zijn eetgroepen op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag. De koks doen samen de boodschappen en om 16 
uur wordt gestart met de voorbereidingen en het koken. De avond 
eindigt om 19 uur. 

Wij bieden
Een gezellig team van vrijwilligers en een leuke middag,waarbij 
je zelf ook mag mee eten. Ook nodigen wij onze vrijwilligers 
regelmatig uit voor een koffieochtend en bieden wij af en toe 
workshops aan.


