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

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

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

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

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

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

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

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

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

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

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

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

Twee gelegenheden
Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee 
gelegenheden:
-  Tijden de jaarlijkse 'Lintjesregen', de dag voor Koningsdag. 
Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegen-
heid van Koningsdag 2023 dient u vóór 15 juni 2022 bij de 
burgemeester in te dienen

-  Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere, ge-
legenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren worden 
ingediend. 

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

Nieuw in de Hof: 
een Vleermuistil 

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op
Twickelerweg 17, Ambt Delden                                                   
het verbouwen van een woning                21 april 2022
Haaksbergerstraat 6 b, Hengevelde
het bouwen van een overkapping            19 april 2022
plan Bentelo Buiten kavels 4 t/m 9, Bentelo 
het bouwen van zes woningen onder één kap         24 april 2022
Irisstraat 5a t/m 5c, Goor
het wijzigen van het gebruik           26 april 2022
Rembrandtstraat 27, Goor
het bouwen van een schuur              2 mei 2022
Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde
het bouwen van een paardenstal             8 april 2022
Stokkumerweg 6, Diepenheim
het bouwen van een kapschuur            30 april 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening           Reactie tot
Goorseweg 34, Markelo
het wijzigen van het gebruik (het regulier bewonen
van een agrarische bedrijfswoning)            11 juni 2022                                                               
Diepenheimseweg 26 a, Goor
het tijdelijk bewonen van een schuur              11 juni 2022                                                               
Schoneveldsweg 8 a, Ambt Delden                                                                         
het verbouwen en uitbreiden van een ligboxenstal       11 juni 2022
Bentelosestraat 44, Bentelo                                                      
het bouwen van een werktuigenberging           14 juni 2022
Herikerweg 30, Markelo                                                   
het verbouwen van een woning tot een woning 
met inwoning                10 juni 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Kent u de erfcoaches al?

Afgelopen week is er een vleermuistil geplaatst bij het retentie-
gebied aan de Spreeuwenstraat in Goor. Deze is aangeboden 
door Arcadis en Unitura in het kader van hun onderlinge samen-
werking. 

Deze vleermuistil is als zomer-, paar- en kraamverblijfplaats ge-
schikt voor vele soorten vleermuizen. De locatie is uitermate ge-
schikt voor de vliegroute van vleermuizen. Het is in de nabijheid 
van water, bomen en hoge beplanting. Kortom een mooie aan-
winst voor vele soorten vleermuizen. 

Als erfcoaches werken we al ruim drie jaar met 
veel plezier in het mooie Hof van Twente. In-
middels hebben veel erfbewoners in Hof van 
Twente met ons kennisgemaakt of hebben ze 
over ons gehoord. En dan kan het toch nog zo 
zijn dat u ons niet kent of dat u niet precies weet 
wat wij voor u kunnen betekenen. Daar gaan 
we vanaf nu verandering in brengen. In dit ar-
tikel stellen we ons graag voor. De rest van dit 
jaar werpen we maandelijks een blik op een 
onderdeel van ons werk als erfcoach. 

Toekomstgerichte erven
Drie jaar geleden startte de provincie Overijssel het pro-
ject Toekomstgerichte Erven. Zoals de naam al zegt is het 
project in het leven geroepen om het landelijk gebied toe-
komstbestendig te maken op het gebied van wonen, wer-
ken en leven. Erfbewoners staan daarbij centraal. 

Er verandert veel voor het platteland (stoppende agra-
riërs, stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, 
energie of water, woningnood etc). Dat realiseert de pro-
vincie zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in 
het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen 
bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. 
Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te 
subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor in wil-
len zetten. Met andere woorden; als erfeigenaar kunt u 
kosteloos een beroep op ons doen.

Wat doen we als erfcoaches
Als erfcoaches begeleiden we erfeigenaren bij al hun vragen, problemen of mooie ideeën met het oog op de toekomst van hun erf, 
henzelf en/of hun familie. Hoe klein of groot die hulpvraag of wens ook is. Wij zijn een volledig onafhankelijke en neutrale gespreks-
partner, zonder agenda of opdracht. Allemaal zijn we opgegroeid op een erf of maakte het onderdeel uit van ons werk en onze passie. 
We kennen dus als geen ander het leven en werken op het erf. Met onze kennis, ervaring, inspiratie, expertise en netwerk zorgen we 
ervoor dat u als erfeigenaar in staat bent om zélf duurzame keuzes te maken en in beweging te komen. 

We doen een greep uit de thema’s waarvoor wij graag bij u ‘aan tafel’ worden gevraagd én waar we de komende maanden meer over 
gaan vertellen:

- Doorontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, verbreding, verdieping van uw (agrarisch) bedrijf
- Biodiversiteit, duurzame energie
- Erfontwikkeling, asbest, sloop, rood-voor-rood, nieuwe functies
- Financiën
- (mantel)Zorg
- Wonen/bouwen (klein wonen, circulair bouwen)
- Transformatie van uw onderneming
- Kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw
- Persoonlijke ontwikkeling

Geen erf is gelijk en ook de vragen en wensen van een erfeigenaar zijn 
persoonlijk. Weet dat gesprekken altijd met veel zorg en in vertrouwelijkheid 
plaatsvinden. Mocht u door het lezen van deze informatie kennis met ons 
willen maken, neem dan gerust contact op met de erfcoach in uw gemeente.

Gemeente Hof van Twente

Voor meer informatie: www.digitaleerfcoach.nl       

Vervolg            Reactie tot
Oude Haaksbergerweg 117, Goor
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 15 juni 2022                                                               
Bolscher 13, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                         15 juni 2022                                                               
Hagmolenweg 13, Ambt Delden                                                                       
het realiseren van een kleinschalige bierbrouwerij       15 juni 2022
Emmastraat 9, Delden                                                      
het tijdelijk wijzigingen van het gebruik ten behoeve
van de opvang van Oekraïense vluchtelingen           16 juni 2022
Langestraat 2, Delden                                                  
het tijdelijk wijzigingen van het gebruik ten behoeve 
van de opvang van Oekraïense vluchtelingen         16 juni 2022
Rozenstraat 25, Goor                                                  
het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
de opvang van Oekraïense vluchtelingen           16 juni 2022
Deldensestraat ongenummerd, Goor                                                 
het bouwen van een woning                    16 juni 2022
Esweg 3, Markelo                                                 
het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
opvang van Oekraïense vluchtelingen          16 juni 2022
Bentelosestraat 20, Hengevelde                                                  
het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
opvang Oekraïense vluchtelingen            16 juni 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep            
Blokstegenweg 3, Ambt Delden                    
het legaliseren van een vijver 

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving             
Klavermaten ongenummerd, Goor                   
het starten van een bedrijf (Baktotaal Bouwhuis B.V.)

Informatie om te reageren 

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

Beroep  
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de 
beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na 
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland 
te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-
sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep 
kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-
diend tegen het ontwerpbesluit.  

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-
reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-
spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

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

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk 
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. 

Vervolg 
Als u van mening bent dat niet met een melding kan worden vol-
staan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt 
u een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wet-
houders. 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.

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.    

Hendry van Ittersum 
06-57059830

Babke Roeterdink
06-13488967
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Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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.

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

Vrijwilligersvacature

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Koken met een groepje van 4 à 5 bewoners en hen betrekken 
en/of laten meehelpen waar dat kan. De keuze van het gerecht 
overleg je samen met de bewoners. Gezellig samen genieten 
van het bereiden, de maaltijd en de gesprekken die ter tafel 
komen. In overleg worden of de boodschappen voor je gehaald 
of je kan deze samen doen met de bewoner(s). In overleg is veel 
mogelijk.

Jouw profiel
Je houdt van koken, een praatje en gezelligheid.  
 
Werkuren per week/maand
Werktijden zijn van ongeveer 10:00 tot 13:00 uur. Dit kan 1x 
per maand maar mag ook anders, samen bespreken we wat 
mogelijk is. 

Wij bieden 
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing (wanneer corona dit toelaat) onkostenver-
goeding en verzekering. Verder bieden wij een goede sfeer en 
gezelligheid.

Doelstelling van de organisatie 
Carint Reggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-
bied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog 
voor ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. 
Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en vei-
lige zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant 
binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol 
mogelijk leven kan leiden.

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

KOKEN MET BEWONERS VAN DE WIEKEN, 
CARINT DELDEN

Heb je liefde voor koken en wil je mensen mee laten 
genieten van de gezelligheid, de geuren en 
smaken rondom koken.

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

Delden
-  Ontheffing sluitingsuur t.b.v. feest D.K.V. Zwart Wit op 14 mei 
2022, De Mors 3 (09-05-2022)

Diepenheim
-  Vergunning Hemelvaartsfestival Jannarok op 26 mei 2022, 
Haaksbergerstraat 1 (03-05-2022)

Goor
-  Vergunning feest G.F.C. op 21 mei 2022, De Mossendam 4 
(10-05-2022)

-  Ontheffing geluid t.b.v. bedrijfsfeest op 9, 10 en 11 juni 2022, 
Nieuwenkampsmaten 8 (09-05-2022)

Markelo
-  Vergunning Jubileumfeest Herike Elsen van 1 t/m 6 juni 2022, 
Herikerweg 36 (03-05-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar Roparun op 5 juni 2022 (03-05-
2022)

-  Verklaring van geen bezwaar Barchemse 4-daagse van 30 juni 
t/m 3 juli 2022 (04-05-2022)

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 persoon die wij in het overzicht hieronder noemen heeft dit 
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf-
plaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. 
Daarom heeft ons college besloten de volgende persoon uit te 
schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het 
adres: onbekend.

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

H.J.H. ter Haar Onbekend02-05-2022 21-04-2022

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

N. Marinova

M. Verdriet

D.P. Voyvodska

Onbekend

Onbekend

Onbekend

02-05-2022

02-05-2022

02-05-2022

02-05-2022

02-05-2022

02-05-2022


