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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 - 13.00 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

Onderzoek Openbare Ruimte Hof van Twente
Wat vindt u van uw leefomgeving?
Gemeente Hof van Twente zoekt altijd naar mogelijkheden om de leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarom willen we graag van 
u weten hoe u uw eigen omgeving ervaart. Om erachter te komen wat goed is en wat beter kan, vragen we u om een korte vragenlijst in te 
vullen. Helpt u mee? Kijk op de website van de gemeente om mee te doen aan de vragenlijst.
 
Waar gaan de vragen over?
De vragen gaan over hoe u de openbare ruimte bij u in de buurt ervaart. Denk daarbij aan de manier waarop we de straten, het publieke 
groen en bijvoorbeeld speelruimtes inrichten. Daarnaast zijn we ook op zoek naar oplossingen voor moeilijke vraagstukken. Zoals hoe we 
om moeten gaan met droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Met de antwoorden willen we bepalen wat de belangrijke 
thema’s zijn waar wij met elkaar aan willen werken de komende jaren.
 
Help ons aan informatie
Mis deze kans om uw mening te geven niet. Invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 7 minuten. Alle antwoorden die u geeft, zijn 
anoniem. U kunt meedoen tot 20 januari 20222.
Link: https://nl.research.net/r/openbareruimtehofvantwente

Subsidie coronacompensatie 
aanvragen

Heeft uw organisatie over de periode 1 april 2021 t/m 
31 december 2021 schade geleden door corona? Mo-
gelijk kan uw organisatie in aanmerking komen voor 
een compensatie.

De gemeente Hof van Twente heeft van de Rijksoverheid midde-
len ontvangen om lokale culturele organisaties, gemeenschaps-
voorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen te ondersteunen bij 
financiële schade die is ontstaan door het coronavirus. Met deze 
financiële middelen wil de gemeente Hof van Twente lokale cultu-
rele organisaties en gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en 
dorpshuizen ondersteunen bij financiële schade die is ontstaan 
door het coronavirus.

De subsidie kan aangevraagd worden door:
a.  Lokale culturele organisatie: een organisatie die haar kernac-

tiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdiscipli-
nes, zoals bijvoorbeeld zang-, toneel- en muziek;

b.  Gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen met 
het doel het beheer en exploitatie, in stand houden en ruimte 
bieden aan voornamelijk maatschappelijke organisaties, ver-
enigingen, gezelschappen en bewoners uit de gemeente die 
activiteiten organiseren;

Het is voor de aanvraag niet van belang of u al een subsidierela-
tie met de gemeente hebt. Dus als u nu nog geen subsidie van ons 
ontvangt kunt u een aanvraag indienen.
De aanvraag kan worden ingediend tussen 15 januari en 21 
februari 2022. 
Aanvragen die na 20 februari 2022 worden ingediend worden 
niet behandeld.

Meer informatie kunt vinden op de website van de gemeente Hof 
van Twente www.hofvantwente.nl

Verkiezing Gemeenteraad 2022 
KANDIDAATSTELLING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente Hof van Twente maakt het 
volgende bekend:

1.  Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hof 
van Twente plaatshebben.

2.  Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres 
De Höfte 7, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 
9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden 
ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor: 

o  de lijsten van kandidaten (model H 1); 

o    de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
kandidaatstelling (model H 9);

o    de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de 
politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);

o    machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door 
samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperin-
gen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model 
H 3-2) en 

o   de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (mo-
del H 4)  

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de afdeling 
Burgerzaken kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 

4.  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 
225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald 
door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL47B-
NGH0285092790 ten name van Hof van Twente, onder 
vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling GR2022 
<partijnaam>. Tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de 
gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering 
is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betref-
fende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door: 

Burgerzaken gemeente Hof van Twente
De Höfte 7
7471 DK Goor
verkiezingen@hofvantwente.nl

Coronacompensatie cultuur en 
welzijn vastgesteld door college

Het College van B&W heeft op 21 december 2021 het besluit 
Subsidieregel coronacompensatie cultuur en welzijn Hof van 
Twente periode 1 april t/m 31 december 2021 vastgesteld. In het 
besluit staan algemeen geldende regels voor het aanvragen van 
coronasubsidie Het besluit treedt in werking op 15 januari 2022. 
U kunt het besluit inzien op onze website www.hofvantwente.nl en 
op www.overheid.nl. 

Al ruim 1000 aanmeldingen voor gratis warmtefoto 

Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen zich 
uiterlijk 20 januari aanmelden voor het laten 
maken van een gratis warmtefoto van hun huis. 
Op een warmtefoto is te zien waar warmte uit 
het huis weglekt. Dat kan helpen om te bepalen 
of er kleine of grotere isolatiemaatregelen nodig 
zijn. 

Gratis warmtefoto 
Een huis met warmtelekken is niet comfortabel, er wordt 
onnodig energie verspild en daarmee ook onnodig geld. 
De gemeente wil inwoners helpen in de bewustwording 
waar de warmtelekken in een huis zitten. Daarom geeft 
de gemeente aan huiseigenaren de mogelijkheid om een 
warmtefoto te laten maken. Er zijn inmiddels ruim 1000 
aanmeldingen ontvangen. Deelnemers die vorig jaar heb-
ben meegedaan, kunnen niet nog een keer meedoen aan 
de warmtefoto-actie.

Aanmelden uiterlijk 20 januari 2022 op de site 
van de gemeente  
Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan via www.hof-
vantwente.nl/warmtefoto. Aanmelden kan uiterlijk donder-
dag 20 januari 2022. Er wordt per adres één warmtefoto 
gemaakt van de voorgevel van het huis. De foto's worden 

eind januari en in februari gemaakt. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De foto wordt gemaakt van de voorgevel, 
vanaf de straat.  De warmtefoto’s, inclusief een toelichtend rapportje, worden naar verwachting in maart naar de deelnemers gestuurd. De 
warmtefoto-actie geldt alleen voor huiseigenaren. Huurders kunnen alleen een aanvraag doen als de eigenaar van het pand zich aanmeldt.

Poen voor Groen: 50 euro geldterugactie
Een warmtefoto kan duidelijk maken of isoleren meerwaarde heeft. Het kan ook aantonen dat kleinere maatregelen zinvol zijn. Denk bijvoor-
beeld aan het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie. Inwoners die deze producten willen kopen, kunnen in Hof van Twente gebruik maken 
van de actie Poen voor Groen. Daarmee kunnen huiseigenaren tot 50 euro terug krijgen als ze ‘kleine’ energiebesparende producten kopen. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.poenvoorgroen.nl. 
 

www.hofvantwente.nl

Ontwerpbestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hof van Twente, herziening 
Deldensestraat 158-160 Goor'

Van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 ligt het ont-
werpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Deldensestraat 158-160 Goo' voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Deldensestraat 158-160 in Goor is een plan 
ontwikkeld voor de realisatie van een compensatiewoning met 
toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor wordt op 
meerdere locaties in de gemeente in totaal 1000 m² aan land-
schapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het 
plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het 
buitengebied. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te 
maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 
-  via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxDeldnsstr158160-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.

BEKENDMAKINGEN12 JANUARI 2022

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
'Deldensestraat 158-160 Goor'

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan 'Deldensestraat 158-160 Goor' van 13 januari 
2022 tot en met 23 februari 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Delden-
sestraat 158-160 Goor' ter inzage en is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeen-
telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) 
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen-
te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

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

Vaststelling bestemmingsplan 
'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 
2021' en beeldkwaliteitsplan

Op 14 december 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van 
Twente het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 
2021'  gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan 'Bedrijven-
terrein Zenkeldamshoek Goor' is ongewijzigd vastgesteld.

Op het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek is nog be-
perkt aanbod aan beschikbare bedrijfspercelen, evenals op de 
overige bedrijventerreinen in Goor. Om de komende jaren vol-
doende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de 
gemeente Hof van Twente te kunnen bieden is uitbreiding nood-
zakelijk. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande be-
drijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte 
van circa 7 hectare. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk 
te maken is deze herziening van het geldende bestemmingsplan 
opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijze inge-
diend. Eén daarvan heeft geleid tot aanpassing van het plan. 
Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 
Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven 
in de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 
Zenkeldamshoek 2021'. 
Het beeldkwaliteitsplan is niet gewijzigd.

Het vastgestelde plan ligt van 13 januari 2022 tot en met 23 
februari 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 
-  via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxZenkeldam2021-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzageter-
mijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene 
die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Vervolg
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-
king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op 
dat verzoek is beslist.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep 
worden ingesteld.

12 januari 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
Rijssenseweg 43, Markelo
het kappen van drie eiken                           28 december 2021
Kerkweg 6, Markelo   
het kappen van twee eiken               29 december 2021 
Mossendamsweg 5, Goor  
het bouwen van twee loodsen    22 november 2021
Stationsstraat 28, Markelo  
het kappen van drie eiken              5 januari 2022
Deldensestraat 8, Diepenheim   
het kappen van twee eiken          5 januari 2022
Het Wegdam 3b, Hengevelde   
het uitbreiden van een bedrijfspand                20 december 2021
Winterkamperweg 6, Markelo   
het uitbreiden en verbouwen van een woning 21 december 2021
Steenmorsweg 3, Diepenheim   
het bouwen van een ligboxenstal    21 december 2021
Snakenborg ong., Hengevelde   
het bouwen van een helft van een 2-onder-1 kap woningt  
                 24 december 2021
Snakenborg ong., Hengevelde   
het bouwen van een helft van een 2-onder-1 kap woning  
                                24 december 2021

Voor meer informatie over deze raadsvergadering zie 
https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

Agenda Informerende 
Raadsbijeenkomst 19 januari 2022
Op 19 januari 2022 is er een Informerende Raadsbijeenkomst. In ver-
band met corona-maatregelen is nog niet duidelijk of deze raadsbijeen-
komst fysiek wordt gehouden, en voor het publiek toegankelijk is, of dat 
de bijeenkomst digitaal wordt gehouden. De bijeenkomst wordt in ieder 
geval gestreamd en is via de gemeentelijke website te volgen. Tijdens deze 
Informerende Raadsbijeenkomst staan twee onderwerpen op de agenda:

1. Jongerenraad 19.30-20.30 uur
De Jongerenraad van Hof van Twente, die in 2021 is opgericht, heeft een 
enquête gehouden om meer informatie te vergaren van jongeren in Hof van 
Twente. Hierbij is ingezoomd op onderwerpen waarvan jongeren belang-
rijk vinden dat die in de gemeenteraad worden besproken. Ook is in beeld 
gebracht hoe jongeren tegen gemeentelijke politiek aankijken. Mede gelet 
op de aanstaande verkiezingen hoopt de Jongerenraad hiermee meer in-
zicht te geven over jongeren in de gemeente en hierover in gesprek te gaan 
met de gemeenteraad.

2. Gezondheidsmonitor 20.30-21.30 uur
In het Sociaal Domein vormt de Gezondheidsmonitor de basis voor ver-
schillende beleidsthema’s binnen de Gezonde Verbinding. Mede met oog 
op de uitwerking van de Uitvoeringsagenda heeft de raad gevraagd om 
een nadere duiding van de cijfers, zodat duidelijk is op basis waarvan 
keuzes worden gemaakt. Deze nadere duiding van de cijfers voor Hof van 
Twente wordt gegeven door de GGD. 

Met het oog op beide onderwerpen is het onderstaande programma opge-
steld. Tijdens en na de presentaties van beide onderwerpen is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen.

mr. Antonie Venema
Griffier

19:30 uur: Opening door de voorzitter

19:30-20:30 uur: Jongerenraad Hof van Twente 
1. Introductie van de Jongerenraad door de voorzitter van de Jongeren-

raad.
2. Presentatie door de Jongerenraad van de uitkomsten van de Enquête.
3.Gesprek met de gemeenteraad.

20:30-21:30 uur: Gezondheidsmonitor
1. Inleiding.
2.  Presentatie en duiding van de cijfers voor Hof van Twente door de GGD.
3. Vragen en discussie.
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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 be-
roep 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 we-
ken 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 
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.     

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 beslis-
sing 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.

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.

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

GV MARKELO ZOEKT ASSISTENT-TRAINERS

Word jij blij van mensen in beweging brengen? 

Omschrijving vrijwilligerswerk
Gymvereniging Markelo heeft veel verschillende sportgroepen 
van jong tot oud en zijn opzoek naar assistent-trainers. Denk hier-
bij aan: acrosport, freestyle en het begeleid sporten (voor mensen 
die om verschillende redenen niet aan reguliere sport mee kunnen 
doen) Als assistent-trainer help je met klaarzetten en ondersteun je 
de trainer bij de uitvoering van de training. Als je het leuk vindt 
om meer te doen, eigen inbreng wordt gewaardeerd, en als je wil 
doorgroeien naar trainer dan kan dat ook. 

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met met sporten, bent enthousiast en behulpzaam. 

Werkuren per week/maand
Circa een uur per week.

Wij bieden
Een enthousiaste groep sporters die waardeert dat je er bent. 
Vrijwilligersvergoeding in overleg.

Doelstelling organisatie 
Bij ons staat bewegen centraal voor jong en oud. Bewegen is 
gezond en goed voor de lichamelijke ontwikkeling. Binnen onze 
gymnastiekvereniging streven wij naar persoonlijke doelen, wel-
ke op een ontspannen maar uitdagende manier haalbaar zijn. 
Naast de sportieve gebeurtenissen is er uiteraard ruimte voor ont-
moeting en contact. 

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

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening  
     
                      Reactie tot
Kleidijk 1a, Diepenheim                                                                             
het verharden van een uitrit en het aanleggen    11 februari 2022
van een toegangsweg       
Oude Haaksbergerweg 4 a, Diepenheim                                                                                          
het afzetten van hakhout                       10 februari 2022
(herplantverplichting)                                                                 
Herikerweg 12 a, Markelo
 het kappen van een populier        15 februari 2022
(herplantverplichting)
Wethouder Goselinkstraat 1 c, Hengevelde                                                                                       
het bouwen van een woning                1 5 februari 2022                                                              

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Larenseweg 23, Markelo                                                     
het bouwen van een berging en het in gebruik nemen van de 
jongveestal voor landbouwmechanisatie
Schoneveldsweg 13, Ambt Delden                                                
het veranderen van het bedrijf 
(wijziging van het aantal en soort dieren)
Spenkelinksweg 8, Ambt Delden                                                   
het veranderen van het bedrijf
Langestraat 9 b, Delden                                                   
het maken van chocolade producten
Lochemseweg 17, Markelo                                                   
het veranderen van het bedrijf

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  

Klompmakersweg 3, Markelo                                               
het veranderen van een melkrundveebedrijf


