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www.hofvantwente.nl HOFNIEUWS
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 
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

Crisisnoodopvang 
asielzoekers Delden zoekt 
vrijwilligers en fietsen

In de sporthal De Reiger in Delden zijn tijdelijk
28 asielzoekers gehuisvest. Het zijn gezin-
nen uit diverse landen. Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers om samen met ons de bewoners te 
begeleiden. Het gaat om spelactiviteiten, spor-
ten, handwerken, handvaardigheid, taalles, 
bewoners leren fietsen en dergelijke. Heeft 
u interesse of wilt u graag een oriënterend 
gesprek, mail dan naar: cno@gmail.com

Afgelopen maand hebben inwoners van Del-
den veel spullen gebracht. De bewoners en 
wij van de woonbegeleiding zijn hier heel 
dankbaar voor. Op dit moment is er geen kle-
ding en speelgoed meer nodig. Wel fietsen 
voor volwassenen en kinderen (vanaf 6 jaar). 

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Ruth Semmekrot, woonbegeleider, 
telefoon  06 37 44 87 59.

Evaluatiebijeenkomst voor 
gastgezinnen van
Oekraïense vluchtelingen in 
Hof van Twente

De vereniging Hof van Twente – Kiev-
Pechersk organiseert een evaluatiebijeen-
komst voor gastgezinnen in de Hof van 
Twente, waar momenteel Oekraïense vluch-
telingen verblijven. De bedoeling daarvan 
is deze gastgezinnen de gelegenheid te 
bieden om onder elkaar informatie uit te 
wisselen over hun ervaringen met het zijn 
van gastgezin. Wat gaat er goed en welke 
zorgen hebben de gastgezinnen, die ze met 
elkaar zouden willen delen, zodat men elk-
aar daarbij zo mogelijk tot steun kan zijn. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 12 oktober 2022, aan-
vang 20.00 uur in de Klokkenkamp, 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor.

Ook wethouder Hannie Rohaan en Gerda 
te Brinkhof van gemeente Hof van Twente 
zijn tijdens deze avond aanwezig zijn om te 
horen wat door de gastgezinnen wordt inge-
bracht en om de gastgezinnen te informeren 
over het rijks- en gemeentelijke beleid over 
de opvang van vluchtelingen en de regelge-
ving op dit gebied. 

Gastgezinnen in de Hof van Twente ,die zich 
daarvoor nog niet bij de vereniging hebben 
opgegeven maar wel deze bijeenkomst wil-
len bezoeken, kunnen zich daarvoor per e-
mail aanmelden bij het secretariaat van de 
Vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk: 
secretaris@hofvantwente-kiev.nl

Militaire oefeningen
in oktober 2022 

In en rond de gemeente Hof van Twente zal 
er in de maand oktober 2 maal worden geo-
efend door de Koninklijke Landmacht.Deze 
oefeningen van 14 t/m 28 oktober en van 
31 oktober t/m 2 november 2022 tellen per 
keer16 tot ± 45 bewapende militairen die zich 
beoefenen in het verplaatsen te voet en het 
maken van een wateroversteek. Er zal gebruik 
worden gemaakt van de volgende voertuigen: 
‘de VW Amarok en een aantal vrachtauto’s. 
Bij de oefening zal over het algemeen geen 
gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie.

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

Herstel fout toplaag nieuwe 
kruisingen Greekerincks-
kamp Delden in 2023

Op 1 juli 2022 is op twee kruisingen 
van Greekerinckskamp in Delden 
een nieuwe toplaag aangebracht. 
Tijdens het aanbrengen van de to-
plaag op de kruising van Greeke-
rinckskamp met de Van Wassenae-
rweg is een fout gemaakt. Dit bleek 
achteraf omdat de nieuwe top-laag 
er weer vanaf is gereden. In 2023 
herstelt de gemeente de schade. 

Reparatie in 2023, 
geen gevaar voor verkeer
De gemeente kiest ervoor om te wachten 
met de reparatie omdat de schade zich nog 
steeds uitbreidt. Daardoor is niet zichtbaar 
tot waar de fout precies zit. De schade is 
niet zo groot dat de veiligheid van het ver-
keer in gevaar is. Daarom is wachten tot de 
schade zich niet meer uitbreidt verantwoord. 
Ook is wachten op betere weersomstandig-
heden belangrijk voor een goede kwaliteit 
van een nieuwe toplaag. 

Buurtbewoners worden geïnformeerd
Buurtbewoners krijgen bericht  wanneer de 
nieuwe toplaag wordt aangebracht.  

Meer informatie
Contactpersoon is de projectleider uitvoering, 
J. Stakenkamp, tijdens kantoortijden bereik-
baar op telefoonnummer 0547-858585 of 
per email op J.stakenkamp@hofvantwente.nl

Een herhaalprik tegen coronavirus halen in Goor 

GGD Twente opent in oktober weer een tijdelijke priklocatie in Goor aan de Grotestraat 84. De 
tijdelijke locatie is bedoeld voor mensen die zijn uitgenodigd voor een herhaalprik. De locatie is 
geopend van woensdag 19 oktober tot en met zondag 23 oktober. Op de website 
www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik staat wie er aan de beurt is voor een herhaalprik. 
Alleen op afspraak 
Mensen kunnen in Goor alleen terecht voor een herhaalprik. Hiervoor moet een afspraak 
worden gemaakt. Dat kan via de website www.planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. De 
locatie is geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Het is te vinden op dezelfde plek in het centrum 
als de vorige tijdelijke priklocatie (naast Salut). Parkeren kan op het plein voor het gemeent-
ehuis (de Reggehof). Op een deel van dit parkeerterrein is een blauwe parkeerschijf nodig. 

Waarom een herhaalprik 
In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven. Met een herhaalprik kunnen mensen de 
bescherming tegen het coronavirus weer op peil brengen. De vernieuwde vaccins beschermen 
tegen meer varianten van het virus, waar-onder de omikronvariant. Hoe meer inwoners de coro-
naprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd. Zo voorkomen 
we samen dat de zorg het te druk krijgt. En helpen we met elkaar bedrijven, winkels en sport-
scholen open te houden. 

Meer informatie? 
De vaste vaccinatielocaties in Twente zijn in Almelo, Enschede en Nijverdal. Kijk voor meer infor-
matie op www.ggdtwente.nl/corona

Uitgenodigd voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022?

Meer dan 41.000 Twentenaren ontvingen deze maand een brief van GGD 
Twente met de vraag mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. 
Al 5.000 mensen doen mee. Een goed begin. Voor een goed beeld is het bel-
angrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Ook uitgenodigd? Doe mee en 
vul de vragenlijst in! 

Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen van Twente na tweeëneenhalf jaar corona? Wat 
zijn de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwo-
ners? Dat brengt GGD Twente, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, samen met alle GGD’en in kaart. Het onderzoek helpt de Twentse gemeenten en de 
GGD te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Meedoen is dus helpen. 

Brief ontvangen?
Heeft u een brief ontvangen om mee te doen? Dan kunt u de vragenlijst tot begin december 
2022 invullen. U maakt dan ook kans om een VVV Cadeaukaart te winnen ter waarde van 50 
euro. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? U ontvangt vanzelf een herinneringsbrief in de 
eerste week van oktober. Meer info op: www.ggdtwente.nl/gezondheidsmonitor



Jij hebt (r)ookmelders in huis. Dank je wel!

Steeds meer Twentenaren hebben rookmelders in huis hangen. Daar is Brand-
weer Twente heel blij mee. Ontstaat er brand, dan heb je meer tijd om te vluch-
ten en kan de brandweer zich richten op het blussen van de brand. Zo zorgen 
we samen voor een veiliger Twente. Dus dankjewel! Dat jij ook rookmelders 
hebt hangen. Juist nu de koude wintermaanden eraan komen! 

Door de hoge gasprijzen zoeken steeds meer mensen naar alternatieve manieren om hun 
woning te verwarmen. “Begrijpelijk, maar we maken ons er ook zorgen over. De risico‘s op 
brand nemen hierdoor toe”, vertelt Mariska Achtereekte, sectorhoofd Brandveiligheid. “Het is 
dus ontzettend belangrijk om in je woning voldoende rookmelders op te hangen. Een eenvou-
dige actie, met een groot effect“, geeft ze aan. Deze maand vraagt Brandweer Twente daarom 
extra aandacht voor brandveiligheid en rookmelders tijdens de Nationale Brand Preventie 
Weken van 1 t/m 31 oktober 2022. 
 
Waar kun je het beste rookmelders ophangen? 
Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van je woning wettelijk verplicht. Maar wat 
dacht je van je woonkamer waar je extra kaarsjes hebt aangestoken op de vensterbank, je 
slaapkamer waar je elektrisch dekentje je bed voor verwarmt, of je werkkamer waar een elek-
trisch of petroleum kacheltje de ruimte opwarmt? 

Deze alternatieve manieren van je 
huis verwarmen zorgen ervoor dat het 
risico op een brand omhoog gaaPas 
daarom goed op en zorg voor rook-
melders in dit soort ruimtes,  zodat jij 
op tijd gealarmeerd  wordt bij brand. 
Doe de rookmelderwijzer op www.
rookmelders.nl/rookmelderwijzer en 
ontdek waar rookmelders in jouw wo-
ning essentieel zijn. Kijk ook op www.
rookmelders.nl voor meer informatie 
over het onderhoud van rookmelders. 

Vier tips voor (brand)veiliger 
wonen in de winter
-  Zorg voor voldoende ventilatie van de 
ruimte bij gebruik van een (petroleum)
kachel of open haard. Hang hier ook 
CO melders aan het plafond! 

-  Houd brandbaar materiaal uit de 
  buurt van kachels en kaarsen
-  Laat je schoorsteenkanaal vegen en 
stook volgens de Zwitserse stook-

 methode

Maak kans op 1 van de 10 brandweer-verrassingspakketten
De brandweer bedankt jou! Wie bedank jij? Bijvoorbeeld je zoon/dochter omdat ze jou geholpen hebben thuis rookmelders op te hangen. Of je buurman voor het laten vegen van zijn schoorsteenkachel. Of wil je iemand een duwtje geven om eindelijk eens rookmelders op te hangen.

 Reageren kan op de Facebookpagina van Brandweer Twente of mail naar brandveiligheid@brandweertwente.nl met onderwerp ‘Actie rookmelders‘. Laat weten wie je bedankt en waarom. 
De winactie loopt tot 
31 oktober 2022. 

Duurzaamheidsadvies voor uw huis? 
Raadpleeg een energiecoach!

Wilt u ook weten hoe u uw huis energievriendelijker kunt maken? De vrijwil-
lige, deskundige energiecoaches van Hof van Twente staan voor u klaar met 
advies om uw particuliere woningen van energieadvies te voorzien.

Dit advies is gratis, onafhankelijk en vrijblijvend. Maak een afspraak via mail: martin.slagers@
hofvantwente.nl met daarbij aangegeven uw contact- en adresgegevens. U wordt dan door 
één van de energiecoaches teruggebeld voor het maken van een afspraak. De energiecoaches 
in Hof van Twente zijn Chris Koens, Gerrit Jurgens, Roy Waterman en Mathias Broekhuizen. 

Voor algemene informatie over energiebesparing, maar ook over bijvoorbeeld subsidiemoge-
lijkheden kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, via de link: 
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente of telefonisch: 0547-208001.

Maak gebruik van de actie Poen voor Groen

Let op: laatste mogelijkheid, de actie loopt tot 31 december 2022 maar op = op! 

Via Poen voor Groen krijgt u namelijk tot € 50,- terug na aankoop van bijvoor-
beeld LED-verlichting, isolatiemateriaal of een slimme thermostaat. Ook ver-
laagt u per direct uw energierekening. Kleine moeite, groot rendement!enmaal 
uitprobeert, hiermee verder wil.  

Een rekenvoorbeeld
Stel, u koopt een set sfeervolle, dimbare LED-lampen voor € 48,-. Vraagt u dit bedrag terug via 
de Poen voor Groen actie, dan kost de aanschaf u dus niets. De eerste € 48,- heeft u hiermee 
al verdiend. Omdat u uw oude, niet zuinige lampen vervangt door energiebesparende LED-
verlichting, bespaart u ook nog eens zo‘n € 44,- op uw jaarlijkse energierekening. Bovendien 
gaan deze LED-lampen ook nog eens 10 tot 15 jaar mee. Tel uit uw winst!

Poen voor Groen
De actie Poen voor Groen wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd 
namens de gemeente Hof van Twente. De campagne is erop gericht om mensen bewust te 
maken dat energie besparen een kleine moeite is die meteen geld oplevert. De actie loopt t/m 
31 december 2022. Kijk voor meer informatie op www.poenvoorgroen.nl.

Meedoen is simpel...
1. Meldt u aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
2. Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
3. Dien de kassabon in op de actiesite
4. Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. 50 euro) terug op uw bankrekening

Meer informatie
Op de actiewebsite vindt u meer over de actie, de partijen die meedoen en de voorwaarden. 
Ook kunt u contact opnemen met: 
Projectteam Poen voor Groen, Nathalie Thoonsen
06-11 288 910n.thoonsen@duurzaamthuistwente.nl

Duurzaam Thuis Twente 088 1850130 (algemeen infonummer)
info@poenvoorgroen.nl

EEN PEUK: ONEINDIG

BANANENSCHIL: 1 JAAR

KAUWGOM: 20 JAAR

PLASTIC FLESJE: ONEINDIG

HOE LANG BLIJFT
ZWERFAFVAL LIGGEN?

EEN BLIKJE: 50 JAAR
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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 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

FILMHUIS ALLEMAN 
ZOEKT PR- EN 
ORGANISATIETALENT

Ben jij gek op het kijken 
van films en van social 
media? 

Wil jij jouw skills op 
het gebied van PR en 
organisatie inzetten voor 
ons filmhuis? 

Dan komen wij graag 
met jou in contact!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Wij zijn op zoek naar iemand die onze PR-commis-
sie komt versterken en wil helpen bij het organise-
ren van verschillende activiteiten. De PR-commissie 
werkt samen/stemt af met de Reggehof.

Jouw profiel
• Je hebt affiniteit met het medium ‘Film’
•  Je kunt korte berichten schrijven voor de 
   verschillende media
•  Je hebt affiniteit met social media, zoals Face-

book, Twitter en Instagram 
•  Je bent creatief en weet films op een pakkende 

manier te promoten  
•  Je kunt samenwerken en afstemmen met andere 

leden van de PR-commissie
•  Je kunt, samen met anderen, helpen bij het or-

ganiseren van activiteiten bij een filmvertoning, 
zoals bijvoorbeeld een klein filmfestival

Werkuren per week/maand
Aanwezig in het Filmhuis:
• Dinsdagavond, ongeveer 1 x per 4 weken
• Incidenteel bij bijzondere gelegenheden

PR-bezigheden:
• gemiddeld 10 uur per maand.

Wij bieden 
•  Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke 
   organisatie
•  Kennismaking met het medium ‘Film’ en het 
   vertonen van film in een Filmhuis
•  Samenwerking met een groep enthousiaste 
   vrijwilligers
•  Een vrijwilligersovereenkomst met de Reggehof
• Gratis film kijken tijdens je dienst
•  Voordeel bij het bestellen van een filmticket 
   (voorwaarden worden besproken)

Doelstelling van de organisatie 
Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor 
dat er in de maanden oktober tot en met mei elke 
dinsdagavond een film vertoond wordt in de thea-
terzaal van De Reggehof in Goor. 

Een paar keer per jaar worden er extra activitei-
ten georganiseerd, zoals een klein filmfestival, een 
Sinterklaasfilm, een film op de zondagmiddag in 
samenwerking met de Stichting Franje of een film 
met een inleider. Voor meer informatie verwijzen 
we naar www.reggehof.nl/film

www.hofvantwente.nl

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)         
               Ontvangen op

Holtkampsweg ong., Ambt Delden                                  
het kappen van eiken      
          27 september 2022
Winterkamperweg 3, Markelo
het kappen van een kastanje 
    1 oktober 2022
Diepenheimseweg 
t.h.v. huisnummer 8, Goor
het kappen van een wilg      1 oktober 2022
Gorsveldweg 32b, Bentelo
het kappen van een eik 
          30 september2022
Beldsweg 2, Ambt Delden                                              
het kappen van twee eiken   3 oktober 2022
Bolscher 2, Hengevelde (kavel 37)                                           
het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitrit    
        26 september  2022
Brinkweg 1, Markelo                                            
het plaatsen van zonnepanelen in 
een veldopstelling           26 september  2022
Raadhuisstraat 34, Diepenheim                                         
het plaatsen van zonnepanelen in 
een veldopstelling            26 september 2022
Deldensestraat 113, Goor                                    
het vergroten van een bijgebouw       
           26 september 2022 
Oude Goorseweg 27, Diepenheim                                       
het aanleggen van een uitrit   
             29 september 2022
Herikerweg ong., Markelo (schuin 
tegenover huisnummer 32, 
langs de Holtdijksche beek) 
het plaatsen van een 
telecommunicatiemast      29 september 2022
Olijdamlaan 5, Goor                                      
het kappen van twee populieren       
              27 september 2022
De Klomp t.h.v. huisnummer 6, 
Hengevelde                                        
het kappen van een eik      5 oktober 2022
A. Ten Hovestraat 12, Markelo                                     
het kappen van een den       
   6 oktober 2022
Secr. Engelbertinkstraat 7, 
Ambt Delden                                         
het bouwen van een kapschuur        
             21 september 2022
Bolscher ongenummerd, 
Hengevelde (kavel 11)                                      
het bouwen van een woning en 
het aanleggen van een uitrit   3 oktober 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

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

Winterkamperweg 3, Markelo
het bouwen van een schuur
             15 november 2022 
Bolscher 34, Hengevelde
het bouwen van een woning met bijgebouw 
en het aanleggen van een uitrit  
            15 november  2022
Koemweg 7, Markelo
het vergroten van een woning
            15 november 2022                                                               
Het Wegdam 11, Hengevelde
het uitbreiden van een 
bedrijfsgebouw            12 november 2022
Schoolstraat 109, Goor
het aanleggen van een uitrit  
            18 november 2022
Beldsweg 23 b, Ambt Delden
het uitbreiden van een woning
             18 november 2022
Peuscher ongenummerd, 
Diepenheim
het kappen van vier kastanjebomen 
(herplantverplichting)        18 november 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Meldingen Activiteitenbesluit                                                                 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Goorsestraat 9, Hengevelde
het veranderen van het bedrijf
Gorsveldweg 32 a, Bentelo
het inzetten van een mobiel puinbreekinstal-
latie, in de periode 11 oktober tot en met
30 november 2022
Deldensestraat 4, Diepenheim
het tijdelijk opslaan van maaisel afkomstig 
van regulier onderhoud aan bermen en 
watergangen van Waterschap Vechtstromen
Roerdompstraat 4a-6h, Goor
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem
Twickelerweg 17, Ambt Delden
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Kooimaten ongenummerd, Goor
het bouwen van twee bedrijfsverzamel-
gebouwen en het aanleggen van uitritten.

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 voorbe-
reidingsprocedure, dan wordt de bezwa-
renprocedure 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 we-
ken na bekendmaking beroep instellen bij 
de rechtbank Oost-Nederland te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze 
rechtbank tegen besluiten die zijn voorbe-
reid met de uitgebreide procedure. Beroep 
kan dan alleen worden ingesteld als eerst 
een zienswijze is ingediend tegen het ont-
werpbesluit.

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk 
zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedu-
re kan op eigen risico gebruik worden ge-
maakt 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 beroepsprocedure wordt een voorlo-
pige 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 me-
ning bent dat niet met een melding kan wor-
den volstaan omdat een omgevingsvergun-
ning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek 
om handhaving indienen bij burgemeester 
en wethouders. Het verzoek moet zijn voor-
zien 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. 

Informatie om te reageren 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 vergun-
ning is verleend kan daartegen beroep wor-
den ingesteld.  

Locatie waar de stukken ter inzage 
liggen 
De bovengenoemde aanvragen en besluiten 
liggen op afspraak ter inzage bij het gemeente-
huis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de openings-
tijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) 
raadplegen of telefonisch met 0547-858585. 
Postadressen Gemeente Hof van Twente, Post-
bus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Ne-
derland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl
Diepenheim
-  Standplaatsvergunning oliebollen van 
woensdag t/m zaterdag in de periode van 
1 t/m 31 december 2022, Plein onder de 
Platanen (07-10-2022)

Goor
-  Vergunning loterij op 26 november 2022, 
de Mossendam 4 (05-10-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande be-
sluiten bekend zijn gemaakt (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 Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 
10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend.

Uitvoeringsregeling onvermijdbaar 
medisch afval

Het college van B&W van de gemeente Hof 
van Twente heeft op 6 september 2022 de 
Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch 
afval 2022 vastgesteld. 

In de regeling staan algemeen geldende re-
gels voor de compensatie onvermijdbaar me-
disch afval. 

Deze regeling is aangepast vanwege de in-
voering van de nieuwe inzamelingsmethodiek. 
De regeling treedt in werking op 1 juli 2022. 
U kunt het besluit inzien: op onze website
www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl
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