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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

Voor de vakantie een (nieuw) 
paspoort? Vraag het op tijd aan!

Misschien zag u het in de krant: bij veel gemeentes lopen de 
wachttijden op voor paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen, door 
grote drukte bij de afdeling Burgerzaken. In Hof van Twente valt 
de wachttijd nog mee: als u vandaag een afspraak inplant, bent 
u over een week aan de beurt. Maar we weten dat het altijd druk-
ker wordt voor vakantieperiodes. Hebt u een nieuw reisdocument 
nodig? Plan uw afspraak op tijd in! Zo weet u zeker dat u zonder 
problemen op reis kunt en houden wij de wachttijden beperkt.
U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente.

Erfbetredersbijeenkomst

- Dinsdagmiddag 19 april 2022
- Tijd: 15.00 – 17:00 uur
-  Locatie: gemeentehuis Hof van Twente

Op dinsdagmiddag 19 april 2022 organiseert de gemeente een  erfbetredersbijeenkomst. 
Als u voor uw werk boeren bezoekt, bent u een erfbetreder. Als erfbetreder krijg je veel mee van wat er op een boerenbedrijf gebeurt of 
wat er in een boerengezin speelt. De bijeenkomst op 19 april wordt georganiseerd om ontwikkelingen op ons platteland voor de komende 
jaren te bespreken.
 
Met erfbetreders gaan we als gemeente graag in gesprek over de financiële ontwikkeling van de familiebedrijven en ondernemers die 
twijfelen over de richting die het bedrijf op moet. De gemeente wil graag de erfbetreders de ruimte geven om het hier samen over te hebben 
en over wat de gemeente kan doen om hen te ondersteunen. 

Daarnaast worden de erfbetreders bijgepraat over de uitkomsten van een enquête die vorig jaar is uitgezet bij de agrariërs. Vanuit Countus 
zal Joop Rensen zijn ervaringen delen en vanuit Zorg om Boeren (ZoB) zal Victor Munster vertellen hoe zij agrariërs helpen als ze op een 
kruispunt staan.

U kunt een afspraken maken op de website van de gemeente. 
Aanmelden kan via j.koopman@hofvantwente.nl. 

Let op: er is slechts capaciteit voor 50 gasten. Vol = vol!

Wegwerkzaamheden N35 en A35
Rijkswaterstaat voert binnenkort groot onderhoud uit aan de N35 en de A35 tussen de Oostweg en Enschede-
West. Tussen 1 en 7 mei is de N35 in beide richtingen afgesloten tussen de Oostweg en aansluiting Enschede (25). 
De A35 is in deze periode tussen Enschede (25) en Enschede-West (26) afgesloten in de richting van Hengelo. Het 
verkeer wordt omgeleid via de A1 en de Duitse autowegen BAB30 en BAB31. Daarnaast zijn er diverse regionale 
omleidingsroutes. Verkeer moet rekening houden met hinder, omleidingen en extra reistijd van circa 30 minuten. 

Bereikbaarheid bedrijven, informeer uw klanten, leveranciers en personeel
De bereikbaarheid van bedrijven / organisaties staat tijdens deze afsluitingen mogelijk onder druk. Bezoekers, klanten, medewerkers en/
of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bedrijven te bereiken. De ervaring leert dat de hinder zo beperkt mogelijk blijft als 
weggebruikers dit van tevoren weten. 

Planning van de onderhoudswerkzaamheden
De werkzaamheden zijn van zondagavond 1 mei 20.00 uur tot zaterdagochtend 7 mei 08.00 uur.

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

PERSOONLIJK VRIJWILLIGER PG-AFDELING

Ben je bekend metpsychogeriatrie 
(PG) en zet jij je graag in voor de 
medemens? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Voor verschillende woningen op onze pg-afdeling, zijn wij op 
zoek naar persoonlijk vrijwilligers. Jij maakt het onderscheid, 
zorgt voor de extra aandacht, maakt een praatje, biedt een 
luisterend oor of je bent er om een activiteit te doen. We be-
kijken wat bij jou past en koppelen je aan een bewoner welke 
dezelfde interesses heeft. Heeft u zelf ideeën dan horen wij 
dit graag!

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met psychogeriatrie (PG), je kan een luisterend 
oor bieden, je bent fysiek in staat een wandeling te maken. Je bent 
warm en betrokken en kunt je daarbij goed inleven. 

Werkuren per week/maand
1 keer per week of per 2 weken. Ook is het mogelijk meer uren 
vrijwilligers werk te doen. In overleg is er heel veel mogelijk. 

Wij bieden 
Voor u als vrijwilliger bieden wij professionele begeleiding 
en deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing (wan-
neer COVID dit toelaat), onkostenvergoeding en verzekering. 
Verder bieden wij een warme, gezellige en open sfeer.

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

Openingstijden tijdens Pasen
Let op: 
In verband met Goede vrijdag 
en Pasen is het gemeentehuis 
gesloten op 
vrijdag 15 april en 
maandag 18 april. 
Telefonisch zijn wij dan ook
niet bereikbaar.

Afvalinzameling rond Pasen
Op Tweede Paasdag haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats 
daarvan komt Twente Milieu op een zaterdag de containers 
legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan
straat zet. De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterda-
gen tussen 09.00 – 15.00 uur bereikbaar via 0900 - 85 20 111 
of via het contactformulier op www.twentemilieu.nl/contact. Het 
afvalbrengpunt is op tweede paasdag gesloten.
 
In plaats van                   wordt uw container geleegd op
Maandag 18 april            Zaterdag 16 april
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Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hof van Twente, wijziging 
Stoevelaarsweg 19 Markelo' 
en beeldkwaliteitsplan 

Op 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Hof van Twente het bestemmings-
plan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Stoevelaarsweg 
19 Markelo' en het 'Beeldkwaliteitsplan Stoevelaarsweg 19 
Markelo' ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Stoevelaarsweg 19 te Markelo is er een plan gemaakt 
om 1.496 m2 aan vrijkomende agrarische bebouwing te sane-
ren om vervolgens een enkele woning (met een maximale in-
houd van 1250 m3) terug te bouwen in het kader van de Rood 
voor Rood regeling.  Om dit plan mogelijk te maken is dit wij-
zigingsplan opgesteld. Hierin wordt aangetoond dat aan de 
gestelde voorwaarden wordt voldaan en dat de voorliggende 
ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 
ordening.

Het vastgestelde plan ligt van 14 april 2022 tot en met 25 mei 
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.BGxStoevelaarswg19-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inza-
getermijn 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 genoem-
de 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.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op
Amalialaan ongenummerd, Delden
het bouwen van een woning met bijgebouw en 
het aanleggen  van een uitrit          1 maart 2022
Roosdomsweg 30, Markelo
het bouwen van een aanbouw aan een woning      28 maart 2022
Slotsdwarsweg 8, Hengevelde
het kappen van een eik                6 april 2022
Deldensestraat ongenummerd, Goor
het bouwen van een woning                    14 maart 2022
Wilsonweg 35, Diepenheim
het bouwen van een wasbox         16 maart 2022
Goorseweg 39, Diepenheim
het bouwen van een carport                  16 maart 2022
Bolscher 11 (kavel 42), Hengevelde
het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit               22 maart 2022
Bolscher 22 (kavel 51), Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok 
van vier woningen                   24 maart 2022
Bolscher 24 (kavel 52), Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok 
van vier woningen                  24 maart 2022
Bomhof ongenummerd (kavel 11), Hengevelde
het bouwen van een woning            30 maart 2022
Dieckertsweg ongenummerd, Ambt Delden
het bouwen van een woning                1 april 2022 
De Kolk 2, Delden
het bouwen van een carport           31 maart 2022

Vervolg
     Ontvangen op
Wheedwarsweg 14, Goor
het aanleggen van een uitrit                1 april 2022
Bernhardstraat 38, Delden
het vervangen van een bijgebouw in de vorm 
van een kapschuur                  31 maart 2022
Deldensestraat ongenummerd, Goor
het verbouwen van een schuur tot een woning            4 april 2022
Goorseweg 7, Markelo
het uitvoeren van onderhoud aan de woning              4 april 2022  Grotestraat 19, Diepenheim
het restaureren van het voormalig Raadhuis        31 maart 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Katiersweg 8, Bentelo                                                              
het bouwen van een woning met bijgebouw en het 
plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling     12 mei 2022                                                               
Blokstegenweg 10d,  Ambt Delden
het aanleggen van een bestrating              14 mei 2022                                                               
Blokstegenweg 10 e, Ambt Delden
het aanleggen van een bestrating                       14 mei 2022                                                               
Waterhoenstraat 11, Goor                                                                          
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning                        14 mei 2022                                                               
Hooijerinksplein 3, Delden                                                              
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
van de woning                     14 mei 2022                                                               
G.W.B. Wondaalstraat 37, Markelo
het plaatsen van een dakkapel                      18 mei 2022                                                               
Grotestraat 58, Goor
het plaatsen van een handelsreclame          18 mei 2022                 
De Kolk 2, Delden
het bouwen van een carport               18 mei 2022                                                                            

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg               
           Reactie tot
Bernhardstraat 38, Delden                                                          
het vervangen van een bijgebouw in de vorm 
van een kapschuur                   18 mei 2022                                                               
J. Ooststraat 17, Markelo
het kappen van een Valse Acacia              17 mei 2022                                                               
Zomerweg 7, Ambt Delden
het kappen van zes eiken (herplantverplichting)         17 mei 2022                                                               
Diepenheimsestraat 50, Hengevelde                                                                      
het bouwen van een woning met inwoning            13 mei 2022                                                               
Burgemeester Buijvoetsplein, Bentelo 
(nabij de sportvelden)                                                             
het kappen van drie eiken, drie haagbeuken 
en een berk                     18 mei 2022                                                               
Holtdijk 9, Markelo
het kappen van twee eiken en een wilg
(herplantverplichting)                        18 mei 2022                                                               
Wehmekamp 1, Markelo
het kappen van een bolboom
(herplantverplichting)            30 april 2022                 
Deldensestraat 160, Goor
het plaatsen van een tijdelijke woonunit            19 mei 2022
Brinkweg 4, Markelo                                                                   
het aanleggen van een uitrit              19 mei 2022                                                               
Veldhuisweg 1, Ambt Delden                                                                     
het kappen van zes eiken en een beuk             20 mei 2022                                                               
Stokkumerbroekweg 10, Markelo                                                                     
het kappen van een eik                       20 mei 2022                                                                                                                              
het gemeenteplantsoen t.h.v. 
Rembrandtstraat 22, Goor                                                                      
het kappen van vier sparren (herplantverplichting)    20 mei 2022                                                                                                                                           
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Verlengen beslistermijn  
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Hogedijk 3a, Markelo                        
het bouwen van een bijgebouw
Hagmolenweg 13, Ambt Delden                          
het realiseren van een kleinschalige bierbrouweri
Secr. Engelbertinkstraat 4, Ambt Delden                         
het aanleggen en beheren van waterpartijen

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden
-  Vergunning Koningsdag Delden op 27 april 2022. In verband hier-
mee zullen de Langestraat ter hoogte van Hotel de Zwaan tot aan 
de kruising Stationsstraat en het Ressingplein op 26 april 2022 
van 18.00 uur tot 21.00 uur en op 27 april 2022 van 06.00 uur 
tot 15.00 uur worden afgesloten voor alle bestuurders in beide 
richtingen (07-04-2022)

Diepenheim
-  Ontheffing sluitingsuur van 22 op 23 april 2022 tot 02.00 uur, 
Haaksbergerstraat 1 (05-04-2022)

Goor
-  Vergunning Bigband Festival op 18 april 2022. In verband hiermee 
zullen op 18 april 2022 van 08.00 uur tot 21.00 uur de volgende 
wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen:
-  Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de Diepenheimseweg en 
de Waterstraat;

-  Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraat en de H. 
Heijermansstraat;

-  Laarstraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraat en de ingang 
naar de parkeerplaats Reggehof (06-04-2022)

-  Vergunning Oranjefeest op 27 april 2022. In verband hiermee zul-
len op 27 april 2022 de volgende wegen worden afgesloten voor 
alle bestuurders in beide richtingen:

- Van 05.00 uur tot 13.00 uur:
-  Grotestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Kerk-
straat/Laarstraat en de kruising met de H. Heijermansstraat;

-  Wijnkamp, voor zover gelegen tussen de kruising met de Gro-
testraat en Wijnkamp nr. 3

-  Rozenstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Wijn-
kamp en Rozenstraat nr. 2

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 hierte-
gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening 
bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-
vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-
ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn 
voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-
meld 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.     

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  

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.

Afwijken bestemmingsplan
Wij hebben de volgende aanvragen om omgevingsvergunning 
ontvangen die in strijd zijn met het bestemmingsplan:

Kolhoopsdijk 10, Markelo                        
het bouwen van een tasberg 
Kolhoopsdijk 10, Markelo                           
hhet bouwen van een dwarsritschuur

Wij willen medewerking verlenen door af te wijken van het be-
stemmingsplan.De plannen liggen vanaf 14 april voor 4 weken ter 
inzage. U kunt mondeling of schriftelijk hierop reageren.

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
Slaghekkenweg 6a, Bentelo                        
het veranderen van het bedrijf 

Besluit maatwerkvoorschriften

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening           Reactie tot
Brummelaarsweg 12 en 12a, Markelo                        
het opleggen van een maatwerkvoorschrift voor de bedrijfsactivi-
teit kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen     
            14 mei 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening           Reactie tot
Loosboersstraat 50, Markelo                        
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van uw woning                    14 mei 2022

Vervolg
- Van 13.00 uur tot 18.00 uur:
-  Grotestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Water-
straat en de Spoorstraat (06-04-2022)

Markelo
-  Vergunning Samengestelde wedstrijd op 14 en 15 mei 2022. In 
verband hiermee zullen op 14 en 15 mei 2022 van 07.00 uur tot 
18.00 uur de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:
-  de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen (uitgezonderd aanwonenden):

-  Herikeresweg, voor zover gelegen tussen de ingang van cam-
ping Hessenheem en de kruising met de Imminksweg;

-  De zandwegen gelegen tussen Goorseweg 45 en de Herikeres-
weg/Imminksweg.

een parkeerverbod wordt ingesteld aan beide zijden van de Pot-
dijk, voor zover gelegen tussen de Goorseweg en de Herikeresweg 
(07-04-2022)
-  Vergunning paasvuurevenement op 17 april 2022, Slagendijk ong. 
(07-04-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar fietstourtocht op 24 april 2022 (06-
04-2022)

-  Verklaring van geen bezwaar opstijgen heteluchtballon van 8 april 
2022 t/m 7 april 2025 (07-04-2022)

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschriften, 
verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten 
een inrichting:

- Slagendijk 2 in Markelo (06-04-2022)
- Enterweg 5 in Markelo (06-04-2022)
- Herikerweg 12a in Markelo (06-04-2022)
- Rikkerinksweg 4 in Ambt Delden (06-04-2022)
- Veldhuisweg 7 in Ambt Delden (06-04-2022)
- Dorreweg 2a in Ambt Delden (06-04-2022)

Fijne Pasen!Fijne Pasen!


