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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 openingstij-
den. 

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

Vrijdag       09.00 - 13.00 uur
Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een 
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 
Een melding geeft u snel aan ons door via het digita-
le meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding 
of via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. U kunt daar-
bij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de 
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar: 

06 - 11 30 88 27
Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

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

Gemeente hergroepeert 
afvalbakken en combineert 
hondenpoepbak met afvalbak

Inbrekers in je huis. U moet er toch niet 
aan denken? En dan te bedenken dat in 
veel gevallen een inbraak voorkomen kan 
worden door hele eenvoudige maatrege-
len. Omdat we graag willen dat u met een 
veilig gevoel in onze  gemeente woont 
bieden we u een inbraakpreventieadvies 
voor uw woning aan. We raden u van har-
te aan om dit gratis advies aan te vragen. 

Want, volgt u het advies op dan 
heeft u 90% minder kans op een 
inbraak. 

Samen met de PKVW-adviseurs van Noaber Bouw uit Borne 
voeren wij het inbraakpreventieproject in Hof van Twente uit. Het 
doel van dit inbraakpreventieadvies:
1.  het verlagen van het aantal woninginbraken en pogingen tot 

inbraak;
2. het veiliger maken van uw woonomgeving;
3.  het vergroten van uw veiligheidsbeleving in het kader van het 

Politie Keurmerk Veilig Wonen. 

Er komt een gediplomeerd adviseur van het Inbraak Preventie 
Team bij u thuis langs voor een gratis persoonlijk preventieadvies 
op maat. In het advies staan maatregelen die u kunt nemen om uw 
huis en omgeving te beschermen en te beveiligen tegen inbrekers. 

Nog meer zekerheid hebt u met het certificaat van het Politie Keur-
merk Veilig Wonen. Om het certificaat te krijgen, moet een wo-
ning voldoen aan de volgende eisen:
• alle ramen en deuren waar de inbreker bij kan zijn beveiligd
• er is verlichting bij de deuren
• er is zicht op een bezoeker bij de deur
•  er zijn goedgekeurde rookmelders aangebracht op iedere ver-

diepingsvloer
• de bewoner is voorgelicht over beveiliging

Als u het advies helemaal opvolgt, heeft u 90% minder kans op 
een inbraak. Dat is niet alleen een geruststellende gedachte maar 
is ook financieel aantrekkelijk. Want veel verzekeringsmaatschap-
pijen geven u voor dit certificaat 10 tot 20% premiekorting op de 
inboedelverzekering.en preventieadvies aanvragen?

Een preventieadvies kan aangevraagd worden door contact op 
te nemen met het Inbraak Preventie Team van Noaber Bouw. Zij 
zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur 
tot 16.00 uur telefoonnummer  074-265 3638. 

Omdat veel afvalbakken 
aan vervanging toe zijn 
gaat de gemeente in het 
najaar een aantal afval-
bakken vervangen en 
herplaatsen. Ook wor-
den hondenpoepbak en 
afvalbak gecombineerd. 
Het hondenpoepzakje 
mag dus voortaan in de 
afvalbak gedaan wor-
den. Op de afvalbak is 
dat met een sticker aan-
gegeven, zie foto.

Tegelijkertijd is gekeken 
naar de locaties van de 
afvalbakken. Daar waar 
veel bakken dicht bij elk-
aar staan wordt één bak geplaatst op de meest geschikte locatie. 
Dit zorgt voor een betere spreiding en door de samenvoeging 
van hondenpoep en afvalbak levert het ook een besparing op. 
Hondenpoep werd al als restafval ingezameld en hoeft dus niet 
gescheiden te worden van het overige restafval. Op de plekken 
waar nu hondenpoepbakken staan komt een combi afvalbak. De 
afvalbakken worden door Gildebor geleegd als ze vol zitten. Bij 
speelterreinen blijven gewone afvalbakken staan en komen geen 
combibakken. In de buurt van speelterreinen is het uitlaten van 
honden niet gewenst. Hondenbezitters kunnen de hondenpoepz-
akjes thuis weggooien of in een combibak in de buurt.

De aanpassingen worden kern voor kern doorgevoerd (Hengevel-
de, Delden, Markelo, Diepenheim, Goor). In het najaar van 2022 
worden de bakken herplaatst en voorzien van een sticker.

Zorgfraude

Met zorgfraude wordt bedoeld dat men fraude pleegt met geld 
dat eigenlijk bestemd is voor zorg. Op deze manier wordt geld 
besteed aan mensen die het niet nodig hebben. Er zijn ook an-
dere vormen van zorgfraude. Voorbeelden hiervan vindt u hie-
ronder. Vermoedt u dat iemand zorgfraude pleegt? Doe dan een 
melding bij het regionaal meldpunt. Dit kan ook anoniem.

Hoe herken ik zorgfraude?
Er zijn verschillende signalen die kunnen duiden op zorgfraude. 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

•  Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (decla-
reren) dan geleverd is.

• Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
• Zorg laten declareren zonder dat er zorg geleverd is.
•  Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere ma-

nier wordt betaald.
• Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
• Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
•  Een administratie die niet klopt. Vaak worden vragen hierover 

met defensief gedrag beantwoordt.
•  Het opzettelijk oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht 

geld of zorg gedeclareerd kan worden.
•  Aanleveren van vervalste/verzonnen informatie (onjuiste voor-

stelling van zaken/misbruik van DigiD).
• De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzie-
ningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp 
nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg. 

Zorgfraude melden
Vermoed u dat iemand zorgfraude pleegt? Doe dan een mel-
ding. Dit kan via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit – 
www.nza.nl/contact/meldpunt 

Gratis inbraakpreventiecheck 
voor uw woning

Column Ellen Nauta

Nooit af en nooit genoeg
Ik wens dat u deze column leest na een welverdiende vakantie. Of u nu in Italië, Oostenrijk 
of thuis was, overal was het heet en droog. En overal werd er geworsteld met steeds hogere 
energieprijzen en stijgende prijzen van boodschappen, waardoor steeds meer mensen in 
problemen komen. Het woord crisis valt wel ergens elke dag in elk land. Oplossingen, die 
er dringend moeten komen, zijn er nog niet.

Wat mij daarbij opvalt is dat het gevoel van crisis wordt verergerd door steeds wisselende 
informatie. Elke dag een ander inflatiecijfer en koopkrachtplaatje, elke dag andere aan-
tallen vluchtelingen die een veilige plek nodig hebben, elke dag andere prijzen op ons 
kassabonnetje. Soms denk ik boeren nu nog beter te begrijpen als zij vragen om duidelijk-
heid over de eisen die op hen afkomen. Hoe krijgen we duidelijkheid, zodat we niet meer 
hoeven te schrikken van de “dagkoersen”?

Diep in ons hart weten we dat die duidelijkheid niet kan worden gegeven, althans nog niet. 
Want niemand weet wanneer die vreselijke oorlog in de Oekraïne stopt, niemand weet 
wanneer we in staat zijn om de klimaatcrisis echt op te lossen. Er zijn simpelweg teveel 
onzekerheden. 

Het enige wat we kunnen doen, is in elk geval communiceren wat we wel weten en elkaar daarover zo duidelijk mogelijk te informeren. 
Ik moest daaraan denken toen er werd gevraagd om duidelijkheid over het aantal vluchtelingen dat wij in Delden gaan opvangen. Het 
enige dat ik als uw burgemeester kon zeggen, is dat ik dat niet wist. Het enige dat ik weet is dat we langer zullen gaan opvangen en 
dat we er rekening mee moeten houden dat we in onze gemeente meer mensen zullen gaan opvangen. Dat we in de Hof ernaar streven 
om die opvang te spreiden over onze kernen. Omdat kleinschaligheid beter bij ons past dan grootschalige opvang. Een onbevredigend 
antwoord? Jazeker, maar wel het enige dat er nu is. Communicatie is nooit af en nooit genoeg. 

Toen ik sprak met de vaders en moeders die nu met hun gezin in Delden worden opgevangen, hoorde ik dezelfde behoefte aan dui-
delijkheid. Wanneer zou er nieuws zijn over de status? Mogen ze blijven? Ook voor hen is communicatie nooit af en nooit genoeg. 
Vermoeide vaders en moeders zien hun kinderen spelen in de sporthal en krijgen daardoor wat rust. Even een plek waar ze niet gelijk 
weer verder moeten, na een lange vlucht voor oorlog en achtervolging. We kunnen er trots op zijn dat wij hen die veilige plek in onze 
Hof kunnen geven. Ik weet dat niet iedereen er zo over denkt, maar ik wil u graag vertellen hoe ik erover denk. Dat hoort bij eerlijke 
communicatie. Ik ga er graag over in gesprek met u, want je kunt nooit genoeg met elkaar praten over zulke belangrijke zaken. Het is 
immers nooit af.

Ellen Nauta
Burgemeester

Reacties op deze column zijn altijd welkom op column@hofvantwente.nl 

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

TELEFOONVRIJWILLIGER 
BIJ DE LUISTERLIJN

Zet je luistertalent in voor 
een ander.

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Als vrijwilliger bij de Luisterlijn bied je een luisterend oor aan 
mensen met zorgen, verdriet en problemen. Anoniem. Op een 
tijd en plaats die jou goed past.

Jouw profiel
Je kunt goed luisteren, bent leergierig en hebt een open houding. 
Je kunt dingen goed van je af zetten. Een specifieke voorop-
leiding is niet nodig.

Anne is al vijf jaar vrijwilliger bij de Luisterlijn. “Na mijn pensio-
nering had ik veel tijd, dus ik besloot me aan te melden bij de 
Luisterlijn. De gesprekken zijn soms erg intensief; mensen bellen 
vaak om te praten over eenzaamheid, psychische problemen of 
moeilijke relaties. Maar wat je ervoor terug krijgt is onbetaal-
baar: je hebt iemand kunnen helpen, gewoon door te luisteren.” 

Werkuren per week/maand
• Gemiddeld 4 uur per week (kan ook vanuit huis)
• 1 x per maand een nachtdienst van 4 uur (kan vanuit huis)

Wij bieden 
• Een gedegen training in gesprekstechnieken
• Professionele begeleiding en ondersteuning
• Een hecht team van vrijwilligers
•  Boeiende gesprekken, van betekenis voor een ander én voor jou 

Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn? Kijk 
dan op onze website of stuur een bericht. Binnenkort start er een 
training bij jou in de buurt, je kunt je opgeven via onze website.

Doelstelling van de organisatie 
De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland 
die emotionele steun op afstand biedt. 1.500 vrijwilligers helpen 
mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. 
Zij werken thuis of vanuit een van de 28 locaties. De Luisterlijn 
maakt onderdeel uit van de WMO en wordt gefinancierd door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Energietoeslag
De energietoeslag was eerst € 800. De Rijksoverheid 
heeft besloten dit bedrag met € 500 te verhogen naar 
€ 1.300.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 
ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de 
extra € 500 voor eind september 2022. Het bedrag 
wordt op uw, bij ons bekende, bankrekeningnummer 
betaald. U ontvangt hierover geen brief of mail. 

Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op: 
www.hofvantwente.nl/actueel/energietoeslag 



Informatie om te reageren 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Bentelo
-  Vergunning Winterfair Distel Bentelo op 5 november 2022, Ben-
telosestraat 69 (08-09-2022)

Delden
-  Vergunning Brocante Fair op 9 oktober 2022 in het centrum 
van Delden. In verband hiermee wordt op 9 oktober 2022 van 
08.00 uur tot 20.00 uur de Langestraat, voor zover gelegen 
tussen Spoorstraat en Hengelosestraat en alle zijstraten hierop 
uitkomend gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen. 
(08-09-2022)

-  Vergunning buurtfeest op 24 september 2022, Van Erckelens-
straat. In verband hiermee wordt de Van Erckelensstraat op 24 
september 2022 van 10.00 uur tot 01.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer in beide richtingen (09-09-2022)

Hengevelde
-  Donateursactie Handbalvereniging W.H.C. van 16 t/m 23 okto-
ber 2022 (05-09-2022)

Markelo
-  Vergunning Hellendoornrally op 17 september 2022. In verband 
hiermee zullen de volgende wegen op 17 september 2022 van 
09.30 uur tot 17.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer in 
beide richtingen:
• Luttekeveldweg;
• Leusmanweg;
• Ovinksweg;
• Kluunvenneweg;
•  Hochtweg, voor zover gelegen tussen de Leusmanweg en de 

Winterkamperweg;
•  Postweg, voor zover gelegen tussen de Hochtweg en Postweg 

nr. 10;
•  Winterkamperweg, voor zover gelegen tussen de Postweg en 

Winterkamperweg nr. 1;

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Brinkweg 2, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw    13 oktober 2022
Proodsweg 7, Ambt Delden 
het verbouwen van een deel van de kapschuur
tot een personal trainingsstudio     14 oktober 2022
Stobbendijk 1 a, Markelo
het realiseren van een mestvergister        14 oktober 2022
Hassinkstraat 8, Delden
het plaatsen van een kapconstructie op een schuur 15 oktober 2022
Markveldseweg 18, Diepenheim
het verbouwen van een schuur tot een woning     19 oktober 2022
Kooidijk 4 c, Markelo
het realiseren van een mestvergister     19 oktober 2022
Vossenbrink 7, Delden
het bouwen van een woning     18 oktober 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op
Brinkweg 28, Delden
het aanleggen van een uitrit           26 augustus 2022
Stokkumerweg ongenummerd, Markelo
het kappen van bomen    7 september 2022
Peuscher ongenummerd, Diepenheim
het kappen van vier kastanjebomen   8 september 2022
Kuimgaarden 9, Diepenheim
het bouwen van een nokverhoging dakkapel    25 augustus 2022
Klavermaten ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfspand en het 
aanleggen van een uitrit                                 5 september 2022

BEKENDMAKINGEN14 SEPTEMBER 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Waterstraat, Goor
het kappen van bomen
Kleidijk ongenummerd (nabij huisnummer 4), 
Diepenheim
het bouwen van een woning met bijgebouw

Vervolg
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.

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.   

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt 
u inzien op www.officielebekendmakingen.nl

Meldingen Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Klavermaten 14,  Goor
het wijzigen van de opslag van gas en diesel
Visschersdijk 4, Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Potdijk 7, Markelo
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Grotegoorsdijk 1 a, Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Esweg 2 b, Markelo
het veranderen van het gebruik van een stal voor bedrijfsmatige 
activiteiten (rioolontstoppingsbedrijf)
Larenseweg 51 a, Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Petersweg 11, Markelo
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Visschersdijk 4 , Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Larenseweg 51 a, Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Grotegoorsdijk 1 a, Markelo
het plaatsen van een mestvergister

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Herikerweg 13, Markelo
het bouwen van een woning     18 oktober 2022

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 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.  

Vervolg
•  Winterkamperweg, voor zover gelegen tussen de Leusmanweg 

en de Hochtweg;
•  Hochtweg, voor zover gelegen tussen de Winterkamperweg en 

de Groningerveldweg;
•  Oude Rijssenseweg, voor zover gelegen tussen de Gronnger-

veldweg en de Groningeresweg;
• Groningeresweg;
• Bovenbergweg;
• Kemperweg;
•  Apenbergweg, voor zover gelegen tussen de Kemperweg en 

de Diependaalseweg (08-09-2022)
-  Vergunning Truckrun Hof van Twente op 1 oktober 2022 op het 
Kaasplein. In verband hiermee wordt op 1 oktober 2022 van 
09.00 uur tot 17.00 uur het Kaasplein gesloten voor alle bestuur-
ders in beide richtingen (08-09-2022).

-  Vergunning Motorcrossevenement op 17 en 18 september 2022, 
Herikeresweg 5a. In verband hiermee zullen van 16 t/m 18 sep-
tember 2022 de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:
•  de volgende wegen zullen worden afgesloten voor alle bestuur-

ders in beide richtingen:
o  de Herikeresweg na inrit Hessenheem tussen de aldaar in te 

richten parkeerterreinen;
o  de zandweg vanaf de Goorseweg (bij aannemersbedrijf 

Oonk-Noteboom) inclusief beide aftakkingen (links naar de 
Herikeresweg achter buitencentrum ‘Hessenheem’ en rechts 
richting circuit);

o  de zandweg vanaf de Herikerweg tegenover perceel Heri-
kerweg 14, niet eerder dan bij de afslag naar ‘de Pieuw’;

o  de zandweg tegenover het zwembad richting buitencentrum 
‘Hessenheem’;

o  de zandweg vanaf het pand Rijssenseweg 24 uitgezonderd 
vergunninghouders;

o de zandweg, verlengde Imminksweg.
•  de Herikeresweg (tussen de Herikerweg en de Imminksweg) en 

de Imminksweg (tussen de Herikeresweg en de Worsinkweg) 
wordt aangewezen als éénrichtingsweg.

•  Er wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van 
de Herikeresweg (tussen de Potdijk en de Imminksweg) en de 
Imminksweg (09-09-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar mountainbiketocht op 20 novem-
ber 2022 (08-09-2022)

Verkeersbesluiten
•  Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor 

het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van de Zuid-
wal 32a in Delden (14-09-2022)

•  Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van de Huy-
gensstraat 11 in Goor (14-09-2022)

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze  
          Reactie tot
Rijssenseweg 16, Markelo
het onbemand verkopen van motorbrandstoffen en 
het intrekken van de opslag en verkoop van LPG   27 oktober 2022

www.hofvantwente.nl


