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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

Herkent u een drugslab of 
hennepkwekerij?

Ontwerp-bestemmingsplan schoollocaties Delden ter inzage

Vanaf 16 juni 2022 liggen de ontwerp-bestemmingsplannen voor de voormalige schoollocaties De Toonladder en 
De Ranninkschool in Delden ter inzage. De plannen zijn in te zien via: www.hofvantwente.nl/schoollocaties. De 
gronden aan de Reigerstraat 1 (sporthal, horecagelegenheid en parkeren) maken deel uit van de planvorming 
voor het gebied rond ‘De Toonladder’. De beide ontwerp-bestemmingsplannen maken niet alleen woningbouw 
mogelijk in de sociale sfeer, maar ook  grondgebonden woningen (vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwonin-
gen). Daarnaast worden op de plek van De Ranninkschool gelijkvloerse, levensloopbestendige, appartementen 
mogelijk gemaakt.” De officiële aankondiging van de terinzagelegging van beide ontwerp-bestemmingsplannen 
vindt u elders op deze pagina. 

In april/mei 2021 heeft de gemeente Hof van Twente de verkavelingsschetsen voor deze locaties ter inzage gelegd. De gemeente Hof 
van Twente heeft ongeveer 300 reacties ontvangen op deze verkavelingsschetsen, waaronder veel van geïnteresseerden in een nieuwe 
woning/kavel. Met de ontvangen reacties hebben wij de planvorming verder kunnen verbeteren. 

Ook een aantal uitgevoerde onderzoeken (bijv. naar de verkeerssituatie) heeft bijgedragen aan de keuzes die gemaakt zijn. De uitkomsten 
van deze onderzoeken zijn te lezen in het ontwerpbestemmingsplan. De ontwerpbestemmingsplannen zijn te vinden op: www.hofvantwen-
te.nl/schoollocaties.

Er zijn al lange tijd geen nieuwe woningen gebouwd in Delden. Uit alle reacties blijkt dat er veel behoefte is aan nieuwbouwwoningen. 
Veel van de ingekomen reacties konden worden verwerkt, maar niet allemaal. Dat komt vooral omdat sprake is van woningbouw binnen 
een bestaande woonomgeving. Het complete overzicht van alle reacties (en de manier waarop die zijn verwerkt in het ontwerpbestem-
mingsplan) is te vinden op: www.hofvantwente.nl/schoollocaties. 

Inloopmomenten
Op woensdag 22 juni 2022 van 18.00 tot 20.30 uur en donderdag 23 juni 2022 van 18.00 tot 20.30 uur vinden 
inloopmomenten plaats waar u de aangepaste verkavelingsschetsen kunt inzien en waar u vragen kunt stellen 
aan onze medewerkers. 
- Op woendag 22 juni is er een inloopmoment voor de omgeving van de voormalige basisschool ‘De Toonladder’. 
-  Op donderdag 23 juni is er een inloopmoment voor de omgeving van de voormalige Ranninkschool.  
  Beide bijeenkomsten worden gehouden in de Dinkelzaal van het Parochiehuis, Langestraat 79 in Delden

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplannen

Wilt u een zienswijze indienen op (één van deze) ontwerpbestemmingsplannen? Dan kan dat tijdens de inzagetermijn. U kunt dit schriftelijk 
of mondeling (op afspraak) doen. De zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Voor vragen of opmerkingen over de beide plannen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer A. Tiche-
laar, telefoon: 0547 857224 / mail a.tichelaar@hofvantwente.nl. 

De aangepaste verkavelingsschetsen, met een korte toelichting, zijn hierna te zien. Het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u inzien op: www.hofvantwente.nl/schoollocaties. 

Locatie Toonladder en sporthal de Reiger/horecagelegenheid de Boemel
Tussen het spoor en de Reigerstraat wil Wonen Delden huisvesting realiseren voor 
één- en tweepersoonshuishoudens. Zij wil daarbij kunnen anticiperen op de behoefte. 
In het ontwerpbestemmingsplan is het maximum aantal woonappartementen vastge-
legd op 44. Het werkelijke aantal zal door Wonen Delden ingevuld worden. Het gaat 
daarbij vooralsnog om twee appartementengebouwen en zogenaamde beneden/
bovenwoningen. Wonen Delden moet de plannen nog verder uitwerken. 
Ter plaatse van de school is de verkaveling in die zin gewijzigd dat het plan voor het 
behoud van een deel van de school vervangen is door een plan voor de bouw van ri-
jwoningen. Ook aan dit type woningen bestaat behoefte. Het goed bewoonbaar ma-
ken van het betreffende deel van de school zou teveel kosten met zich meebrengen.

Locatie Ranninkschool
Voor deze locatie is gekozen voor 12 appartementen. Er is in Delden momenteel 
te weinig aanbod voor senioren die kleiner en gelijkvloers willen wonen. De ver-
wachting is dat de vraag naar dit soort woningen in de toekomst zal toenemen. Door 
dit aanbod te realiseren komen woningen vrij die voor doorstroming kunnen zorgen. 
Met de beoogde invulling en een vast te stellen beeldkwaliteitsplan is een goede 
invulling mogelijk. Ook ontstaat er aan de achterzijde (schoolplein) meer ruimte voor 
groen, dat aansluit op het bestaande groen.  

Op zolders, in kelders, 
in schuren of tuinhuisjes, 
in bedrijfspanden of op 
boerderijen: de produc-
tie van drugs komt overal 
voor. In Twente ontdekt 
de politie elk jaar bijvoor-
beeld ruim tweehonderd 
hennepkwekerijen. Ook 
worden er steeds vaker 
drugslabs ontdekt. En dat 
kan dus zomaar bij u in 
de buurt zijn.

Hennepteelt
Thuis hennep kweken li-
jkt misschien onschuldig. 
Een snelle manier om 
geld te verdienen. Maar 
schijn bedriegt. In de praktijk komen veel mensen door hennep-
teelt juist verder in de financiële problemen. Bovendien is hennep 
telen strafbaar. En belangrijk om te weten als buurtgenoot: een 
hennepkwekerij in een woonwijk is levensgevaarlijk. De kans op 
brand, wateroverlast en ontploffing is groot. Uw buurt wordt ook 
onveiliger, omdat hennepkwekers bijna altijd samenwerken met 
andere criminelen. Een Hennepkwekerij kunt u herkennen aan:

• gordijnen die altijd dicht zijn
• buren die opeens veel geld uitgeven aan dure vakanties, 
luxe auto’s of dure spullen
• vocht op de ramen
• muren of vloeren die warmte afgeven
• stroomuitval
• lampen die altijd aan zijn
• zoemende installaties
• drukte rond het huis op vreemde tijdstippen
• installatie van camera’s of beveiliging

Drugslabs
Synthetische drugs zijn in het laboratorium gemaakte moleculaire 
verbindingen die  niet voorkomen in de natuur. Voorbeelden hier-
van zijn efedrine, amfetamine (speed), MDMA (XTC) en 2C-B. Het 
klinkt misschien als een ver-van je-bed-show, maar schijn bedriegt. 
Drugslabs worden op een doordachte wijze ingericht op plekken 
die niet snel op zullen vallen voor de buitenwereld. U lijkt er geen 
last van te hebben, maar ze brengen enorm grote gevaren voor 
mens  en milieu met zich mee. Heb jij je schuur verhuurd aan drug-
scriminelen? Eenmaal verhuurd is er geen weg terug. Deze crimine-
len doen er alles aan om de plek voor het drugslab te behouden.

• Een drugslab kunt u herkennen aan:
• Veel (dure) auto’s die vaak langskomen
•  Personen die opeens veel geld uitgeven aan dure vakanties, 

luxe auto’s of dure spullen
• Personen met meerdere telefoons
• Een anijs of amandel geur
• Veel activiteit overdag of/en in de nacht
• Grote hoeveelheden chemicaliën die worden geleverd
• Bestelbus die afval dumpt in de natuur
• Veel beveiliging zoals camera’s 

Ruikt u onraad? Meld het!
Dus hebt u het vermoeden dat in uw buurt hennep wordt gekweekt? 
Of bent u een pand tegengekomen waar mogelijk sprake is van een 
drugslab? Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem via telefoon-
nummer 0800 - 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit kan 
spannend zijn, omdat de dader en u elkaar misschien kennen. Weet 
dat uw anonimiteit bij dit meldpunt op de eerste plaats staat. 

Aanleg fiets-, wandel- en ruiterpad 
voor buurtschap Elsenerbroek

AANSLUITING OP REGIONALE FIETSNETWERK 
BEGIN JULI COMPLEET

Met de nieuwe fiets-/wandel- en ruiterpaden om 
Elsenerbroek wordt het voor wandelaars, fietsers en 
ruiters een stuk prettiger om zich te bewegen. Het 
fietspad aan de Barloseweg wordt doorgetrokken 
naar de Rikkerinksweg. Daarmee is binnenkort het 
fietsen over de zandweg verleden tijd en de aanslui-
ting met het regionale fietsnetwerk weer compleet.
 
In Elsenerbroek is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieu-
we natuur rondom de Regge. Waterschap Vechtstromen heeft in 
samenwerking met de nieuwe eigenaar van voormalige camping 
De Parel een meanderende Regge ontwikkeld met veel ruimte 
voor natuur. Het fietspad aan de Barloseweg was niet doorge-
trokken richting de Rikkerinksweg. Fietsers werden omgeleid via 
de Barloseweg, een zandweg waar fietsen vaak lastig is. 

In goed overleg met de grondeigenaren heeft de gemeente de 
voorbereidingen in gang gezet. Op dit moment is de aanleg 
van het fietspad in volle gang. Naar verwachting is het fiets-, 
wandel- en ruiterpad begin juli toegankelijk.
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Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente,
herziening Ovinksweg 6 Markelo

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 
6 Markelo' voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Ovinksweg 6 in Markelo is een plan ontwikkeld om 
landschapsontsierende bebouwing te slopen en een nieuwe woning 
te bouwen met toepassing van de rood voor rood-regeling. De land-
schapsontsierende bebouwing is elders in Hof van Twente gesloopt 
(Stokkumerbroekweg 12). Deze ontwikkeling past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te ma-
ken 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.BGxMKxOvinksweg6-OP01. 

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.

Vervolg
-  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 Twente, 
Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
Ovinksweg 6 Markelo

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwa-
liteitsplan 'Ovinksweg 6 Markelo' van 16 juni 2022 tot en met 27 
juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmings-
plan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 6 Mar-
kelo' ter inzage en is in te zien:

Ontwerpbestemmingsplan 'Bui-
tengebied Hof van Twente, her-
ziening Goorseweg 76 Markelo'

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 
76 Markelo' voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Goorseweg 76 in Markelo is een woonbestemming 
aanwezig. Op het perceel zijn enkele voormalige agrarische ge-
bouwen aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om de aanwe-
zige landschapsontsierende bedrijfsbebouwing te slopen om ver-
volgens een woning terug te bouwen in het kader van de Rood voor 
Rood regeling. In totaal zal er 1.052 m2 aan bebouwing worden 
gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestem-
mingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze her-
ziening 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.BGxGoorseweg76-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. 

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
Goorseweg 76 Markelo'

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan 'Goorseweg 76 Markelo' van 16 juni 2022 tot en 
met 27 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmings-
plan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 76 
Markelo" 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 Twente, 
Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerp-bestemmingsplan 
'Delden-Zuid 2015, herziening 
Bernhardstraat 1' 

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan 'Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1' voor 
een ieder ter inzage.

De gronden op de plek van de voormalige basisschool ‘de Toon-
ladder’, sporthal ‘de Reiger’ en horecagelegenheid ‘de Boemel’ 
kunnen worden her-ontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de 
bouw van een appartementengebouw dat huisvestingsmogelijk-
heden gaat bieden aan één- en tweepersoonshuishoudens. Het 
gebouw wordt ontwikkeld samen met woningbouwcorporatie ‘Wo-
nen Delden’. Op de plek van ‘de Toonladder’ komen grondgebon-
den woningen, waarvan 4 vrijstaande, 6 twee-onder-een-kap en 8 
rijwoningen. 

Vervolg
Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmings-
plan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestem-
mingsplanherziening 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.SDxBernhardstr1-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.

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan ‘De Toonladder 
Delden’, stedenbouwkundige verkenning’

Met betrekking tot de inpasbaarheid van de nieuwbouw in de 
bebouwde omgeving wordt een beeldkwaliteit voorgestaan, die 
aansluit bij de bestaande bebouwing. Deze beeldkwaliteit is 
weergegeven in het document ‘De Toonlader Delden, steden-
bouwkundige verkenning’.

Dit beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het ontwerp-bestem-
mingsplan “Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 1” 
van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 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 ge-
meentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op af-
spraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
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Informatie om te reageren 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Kuipersweg 5, Ambt Delden                                                 
het kappen van twee eiken                         31 mei 2022
Langestraat 80, Delden
het bouwen van een liftschacht                       23 mei 2022
Suetersweg 5a, Bentelo
het bouwen van een bijgebouw                        25 mei 2022
Hooijerinksstraat 11, Delden
het vergroten van een bijgebouw              30 mei 2022
Bolscher ong., Hengevelde                                                 
het bouwen van een twee onder één kap woning        31 mei 2022
Marktstraat 16, Delden                                                
het plaatsen van zonnepanelen                 1 juni 2022
Vossenbrink 7, Delden                                               
het bouwen van een aanbouw aan een woning            5 juni 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Goorseweg 39, Diepenheim
het bouwen van een carport             15 juli 2022 
A. ten Hovestraat 12, Markelo
het kappen van een conifeer                     15 juli 2022                                                               
Blokstegenweg 3, Ambt Delden
het legaliseren van een vijver                     16 juli 2022
Zwaluwstraat 50, Delden
het bouwen van een erker                              16 juli 2022
Zomerweg ong. 
(nabij de rotonde met de Dammaten), Goor
het aanleggen van een uitrit                    16 juli 2022
Vondersweg 3a, Hengevelde
het plaatsen van een tijdelijke woonunit                 20 juli 2022
Goorseweg 58, Markelo
het bouwen van een bedrijfswoning 
en het kappen van bomen                              20 juli 2022
Bentelerhof ong., Bentelo
het bouwen van zes woningen onder één kap            21 juli 2022
Deldensestraat ong., Goor
het bouwen van een woning                              22 juli 2022
Stoevelaarsweg 13, Markelo
het verlengen van de termijn voor een 
tijdelijke vergunning                               22 juli 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Merelstraat 9, Goor                                     
het aanleggen van een uitrit
Stoevelaarsweg 19, Markelo                                     
het bouwen van een woning met bijgebouw 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Goor
-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 25 en 26 juni 2022, Grotestraat 
155 (02-06-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 25 en 26 juni 2022, Grotestraat 
91 (03-06-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 25 en 26 juni 2022, Grotestraat 
86 nabij fontein (07-06-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 25 en 26 juni 2022, Grotestraat 
102 (09-06-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 26 juni 2022, Hengevelder-
straat 20 (09-06-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 26 juni 2022, Deldensestraat 
74 (09-06-2022)

Markelo
- Verklaring van geen bezwaar Racefietstocht op 3 juli 2022, 
Borkeldweg (07-06-2022)
-  Vergunning Wielerronde van Markelo op 17 juni 2022 in cen-
trum van Markelo. In verband hiermee zal op 17 juni 2022 van 
14:00 uur tot 22:30 uur, of zoveel korter of langer als gewenst 
dan wel noodzakelijk is, de volgende wegen worden gesloten 
voor alle bestuurders:

o Grotestraat
o Bergweg
o Burgemeester de Beaufortplein
o Stationsstraat
o Molenstraat
o Prinses Beatrixstraat
o Goorseweg (09-06-2022)

Vervolg
-  Vergunning vogelschieten op 3 juli 2022, Rijssenseweg 31 (09-
06-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-
gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij 
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-
ter 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  

Ontwerpbeschikking hogere waarde
Wet geluidhinder

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof 
van Twente, op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder, 
bekend dat in dezelfde periode de ontwerp-beschikking hogere 
waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerpbeschikking 
heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde 
(geluid) voor de beoogde appartementen aan de Reigerstraat in 
Delden vanwege het spoorweglawaai.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling 
(op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 
7470 AB Goor.

Inloopbijeenkomst woensdag 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni 2022 wordt tussen 18.00 uur en 20.30 uur 
een inloopbijeenkomst gehouden in de Dinkelzaal van het Parochie-
huis, Langestraat 79 in Delden.
Geïnteresseerden en belangstellenden zijn welkom om tijdens deze 
bijeenkomst het bestemmingsplan en de verkaveling in te zien. Ook 
kunnen vragen worden gesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 
'Delden-Zuid 2015, 
herziening Bernhardstraat 25' 

Van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan'Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25' voor 
een ieder ter inzage.

De gronden op de plaats van de voormalige Ranninkschool kunnen 
worden her-ontwikkeld. Deze herontwikkeling ziet op de bouw van 
een appartementengebouw. De bestaande bebouwing wordt ge-
sloopt. Daarvoor in de plaats komen maximaal 12 appartementen. 
Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmings-
plan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestem-
mingsplanherziening 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/ruim-
telijkeplannen;

-  via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1735.SDxBernharstr25-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.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
‘Verkavelingsschets, locatie Ranninkschool’

Met betrekking tot de inpasbaarheid van de nieuwbouw in de be-
bouwde omgeving wordt een beeldkwaliteit voorgestaan, die aan-
sluit bij de bestaande bebouwing. Deze beeldkwaliteit is weerge-
geven in het document ‘Verkavelingsschets, locatie Ranninkschool’.

Dit beeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan 
“Delden-Zuid 2015, herziening Bernhardstraat 25” ter inzage van 
16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 en is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de 
Höfte 7 te Goor; § op onze website www.hofvantwente.nl/ruim-
telijkeplannen.

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 Twente, 
Postbus 54, 7470 AB Goor.

Inloopbijeenkomst donderdag 23 juni 2022

Op donderdag 23 juni 2022 wordt tussen 18.00 uur en 20.30 uur 
een inloopbijeenkomst gehouden in de Dinkelzaal van het Parochie-
huis, Langestraat 79 in Delden.

Geïnteresseerden en belangstellenden zijn welkom om tijdens deze 
bijeenkomst het bestemmingsplan en de verkaveling in te zien. Ook 
kunnen vragen worden gesteld.

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

HOFSTREEK OMROEP 
ZOEKT COLLEGA 
VOOR TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING

Lijkt het je leuk om te 
helpen bij het maken 
van radioprogramma’s? 
Dan kun je bij ons terecht!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Hofstreek Omroep is de lokale radio- en tv-zender in Hof van 
Twente. We maken programma’s op veel verschillende terreinen, 
van muziek tot sport en van cultuur tot politiek. Een overzicht 
van alle programma’s staat op onze site. De omroep wordt vol-
ledig door vrijwilligers gerund. De laatste twee jaar zijn er ver-
schillende nieuwe  programma’s bijgekomen. Hierdoor is krapte 
ontstaan in de bezetting. Ook nemen we zeer binnenkort onze 
gloednieuwe mobiele studio in gebruik, waardoor we meer uit-
zendingen op locatie kunnen gaan maken. Om alles goed te 
kunnen bemensen, hebben we extra vrijwilligers nodig. We zijn 
vooral op zoek naar medewerkers voor de technische onder-
steuning.

Jouw profiel
Je bent handig in het omgaan met apparatuur/computers. Je 
vindt het leuk om in teamverband te werken. Je kunt zelfstandig 
werken en bent geïnteresseerd in media. Je vindt het leuk om 
mee te werken aan radioprogramma’s en uitzendingen? Dan 
ben je meer dan welkom bij onze mooie omroep.

Werkuren per week/maand
In principe word je gekoppeld aan een programma dat één keer 
per week wordt uitgezonden. Je moet daarom rekenen op een 
dagdeel per week beschikbaarheid. We regelen in overleg wat 
en wanneer.

Wij bieden 
-  Een training, zodat je in korte tijd klaar bent om zelfstandig
  achter het mengpaneel te zitten. Bij ons noemen we dat 
“schuiven”. 

- Een begeleider/coach om je op weg te helpen;
- Een bijzondere en gevarieerde werkplek.

Doelstelling van de organisatie 
Hofstreek Omroep is de lokale radio- en tv-zender in Hof van 
Twente. Doelstelling is het maken en uitzenden van een divers 
pakket aan radio en tv-programma’s in Hof.

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. 

Vervolg
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. 

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. 

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt vanaf 12 uur de 
kennisbijeenkomst Toekomst voor boeren Hof van 
Twente plaats voor alle boeren uit onze gemeen-
te. Als gemeente willen we met boeren aan de 
slag voor een toekomstbestendige landbouwsec-
tor. Waarbij jullie zelf als ondernemers de keuze 
maken op welke manier. 

In eerdere gesprekken met een groep boeren uit onze gemeente 
kwam naar voren dat er behoefte is aan kennis. Kennis over wat 
er mogelijk is om ook in de toekomst goed te boeren en wat er past 
bij welk bedrijf. Met voorbeelden uit de praktijk en bijdragen van 
specialisten proberen we de boeren uit onze gemeente te inspireren 
om met ons aan de slag te gaan. Zodat we samen zorgen voor ‘Toe-
komst voor boeren in Hof van Twente’. 

Datum: Vrijdag 1 juli 2022
Vanaf: 12.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Hof van Twente

Wil je als agrarische ondernemer uit Hof van Twente deelnemen? 
Registreer je dan voor 27 juni via: https://www.eventbrite.com/e/
registratie-toekomst-voor-boeren-hof-van-twente-336317232897  De-
elname is gratis. We hebben plek voor 250 deelnemers en zien je 
graag op 1 juli 2022!

Forumgesprek: In gesprek met landelijke kopstukken
Na de opening van wethouder Harry Scholten en gedeputeerde Gert 
Harm ten Bolscher volgt het forumgesprek. Cees Veerman, Martha 
Bakker en Wim Meulenkamp gaan in gesprek over de toekomst van 
de landbouw in Nederland en Hof van Twente. Ook de deelnemers 
in de zaal worden bij dit gesprek betrokken. 

Wie zijn deze landelijke kopstukken?

KENNISBIJEENKOMST TOEKOMST VOOR BOEREN IN HOF VAN TWENTE
Cees Veerman
Boer uit de Hoekse Waard, die vierenhalf 
jaar minister van Landbouw was. Was 
aanvankelijk leraar, maar nam later het ou-
derlijk akkerbouwbedrijf over en werd ook 
boer in Frankrijk. In 2020 heeft Veerman 
samen met bodemdeskundige Johan Bou-
ma een plan geschreven voor de transitie 
naar een duurzaam en toekomstbestendig 
landbouwsysteem. Hierin is hij kritisch op 
de huidige, onrustige situatie in de agrari-
sche sector.

Vanuit een bredere denktank heeft Veerman in 2021 de oproep ge-
daan aan het nieuwe kabinet om in te zetten op concrete maatregelen 
en geld vrij te maken om boeren en tuinders te helpen bij de transitie 
naar duurzame landbouw. “ We moeten het eens worden over nieu-
we waarden voor het land. Landbouw, natuur, biodiversiteit, alles 
moet zijn eerlijke plaats krijgen in een systeem dat houdbaar is, want 
wat we nu hebben is niet houdbaar.” (bron: Volkskrant 31 maart 
2021) Dit voorjaar sprak Veerman zich met Louise Fresco in het NRC 
(19 april 2022) uit over het stikstofbeleid: “De fraaie intenties van 
Nederland en Europa verdienen een zorgvuldige en eerlijke discus-
sie over voors en tegens en niet een soort magisch denken waarbij 
alles mogelijk lijkt zonder al te zware kosten en compromissen.” In de 
Podcast van Nieuwe Oogst kunt u een gesprek met Cees Veerman en 
Dirk de Lugt beluisteren over hun beeld over de verduurzaming van 
de landbouw.

Podcast: Cees Veerman en Dirk de Lugt over verduur-
zaming landbouw - Nieuwe Oogst

Martha Bakker
Hoogleraar landgebruiksplanning van 
Wageningen Universiteit & Research 
(WUR), Martha Bakker, denkt dat een 
herinrichting van het Nederlandse plat-
teland de ruimtedruk kan verminderen en 
bovendien alles wat mooi en goed is aan 
de landbouw kan veiligstellen. In 2021 
presenteerde zij met onder andere colle-
ga onderzoekers van de WUR een plan 
waarbij ruimte is voor alle agrarische 
bedrijfstypen met per type gebied strikte 
voorwaarden. Hiervoor is een nieuwe ruilverkaveling nodig om soort 
bij soort te zetten: “Zet de extensiveerders bij elkaar en doe hetzelfde 
met de intensiveerders.” (WageningenWorld 03, 2021) “Met deze 
zonering kunnen de beste landbouwgronden worden beschermd te-
gen andere vormen van grondgebruik als bijvoorbeeld woningbouw 
en energieproductie (bron: Naar een ontspannen Nederland, Eris-
man en Strootman, juli 2021).”

Hoogleraar Bakker geeft aan dat het belangrijk is dat de rijksoverheid 
regie gaat voeren over dit zoneringsproces. Zij moet het grotere plan 
schetsen voor het landelijk gebied en uitwerken welke ruimteclaims in 
welke gebieden met elkaar kunnen worden gecombineerd. “De overheid 
is nu niet duidelijk en biedt de boeren geen verleidelijk perspectief en 
alternatief. Daarom sluiten de boeren de rijen.” 

Artikel Zonering van landbouw Volkskrant: Weten-
schappers komen met miljardenplan: verdeel grond tus-
sen intensieve landbouw en natuurvriendelijke boeren 
(volkskrant.nl)

Wim Meulenkamp
Als wethouder van Hof van Twente sinds 
2014 en voorzitter van Mineral Valley zet 
Wim Meulenkamp zich in voor een welva-
rende gemeente. Waarbij mensen centraal 
staan in plaats van cijfers. In zijn porte-
feuille zitten onder andere landbouw, eco-
nomie en ruimtelijke ordening. Voordat hij 
wethouder werd werkte hij voor diverse op-
drachtgevers als projectleider en adviseur 
aan projecten op het gebied van Ruimtelij-
ke ordening en en plattelandsontwikkeling. 
Vanuit zijn voorzitterschap van Mineral Valley Twente geeft Wim Meulen-
kamp aan mogelijkheden te zien voor een lagere stikstofuitstoot zonder 
verlaging van het aantal dieren. Hij geeft aan dat door meten is weten 
in plaats van modelmatige berekeningen betere handvatten aan boeren 
gegeven kunnen worden voor een lagere uitstoot. “Samen met Twentse 
boeren willen we dat oppakken, van onderaf en niet van boven opge-
legd.”  (bron: vee en gewas oktober 2019)
Met het programma biodiversiteit Kleur-Rijk-Leven zet hij samen met in-
woners, boeren en andere ondernemers in op het vergroten van biodi-
versiteit binnen de gemeente. Waarbij het boerenbedrijf en biodiversiteit 
elkaar versterken. Een voorbeeld is de actie voor Kruidenrijk Grasland 
waarbij Hof van Twente boeren helpt te experimenteren met kruidenrij-
ke weilanden. Kruidenrijk grasland (en specifieke bemesting) zorgt voor 
meer biodiversiteit, betere droogte resistentie, gezondere rantsoenen en 
betere mest, en kan zorgen voor meer koolstofvastlegging 
omdat het diep wortelt (van der Kolk e.a. WUR, augustus 
2021). Het is één van de mogelijke activiteiten om CO2 
vast te leggen in de bodem: Hof van Twente zet in op ex-
periment met boeren voor CO2-opslag in de bodem (bron: 
Tubantia, november 2021).

KENNISSESSIES
In vier kennis sessies gaan specialisten en ervaringsdeskundigen met 
de deelnemers in gesprek over diverse thema’s. 

1. Bodemsessie 
Arjan Reijneveld van Eurofins en Erikjan van Huet van Dutch Carbon 
Credits bespreken het belang van de bodem en het bodemleven. Hoe 
kunnen we werken aan een optimale bodemkwaliteit en welke mogelijk-
heden zijn er om de daarmee extra vastgelegde CO2 te vermarkten? 

2. Agrarisch waterbeheer- en droogtesessie 
De kansen van agrarisch waterbeheer worden vanuit een praktijkvoor-
beeld toegelicht door het Waterschap. Hoe kunnen we bijvoorbeeld 
met extra boerenstuwtjes en drainage werken aan een optimale op-
brengst zonder nat- en/of droogteschade?

3. Stikstofsessie meten is weten 
Gerrit Stobbelaar van de Omgevingsdienst Twente en Wim Bussink 
van NMI-Agro gaan in gesprek over op welke manieren stikstof geme-
ten kan worden. 

Gerrit deelt zijn ervaring met stalmetingen die hij heeft uitgevoerd bij 
Mineral Valley Twente en Wim deelt zijn ervaring rondom het meten 
van emissie bij het mest uitrijden. 

4. Biogas kansensessie 
De kansen van biogas en voorbeelden uit de praktijk worden ingebracht 
door Ferdinand Bosch van Cogas en Niels ten Voorde van For Farmers. 
Ook boerin Alina Udink uit buurtschap Markelosebroek deelt haar eer-
ste ervaringen met de monovergister op het melkveebedrijf.

5. Ontwikkeltafels: Toekomst voor jouw bedrijf
De deelnemers kunnen met hun idee of plan aanschuiven bij ambtena-
ren van de gemeente, Omgevingsdienst Twente, de erfcoach en een 
landschapsarchitect. In dit oriënterende gesprek wordt gekeken of er 
medewerking kan worden verleend aan het plan of idee. Er zijn drie 
ontwikkeltafels: 
1. Uitbreiding/ontwikkeling;
2. Functiewijziging/stoppen (bijvoorbeeld Rood voor Rood)
3. Landschap en Bos

KENNISMARKT
Tijdens de kennisbijeenkomst is een markt ingericht met 12 kra-
men rondom een zestal thema’s: 1. Advies & Financieel, 2. Soci-
aal en veiligheid, 3. Grond, landschapselementen en alternatieve 
gewassen, 4. Energie, 5. Bodem en innovatie en 6. Gemeente. 
Deelnemers kunnen bij de kramen informatie ophalen over activi-
teiten die perspectief kunnen bieden voor boeren en in gesprek 
met ondernemers die hier ervaring mee hebben. De partijen die 
te vinden zijn bij de marktkramen zijn:

6. Speeddate rijksbeleid en praktijk
Begin dit jaar is een grote groep nieuwe beleidsmedewerkers gestart 
bij het ministerie van LNV. Tijdens de speeddate kunnen de deelnemers 
in gesprek met de rijksambtenaren over waar ze als boer tegenaanlo-
pen en waar wat hen betreft landelijk op ingezet moet worden. Zodat 
de rijksambtenaren meekrijgen hoe het boeren in de praktijk gaat.


