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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

Verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente 
Hof van Twente

Aanslag gemeentelijke 
belastingen later verstuurd

Informatie voor aangifte inkomstenbelasting 2021

Aanslagen gemeentelijke belastingen eind mei 2022 
verstuurd
Normaal gesproken verstuurt de gemeente Hof van Twente de 
aanslagen gemeentelijke belastingen jaarlijks in de laatste week 
van februari. Het gaat dan om de aanslagen voor de rioolheffing, 
de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen (OZB). 
Door de achterstanden die zijn opgelopen, vanwege de cy-
beraanval op onze gemeente, konden we in 2021 de aanslagen 
pas later in het jaar versturen. Helaas wordt het ook dit jaar later 
vanwege achterstanden. We proberen om de aanslagen eind mei 
2022 te versturen. We houden u hierover op de hoogte via onze 
website, social media en in het Hofweekblad.

Voor aangifte inkomstenbelasting geldt WOZ-waarde 
2021
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 is dit geen probleem: 
voor deze aangifte moeten woningeigenaren de WOZ-waarde 
gebruiken die op de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 
staat. Deze zijn eind juni 2021 verstuurd.

Waar kunt u gegevens gemeentelijke belastingen vin-
den?
Als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 kwijt bent, kunt 
u de gegevens ook raadplegen via de digitale belastingbalie van 
de gemeente Hof van Twente www.hofvantwente.nl/gemeentelij-
ke-belastingen. De WOZ-waarden zijn ook vinden op de website 
www.wozwaardeloket.nl

Zodra de aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 zijn verstuurd, 
zijn de gegevens voor belastingjaar 2022 ook op die websites te zien.

Vacature lid Erfgoedcommissie Hof van Twente

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Hof van Twente maakt bekend dat het bij 
de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Hof van Twente op woensdag 16 maart 2022 een kiezer 
is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag 
VOLMACHTBEWIJS

1.  Bij Burgerzaken gemeente Hof van Twente van de gemeente 
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschrif-
ten om bij volmacht te mogen stemmen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022, 
17:00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemee-
ster van de gemeente, waar hij/zij op maandag 31 januari 
2022 als kiezer is geregistreerd.

3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op 
te treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn 
geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een 
volmachtbewijs.

5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of 
zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente 
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te 
stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat 
deze door de gemachtigde mede-ondertekenen.

3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, 
stempas aan de gemachtigde over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbe-
wijs (niet langer dan 5 jaar verlopen) aan de gemachtigde 
meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter 
van het stembureau laten zien.

5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, 
kan tot en met de dag van de stemming.

6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas 
kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, 
door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uit-
gebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: 
Burgerzaken gemeente Hof van Twente
De Höfte 7, 7471 DK Goor
Plaats: Goor
Datum: vrijdag 11 februari 2022
De burgemeester voornoemd,
H.A.M. Nauta - van Moorsel MPM

De gemeente Hof van Twente is een dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen in het groene 
hart van Twente. De gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden, 
Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Hof van Twente heeft ongeveer 260 medewerkers in dienst.

De Erfgoedcommissie Hof van Twente
De Erfgoedcommissie van Hof van Twente adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het monumentenbeleid en han-
delt tevens bouwaanvragen van gemeentelijke - en rijksmonumenten af. De gemeente heeft binnen haar grenzen bijna 500 gebouwen en 
objecten met een monumentale status. Dat leidt tot een constante stroom van bouwaanvragen, die de Erfgoedcommissie moet beoordelen. 
Het is dankbaar werk en levert een bijdrage aan de leefbaarheid en fysieke waarde van de gemeente Hof van Twente.

De Erfgoedcommissie is op zoek naar een nieuw lid. Als lid mag je niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
Hof van Twente en ook geen actieve politieke nevenfunctie bekleden.

Ben jij:
-  bekend op het terrein van de architectuur, monumentenzorg, landschaps-architectuur, ruimtelijke ordening, het streekeigen karakter van 
gebieden en heb jij daarnaast aantoonbare ervaring op het gebied van de bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumentenzorg

-  in staat verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te analyseren en te beoordelen op bouwhistorische aspecten en/of 
  aspecten van monumentenzorg

-  bekend met en heb jij kennis van de structuur en functioneren van het openbaar bestuur en ben je vertrouwd met ambtelijke 
  beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming

- bereid om met regelmaat op locatie een bouwproject te bezoeken

- voldoende communicatief vaardig en in staat om in teamverband te werken

- bereid actief mee te werken aan de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten ter promotie van de monumentenzorg

-  bereid om mee te werken aan het schrijven van jaarverslagen, uitvoering te geven aan de beleidsvoornemens uit de Beleidsnotitie 
  2018- 2022 en nog te schrijven producten van de Erfgoedcommissie

- in staat om tenminste 1 x per maand de donderdagmiddag vrij te maken voor de reguliere vergaderingen van de Erfgoedcommissie?

Solliciteer dan mee op deze functie. 

Vergoeding
Als lid van de Erfgoedcommissie ontvang je een passende vergoeding per bijgewoonde vergadering. 
Daarnaast wordt een vergoeding toegekend voor de gemaakte reiskosten.

Benoeming
De benoeming geldt voor een termijn van 4 jaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden met dezelfde periode.

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren kijk dan op: www.hofvantwente.nl/vacatures.
Je kunt tot uiterlijk tot 9 maart 2022 solliciteren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 17 maart 2022.

Informatie
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de Erfgoedcommissie Hof van Twente, 
de heer Evert Jan Krouwel, telefoonnummer 06-10660963.

Als wij mensen vragen hoe belangrijk bomen voor ons en onze gemeente zijn dan krijgen we vaak enthousiaste reacties: “Bomen zijn beeld-
bepalend voor ons landschap en onze dorpen, bomen zorgen voor een gezonde leefomgeving, zijn belangrijk voor biodiversiteit, zijn goed 
voor ons klimaat”, etc. Maar wat nu als een boom in de weg staat als je een huis wilt bouwen of uitbreiden? Of als een boom alle licht en zon 
uit je tuin wegneemt? Of vol zit met eikenprocessierupsen? Mag de boom dan gekapt worden? Of toch maar liever niet?

Bomenvisie
Gemeente Hof van Twente wil in de Bomenvisie beschrijven waarom een boom belangrijk is maar ook wanneer een boom mag worden 
gekapt. Een groepje mensen heeft al meegedacht over bomen die veel waarde hebben en waarom ze behouden moeten worden. We willen 
ook graag met mensen in gesprek die ons helpen om scherpe richtlijnen op te stellen in welke situaties een boom wèl gekapt mag worden.

Wilt u meedenken? Meld u dan aan
Om die vraag te beantwoorden hebben we hulp nodig. Wanneer mag een boom gekapt worden en waarom? Welke voorwaarden horen 
daarbij? Wilt u meedenken dan kunt u zich voor 1 maart aanmelden bij mevrouw Roebert van gemeente Hof van Twente via a.roebert@
hofvantwente.nl of bellen met 0547- 85 85 85.

Laatste oproep voor deelname 
Junior Energiecoach

De inschrijving voor een nieuwe ronde Junior 
Energiecoaches staat nog steeds open! Uiter-
lijk 27 februari kunnen klassen en gezinnen 
zich inschrijven om mee te doen aan dit ener-
giebespaarspel. Kinderen kunnen via school 
of thuis met het gezin meedoen. In vijf weken 
tijd wordt elke week een leuke én leerzame 
energieopdracht uitgevoerd: van stekkerex-
peditie tot een lampenjacht. Allemaal onder 

het motto 'met energie kun je lachen!'. Deelname vraagt ongeveer 
een kwartier tot half uur per week tijd.

Door heel Nederland zijn inmiddels al 3.200 junior energiecoa-
ches met een diploma. Ook in Hof van Twente hebben al ruim 250 
kinderen een diploma gekregen! Er wordt steeds met verrassend 
veel fanatisme meegedaan aan de weekopdrachten! Het schoolpro-
gramma van de gemeente (HofPower) volgt de deelnemers bij de 
uitvoer van de opdrachten. Deelname kan met de klas of met het 
gezin. Deelname aan Junior Energiecoach is gratis, aanmelden kan 
uiterlijk 27 februari via de website www.juniorenergiecoach.nl. 
Het spel start 4 maart. 

Meer informatie via Marianne Hutten: info@hofpower.nl 
of 06-41008824.

Gemeente en Viverion ronden samenwerking Het Gijmink af
Gemeente Hof van Twente en woningcorporatie Vive-
rion hebben de samenwerking voor de gezamenlijke 
wijkvernieuwing van Het Gijmink A in Goor afgerond. 
Na bijna 16 jaar slopen, grond saneren, inrichten, 
herbouwen en heroriënteren, is een prachtige nieuwe 
wijk ontstaan en een multifunctioneel centrum midden 
in de wijk. Gemeente en Viverion hebben het afslui-
tende document op 9 februari jl samen ondertekend.

Omvang project 
Voor de wijkvernieuwing werd in 2006 een begin gemaakt met 
de sloop van ruim 500 woningen. De gemeente en Viverion 
hebben in het Gijmink samen met de provincie Overijssel een 
oppervlakte van 12 hectare vervuilde grond gesaneerd. Na de 
herinrichting van de openbare ruimte heeft Viverion, in tien fasen 
bijna 250 huur- en koopwoningen teruggebouwd.

Villa 70
Met het oog op een sterk hart heeft Viverion in 2010-2011 midden in de wijk een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. In dit gebouw zijn 
nu de Openbare Daltonschool ‘t Gijmink, de gymzaal, het buurthuis en de kinderopvang voor de wijk ondergebracht. Na een prijsvraag 
onder de wijkbewoners kreeg het mooie gebouw met huisnummer 70 de naam ‘Villa 70’.

Vraag naar sociale woningen is veranderd 
Sinds 2004, toen de gemeente en Viverion de samenwerking voor de wijkvernieuwing startten, zijn de inzichten over de vraag naar sociale 
woningbouw in Het Gijmink gewijzigd. Van de oorspronkelijke Gijminkbewoners zijn veel minder mensen teruggekeerd naar de nieuwe 
woningen dan verwacht. Ook is de behoefte aan huurwoningen in Goor afgenomen, aldus Viverion. Bovendien zorgt de wettelijke eis van 
‘passend toewijzen’ dat Viverion haar woningen aan een veel kleinere en specifiekere doelgroep mag toewijzen dan voorheen. Er wordt ook 
gestreefd naar meer differentiatie in de wijk. Mede daarom hebben Viverion en ons college besloten om af te zien van verdere ontwikkeling 
van sociale woningbouw in het Gijmink en om een 
aantal locaties vrij te geven voor projectontwikkeling. 
Directeur-bestuurder van Viverion Tonita Garritsen: 
“Het is een mooie wijk geworden waar het goed wo-
nen is. We hebben in dit project uitstekend samenge-
werkt met de gemeente. Ik heb het volste vertrouwen 
dat ook nieuwe ontwikkelaars dat gaan ervaren.”

Nieuwe situatie
Door de verkoop van de bouwpercelen door Viverion 
worden in Gijmink A nog 4 locaties door de nieuwe 
ontwikkelaar(s) bebouwd. Ook realiseert Aveleijn een 
nieuw zorgcomplex. Ook komt de aanmerking ‘tijdelijk 
groen’ voor 3 eerder geplande bouwlocaties in Het Gi-
jmink te vervallen. Deze locaties blijven definitief groen 
(waarin ook de aanleg van parkeerplaatsen mogelijk 
is). Zo komt bijvoorbeeld in de J.M. de Bruijnstraat een 
locatie in het bezit van de gemeente en blijft de huidige 
inrichting behouden.

Op bijgaand kaartje is te zien welke locaties groen 
blijven en op welke locaties wordt gebouwd.

Werkzaamheden fase 1 en 2 
De Marke III Hengevelde

Aannemer Netters Infra is onlangs in Hengevelde ge-
start met de werkzaamheden voor het woonrijp maken 
van De Marke III fase 1. In de week van 14 februari 
start de firma Bavro met de de voorbereiding voor het 
opbouwen van het geluidscherm in fase 2 en aannemer 
Lansink Wegenbouw legt in fase 2 diverse voetpaden 
en het voet-/fietspad aan naar de Needsestraat.  

Woonrijp maken 1e fase
In de 1e fase legt aannemer Netters Infra wegen, uitritten, voetpa-
den en parkeerplaatsen definitief aan en worden wadi’s daar waar 
nodig hersteld. Tot slot worden bomen geplant en daarmee is de 1e 
fase afgerond. Alle kavels in de 1e fase zijn verkocht en de laatste 
woningen worden op dit moment gebouwd en/of afgebouwd. 

Geluidsscherm 2e fase
Vanaf 14 februari start de firma Bavro met de voorbereidingen voor 
het opbouwen van een geluidscherm tussen De Marke III fase 2 en 
de Needsestraat. Dit scherm is nodig omdat het bouwplan naast 
een provinciale weg ligt en hiermee wordt het geluid geweerd. De 
planning is om in de week van 21 februari te starten met het opbou-
wen van het scherm. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 
ongeveer 6 weken. Aansluitend wordt voor het geluidscherm aan de 
kant van de Needsestraat beplanting aangebracht om het scherm 
in te passen in het landschap. De eerste kavels in de 2e fase zijn 
inmiddels bebouwd en de komende periode beginnen verschillende 
toekomstige bewoners met het bouwen van hun woningen. 

Voet-/fietspad naar de Needsestraat
In de week van 21 februari start Lansink Wegenbouw met de aan-
leg van het voet-/fietspad naar de Needsestraat. Dit pad verbindt 
het fietspad langs de Needsestraat met bouwplan De Marke. Sa-
men met het voet-/fietspad dat wordt aangelegd in de 1e fase ont-
staat hiermee een doorgaande wandel- en fietsverbinding naar de 
Diepenheimsestraat. 

Planning
Uiteraard is de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van 
de weersomstandigheden. 

Meer informatie
Contactpersoon is de projectleider uitvoering, M. Harbers, tijdens 
kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 
of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

Laten staan of kappen die boom? Help ons bij het bepalen van de regels!

Na de voorjaarsvakan-
tie gaan er weer nieu-
we cursussen van start 
bij JMZ Go! Tijdens de 
cursus maak je kennis 
met een groep andere 
jonge mantelzorgers. 
Samen gaan we in ge-
sprek over de thuissitua-
tie en we krijgen inzicht 
in onze emoties en ma-
nier van handelen. We 
doen leerzame spellen 
en (knutsel-) activiteiten 
die te maken hebben 
met het opgroeien als jonge mantelzorger. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van onze cursussen.

Na de voorjaarsvakantie starten wij met de cursussen, dus je kunt 
je nog aanmelden! De exacte locatie, data en tijdstippen volgen 
nog. Wij bieden de volgende cursussen aan:

• Sammie en de Schatkist: 4-8 jaar
• Brussencursus: 9-11 jaar
• 12+ Brussencursus: 12 jaar en ouder

Interesse? Of wil je meer informatie over deze cursussen of één van 
onze andere cursussen? Meld je dan aan via info@jmz-go.nl of bel 
naar 06-35894536.Kijk voor meer informatie op www.jmz-go.nl

Cursussen voor jonge mantelzorgers

www.hofvantwente.nl
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Permanente bewoning van 
recreatiewoningen gemeente 
Hof van Twente

Het College van B&W heeft op 11 januari 2022 de regeling ‘Per-
manente bewoning van recreatiewoningen gemeente Hof van 
Twente’ gewijzigd. De geldigheidsduur van een tijdelijke gedoog-
beschikking in het kader van de beleidsregel permanente bewo-
ning recreatiewoningen is verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit 
in verband met de huidige krapte op de woningmarkt. Deze wij-
ziging gaat in op 11 januari 2022. U kunt deze wijziging inzien 
via www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                 Ontvangen op
Heijinksweg 20a, Goor
het kappen van een eik                          6 februari 2022
Stokkumerweg 69, Markelo 
het kappen van een eik         6 februari 2022
J.C. Romijnlaan 49, Markelo 
het kappen van een esdoorn           7 februari 2022
Molenstraat 55, Delden
het aanleggen van een uitrit               27 januari 2022           
Helmersstraat 5, Goor
het plaatsen van een dakkapel en het verbouwen van een woning   
          1 februari 2022           
Kuipersweg 8a, Ambt Delden
het legaliseren van een overkapping                  27 januari 2022
Kuipersweg 8 a, Ambt Delden
het legaliseren van kikkerpoelen en het aanleggen van en een 
boomkwekerij                   28 januari 2022
Kuipersweg 8, Ambt Delden
het legaliseren van een verhard kavelpad      28 januari 2022
Weegbree 11, Delden
het uitbreiden van een woning       31 januari 2022
Wijnkamp 56, Goor
het legaliseren van vier geplaatste airco units       1 februari 2022
Borculoseweg 50, Diepenheim
het bouwen van een recreatiewoning      2 februari 2022
De Kosterskamp 17, Delden
het verbouwen van een woning        2 februari 2022
Rijssenseweg 16, Ambt Delden
het kappen van vier Amerikaanse eiken       9 februari 2022
Larenseweg 11, Markelo
het kappen van een eik         9 februari 2022
De Kerkegaarden 7, Diepenheim
het kappen van een zuilbeuk        9 februari 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit 
(kavel 43)        1 februari 2022
Wachtpostdijk 3, Goor
het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer voor opslag    
          1 februari 2022
Lintelerweg 4, Goor
het uitbreiden van een kantine/rustruimte      4 februari 2022
Blokstegenweg 10d, Ambt Delden
het aanleggen van een bestrating        5 februari 2022
Blokstegenweg 10e, Ambt Delden
het aanleggen van een bestrating       5 februari 2022
Bentelerhaarweg 7, Bentelo
het bouwen van een bijgebouw        4 februari 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening  
               
           Reactie totAverinkstraat 23, Delden                                                                        
het verplaatsen van een uitrit            19 maart 2022
De Mors 4, Delden
het bouwen van een kinderdagverblijf             19 maart 2022                                                               
Eschweg 1, Bentelo
het bouwen van een werktuigenberging       22 maart 2022
Slotsweg 10, Hengevelde                                                                                    
het bouwen van een opslagloods                       23 maart 2022
Kerkstraat 17, Goor                                                                                    
het vervangen van twee vlaggenmasten               23 maart 2022
Holtdijk 9, Markelo                                                                                    
het verbouwen van een dwarsritschuur tot een woning  23 maart 2022
Scherpenzeelseweg ongenummerd, Goor                                                                                   
het kappen van zes bomen                      
(herplantverplichting)               24 maart 2022
Kieftenweg ongenummerd, Bentelo                                                                                    
het aanleggen van een ontsluitingsweg                 23 maart 2022
De Vuurbroak 24, Bentelo                                                                    
het vergroten van een woning              24 maart 2022
Larenseweg 39, Markelo
het aanleggen van een tweede uitrit)       24 maart 2022
Twikkelerweg 9, Markelo
het verbouwen van een woonboerderij       24 maart 2022
A. ten Hovestraat 12, Markelo
het aanleggen van een tweede uitrit)       24 maart 2022
Oude Rijssenseweg 9, Markelo
het kappen van een beuk           25 maart 2022
(herplantverplichting)
Diepenheimsestraat t.h.v. huisnummer 2, 
Hengevelde
het kappen van een kastanjeboom         25 maart 2022
(herplantverplichting)

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Poortweg 6, Markelo                                         
het bouwen van een wagenloods
1e Zomerdijk, Diepenheim                                        
het bouwen van een sanitairgebouw

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 

Slotsweg 10, Hengevelde                                  
het realiseren van een werktuigenberging
Brummelaarsweg 12, Markelo                               
het plaatsen van een mestvergister

 

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
                     Reactie totStoevelaarsweg 19, Markelo                                            
het bouwen van een varkensstal       22 maart 2022

Beleidsregels bijzondere bijstand 
Hof van Twente 2022

Het College van B&W heeft op 21 december 2021 de Beleids-
regels bijzondere bijstand Hof van Twente 2022 vastgesteld. In 
deze beleidsregel staan algemeen geldende regels voor uitvoe-
ring van de bijzondere bijstand als onderdeel van het gemeente-
lijk armoedebeleid en de Participatiewet. Deze beleidsregel is in 
werking getreden op 1 januari 2022. U kunt de beleidsregel in-
zien op onze website www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Diepenheimse-
straat 48-50 Hengevelde' 

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twen-
te het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Diepenheimsestraat 48-50 Hengevelde'  gewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Diepenheimsestraat 48-50 in Hengevelde is een 
plan ontwikkeld voor de realisatie van twee compensatiewonin-
gen met toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor 
wordt er aan de Bentelosestraat 21 te Hengevelde, Diepenheim-
sestraat 44a te Hengevelde en aan de Slaghekkenweg 21 te 
Bentelo landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen 
gesloopt. Ook vindt er aan de Diepenheimsestraat 48-50 sloop 
plaats. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestem-
mingsplanherziening opgesteld, waarin tevens de nodige plano-
logische aanpassingen op de slooplocaties zijn meegenomen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend 
die heeft geleid tot aanpassing van het plan. De wijziging staat 
omschreven in de 'Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 
48-50 Hengevelde'.

Het vastgestelde plan ligt van 17 februari 2022 tot en met 30 
maart 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.BGxDiepenhstr4850-VS10. 

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

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.

Verleende Omgevingsvergunningen 
(uitgebreid) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening 
                     Reactie totDriebelterweg 2, Markelo                                               
het brandveilig gebruik van een bouwwerk         31 maart 2022

Informatie om te reageren 

Bezwaar  
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het 
niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen 
zes weken na verzenddatum van het besluit worden ingediend. 
Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat 
is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan 
wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct 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 voorbereid met de uitgebreide 
procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een 
zienswijze is ingediend 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 
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van 
mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan om-
dat 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.

Wet basisregistratie personen 
(BRP)

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-
nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. 
In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die 
deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het 
adres: onbekend.

De persoon die wij in het overzicht hieronder noemen heeft dit 
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf-
plaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. 
Daarom heeft ons college besloten de volgende persoon uit te 
schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het 
adres: onbekend.

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Datum 
ingang adres

R.H. Slag Onbekend10-02-2022 27-01-2022

Uiterlijk 21 januari konden huiseige-
naren zich aanmelden voor het gra-
tis laten maken van een warmtefoto. 
Dat hebben we geweten! De ge-
meente heeft ruim 1750 aanmeldin-
gen ontvangen! De afgelopen twee 
weken waren er genoeg avonden/
nachten met gunstige weersomstan-
digheden (koud en droog) waar-
mee nu bijna alle warmtefoto's zijn gemaakt. Er wordt nu hard 
gewerkt om de warmtefoto's om te zetten naar een kort advies. 

De verwachting is dat we dit advies eind februari/begin maart 
naar iedereen toegestuurd hebben. Vragen over deze actie? 
Neem contact op met Marianne Hutten via 
m.hutten@hofvantwente.nl of 06-41008824.

Update warmtefoto-actie: 
bijna alle huizen gefotografeerd

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

Verordening bijdrage 
Voor- en vroegschoolse educatie 
aan kinderopvanginstellingen 
Hof van Twente 2020

De raad heeft op 18 januari 2022 de verordening bijdrage Voor- 
en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van 
Twente 2020 gewijzigd. Het gaat hier om een aanpassing van de 
bijdrage voor de pedagogisch beleidsmedewerker Voorschoolse 
Educatie (artikel 4f van de verordening). Het bedrag wordt 1 ja-
nuari 2022 verhoogd van 350 euro naar 425 euro. De kinder-
opvangvoorzieningen, die voorschoolse educatie aanbieden, zijn 
over de wijziging reeds ingelicht. De wijziging treedt in werking 
op 1 januari 2022. U kunt de verordening inzien op onze website 
www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Diepenheim, 
herziening Ruimersdijk 74' en 
beeldkwaliteitsplan 

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twen-
te het bestemmingsplan 'Diepenheim, herziening Ruimersdijk 74' 
en het beeldkwaliteitsplan 'Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
Ruimersdijk 74 Diepenheim' ongewijzigd vastgesteld.

Ten westen van Ruimersdijk 74 te Diepenheim bevindt zich een 
onbebouwd perceel. Initiatiefnemer is voornemens om het plange-
bied te herontwikkeling en ter plaatse twee vrijstaande woningen 
te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan "Diepenheim". Om deze ontwikkeling 
planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherzie-
ning opgesteld. 

De vastgestelde plannen ligt van 17 februari 2022 tot en met 30 
maart 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.DPxRuimersdijk74-VS10. 

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

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

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.


