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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

Uitslagenavond: de verkiezingsuitslagen van de 
Hof live volgen vanuit je huiskamer

Anjerconcert 2022 brengt ode aan kameraadschap

“You’ll never walk alone”

Het Anjerconcert 2022 wordt verzorgd door de ‘Fanfare Bereden Wapens’ Het con-
cert vindt plaats op zondag 3 april 2022 om 15.00 uur in ‘De Reggehof’ in Goor en 
wordt aangeboden door de Koninklijke Landmacht, de Fanfare ‘Bereden Wapens’, 
Nationaal Comité Veteranendag en gemeente Hof van Twente. Inwoners van Hof 
van Twente zijn van harte welkom dit concert bij te wonen. Kaarten à € 10,- zijn te 
bestellen via www.reggehof.nl. Veteranen in Hof van Twente hebben een persoon-
lijke uitnodiging voor gratis toegang voor dit premièreconcert ontvangen.  Sinds 
de uitbraak van Corona in 2020 verzorgt de Fanfare Bereden Wapens op 3 april 
2022 haar eerste Anjerconcert. 

Niemand loopt alleen  
Het Anjerconcert 2022 brengt een muzikale ode aan kameraadschap. Ons land, onze maatschap-
pij en onze democratie - en in zeker zin het hele Vrije Westen - worden in stand gehouden door 
grote structuren die lastig te doorgronden zijn. Rechtstatelijke afspraken, instituties, instellingen, wet-
ten, enzovoort. Als puntje bij paaltje komt, is de laatste verdediging van al die waarden, wetten 
en vrijheden: Defensie. Op zichzelf ook een instituut, een grotere structuur. Maar wie doordringt tot 
de kern van wat een leger is, van wat mannen en vrouwen nabij en overzee in de meest extreme 
situaties op de been houdt, ontdekt: kameraadschap. Kameraadschap is niet: vriendschap. Sterker 
nog, kameraadschap moet losstaan van persoonlijke sympathieën. Het is immers onvoorwaardelijke 
steun, het besef van lotsverbondenheid, van wederzijdse afhankelijkheid en de bereidheid die kame-
raadschap boven alles te stellen. 

‘Kameraadschap’ lijkt in de huidige coronacrisis iets waar juist de burgermaatschappij grote be-
hoefte aan heeft. Zekerheden vallen weg, verbindingen die vanzelfsprekend leken worden uit elkaar 
gerukt, en plotseling hebben mensen het gevoel er alleen voor te staan. Eenzaamheid, angst en 
polarisatie vullen de kranten. Terwijl lotsverbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid eigenlijk 
tot dezelfde kameraadschap zouden kunnen leiden die Defensie zo goed kent. In extreme situaties 
niet tegen elkaar maar mét elkaar optrekken, dat is de krachtige boodschap van de reeks Anjer 
Concerten. De voorstelling heeft de snelheid en urgentie van een talkshow, aangevuld met muzikale 
momenten van bezinning. Een speciaal gecomponeerd slotnummer, met daarin de boodschap van 
de voorstelling nog eens expliciet verpakt, stuurt de bezoekers met een fijn gevoel naar huis. 

U bent van harte welkom dit concert bij te wonen.

Ook NLdoet in Hof van Twente

Samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, was het weer NL-
doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op 11 en 12 maart zorgde een zonover-
goten weekend voor prachtige NLdoet dagen in de Hof. Veel vrijwilligers staken de handen 
uit de mouwen en voerden allerlei klusjes uit.

Medewerkers van Hof van Twente waren deze keer bij De WoZoCo Diepenheim en bij de 
kinderboerderij het Kukelnest. Er zijn speeltoestellen geschilderd, terrassen schoongemaakt 
en groenperken opgeknapt.

Bewoners en gebruikers waren zichtbaar blij met het resultaat hiervan!

Benieuwd welke partijen het de komende vier jaar 
voor het zeggen krijgen in Hof van Twente? Op wo-
ensdag 16 maart vanaf 21.00 start in de raadzaal 
van het gemeentehuis de Uitslagenavond. Er zijn 
interviews met betrokkenen bij de verkiezingen en 
tijdens de avond druppelen de uitslagen binnen va-
nuit de verschillende stembureaus. U bent van harte 
uitgenodigd deze avond bij te wonen in de raads-
zaal van het gemeentehuis (zaal open vanaf 20.30 
uur), maar u kunt ook gewoon vanuit uw luie stoel 
meekijken. Via een livestream op https://gemeen-
teraad.hofvantwente.nl komt u vanaf 21.00 uur van 
alles te weten over de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 in Hof van Twente en weet u welke partijen 
het de komende vier jaar voor het zeggen hebben. 
Op 17 maart om 16.00 uur maken we de uitslag 
op kandidaatsniveau bekend. Welke mensen ne-
men zitting in de nieuwe gemeenteraad? Ook dit is 
via een livestream te volgen. 

Sluisstraat Delden gedeeltelijk afgesloten tussen 28 maart en 8 april

In verband met het aanleggen van grasstenen langs de Sluisstraat in Delden wordt het gedeelte Sluisstraat tussen De Dennen en de Meenhuisweg afgesloten. De werkzaamheden 
starten op maandag 28 maart. De verwachting is dat de werkzaamheden afgerond zijn op vrijdag 8 april. 

De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Bewoners zijn bereikbaar maar er is wel hinder door de werkzaamheden. 
Hulpverleningsvoertuigen kunnen van de weg gebruiken blijven maken tijdens de werkzaamheden, er kan wel vertraging zijn door machines op de rijbaan. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid dan kunt u bellen naar: 0547-858585 en vragen naar Peter Schalkwijk toezichthouder) of Joost Stakenkamp (projectleider).

Fietspad Langestraat Delden tijdelijk afgesloten tussen 17 - 31 maart
In verband met het aanleggen van grasstenen langs het fietspad aan de Langestraat te Delden wordt het fietspad tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden starten op donderdag 
17 maart. De verwachting is dat de werkzaamheden afgerond zijn op 31 maart. 
 
Het fietspad wordt afgesloten voor fietsers. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de andere kant. De aanliggende weg De Fute blijft bereikbaar. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid dan kunt u bellen naar: 0547-858585 en vragen naar Peter Schalkwijk (toezichthouder) of Joost Stakenkamp (projectleider).

Gratis inbraakpreventiecheck voor uw woning

Inbrekers in je huis. Je moet er toch niet aan denken? En dan te bedenken dat in 
veel gevallen een inbraak voorkomen kan worden door hele eenvoudige maat-
regelen. 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 harte 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 inbraak-
preventieproject 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 Keurmerk Veilig Wonen. 
Om het certificaat te krijgen, moet een 
woning 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 aan-

gebracht op iedere verdiepingsvloer
•  de bewoner is voorgelicht over bevei-

liging

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

Een preventieadvies kan aange-
vraagd worden door contact op te ne-
men 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. 

Of stuur een email naar
pkvw@noaberbouw.nl

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op
J. Ooststraat 17, Markelo
het kappen van een Acacia                         4 maart 2022
Tankinksweg 12, Ambt Delden
het bouwen van een loods                                  2 maart 2022
Groenlandsdijk 6, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 2 maart 2022
Hooijerinksstraat 23, Delden
het bouwen van een berging                            2 maart 2022
Heijinksweg 44, Goor
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 3 maart 2022
Peckedammerstraat 21, Diepenheim
het uitbreiden van bedrijfspand            3 maart 2022
Wheedwarsweg 9, Goor
het aanleggen van een uitrit                         7 maart 2022
Goorseweg 33b, Markelo
het starten van een B & B in een bestaande schuur  30 januari2022
Langestraat 200 in Delden
het bouwen van een bijenstal                         1 maart 2022
Hooijerinksplein 3, Delden
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak 
van de woning                                  3 maart 2022 

Grondwaterstanden vanaf nu online 

De grondwaterstanden van een wijk of de 
eigen woonomgeving zijn vanaf nu online 
beschikbaar op grondwater.webscada.nl/
hofvantwente. Bij het aanleggen van wegen, 
riolering, groenvoorzieningen en projectont-
wikkelingen is informatie over de grondwa-
terstanden onmisbaar. Daarom heeft gemeen-
te Hof van Twente een grondwatermeetnet 
met 89 peilbuizen, verspreid over de verschil-
lende woonkernen. Hiermee worden betrou-
wbare grondwatermetingen verzameld. 

Op de website grondwater.webscada.nl/hofvant-
wente kan een peilbuis geselecteerd worden op de 
kaart (inzoomen en de peilbuis aanklikken) of via een 
keuzemenu aan de linkerkant (waar alle peilbuizen 
opgesomd staan met vermelding van adres). Vervol-
gens wordt de grondwaterstand zichtbaar. 
 

Heeft u vragen over of problemen met grondwater?
Meestal merken we niets van grondwater. Pas als er problemen zijn valt het op. Een te hoge grondwaterstand kan vervelend zijn als men 
in de kruipruimte wil werken of als de tuin drassig is. Ook kan er sprake zijn van serieuze vochtoverlast in de woning. Bij te lage grondwa-
terstanden kunnen problemen ontstaan met funderingen door verzakkende bodem. Ook kunnen natuurgebieden verdrogen. Voor vragen 
over grondwater kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente neemt de vraag in behandeling en zo nodig sturen wij de vraag 
of melding door naar de instantie die erover gaat. De meldingen kunnen met de mail info@hofvantwente.nl worden gedaan.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente.

De provincie Overijssel wordt partner bij de gebiedsontwikkeling 
van de voormalige Twentsche Stoomblekerij in Goor! Dat maakte 
gedeputeerde Monique van Haaf vandaag bekend, samen met 
de wethouders Wim Meulenkamp en Harry Scholten. De provin-
cie investeert € 750.000 euro, onder andere om het project te 
versnellen. Wethouder Meulenkamp is blij met deze stap: “De 
provincie laat hiermee zien dat ze het belang van dit project 
voor onze regio ziet. Hierdoor kunnen we snel aan de slag!” 
Wethouder Scholten vult aan: “Als gemeente hebben we de stap 
gezet om in dit project te investeren, dat brengt ook andere par-
tijen in beweging. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn.”

De gemeente Hof van Twente heeft in 2020 deze locatie aange-
kocht om ca. 300 woningen en bedrijfsruimtes te ontwikkelen. 
Hiervoor zullen bestaande industriële panden worden getrans-
formeerd en worden er nieuwe woningen gebouwd op deze 
historische plek.

Vanuit het programma Ruimte, Wonen, Retail zet de provincie haar kennis, netwerk en financiële middelen in om de voortgang van het project 
te versnellen, zodat er spoedig gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen. Ook wordt er bijgedragen aan het inrichten van 
het openbaar gebied, het stimuleren van circulair bouwen en het behoud van cultureel erfgoed zoals een aantal historische panden. In totaal 
investeert de Provincie de komende periode € 750.000,- in de realisatie van het ambitieuze Masterplan Op Stoom.

Marktpartijen Oude Wolbers uit Borne en Droste uit Hengelo zullen de helft van de woningbouw voor hun rekening nemen. Voor de overige 
projecten voor woningbouw en commerciële ontwikkelingen zullen marktpartijen benaderd worden. Gedeputeerde van Haaf: “Dit is een 
mooi voorbeeld van de Overijsselse aanpak waarbij de samenwerking tussen provincie, gemeente Hof van Twente en de marktpartijen ervoor 
zorgt, dat er snel gebouwd kan worden.”

Provincie Overijssel partner in gebiedsontwikkeling 
Twentsche Stoomblekerij

Inwoners, ondernemers en gemeente samen voor Oekraïne 

Door de situatie in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Ook in gemeente Hof van Twente 
wordt een verantwoordelijkheid gevoeld om deze vluchtelingen hulp aan te bieden. Diverse 
inwoners hebben hiervoor al mooie initiatieven in gang gezet om geld of spullen in te zame-
len of om opvang te kunnen aanbieden. De gemeente ondersteunt en faciliteert deze initia-
tieven van harte. Binnen de gemeente is hiervoor inmiddels een team samengesteld dat de 
contacten onderhoudt met initiatiefnemers en zaken op elkaar afstemt. Het college reserveert 
– mede op verzoek van de gemeenteraad - vooralsnog €100.000 voor deze situatie. 

Het gemeentelijke Team Oekraïne onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden voor opvang in Hof van Twente op middellange termijn. 
Daarmee draagt de gemeente ook bij aan het verzoek aan de Veiligheidsregio om opvangplekken te realiseren in de regio Twente. De ge-
meente kijkt zelf naar de mogelijkheden, maar wordt ook hier geholpen door tal van ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers. 
Het gaat met name om grotere locaties die voor minimaal drie maanden beschikbaar zijn. 

Noaberschap
Vandaag is voorafgaand aan de raadsvergadering een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd om solidariteit te betuigen met de mensen 
uit Oekraïne. Dit is ook in lijn met de Europese dag van gemeenten voor solidariteit met Oekraïne (VNG).

Wethouder Pieter van Zwanenburg, namens het college, is trots op de inzet van inwoners en ondernemers in Hof van Twente: “Als Twen-
tenaren kennen wij het gevoel van ‘noaberschap’. Het is hartverwarmend om te zien dat onze inwoners dat ook voelen voor Oekraïense 
vluchtelingen. Tegelijk verbaast het me niet: Hof van Twente en Kiev-Pechersk zijn met elkaar verbonden door een oude vriendschapsband. 
Veel inwoners en verenigingen uit onze gemeente onderhouden die contacten nog steeds.”

Wilt u helpen?
Hebt u een suggestie voor een opvanglocatie? Of wilt u op andere manieren hulp bieden? Kijk dan op hofvantwente.nl/ikhelpmee

 

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoe-
ten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je inzetten 
voor zaken die er echt toe doen?  Word jij enthousiast 
van onderstaande vacature of ben je als organisatie 
op zoek naar vrijwilligers? Neem dan contact op!

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, 
app SAS 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

IMPACTERS GEZOCHT VAN 14 T/M 27 JAAR
Ben jij tussen de 14 en 27 jaar 
en heb je een droom? Of kom je 
er niet uit wat je leuk vindt? En 
wil je je graag inzetten voor de 
maatschappij? Onze coaches zijn er klaar voor, jij ook?

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Samen met één van de jongerencoaches ga je aan de slag met jouw 
Impacter-project! Dit kan van alles zijn, je hebt ambities of een droom om 
bijvoorbeeld influencer te worden maar je hebt geen idee waar je moet 
beginnen. Je wil je inzetten voor een ander of voor het milieu, maar je 
ziet door de bomen het bos niet meer. Of weet jij eigenlijk nog helemaal 
niet waar je blij van wordt, maar wil je dit wel graag onderzoeken? 
Impacter is er voor jou! waar jouw wens centraal staat, het is een project 
vanuit de Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw, en staat in het teken 
van Impact maken, op jouw manier!   

Jouw profiel
Je bent tussen de 14 en 27 jaar en woonachtig in Hof van Twente. 
Je bent gemotiveerd en wil het verschil maken voor jezelf en jouw 
omgeving. Je voelt enthousiasme voor Impacter Hof van Twente.  

Werkuren per week/maand
De inzet van uren zijn afhankelijk van je wensen, samen met jouw 
jongerencoach ga je bepalen wat de werkuren per week/maand zijn. 

Wij bieden
Een unieke (gratis) kans om praktijkervaring op te doen jezelf te ont-
wikkelen of dat goede gevoel te ervaren als je jezelf inzet voor de 
maatschappij! Je krijgt alle ruimte om je talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen! Mogelijkheid tot deel uitmaken van een community. Je 
mag gebruik maken van de kennis en het netwerk van de jongeren-
coaches zodat jouw wensen of dromen vorm kunnen krijgen. Je coach 
helpt je met sparren en te ontdekken wat je leuk vindt, of misschien 
wel niet. Na afronding een certificaat ondertekend door de wethouder, 
en een Impacter Europass certificaat waarmee je jouw kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot. Waardering in de vorm van aandacht of een 
persoonlijke attentie of activiteit. 

Doelstelling van de organisatie 
De huidige samenleving is kansrijk, maar ook dermate complex Impacter 
Hof van Twente wil alle jongeren de kans bieden om maatschappelijk 
te participeren en zich te ontwikkelen. Het doel van het project is om 
jongeren inzicht te geven in hun eigen vaardigheden, zelfvertrouwen 
op te laten doen en/of te laten ervaren hoe mooi het is om vrijwillig iets 
voor de samenleving te doen. Het in contact brengen van jongeren met 
verschillende achtergronden waarbij ontmoeten en op gelijkwaardige 
manier samenwerken en van elkaar kunnen leren centraal staat.

BEKENDMAKINGEN16 MAART 2022

Landelijk Register Kinderopvang

Ongewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente, herziening Lan-
genhorsterweg 6 Ambt Delden' 
en beeldkwaliteitsplan 'Langen-
horsterweg Deldenerbroek'

Op 8 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Langenhorsterweg 6 Ambt Delden' en het beeldkwaliteitsplan 
'Langenhorsterweg Deldenerbroek' ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Langenhorsterweg 6 in het buurtschap Deldenerbroek be-
vindt zich een voormalige zuivelfabriek, niet meer als zodanig in 
bedrijf. Het plan is om het bedrijfsterrein van 7.721 m2 te veran-
deren in een woongebied. Het concrete voornemen bestaat uit de 
realisatie van maximaal 17 woningen in een divers programma, 
waarbij de lokale behoefte ook kan worden ingevuld. Cultuurhi-
storische waardevolle bebouwing, zoals de maalderij, kan be-
houden worden door een mogelijke woonfunctie. De locatie heeft 
in het geldende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming, waar-
binnen het realiseren van de gewenste woningbouw niet mogelijk 
is. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening 
van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 17 maart 2022 tot en met 28 april 
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.BGxLangenhweg6-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.

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Hof van Twente, herziening  
Groenlandsdijk 8 Markelo'

Op 8 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening  
Groenlandsdijk 8 Markelo' ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Groenlandsdijk 8 staat een woning met karakteristieke 
schöppe. Om deze karakteristieke schuur in stand te houden, is 
gezocht naar een passende vervolgfunctie. 

Met toepassing van de Vab-regeling, zoals vervat in de beleids-
nota 'Grond voor gebruik', wordt de karakteristieke schuur ver-
bouwd en in gebruik genomen als woning. De woning wordt 
landschappelijk ingepast met streekeigen beplanting en de origi-
nele erfstructuur en inrichting blijft behouden. Om deze ontwikke-
ling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het 
bestemmingsplan opgesteld.

Vervolg
Het vastgestelde plan ligt van 17 maart 2022 tot en met 28 april 
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.BGxGroenldk8-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.

Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
wijziging Zomerweg 3 
Ambt Delden'

Van 17 maart 2022 tot en met 28 april 2022 ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Zomerweg 
3 Ambt Delden' voor een ieder ter inzage.

Initiatiefnemer is van plan de bestemming van ‘Agrarisch’ (er is na-
melijk geen sprake meer van een agrarisch bedrijf ter plaatse) te wi-
jzigen naar 'Wonen - Vab' en een vrijkomend agrarisch bedrijfsge-
bouw te hergebruiken ten behoeve van een groepsaccommodatie.

Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmings-
plan voor het buitengebied. Medewerking kan worden verleend 
door toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals op-
genomen in artikel 49.4 van het geldende bestemmingsplan 'Bui-
tengebied Hof van Twente, Veegplan 2020", op grond waarvan 
burgemeester en wethouders de agrarische bestemming kunnen 
wijzigen in de bestemming 'Wonen - Vab' ten behoeve van niet-
agrarische bedrijvigheid in de vorm van een verblijfsrecreatie zoals 
plattelandsappartementen, kampeerboerderijen en daarmee gelijk 
te stellen activiteiten. In het opgestelde wijzigingsplan wordt aan-
getoond dat aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbe-
voegdheid wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höf-
te 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 
-  via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxWPZomerweg3-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.

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Bomhof ongenummerd, Hengevelde                                                                  
het aanleggen van een uitrit              16 april 2022
Koemweg 11, Markelo
het bouwen van een schuur met overkapping           16 april 2022                                                               
Meenweg 1a, Markelo
het vervangen van een stal                 16 april 2022
Brinkweg 28, Delden                                                                             
het wijzigen van de gevels en indeling van
kozijnen van een bedrijfspand         20 april 2022
Zonneweg (naast huinr. 16), Markelo                                                                
het bouwen van een woning              20 april 2022
Roerdompstraat ong. 
(ter hoogte van huisnummer 6), Goor
het bouwen van woningen en een appartementengebouw met in 
totaal 23 huurwoningen (project Spoorpark)        20 april 2022

Vervolg           Reactie tot
Haaksbergerweg 41, Goor
het wijzigen van de bestemming                20 april 2022
Kemperweg 17, Markelo                                                                           
het verbouwen van een schuur tot een woning       21 april 2022
Rijksweg 12a, Ambt Delden                                                                          
het uitbreiden van een ligboxenstal                23 april 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Bentelosestraat 24a, Hengevelde                                        
het verbouwen van een schuur tot een gastenverblijf
Beldsweg 20, Ambt Delden                                
het wijzigen van een geitenhouderij

Verleende Omgevingsvergunning 
(uitgebreid, 1e fase)                                                                             

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Rectificatie van reactietermijn
Proodsweg 3, Ambt Delden                                                                  
het veranderen van het bedrijf               1 april 2022

Verleende Omgevingsvergunning 
(uitgebreid, 2e fase)                                                                        

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Rectificatie van reactietermijn
Proodsweg 3, Ambt Delden                                                                  
het bouwen van een ligboxenstal                2 april 2022

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving               
Bentelosestraat 56b, Bentelo                                                                 
het verplaatsen van de vulpunten van de ondergrondse tanks    
              Wheedwarsweg 9, Goor                                                                 
het starten van een bedrijf                  

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep               
Brummelaarsweg 12, Markelo                                                                
het wijzigen van het aantal te houden dieren

Vervolg
De onderstaande wijzigingen zijn recent in het register aangebracht.

Per 22 december 2021 is het volgende kinderdagver-
blijf en buitenschoolse opvang ingeschreven:

•  KDV KC Stedeke, Kuimgaarden 15, 7478 AN Diepenheim
  (LRK 194623403)
•  BSO KC Stedeke, Kuimgaarden 15, 7478 AN Diepenheim
  (LRK 346238614)

Per 1 maart 2022 zijn het volgende kinderdagverbli-
jf en buitenschoolse opvang uitgeschreven in verband 
met sluiting/verhuizing:

•  BSO de Bovenkamer, De Kerkegaarden 1, 7478 AT Diepenheim
  (LRK 972757260)
•  KDV Lunet, De Kerkegaarden 1, 7478 AT Diepenheim
  (LRK 535816121)

In de gemeente Hof van Twente hebben we te maken met diverse 
kinderopvanginstellingen die verschillende vormen van kinderop-
vang aanbieden. Deze zijn over de hele gemeente verspreid, in 
elke kern is een mogelijkheid tot kinderopvang aanwezig. Op de 
website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl is meer informatie 
en de inspectierapporten over de diverse locaties te vinden. 

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                           Reactie tot
Enterweg 11a, Markelo 
het intrekken van de omgevingsvergunning voor 
het houden van varkens          22 april 2022

www.hofvantwente.nl



Informatie om te reageren 
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 omdat 
een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek 
om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het 
verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-
ning. Ook moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met 
de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een 
afspraak: 0547-858585.     

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. 

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

Besluit Algemene wet bestuursrecht 

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

Diepenheim
-  Vergunning Kunstmoment Diepenheim van 14 t/m 24 april 2022, 
diverse locaties (09-03-2022)

-  Gewijzigde Alcoholwetvergunning, Herberg de Pol, Raadhuis-
straat 8 en 11 (11-03-2022)

Hof van Twente
- Vergunning Batavierenrace op 30 april 2022 (11-03-2022)

Stookontheffing
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout bui-
ten een inrichting:
- Markveldseweg 2 in Diepenheim (09-03-2022)
- Oude Goorseweg 22a in Diepenheim (09-03-2022)
- Roudaalterweg 23 in Markelo (09-03-2022)
- Rikkerinksweg 2 in Ambt Delden (09-03-2022)

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen schrif-
telijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij spoedei-
sende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend.

Bezwaar  
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet eens 
bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-
zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld. 

Beroep  
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de 
beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na 
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland te 
Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen 
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).

Voornemen ambtshalve wijziging 
gegevens verblijf en adres 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 wo-
nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-
sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven 
naar het adres: onbekend. 

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

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

P.A.J. Sportel Onbekend10-03-2022 10-03-2022


