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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 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken? 
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstij-
den. 

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

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er 
een stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 

Een melding geeft u snel aan ons door via het 
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

xoe
Tijdens de feestdagen op 
stap met Regiotaxi Twente? 
Geef op tijd uw taxirit door!

Aangepaste tijden voor doorgeven 
Regiotaxi voor de feestdagen
Vaak worden afspraken voor de kerstdagen 
ver van tevoren gemaakt. Regel dan ook ge-
lijk uw vervoer. De aanmeldtijden voor de 
feestdagen zijn aangepast. Reserveer daa-
rom uw taxiritten op tijd.

Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?

· Eerste kerstdag
Ritten voor Eerste kerstdag, zondag 25 de-
cember, kunt u uiterlijk tot en met zondag 18 
december doorgeven.

· Tweede kerstdag
Ritten voor Tweede kerstdag, maandag 26 
december, kunt u uiterlijk tot en met zondag 
18 december doorgeven.

· Nieuwjaarsdag
Ritten voor nieuwjaarsdag, zondag 1 janua-
ri vanaf 06.30 uur, kunt u tot uiterlijk zater-
dag 31 december 12.00 uur doorgeven.

Rit veranderen of afmelden?
U kunt uw taxirit voor Kerst of nieuwjaars-
dag veranderen tot de hierboven genoemde 
datum en tijd. Uw rit afzeggen kan tot uiter-
lijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.

Rijtijden Regiotaxi op de kerstdagen 
en oudejaarsdag
Op kerstavond (24 december) en beide 
kerstdagen (25 en 26 december) rijdt Regio-
taxi Twente op de normale tijden.

Op oudejaarsdag (zaterdag 31 december) 
rijdt Regiotaxi Twente tot uiterlijk 20.00 uur. 
Dit betekent dat u alleen ritten kunt aanvra-
gen waarmee u om 20.00 uur of vóór 20.00 
uur op de plaats van bestemming bent.

Geen vaste wekelijkse ritten met de 
kerstdagen en op nieuwjaarsdag

Op 25 en 26 december 2022 en op 1 januari 
2023 vervallen alle vaste wekelijkse ritten.

Wilt u tijdens de kerstdagen en nieuwjaars-
dag wel gebruik maken van uw vaste rit? 
Geef dit dan door vóór 18 december bij de 
Regiotaxi Twente via 0900 – 1814.

Een rit boeken kan via 0900 – 1814 
en op www.regiotaxitwente.nl

‘Onder Twente’: 
Twentse bestuurders op bezoek in Hof van Twente

Op vrijdag 4 november 2022 vond het veldbezoek ‘Onder Twente’ plaats op het TSB terrein 
‘Op Stoom’ in Goor. Twentse bestuurders waren op bezoek in Hof van Twente met als doel: 
kennismaken met en praten over bodemvraagstukken. De aftrap werd gedaan door wet-
houder Wim Meulenkamp. Hij gaf kort de historie weer van het TSB-terrein en de verwachte 
ontwikkeling. Wethouder Bruggink (Hengelo) ging in op algemene vraagstukken zoals regio-
nale schakelpunten. Na een korte wandeling over het terrein werd de bijeenkomst vervolgd 
met een discussie in het projectbureau ‘Op Stoom’.

De bestuurders vonden het een geslaagde bijeenkomst en pleiten ervoor om bodem- en 
ondergrond een vast agendapunt te laten zijn op de bestuurlijke tafel. Samenwerken is be-
langrijk. Daarbij keken zij vooral ook naar de koers die de Rijksoverheid en provincie heb-
ben uitgezet met de komst van de Omgevingswet. Zij willen water- en bodem sturend laten 
zijn bij ruimtelijke en economische vraagstukken. Gemeenten worden daarbij het bevoegd 
gezag voor bodemtaken. 

Sint komt dit jaar voor ieder kind

Sinterklaas wil dat alle 
kinderen in de gemeente 
Hof van Twente pakjes-
avond kunnen vieren. 
Hij begrijpt dat dit niet 
voor iedereen even ge-
makkelijk is. Verschillen-
de organisaties hebben 
Sinterklaas laten weten, 
dat zij cadeaus willen 
aanbieden aan gezin-
nen met een beperkt 
budget. 

Sinterklaas hoopt dat ze, 
ondanks dat het soms 
lastig voelt, toch om hulp 
durven te vragen.

U kunt zich aanmelden 
via het formulier (Salut 
verzamelt alle aanmel-
dingen, zodat de pakjes 
verdeeld kunnen worden 
over de diverse initiatieven. Uw gegevens worden alleen hiervoor gebruikt en gedeeld). 

Aanmelden kan tot en met 27 november, via het formulier op de website van Salut: 
https://salut-welzijn.nl/sint-voor-ieder-kind/
 
Telefonisch aanmelden kan ook, bij Salut, telefoonnummer: telefoon: 0547-260053.

Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest!

xoe
Gemeentehuis gesloten 
op vrijdag 25 november

In verband met een personeelsbijeenkomst 
is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 25 
november aanstaande, vanaf 12.00 uur. 

xoe
Anders maaien voor meer 
biodiversiteit

Gemeente Hof van Twente maait 
bermen en sloten anders dan voor-
heen. Dit doen we om ervoor te zor-
gen dat meer soorten planten en 
dieren een kans krijgen om te leven 
en te groeien. We werken dus aan 
een betere biodiversiteit. 

Elke berm zijn eigen soorten
Een ecoloog heeft de bermen en sloten on-
derzocht. In elke berm of sloot leven ver-
schillende dieren en planten. Dat vraagt om 
verschil in beheer. De ecoloog heeft voor 
elke berm en sloot een advies opgesteld. 
Op dat advies wordt het maaien in Hof van 
Twente afgestemd. 

Wat u hiervan merkt 
•  Er komen meer soorten planten en dieren 

voor in berm en sloot. Vaak zijn de soor-
ten belangrijk voor elkaar. 

•  Delen van de berm en sloot worden bij 
het maaien overgeslagen en pas een 
volgend seizoen weer gemaaid. Het kan 
dus zijn dat verderop wel gemaaid is en 
bij u niet, of andersom.

•  Niet langs alle wegen wordt op dezelf-
de manier gemaaid. De berm wordt op 
sommige plekken voor een klein deel ge-
maaid en op andere plekken helemaal. 
Voor elke berm en sloot geldt een aparte 
werkwijze. 

•  De man op de maaimachine houdt zich 
aan ons maaischema. 

Maai niet zelf
We zien soms dat mensen in het buitenge-
bied onze bermen en sloten maaien. Vaak 
wordt dit uit verzorgingsoogpunt gedaan. 
Dat is begrijpelijk maar niet goed voor de 
planten en dieren die we graag terug wil-
len zien. Deze soorten zijn vaak ook goed 
voor akkers of weiden in de buurt! 

Wilt u bepaalde stukken bijvoorbeeld bij 
de huiskavel toch zelf blijven maaien, om 
wat voor reden dan ook, neem dan even 
contact met ons op.

Meer informatie
Op onze website vindt u naast het pro-
gramma biodiversiteit Kleur-Rijk-Leven nog 
meer informatie over biodiversiteit en groen 
in het algemeen. Ook leest u wie er alle-
maal actief zijn op dat gebied in Hof van 
Twente en wat u zelf kunt doen aan een 
betere biodiversiteit. 

Vragen of contact
Heeft u vragen over biodiversiteit of over 
het maaibeheer van gemeente Hof van 
Twente dan kunt u mailen naar info@hof-
vantwente.nl of bellen naar 0547- 85 85 
85 en vragen naar de afdeling Leefomge-
ving. Voor vragen over de uitvoering van 
de werkzaamheden kunt u contact  opne-
men met Daan Boerrigter 06-27202628/ 
daanboerrigter@idverde.nl.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen 
(regulier)                                                                                

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met een besluit, dan 
kunt u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uit-
een waarom u het niet eens bent met het be-
sluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes we-
ken 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 overgesla-
gen 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 recht-
bank tegen besluiten die zijn voorbereid met 
de uitgebreide procedure. Beroep kan dan 
alleen worden ingesteld als eerst een ziens-
wijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk 
zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure
kan op eigen risico gebruik worden ge-
maakt 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 beroepsprocedure wordt een voorlo-
pige 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 omgevings-
vergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burge-
meester en wethouders. 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 telefo-
nisch een afspraak: 0547-858585.

Informatie om te reageren 

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

Hof van Twente
•  Er zijn vergunningen verleend voor het hou-

den van een kledinginzameling voor het 
jaar 2023 aan:

- Stichting Aktie 68 (1e kwartaal)
-  Vereniging Paardrijden Gehandicapten Or-
ganisatie (2e kwartaal, met uitzondering van 
Markelo, 3e kwartaal, met uitzondering van 
Hengevelde en het 4e kwartaal)

-  De Fanfare Markelo (2e kwartaal in Marke-
lo)

-  Caritas Hengevelde (3e kwartaal in Henge-
velde) (07-11-2022)

•  Er is een vergunning verleend voor de 
Winter Step One Loop op 18 december 
2022, op diverse wegen (09-11-2022)

Stookontheffing
De volgende ontheffing is, onder het opleg-
gen van voorschriften, verleend voor het ver-
branden van gerooid en/of snoeihout buiten 
een inrichting:

-  Rouwelaarsdijk 8 in Markelo van 9 novem-
ber 2022 tot 9 november 2024 

  (09-11-2022)

                    Ontvangen op

Zomerweg ong., Ambt Delden     
het kappen van twee eiken  7 november 2022
Platenkampsweg 13, Bentelo
het kappen van twee kastanjes
                           7 november 2022
Beukenlaantje 8, Markelo
het kappen van een eik          8 november 2022
Zompepad ong. Goor
het kappen van drie bomen 8 november 2022
Beckumerweg ongenummerd, Delden      
het kappen van een beuk  9 november 2022
Zomerweg ongenummerd, Goor      
het bouwrijp maken van het bedrijventerrein 
Zenkeldamshoek fase 2      26 oktober 2022
De Voskamp 4, Delden  
het plaatsen van een dakkapel 
                                         1 november 2022
Esweg 3, Markelo   
het bewonen van een agrarische 
bedrijfswoning                                                3 november 2022
Twikkelerweg 27, Markelo     
het bouwen van een kapschuur                  
                   4 november 2022
Bolscher ong., Hengevelde 
(kavel 64)      
het bouwen van een twee-onder-één-kap-
woning en het aanleggen van een uitrit 
                                  6 november 2022

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Traasweg 4, Markelo
het bouwen van een berging
Langestraat 69 b, Delden
het aanleggen van zonnepanelen op het dak
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Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Bollenweg 7 Ambt 
Delden”

Van 17 november 2022 tot en met 28 de-
cember 2022 ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Buitengebied Hof van Twente, herzie-
ning Bollenweg 7 Ambt Delden’ voor een 
ieder ter inzage.

Aan de Bollenweg 7 te Ambt Delden is een 
melkveehouderij gevestigd. De eigenaar is 
van plan om een bouwvlak van ca 6.500 m2 
te verplaatsen ten behoeve van de herbouw 
van de bedrijfswoning en de bouw van een 
nieuwe kapschuur/werktuigenberging. De 
verplaatsing van het bouwvlak wordt mo-
gelijk gemaakt door een herziening van het 
geldende bestemmingsplan.

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/ruimte-
lijkeplannen;

-  via deze rechtstreekse link: https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1735.BGxBollenweg7-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schrif-
telijk of mondeling (op afspraak) een ziens-
wijze indienen bij de gemeenteraad van Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Bomhof 47, Hengevelde
het aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem
Bolscher 38, Hengevelde
het aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem 
Rouwelaarsdijk ong., Markelo
het tijdelijk opslaan van maaisel afkomstig 
van regulier onderhoud aan 
bermen en watergangen
Hogedijk ong., Markelo
het tijdelijk opslaan van maaisel afkomstig 
van regulier onderhoud aan 
bermen en watergangen
Larenseweg 51 a, Markelo
het wijzigen van de inhoud en oppervlakte 
van de reeds
eerder gemelde mestvergister
Bosweg 2, Bentelo
het aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem

Melding Activiteitenbesluit                                

Vervolg
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van 
de voorbereiding op een besluit en is niet 
vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de 
beslissing rechtstreeks uw belang treft. 
Nadat de vergunning is verleend kan daar-
tegen beroep worden ingesteld.   

Locatie waar de stukken ter inzage 
liggen    
De bovengenoemde aanvragen en beslui-
ten 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 Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
         Reactie tot
Grotestraat 115 a, Goor
het verbouwen van een appartement
            17 december 2022 
Kiefteweg 2 a, Diepenheim
het uitbreiden van een kapschuur
             20 december 2022
Ambachtsweg 3, Goor
het uitbreiden van een bedrijfspand      
           22 december 2022                                                               
Nabij De Klomp 6, Hengevelde
het kappen van een eik  23 december 2022                                                               
A. ten Hovestraat 12, Markelo
het kappen van een Abies zilverden 
(herplantverplichting)      23 december 2022
Ruimersdijk 19, Diepenheim
het kappen van een sequoia en een ceder 
           23 december 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen
(regulier)                                                                    

 

Voor meer informatie over deze raads-vergadering zie 
https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

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.nlbel 0547-260053, of mail 
vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

De training is in De Pol in Bentelo, na af-
loop wordt gezamenlijk koffie of thee ge-
dronken.

Jouw profiel
• Je vindt sporten belangrijk
• Je legt makkelijk contact
• Je hebt affiniteit met de doelgroep
•  Je bent bereid de basis van het tafelten-

nissen te leren

Werkuren per week/maand
Maandagavond van 18.15-19.45 uur.

Wij bieden 
• Dankbaarheid
• Een jaarlijkse feestavond
•  Begeleiding bij aanvang van je vrijwil-

ligerswerk

Doelstelling van de organisatie 
Een tafeltennisvereniging die mensen met 
en zonder beperking tafeltennistrainingen 
en -wedstijden biedt.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Je begeleidt een groep van 6 tafeltennis-
sers tussen de 22 en 70 jaar met een lich-
te beperking bij hun tafeltennistraining. Je 
hoeft zelf niet te kunnen tafeltennissen, de 
basis van tafeltennis wordt uitgelegd door 
een collega-vrijwilliger.

SPORTERS MET LICHTE BEPERKING 
ZOEKEN BEGELEIDER VOOR TAFEL-
TENNISTRAINING 
Ben jij dat gezellige ‘mensen-mens’
die sporten belangrijk vindt en 
mensen met een lichte beperking 
wil helpen om lekker te kunnen ta-
feltennissen? Dan zoeken wij jou!

Vervolg                                                    
Bolscher ong., Hengevelde 
(kavel 63)     
het bouwen van een twee-onder-één-kap-
woning en het aanleggen van een uitrit 
                                    6 november 2022

Informatie en vragen
6.    Vragenhalfuur gemeenteraad
7.      Actieve informatieplicht college/
      terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen
Hamerstukken 
8.     Belastingverordeningen 2023
Meningvormend
9.       Bestemmingsplan “Goor, herziening 

Wijnkamp 26/Rozenstraat”
10.   Bestemmingsplan ‘Delden Noord, 

herziening Molenstraat 24’
11.    Bestemmingsplan Buitengebied Hof 

van Twente, Larenseweg 38 Markelo
12.   Visie Veilig werken, wonen, recreë-

ren en samenleven in Hof van Twente 
2023- 2026

Hierbij nodig ik u uit voor de vergade-
ring van de raad van de gemeente Hof 
van Twente op dinsdag 22 november 
om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Hof van Twente. Onder-
staand treft u de agenda aan.

De voorzitter,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht 
burgers
1.   Opening en mededelingen
2.   Vaststellen agenda
3.   Spreekrecht burgers
Besluitenlijst en ingekomen stukken
4.    Vaststellen besluitenlijst van de verga-

dering van 7-9 november 2022
5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Raadsvergadering dinsdag 22 november 2022


