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Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91 
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

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

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

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

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

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

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

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

Let op: Vanaf 1 juli is de inzameling van afval 
veranderd. Voor meer informatie kijk op onze 
website Nieuwsbericht | Gemeente Hof van Twente of 
op de website van Twente Milieu. Download de Twente 
Milieu App om te weten wanneer uw container geleegd 
wordt.

Maak een vlog of tekening over jouw ideale toekomst in Hof van TwenteHuisvuilinzameling per 1 juli 2022 
veranderd

Zonder afspraak een coronaprik 
halen in Delden

Als jij denkt aan de toekomst van de Hof van Twente, of aan de plek waar jij woont, waar denk jij dan het eerste 
aan? Wat moet er komen of wat moet er juist vooral blijven? 

Pak je potloden of camera en maak er iets moois van. Je mag zelf kiezen of je een vlog of tekening maakt. Stuur deze samen met een korte 
uitleg voor 1 september 2022 naar:

-    communicatie@hofvantwente.nl 

Vergeet daarbij niet je naam, leeftijd en woonplaats te vermelden. Met jouw tekening draag je niet alleen bij aan een kleurrijke omgevings-
visie, maar maak je ook nog eens kans op een mooie prijs!

Prijzen
Wie de mooiste tekening instuurt of de beste vlog maakt (maximaal 1 minuut) maakt kans op een leuke prijs. 
We geven per categorie een mooie waardebon t.w.v. 25 euro weg aan de mooiste tekening of vlog. De winnaar mag zelf aangeven welke 
waardebon hij/zij het liefst heeft. Zorg dus dat je meedoet! Dit zijn de leeftijdscategorieën:

· De categorie 10/11 jaar
· De categorie 12/13 jaar
· De categorie 14/15 jaar

Zien we jouw tekening of vlog binnenkort verschijnen?

Zonder afspraak een coronaprik halen is binnenkort ook 
mogelijk bij de pop-up priklocatie in Delden. 
U kunt er ook terecht voor informatie. De pop-up locatie staat bij Hotel 
De Zwaan, Langestraat 2 in Delden op onderstaande datum en tijd:

•   donderdag 25 augustus van 13.30 – 19.30 uur.

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar in Twente klein-
schalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. 
Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om zich te laten 
vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen 
inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een eerste, 
tweede, booster- (vanaf 18 jaar), of herhaalprik (vanaf 60 jaar). Op 
de website staat beschreven voor welke prik u in aanmerking komt: 
www.ggdtwente.nl/coronaprik. 
Denkt u eraan uw legitimatiebewijs en een medisch mondkapje mee 
te nemen?

Informatiepunt
Belangrijk onderdeel van de pop-up vaccinatielocaties is het
informatiepunt. GGD-medewerkers staan klaar om mensen met 
vragen en twijfels te woord te staan.Kunt u niet op deze datum? 
Kijk op www.prikkenzonderafspraak.nl. Op onze website staat 
een overzicht van alle GGD-vaccinatielocaties waar inwoners zich 
met en zonder afspraak kunnen laten vaccineren tegen corona: 
www.ggdtwente.nl/vaccinatielocaties. 

Parkeerplaats Zuidwal Delden 
dicht van 29 augustus tot en met 
1 september

In Delden is de parkeerplaats aan de Zuidwal dicht van 
maandag 29 augustus tot en met uiterlijk donderdag 1 september. 

De doorgang naar het Ressingplein wordt gedeeltelijk afgezet. Dit 
gebeurt vanwege graafwerkzaamheden in verband met vervanging 
van stroomkabels. De weekmarkt op vrijdag 2 september zal weer 
zonder problemen te bereiken zijn.

Hieronder is de werklocatie aangegeven:

Enquête Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal

In de periode tussen 29 augustus en 9 september gaan vanuit IVN-natuureducatie studenten de straat op in de omge-
ving van Markelo en Goor. Ze gaan graag met u in gesprek over hoe u onze natuur beleeft. Het is heel belangrijk om er-
achter te komen wat bewoners van de Hof zelf vinden. Wat zijn uw mooiste en meest geliefde plekjes in uw omgeving?

Deze gesprekken zijn een aanvulling op de uitgevoerde schriftelijke enquête voor het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal. 
Het doel is om nog meer aanvullende reacties te verzamelen... Wij hopen dat u het gesprek aangaat en uw reactie wilt geven.

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

MAATJE GEZOCHT
Weet jij onze bewoner meer 
levensvreugde te brengen 
door samen leuke dingen

te doen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Eén van onze bewoners is een goed ontwikkelde man, die graag 
een boek leest en een goed gesprek aangaat. Meneer zit veel op 
zijn eigen kamer en we zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt 
om hem een beetje extra aandacht te geven. Een mooi gesprek 
of er samen even op uit. Bijvoorbeeld een markt bezoeken of een 
wandeling maken (meneer zit dan in een rolstoel).

Jouw profiel
Je bent sociaal, warm en geduldig en kunt goed luisteren. Je kunt 
je goed inleven in een ander en vindt het leuk om met iemand een 
gesprek aan te gaan.

Organisatiegegevens
Zorghuis Twente is een gezellig zorghuis voor ouderen met
intensieve 24-uurs zorgbehoefte. We hebben drie mooie locaties 
in Twente, waaronder Huize Scherpenzeel in Goor.
Zorghuis Twente is een professionele organisatie die voor 
de bewoners een fijn ‘thuisgevoel’ wil creëren. Ons motto is: 
TIJD IS AANDACHT.

Werkuren per week/maand 
1 tot 2 uur per week of per 2 weken.

Wij bieden
•   Een vrijwilligersfunctie die voldoening en plezier brengt
•   Een goede en gezellige sfeer
•  Eventueel een kilometervergoeding.

BEKENDMAKINGEN17 AUGUSTUS 2022
Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op

Koemweg 7, Markelo
het vergroten van een woning            26 juli 2022
Kemperweg 2, Markelo
het wijzigen van de gevels               28 juli 2022
Stobbendijk 1a, Markelo
het realiseren van een mestvergister                01 augustus 2022
Grotegoorsdijk 1a, Markelo
het realiseren van een mestvergister                01 augustus 2022
Visschersdijk 4, Markelo                                             
het realiseren van een mestvergister                 01 augustus 2022
Kooimaten ongenummerd, Goor                                             
het bouwen van twee bedrijfsverzamelgebouwen en het 
aanleggen van een uitrit   01 augustus 2022
Pluimersdijk 7, Diepenheim
het wijzigen van het gebruik van een schöppe tot woning             
                               03 augustus 2022
Sperwerstraat 18, Goor
het bouwen van een schuur                                   30 juli 2022

Vervolg
Oude Deldensestraat 1, Diepenheim
het kappen van een boom en het plaatsen van een erfafscheiding           
                       29 juli 2022
Larenseweg 51a, Markelo
het realiseren van een mestvergister                 05 augustus 2022
Roudaalterweg 8, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling  
     08 augustus 2022
Markveldseweg 18a, Diepenheim                                             
het tijdelijk plaatsen van een stacaravan          07 augustus 2022

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

          Reactie tot
Bollenweg 15, Ambt Delden
het aanleggen van een uitrit                          17 september 2022
Kooidijk 4a, Markelo
het bouwen van een woning             17 september 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg
Kooidijk 4a, Markelo
het bouwen van een schuur met een overkapping    
                17 september 2022 
Berm van de A. ten Hovestraat, Markelo
het kappen van 16 iepen (herplantverplichting)
                 21 september 2022
Kemperweg 2, Markelo
het wijzigen van de gevels                           23 september 2022
Beukenlaantje 2, Markelo
het tijdelijk plaatsen van een woonunit          23 september 2022
Kooimaten ongenummerd, tussen huisnummer 
20 en 22, Goor
het bouwen van een loods                23 september 2022
Mossendamseweg ongenummerd (naast nr. 7) 
en Kooimaten ongenummerd (naast nr. 24), Goor
het bouwen van twee loodsen               23 september 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Kuipersweg 1a, Ambt Delden
het verbouwen van een woning

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Gorsveldweg 24, Bentelo
het wijzigen van de veebezetting van melkvee naar rosékalveren
Bollenweg 10, Ambt Delden
het omzetten van de activiteiten van het houden van opfokgeiten 
naar het houden van melkgeiten
Stokkumerweg 24 a, Markelo
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Voor informatie om te reageren: zie blad 2
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Informatie om te reageren 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Ambtshalve wijziging gegevens 
verblijf en adres
Wet basisregistratie personen (BRP)

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 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 
voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. 
Tegen dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling 
(op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.
  
Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico 
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit).
Als u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op 
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter 
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. 
Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening 
gevraagd bij de instantie die het beroep behandelt.  

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

Ambt Delden
-  Vergunning Stiftmusicfestival, Twickelerlaan 1 (11-08-2022)

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

C.H. Henriquez

L.H. Kaspers

Onbekend

Onbekend

09-08-2022

09-08-2022

09-08-2022

09-08-2022

Meldingen incidentele festiviteit

Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om 
handhaving

De volgende meldingen voor het overschrijden van de geluidsnor-
men zijn geaccepteerd:

-  Hotel Herikerberg, Goorseweg 58 in Markelo op 
  9 september 2022
-  Hotel Herikerberg, Goorseweg 58 in Markelo op 
  11 november 2022
-  Hotel Herikerberg, Goorseweg 58 in Markelo op 
  16 december 2022

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn 
gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hier-
tegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

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 personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit 
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf-
plaats 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. 

Vervolg
Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk 
hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u 
van mening bent dat niet met een melding kan worden volstaan
omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u 
een verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en 
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 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) raad-
plegen 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. 

Vervolg
-   Vergunning Zomerfeesten Esbrook, Schoolstraat 3a 
 (11-08-2022)

Delden
-   Vergunning voor het houden van een buurtfeest aan de Raanhuis-
straat in Delden op 24 september 2022. In verband hiermee zal de 
Raanhuisstraat op 24 september 2022 van 12.00 uur tot 00.00 uur 
gesloten zijn voor alle bestuurders in beide richtingen. (10-08-2022)

Diepenheim
-   Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 2 en 4 september 2022, 
  Hagen 3 (10-08-2022)

Hengevelde
-  Vergunning Beachtennis Hengevelde op 27 augustus 2022, 
  beachveld Bretelerstraat 16 (9-8-2022)

Vervolg
Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.


