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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

Koninklijke onderscheidingen

Op dinsdag 26 april 2022 zijn zes inwoners van Hof van Twente geëerd met een Koninklijke onderscheiding. De uitrei-
king van de zevende onderscheiding volgt op een later moment. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen 
gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij. 

Voordragen
Als u iemand kent die naar uw mening een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere 
verdiensten voor de samenleving hebben of (recent) hebben gehad. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Niet iedere voordracht 
wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden wor-
den voldaan. 

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren
Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat 
is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet zijn. 
Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren. 

Twee gelegenheden
Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:
- Tijden de jaarlijkse 'Lintjesregen', de dag voor Koningsdag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2023 dient u vóór 15 juni 2022 bij de burgemeester in te dienen
- Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere, gelegenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren worden ingediend. 

Iemand voordragen 
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemeester, Monique Zweers, te bereiken onder telefoonnummer 0547 – 85 71 72. Zij 
kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle 
benodigde gegevens beginnen. Wanneer  u alle gegevens in beeld heeft, dient u het voorstel in bij de burgemeester. 

www.hofvantwente.nl

Uitnodiging 
Afscheidsbijeenkomst

Na 28 jaar komt er een einde aan de politieke loopbaan van 
wethouder Pieter van Zwanenburg in de gemeente Hof van 
Twente. In 1994 werd hij raadslid en fractievoorzitter voor 
het CDA en van 1998 t/m 2000 was Pieter wethouder in de 
voormalige gemeente Goor. 

Na de gemeentelijke herindeling heeft Pieter ruim negen 
jaar het fractievoorzitterschap van het CDA Hof van Twente 
op zich genomen. Tot hij wethouder werd in onze mooie 
gemeente. Na drie termijnen van vier jaar wethouderschap 
heeft Pieter eind vorig jaar besloten de politiek in Hof van 
Twente vaarwel te zeggen.

Voor zijn jarenlange inzet voor Goor en Hof van Twente  
bieden wij Pieter graag een mooie afscheidsbijeenkomst aan 
en wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn op:

Vrijdag 3 juni 2022 van 15.30 tot 17.30 uur  
in het gemeentehuis van Hof van Twente, 
de Höfte 7 in Goor. 

Wilt u ons laten weten of op uw komst gerekend mag worden? 
Aanmelden kan op www.hofvantwente.nl/afscheidwethouder

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

Dennis Lacroix Ellen Nauta-van Moorsel
Gemeentesecretaris Burgemeester

Afvalinzameling rond 
Hemelvaartsdag en Pinksteren

Op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag haalt Twente Mi-
lieu geen afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op 
een zaterdag de containers legen. Let op dat u de container 
die dag voor 07.30 uur aan straat zet. De klantenservice van 
Twente Milieu is deze zaterdagen tussen 09.00 – 15.00 uur 
bereikbaar via 0900 - 85 20 111 of via het contactformulier op 
www.twentemilieu.nl/contact. Het Milieupark is op Hemelvaarts-
dag en Tweede Pinksterdag gesloten.
 
In plaats van                  wordt uw container geleegd op
Donderdag 26 mei          Zaterdag 28 mei 
Maandag 6 juni              Zaterdag 4 juni

Sirene Delden bij De Reiger 
tijdelijk in storing

De sirene, luchtalarm oftewel het waarschuwings- en alarme-
ringssysteem (WAS) bij Sporthal De Reiger in Delden staat in 
storing. Dit is al zo sinds de sporthal niet meer in gebruik is 
en komt door het afkoppelen van alle stroom in de sporthal. 
Het waarschuwingssysteem was vanuit de Sporthal op stroom 
aangesloten.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekabeling direct 
vanuit de nabijgelegen hoogspanningscentrale naar de WAS-
paal. De werkzaamheden duren langer dan verwacht omdat de 
netbeheerder toegang tot het ProRail terrein nodig heeft.
We hopen dat de storting eind mei - begin juni voorbij is maar 
zijn als gemeente afhankelijk van externen die deze voorziening 
in eigendom en beheer hebben.

De sirene die elke eerste maandag van de maand om 12.00 
uur afgaat is wel hoorbaar vanaf andere WAS-palen in de om-
geving. 
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Grotestraat 115 a, Goor                                                  
het verbouwen van een appartement                 4 mei 2022
Sluisstraat 12, Delden
het verbouwen van een bedrijfspand            2 mei 2022
Langenhorsterweg over de Twickelervaart, 
Ambt Delden 
het vervangen van een brug                          6 mei 2022
Merelstraat 9, Goor
het aanleggen van een uitrit           13 april 2022
Welbergsweg 5, Ambt Delden
het aanleggen van een uitrit              9 mei 2022

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

Het Elferink 8, Diepenheim
het plaatsen van een tijdelijke woonunit           16 juni 2022                                                               
Kerkegaarden 1, Diepenheim
het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve 
van opvang Oekraïense vluchtelingen          16 juni 2022                                                               
J. Ooststraat 13 a, Markelo                                                                       
het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
opvang Oekraïense vluchtelingen             16 juni 2022
Goorseweg 72, Markelo                                                     
het kappen van een eik en twee berken            16 juni 2022
Ruimersdijk 74, Diepenheim                                                   
het herbouwen van een schuur              18 juni 2022
Wijnkamp 56, Goor
het legaliseren van een geplaatste airco unit          21 juni 2022                                                               

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg            Reactie tot
Bolscher 22, Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 51)              23 juni 2022                                                               
Bolscher 24, Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 52)                                    23 juni 2022                                                               
Bolscher 26, Hengevelde                                                                       
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 53)                    23 juni 2022
Bolscher 28, Hengevelde                                                      
het bouwen van een woning in een blok van vier woningen 
(kavel 54)                         23 juni 2022
Nieuwstraat 4, Hengevelde                                                 
het verbouwen van een woning           23 juni 2022
Gorsveldweg 32a, Bentelo                                                  
het verbouwen van een woonboerderij en 
het bouwen van een kantoor                      23 juni 2022   
Dieckertsweg ongenummerd, Ambt Delden                                                 
het bouwen van een woning en het plaatsen
van zonnepanelen             24 juni 2022
Deldensestraat ongenummerd, Goor
het verbouwen van een schuur tot een woning          24 juni 2022                                                               

Vervolg            Reactie tot
Averinkstraat 7, Delden
het aanleggen van een uitrit                      25 juni 2022                                                               

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze 
            Reactie tot
Tichelweg 4, Markelo                                                 
het brandveilig gebruik van een bouwwerk             30 juni 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Herman Heijermanstraat 36, Goor                                          
het kappen van een berk en een plataan  
Driebelterweg 3, Markelo                                          
het aanleggen van een toegangsweg en het kappen van bomen        
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Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-
gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 
Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

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

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

Ambt Delden
-  Vergunning theatervoorstellingen op 27, 28 en 29 mei 2022, 
Lage Eschweg 4 (11-05-2022)

Delden
-  Vergunning Hemels Mooi Delden op 26 mei 2022. In verband 
hiermee zullen op 25 mei 2022 van 18.30 uur tot 23.00 uur 
en op 26 mei 2022 van 06.00 uur tot 24.00 uur de volgende 
wegen worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen:

-  Langestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met Hotel 
de Zwaan (Hengelosestraat) en Eetcafé de Burgemeester (Lan-
gestraat 73);

- Ressingplein;
- Kortestraat;
- Marktstraat en de Markt
-  alle zijwegen die uitkomen op het afgesloten deel van de Lange-
straat (aan de kant van de Langestraat);

-  Op 26 mei 2022 van 06.00 uur tot 24.00 uur zal een parkeer-
verbod worden ingesteld aan beide zijden van de Zuiderhagen 
(tussen Hotel de Zwaan en Apotheek Delden) en aan de Greeke-
rinckskamp, Van Nispenweg, Dr, Gewinstraat en de Stationsweg 
(16-05-2022)

Diepenheim
-  Vergunning Zomer Heerlijckheid op 15, 16 en 17 juli 2022, Het 
Stedeke 11 (13-05-2022)

Goor
-  Vergunning Avondvierdaagse Goor van 31 mei t/m 3 juni 2022. 
In verband hiermee zal op 3 juni 2022 van 17.30 uur tot 21.30 
uur de Grotestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met 
de Laarstraat en de kruising met de Wijnkamp en alle zijwegen 
uitkomend op dit gedeelte van de Grotestraat, gesloten zijn voor 
alle bestuurders in beide richtingen (12-05-2022)

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving             
Slaghekkenweg 2, Bentelo                   
het veranderen van de activiteiten
Hoffmeijerweg 10, Ambt Delden                  
het veranderen van de activiteiten
Bentelosestraat 1a, Hengevelde                   
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Esweg 6, Markelo                  
het veranderen van de inrichting
Suetersweg 10, Bentelo                  
het veranderen van de inrichting en een wijziging van de 
veestapel

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier) 

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

Löppinksweg 1, Markelo                   
het intrekken van de omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets voor het houden van varkens         24 juni 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 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 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.

Vervolg 
Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hierte-
gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening 
bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-
vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-
ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn 
voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-
meld worden waarom u het niet eens bent met de melding. Wilt u een 
melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak: 0547-858585.  

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

Locatie waar de stukken ter inzage liggen  
De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak 
ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de 
openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen 
of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van 
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.    

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 SAS 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

VRIJWILLIGER DIERENAMBULANCE 
HOF VAN TWENTE

Heb je een groot hart voor dieren en wil jij je graag 
inzetten voor dieren in nood? Dan ben jij diegene die 
wij zoeken!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Als vrijwilliger dierenambulance Hof van Twente ben je aan-
spreekpunt voor melders van gevonden (gewonde) dieren. Na-
dat je ingewerkt bent, heb je de dierenambulance en de dienst-
telefoon thuis, sta je de melders telefonisch beleefd te woord 
en kun je passende adviezen geven. Je registreert vermiste en 
gevonden huisdieren en voert chipcontroles uit, waarna je ho-
pelijk dier en baas herenigt. Bij een oproep breng je gewonde 
en zieke dieren naar de opvang of dierenarts. Je assisteert 
zonodig de (dieren)politie, brandweer en boswachter. Soms 
wordt de dierenambulance gevraagd voor voorlichtingen op 
scholen of aanwezigheid bij spreekbeurten, je kunt zelf kiezen 
of dit iets voor je is.

De intensiviteit van het werk verschilt per seizoen en per dag. 
Ondertussen je huishouden doen is bijvoorbeeld goed haal-
baar.  

In verband met veiligheid en gemak, is er bij voorkeur een dub-
bele bezetting op de dierenambulance. Zo kan bijvoorbeeld één 
persoon de administratie invullen terwijl de ander rijdt en kunnen 
grote dieren samen gevangen en getild worden. Zijn er voldoende 
vrijwilligers en woon je in de buurt van een andere vrijwilliger, dan 
kun je in overleg gekoppeld worden. Samen aanmelden mag ook.

Jouw profiel
Je hebt een hart voor dieren, bent betrouwbaar, doortastend, 
toont initiatief en bent leergierig. Je durft klanten te voorzien 
van telefonisch advies, kunt omgaan met een smartphone en 
als chauffeur ben je in het bezit van een rijbewijs. Aanmelden 
als bijrijder kan ook, hiervoor hoef je geen rijbewijs te hebben. 
Voorkennis is niet nodig, je leert gaandeweg en tijdens de ver-
zorgde voorlichtingen.
 
Werkuren per week/maand
Je bent minimaal 2 dagen in de maand beschikbaar (momenteel 
bij voorkeur de zaterdagen). Je kunt zelf inroosteren wanneer 
je kunt/wilt. De avond voor je dienstdag vindt de dienstwissel 
plaats met diegene die de dag voor jou dienst heeft. Jouw dienst 
start om 9.00 uur tot aan de volgende dienstwissel. Je werkt op 
oproepbasis, je bent verder gewoon thuis.

Wij bieden 
-  Een klein, hecht team, waarbinnen je samenwerkt met een 
collega-vrijwilliger die je inwerkt en traint. 

-  Collega's die onderling veel ervaringen gedeeld, dit helpt je 
in je eigen werk. 

-  Ondersteuning (advies/begeleiding) indien nodig, er is altijd 
iemand telefonisch bereikbaar of zelfs in staat mee te gaan. 

-  Een protocol met daarin alle informatie omtrent iedere dier-
soort waarvoor gebeld wordt.

 
Doelstelling van de organisatie 
Het doel van stichting dierenambulance is het bieden van hulp 
aan dieren in nood. Onze slogan is: ook dieren hebben recht 
op goede zorg! Vrijwilligers worden voorgelicht over het wer-
ken met verschillende diersoorten en gebruiken deze kennis 
om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden aan dieren in 
nood. Dit kan door de juiste (telefonische) adviezen te geven of 
door een dier op te halen en actief te helpen. In alle gevallen 
is het doel om hun uiterste best te doen om een dier in nood 
zo stressvrij mogelijk op de juiste plek te krijgen, waar het dier 
zorg kan krijgen. 

Het werkgebied omvat de gemeente Hof van Twente. De die-
renambulance is niet primair gericht op het maken van winst. 
Sociale of maatschappelijke doelen voeren de boventoon. Als 
stichting is ze daarom compleet afhankelijk van donaties van 
sponsors en particulieren.

Vervolg 
Hengevelde
-  Ontheffing geluid tijdens een jubileumfeest, Het Wegdam 3b 
(12-05-2022)

Markelo
-  Vergunning Creatieve Dag op 6 juni 2022, Potdijk 9. In verband 
hiermee zullen op 6 juni 2022 van 07.00 uur tot 18.00 uur de 
Potkamp en de Potdijk, voor zover gelegen tussen de kruising 
met de Rijssenseweg en de kruising met de Herikeresweg geslo-
ten zijn voor alle bestuurders in beide richtingen. (11-05-2022)


