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www.hofvantwente.nl

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 - 13.00 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

Laatste mogelijkheid aanmelden 
voor gratis warmtefoto

Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen zich uiter-
lijk donderdag 20 januari aanmelden voor het laten 
maken van een gratis warmtefoto van hun huis. Op 
een warmtefoto is te zien waar warmte uit het huis 
weglekt. Dat kan helpen om te bepalen of er kleine of 
grotere isolatiemaatregelen nodig zijn. 

Gratis warmtefoto 
Een huis met warmtelekken is niet comfortabel, er wordt onnodig 
energie verspild en daarmee ook onnodig geld. De gemeente wil 
inwoners helpen in de bewustwording waar de warmtelekken in 
een huis zitten. Daarom geeft de gemeente aan huiseigenaren de 
mogelijkheid om een warmtefoto te laten maken. Aanmelden kan 
uiterlijk donderdag 20 januari. Er zijn inmiddels bijna 1500 aan-
meldingen ontvangen. Deelnemers die vorig jaar hebben meege-
daan, kunnen niet nog een keer meedoen aan de warmtefoto-actie. 

Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan via www.hofvantwente.
nl/warmtefoto. Er wordt per adres één warmtefoto gemaakt van de 
voorgevel van het huis. De foto's worden eind januari en in februari 
gemaakt. De precieze datum is afhankelijk van de weersomstandig-
heden. De foto wordt gemaakt van de voorgevel, vanaf de straat.  
De warmtefoto’s, inclusief een toelichtend rapportje, worden naar 
verwachting in maart naar de deelnemers gestuurd. De warmtefoto-
actie geldt alleen voor huiseigenaren. Huurders kunnen alleen een 
aanvraag doen als de eigenaar van het pand zich aanmeldt.

www.hofvantwente.nl

Informatiebijeenkomst over het 
reizen met het OV

De provincies Gelderland, Flevoland en 
Overijssel vinden het belangrijk dat ie-
dereen met het openbaar vervoer veilig 
en gemakkelijk kan reizen. Daarom ge-
ven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 
55+, uitleg over reizen met trein en bus 
aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het 
reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te ma-
ken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel 
zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar 
met vragen over reizen met het openbaar vervoer 
kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!

Interactieve online informatiebijeenkomst over het 
reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer.
Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien 
niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan bieden de 
interactieve online OV-informatiebijeenkomsten uitkomst. 

Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op: 
donderdag 20 januari, maandag 24 januari 2022
dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari 2022
dinsdag 15 maart 2022
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een 
OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. 
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers, 
die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of te-
lefoon 038 - 45 40 130 ontvangen deelnemers een inlogcode. 
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers 
een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. 
Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen te-
lefonisch op weg geholpen worden. Na deze bijeenkomst is er de 
mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder 
begeleiding. Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje be-
taalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV 
dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar ver-
voer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt 
u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting 
voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaa-
tregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abon-
nement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) nood-
gedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het 
werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch 
spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het antwoord met u 
door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen. 

Wanneer: 
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle, tel.: 038-454 01 30

Informatie uitbraak vogelgriep 
Begin januari is bij legkippen op een pluimveebedrijf in Bentelo vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een erge 
vorm van vogelgriep (hoog pathogeen). Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten 
de legkippen op dit bedrijf te laten ruimen. 

Wij leven mee met het betreffende gezin. Burgemeester Ellen Nauta heeft namens alle inwoners ons medeleven over-
gebracht. Over een tijdje zal zij het getroffen gezin bezoeken. 

Welke maatregelen heeft de NVWA getroffen 
i.v.m. de besmetting in Bentelo? 
In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf 
liggen naast het hierboven genoemde pluimveebedrijf 3 
andere pluimveebedrijven. Een van deze bedrijven staat 
leeg. De overige twee bedrijven hebben geen directe con-
tacten met het besmette bedrijf. Er is daarom geen sprake 
van een verhoogd risico op besmetting door risicovolle 
contacten. Deze twee bedrijven blijven wel geblokkeerd en 
intensief gemonitord. In het gebied van 3 kilometer rond het 
besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven, deze worden 
bemonsterd op vogelgriep. 

Vervoersverbod 
In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 32 andere 
pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt een vervoers-
verbod. Hiernaast vindt u een kaartje waarop de cirkel van 
10 kilometer rondom het besmette bedrijf staat aangegeven. 

Ondernemers in het buitengebied die vragen 
hebben of die een afspraak willen maken om 
de persoonlijke situatie te bespreken kunnen 
contact opnemen met erfcoach Hendry van It-
tersum (06-57059830) of onze beleidsmede-
werker plattelandsontwikkeling Wilco Pasman 
(06-28199669). 

Wat is vogelgriep? 
Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan 
bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en an-
dere vogelsoorten zoals duiven en zwanen voorkomt. 

Hoe komt het dat kippen vogelgriep krijgen? 
De vogelgriep wordt veroorzaakt door (wilde) watervogels. 
Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen 
onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze water-
vogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral 
onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken. Sommige 
van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden 
bij vogels. Dit heet hoogpathogene vogelgriep. Andere ty-
pen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziektever-
schijnselen (laagpathogene vogelgriep). 

Wat doet de overheid om vogelgriep te voorkomen? 
Al sinds 21 oktober 2021 gelden algemene landelijke maatregelen om vogelgriep te voorkomen. Die maatregelen gelden voor bedrijven en hob-
byhouders van pluimvee. Op de www.rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van alle actuele landelijke maatregelen. Er geldt bijv. een landelijke 
ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders. 

Afschermplicht hobbyhouders sinds 26 oktober 2021 
Bent u hobbyhouder? Dan geldt sinds 26 oktober 2021 een afschermplicht. Vanwege uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw pluimvee (kip-
pen), watervogels en loopvogels afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. 
Dat kan op allerlei manieren. Op www.nvwa.nl vindt u een filmpje waarop voorbeelden van goed afschermen te zien zijn. 

Wat zijn de risico's van vogelgriep bij mensen? 
Vogelgriep bij mensen komt bijna niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Meestal zijn dit de mensen 
die de dieren verzorgen of mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Deze mensen hebben inmiddels medicijnen gekregen van de GGD. Bent u in 
aanraking geweest met zieke dieren en hebt u toch klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD-Twente, afdeling infectieziekten. 
Kijk voor meer informatie hierover op de website van het RIVM: Vragen en antwoorden vogelgriep | RIVM. 

Ik heb dode (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden? 
Hebt u: 
•  Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit dan bij het Dutch 
Wildlife Health Centre (DWHC): www.dwhc.nl 

•  Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoon-
nummer 045 – 54 63 188 

• Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. 
Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl 

Hebt u vragen over vogelgriep? Kijk dan op de websites www.rijksoverheid.nl of op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA): www.nvwa.nl. En lukt het niet de antwoorden op uw vraag te vinden? Wij helpen u graag! Bel gerust naar de gemeente Hof van Twente. 
Ons telefoonnummer is 0547-858585.

Binnenkort meer duidelijkheid over deze regeling

Het kabinet maakte in december bekend dat mensen met een laag 
inkomen een extra bedrag van ongeveer 200 euro krijgen, om zo 
de stijgende energieprijzen te kunnen betalen.

Voor alle mensen in Nederland wordt de energiebelasting ver-
laagd. Mensen met weinig geld krijgen daarnaast nog een extra 
bedrag van ongeveer €200.

De gemeenten gaan zorgen dat mensen, die recht hebben op  
dit extra bedrag van € 200, dat ook gaan krijgen. De gemeente 
Hof van Twente krijgt nog informatie van de Rijksoverheid over 
deze extra financiële bijdrage. Wanneer deze informatie bekend 
is maakt de gemeente zo snel mogelijk de uitvoeringsregeling, 
waar in staat welke inwoners recht hebben op dit extra geld. 

Zodra wij in beeld hebben welke mensen in onze gemeente dit 
extra geld gaan krijgen informeren we de betreffende inwoners 
met een persoonlijk bericht. We maken de informatie over deze 
regeling dan ook bekend via onze website en in het Hofnieuws, 
zodat iedereen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgt een 
aanvraag in te dienen.

Extra energietoeslag voor 
mensen met lagere inkomens

De winkels zijn weer open voor de Energiebon Hof van Twente

Goed nieuws voor de huurders van Viverion 
en Wonen Delden die begin januari de Ener-
giebon Hof van Twente hebben ontvangen. 
De vijf deelnemende winkels aan de Energie-
bon Hof van Twente zijn weer open! Door de 
lockdown kon dit helaas eerst niet en moest 
er online of telefonisch besteld worden. Sinds 
15 januari kan er gelukkig weer wel ín de 
winkel gewinkeld worden. Het gaat om de 
volgende winkels: Ten Dam (Delden), Wel-
koop (Markelo) en de Probin, Hubo en Kar-
wei (Goor). De medewerkers van deze win-
kels helpen graag om een passende keuze 
te maken voor besteding van de Energiebon. 

Persoonlijk en deskundig advies in de winkel
Huurders van Viverion en Wonen Delden hebben begin 
januari de 'Energiebon Hof van Twente' per post ontvan-
gen: een waardebon van € 80 die bedoeld is voor de 
aanschaf van energiebesparende producten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan led-lampen en tochtstrips. De bon is online 
te besteden in de Energiebespaarshop of in één van de vijf deelnemende winkels: Ten Dam (Delden), Welkoop (Markelo) 
en de Probin, Hubo en Karwei (Goor). Door de lockdown kon er helaas alleen telefonisch of per mail gewinkeld worden 
bij deze winkels. Gelukkig zijn sinds 15 januari de winkels weer open. De medewerkers kunnen de klanten dan nog beter 
van persoonlijk en deskundig advies voorzien welke energiebesparende producten voor hun relevant zijn. De Energiebon kan 
ook nog steeds besteed worden in de online bespaarshop. Het assortiment in de online bespaarshop is wel beperkter dan in 
de winkel. 

Over de Energiebon
De Energiebon is aangeboden aan huurders van Viverion en Wonen Delden. De Energiebon wordt aangeboden als steuntje in de rug 
door een samenwerking van Gemeente Hof van Twente met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en 
Huurdersbelangen DMR. In het kader van duurzaamheid zetten zij zich samen in voor een goed milieu, prettig wooncomfort en lagere 
energielasten voor huurders. De actie loopt tot en met 31 maart 2022. De bon moet in één keer worden besteed. Meer informatie over de 
Energiebon is te vinden op www.energiebonhofvantwente.nl

Informatieavonden woning-
bouwplan Markelo Noord

In Markelo is op dit moment een groot tekort aan wo-
ningen. Zowel starters als gezinnen en ouderen heb-
ben moeite om in hun eigen woonplaats een woning 
te vinden. Om tegemoet te komen aan deze behoefte 
heeft de gemeente Hof van Twente, in samenwerking 
met RG Investment, een woningbouwplan in voorbe-
reiding met zo’n 100 woningen. 

De werknaam voor dit plan is: Markelo Noord. Volgens dit plan 
wordt een deel van de woningen gebouwd op het terrein tussen 
de Wozoco en het zandpad Holterweg-Noordachterschweg.  Een 
ander deel van de woningen komt op het terrein ten noorden van 
De Wanne en Oldenhof. Op dit moment zijn de voorlopige steden-
bouwkundige schets én het concept beeldkwaliteitplan voor dit wo-
ningbouwplan gereed. Wij willen deze plannen graag met u delen 
en bespreken. Daarom organiseren de gemeente en RG Investment 
samen drie informatieavonden:

1. Informatieavond voor de direct omwonenden
       Deze informatieavond is op 31 januari aanstaande, van 

19.30 tot 21.30 uur. Deze avond is uitsluitend bedoeld voor 
de direct omwonenden van het woningbouwplan. Zij hebben 
daarvoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

2.  Informatieavond voor de overige bewoners van de 
wijk De Esch en andere geïnteresseerde inwoners 
van Markelo 

      Deze avond is op 2 februari aanstaande van 19.30 tot 
21.30 uur. Dit informatiemoment is vrij toegankelijk voor ie-
dereen die geïnteresseerd is en zich aanmeldt via onderstaand 
mailadres. 

3. Informatieavond over de nieuwe ontsluitingsweg
      Een belangrijk onderdeel van het plan Markelo Noord is de nieu-

we ontsluitingsweg voor de wijken De Esch en Markelo Noord. 
Om de plannen voor deze ontsluitingsweg met u te bespreken 
is een afzonderlijke informatieavond gepland op 7 februari 
aanstaande, van 19.30 tot 21.30 uur. Tijdens deze 
avond geeft een verkeerskundige een toelichting op het plan 
voor de ontsluitingsweg en kunt u uw ideeën, wensen en zorgen 
hiervoor kenbaar maken.

Aanmelden
Omdat de coronamaatregelen het helaas nog niet toelaten dat we 
onze inwoners persoonlijk kunnen ontmoeten, organiseren we deze 
informatieavonden digitaal. U kunt zich aanmelden voor de infor-
matieavonden via: markelo-noord@hofvantwente.nl. Wilt u bij uw 
aanmelding naast uw naam, ook de datum vermelden 
van het informatiemoment dat u wilt bijwonen? 

Wanneer u zich hebt aangemeld krijgt u van ons een link toegestuurd, 
waarmee u rechtstreeks deel kunt nemen aan de informatieavond. 

We benadrukken dat het woningbouwplan en genoemde plannen 
nog in voorbereiding zijn en dat u tijdens deze informatieavonden 
of daarna nog alle mogelijkheid hebt om uw reacties te geven op dit 
ontwerp. Na de eerste informatieavond wordt de informatie over de 
ontwerpplannen en een reactieformulier ook gedeeld via onze web-
site: www.hofvantwente.nl/markelonoord.  Daar vindt u eveneens 
meer informatie over deze woningbouwplannen. 
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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 be-
roep 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 voorbe-
reid 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 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 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) raadple-
gen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-
Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

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

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
Hengelosestraat 8, Delden                                                                            
het verwijderen van het dakbeschot       19 februari 2022
en het slopen van twee dakkapellen       
Hogedijk ongenummerd (nabij huisnummer 8), 
Markelo
het bouwen van een schuur                        19 februari 2022
(Landgoed Kattenbergse Hoeve)                                                                 
Mossendamsweg 5, Goor
het bouwen van twee loodsen      23 februari 2022
Steenmorsweg 11, Diepenheim                                                                                      
het verbouwen van een schuur tot een woning  23 februari 2022                                                              
en het bouwen van een bijgebouw 
Polmaten 9 t/m 9L, Goor                                                                                      
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw   23 februari 2022                                                              
met opslagunits
Zomerweg 5, Ambt Delden                                                                                    
het bouwen van een schuur       25 februari 2022                                                              
Leeuwerikstraat 43, Goor                                                                                      
het bouwen van een dakopbouw       25 februari 2022                                                               
Wheedwarsweg 9, Goor                                                                                      
het aanleggen van een uitrit      25 februari 2022                                                              

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Brinkweg (t.h.v. huisnummer 1), Markelo                                                    
het bouwen van een woning

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                  Ontvangen op
Beldsweg 14a, Ambt Delden
het afzetten van een houtopstand                    8 januari 2022
Deldensestraat ongenummerd, Goor   
het aanleggen van een uitrit               20 december 2021 
De Vuurbroak 24, Bentelo  
het vergroten van een woning                20 december 2021
Roerdompstraat ong. (t.h.v huisnummer 6), Goor   
het bouwen van woningen en een appartementengebouw met in 
totaal 23 huurwoningen (project Spoorpark)    20 december 2021
Polmaten ongenummerd, Goor  
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen 
van een uitrit                  21 december 2021
Larenseweg 39, Markelo   
het aanleggen van een tweede uitrit                21 december 2021
Holterweg 25, Markelo  
het bouwen van een woning              23 december 2021
Raanhuisstraat 18, Delden   
het bouwen van een carport en een dakopbouw 
                  23 december 2021
Zomerweg ong. (nabij de rotonde aan de 
Klavermaten), Goor   
het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het aanleggen 
van een uitrit                23 december 2021
Wheedwarsweg 9, Goor  
het aanleggen van een uitrit               30 december 2021 
Diepenheimsestraat 50, Hengevelde  
het bouwen van een woning met inwoning       2 januari 2022
Diepenheimsestraat ongenummerd,  Hengevelde  
het bouwen van een woning met bijgebouw       2 januari 2022
A. ten Hovestraat 12, Markelo 
het verplaatsen van een uitrit         3 januari 2022
Stokkumerweg 33, Markelo
het kappen van een boom        7 januari 2022
Poortweg 6, Markelo  
het bouwen van een wagenloods              20 december 2021
Stokkumerweg ongenummerd, Markelo  
het bouwen van een vierkapper en twee keer  20 december 2021
een twee onder een kap woning   
1e Zomerdijk 1, Diepenheim  
het bouwen van een sanitair gebouw              22 december 2021
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Melding aanleg gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichting

Eschweg 10, Bentelo                                             
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Melding mobiel puinbreken 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Dorreweg 15, Bentelo                                                   
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, in de periode 
van 31 januari t/m 28 februari 2022

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

WERKPLAATS ELEKTRONICA 
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Werk jij graag met snoertjes en stekkertjes? 
Dan zoeken wij jou! 
Omschrijving vrijwilligerswerk
Het repareren, recyclen of demonteren van klein huishoudelijk ap-
paratuur. Wat nog gemaakt kan worden, gooien we niet weg. En als 
het stuk is demonteren we het tot originele grondstoffen en verkopen 
dat voor hergebruik. Wat jij precies gaat doen ligt aan wat je kan 
en wil: Wil jij leren dingen repareren? Wil je je kennis overdragen 
en anderen leren over elektronica? Of wil je alleen dingen uit elkaar 
halen? We bepalen het in overleg.

Jouw profiel
Je hebt interesse in werken met elektronica, kennis hoeft niet maar 
mag wel.

Werkuren per week/maand
In overleg, minimaal 1 dagdeel per week.
Dinsdagochtend 09.30 tot 12.30
Donderdagmiddag 13.00 tot 16.00

Wij bieden
Een gezellige werkplek, waarbij er aandacht is voor elkaar. 
Waardevol werk waarbij je duurzaam bezig bent, maar ook om-
ziet naar je medemens. Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en 
te leren over elektronica.

Doelstelling organisatie 
De Werkplaats Elektronica biedt waardevol werk op gebied van 
klein huishoudelijk apparatuur. Repareren, recyclen en demonte-
ren. Op een andere manier omgaan met waardevol materiaal 
maakt dat we onze planeet minder belasten. 

We werken in een werkplaats waar iedereen zich bezighoudt met 
elektronica. Apparatuur wordt aangeleverd door de kringloop, er 
worden geen reparaties gedaan voor particulieren (die kunnen 
hiervoor naar de repair-cafe’s gaan). Het project heeft geen winst-
oogmerk, geld dat wordt gegenereerd, vloeit als investering terug 
in het project, materialen en de mensen.

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Vervolg
Brinkweg (t.h.v. huisnummer 1), Markelo 
het bouwen van een woning                28 december 2021
Zonneweg 16, Markelo 
het bouwen van een woning  31 december 2021
Sligsweg ongenummerd, Markelo 
het bouwen van een woning met bijgebouw       7 januari 2022
Haaksbergerweg 5, Markelo 
het ophogen van een perceel met grond       7 januari 2022 
Noordwal 72, Delden 
het kappen van drie bomen       13 januari 2022
Bolscher 20, Hengevelde  
het bouwen van een woning in een blok  17 december 2021
van vier woningen (kavel 50)  
Bolscher 18, Hengevelde 
het bouwen van een woning in een blok  17 december 2021
van vier woningen (kavel 49)  
Bolscher 16, Hengevelde  
het bouwen van een woning in een blok  17 december 2021
van vier woningen (kavel 48)  
Bolscher 14, Hengevelde  
het bouwen van een woning in een blok  17 december 2021
van vier woningen (kavel 47)  
1e Zomerdijk ongenummerd, Diepenheim  
het aanleggen van een boomgaard en een poel 21 december 2021
Volkering 16, Goor  
het bouwen van een dakopbouw en het           23 december 2021
plaatsen van twee dakkapellen   
Rijksweg 12 a, Ambt Delden  
het uitbreiden van een ligboxenstal               30 december 2021 
Govert Flinckstraat 9, Goor
het plaatsen van twee dakkappelen                30 december 2021

Altijd een berichtje welk afval aan de straat moet? 
Of eenvoudig melden wanneer een container niet is 
geleegd? Maak het uzelf gemakkelijk en download 
de Twente Milieu app. 


