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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

Verklein de kans op woning-
inbraak tijdens uw vakantie

De zomervakantie komt eraan. Twee jaar na het uitbreken van 
de corona-epidemie staan we te popelen om weer als vanouds 
op vakantie te gaan. We zijn ons er dan niet altijd van bewust 
dat de kans op woninginbraken in de zomerperiode toeneemt. 
Daarom delen we graag een aantal inbraakpreventietips:

- Leg kostbare spullen uit het zicht
- Laat een lamp aan 
- Sluit alle ramen
- Doe de voor- en achterdeur op slot 

Beveilig uw huis tegen inbrekers 
Wilt u uw huis beter beveiligen tegen inbrekers? Dit kunt u doen:
-  Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren 
- Plaats een anti-inbraakstrip bij uw voor- en achterdeur
-  Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een bewe-
gingssensor 

-  Zorg dat u makkelijk kunt zien wie er voor uw deur staat. 
  Bijvoorbeeld met een deurspion of camera

Heeft u struiken rondom uw huis? Snoei deze kort, zodat uw huis 
voor buren en voorbijgangers goed te zien is. U kunt een Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) certificaat krijgen voor uw wo-
ning. Een beveiligingsexpert controleert dan of uw woning goed 
is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen aanbevelen als dat 
nodig is. Voor meer informatie ga naar www.politiekeurmerk.nl.

Registreer uw spullen 
Lukt het een inbreker toch om uw huis binnen te dringen, dan wilt 
u uw spullen natuurlijk zo snel mogelijk terug. Als u uw waarde-
volle spullen vooraf registreert, is de kans groter dat u ze na een 
inbraak weer terugkrijgt. Bovendien helpt uw registratie bij het 
opsporen van de daders. Op www.stopheling.nl leest u hoe u 
spullen kunt registreren. 

Help ook mee aan een veilige buurt 
Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten als 
u voor langere tijd weg bent. Ook kunt u deelnemen aan een 
buurtpreventie WhatsAppgroep (als hier gebruik van wordt ge-
maakt in uw wijk). Voor meer informatie over buurtpreventie 
WhatsAppgroepen, neemt u contact op met de gemeente.

Column Ellen Nauta

Samenwerken over grenzen
Als ik u vertel dat wij helemaal naar Palo Alto moesten reizen om daar Duitse collega’s te 
treffen en dan samen met Amerikaanse collega’s te spreken over duurzaamheid, zou u mij 
waarschijnlijk voor gek verslijten. En toch was ik de Hemelvaartsweek in Palo Alto, in het 
hart van Silicon Valley. Op uitnodiging van de burgemeester van Enschede ging ik mee 
met een missie die bestond uit vertegenwoordigers van de Universiteit Twente, een aantal 
mooie Twentse bedrijven en gemeenten. Deze drie groepen werken samen in de Twente 
Board, die dagelijks werkt aan de verdere economische ontwikkeling van Twente. Onze 
Duitse collega’s kennen een soortgelijke samenwerking die rond Münster is gevormd. En 
Palo Alto is zusterstad van Enschede, Fresno van Münster en zo is de cirkel rond. Califor-
nië is een van de meest vooruitstrevende staten in Amerika als het gaat om duurzaamheid 
en Palo Alto een van de meest duurzame steden in deze staat. Palo Alto maakt dankbaar 
gebruik van nieuwe technologieën die in Silicon Valley worden ontwikkeld door bedrijven 
en de Stanford University.

De steden Münster en Enschede werken sinds enige tijd aan een grensoverschrijdend 
energiecluster. Belangrijk onderdeel van dit cluster is onderzoek naar de mogelijkheden 
van batterijopslag. Kennis uit Silicon Valley kan ons verder helpen met de ontwikkeling van 
zo’n energiecluster. Maar we komen ook iets brengen naar onze Amerikaanse collega’s. 
Want wij zitten samen met de Duitsers in een unieke regio, waar innovatieve bedrijven uit Amerika prima passen. Bovendien zijn wij in 
Nederland verder als het gaat om de wijkaanpak en het bereikbaar maken van duurzame energie voor een bredere groep dan 
alleen de (super)rijken. En zo spreken we met alle partners: onze universiteit met Stanford, onze bedrijven met hun Amerikaanse 
collega’s en de Twentse gemeenten met Palo Alto. 

We zijn op bezoek in een wereld vol grote tegenstellingen. De superrijken van Amerika wonen in Silicon Valley. Het huis waar 
Steve Jobs heeft gewoond wandelen we zomaar voorbij, op weg naar de volgende afspraak. Maar tegelijk is er geen plek voor 
mensen met een inkomen onder de 120.000 dollar, het bestaansminimum in die regio. Voor ons is dit onvoorstelbaar, voor Ameri-
ka dagelijks een harde werkelijkheid. Het levert bij mij een dubbel en naar gevoel op. Je zult maar de armoede in Mexico willen 
ontvluchten om dan in silicon valley te stranden, waar zelfs vijf banen tegelijk je nooit verder zullen brengen. Dan nog kun je jouw 
kinderen niet te eten geven, laat staan een plek op school. De talloze zwervers en de tentenkampen onder de viaducten zijn zichtbare 
bewijzen. We rijden ze voorbij, maar ze laten mij niet los .

Ondertussen vorderen de gesprekken goed. We krijgen veel nuttige informatie en maken afspraken over hoe we verder zullen gaan. 
Met Münster zal dat sowieso leiden tot concrete resultaten in de vorm van een energiecluster. En de afgelopen jaren hebben bewezen 
dat de samenwerking met Amerikaanse bedrijven wat langere adem vergt, maar zeker ook tot resultaat leidt.

Ik schreef vorige keer over Brussel. Het werk daar kan ook weer verbonden worden met deze missie. Want ook Brussel investeert veel 
in duurzaamheid en zoekt naar goede projecten. Nou, die hebben we in Twente genoeg. En door onze samenwerking met Münster 
ontstaan daar nog meer mogelijkheden. En zo is ook die cirkel rond. Toch fijn om volgende keer weer gewoon over ons mooie Hof 
van Twente te kunnen schrijven. Elke keer als ik thuiskom, besef ik dat we unmeunig trots mogen zijn op alles wat er is en wat we 
bereikt hebben. Er kan nog heel veel worden verbeterd, ook dat weet ik best en daar moeten we ook elke dag aan werken. Maar ik 
vind het fijn om dat door samenwerking te kunnen versterken. Of dat nu is in Twente zelf, in Brussel of in Amerika. 

Ellen Nauta
Burgemeester

Reacties op deze column zijn altijd welkom op column@hofvantwente.nl 

Tim Bannink benoemd als Groot Mens

Tim Bannink uit Hof van Twente is door Salut benoemd als Groot Mens tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd (7 
t/m 11 juni). Tim heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor beweegactiviteiten voor de jeugd. Hiermee heeft 
hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren in 
Hof van Twente.

Tim, is zo’n Groot Mens, hij zet zich al lange tijd als buurtsportcoach in om de omgeving voor de jeugd gezonder te maken door 
peu-tergym, sport BSO, sportinstuiven, buitenfit, en vele andere sport en beweeg evenementen/activiteiten te organiseren.

Wethouder Hannie Rohaan:”Wanneer je zo’n bijdrage levert aan het creëren van een gezonde leefomgeving van onze jeugd dan 
verdien je zeker de eretitel Groot Mens”.

Week voor de Gezonde Jeugd
Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd (7 t/m 11 juni) vragen JOGG*-gemeenten door heel het land aandacht voor een toekomst 
waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er meer Grote Mensen nodig. Échte Grote 
Mensen die ervoor zorgen dat kinderen gezond kunnen opgroeien. Enkele van deze Grote Mensen worden tijdens de Week voor de 
Gezonde Jeugd in het zonnetje gezet. 

Naast Grote Mensen worden er tijdens de Week Voor de Gezonde Jeugd door JOGG-gemeenten en lokale partners diverse activiteiten ge-
organiseerd die zichtbaarheid geven aan de structurele veranderingen die er plaatsvinden op het gebied van een gezondere leefomgeving. 
Op woensdag 8 juni worden Pauzespelen voor de basisscholen in Hof van Twente georganiseerd. Door Pauzespelen worden kinderen 
gestimuleerd om lekker buiten te bewegen door middel van sport en spelactiviteiten, en door gebruik te maken van spelmaterialen.

Samen maken we gezond gewoon!

*JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan de integrale JOGG-aanpak 
waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Bekijk voor meer informatie www.jogg.nl

Aanslagen gemeentelijke 
belastingen 2022

Afvalinzameling rond Pinksteren

Op Tweede Pinksterdag haalt Twente Milieu geen afval op. In 
plaats daarvan komt Twente Milieu op 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 op zaterdag 
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 Tweede Pinksterdag gesloten.

In plaats van                  wordt uw container geleegd op
Maandag 6 juni              Zaterdag 4 juni

Deze week ontvangen de inwoners van Hof van Twente
de aanslagen gemeentelijke belastingen. Heeft u zich 
aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid 
dan ontvangt u de aanslag digitaal. Check dus uw 
e-mail van MijnOverheid of uw Berichtenbox. 

Digitale belastingbalie
Op de website van de gemeente kunt u op de digitale belasting-
balie uw belastingzaken online regelen. Particulieren kunnen 
inloggen met hun DigiD en bedrijven met eHerkenning.  

Op de https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/
digitale-belastingbalie kunt u: 
- uw aanslagen bekijken
- uw taxatieverslag bekijken
- bezwaar maken
- uw machtiging voor automatische incasso regelen
- uw financieel overzicht bekijken
-  het aantal keren zien dat uw container is geleegd of gebruik is 
gemaakt van de ondergrondse afvalcontainer

Vragen of informatie over aanslagbiljet
Heeft u vragen over het aanslagbiljet of wilt u meer informatie, 
kijk dan eerst op de gemeentelijk belastingpagina op www.hof-
vantwente.nl. Komt u er niet uit, bel dan gerust naar gemeente Hof 
van Twente telefoon 0547-858585 en vraag naar Belastingen.

Kwijtschelding aanvragen
Kunt u de aanslag niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvra-
gen via de gemeentelijke belastingpagina op www.hofvantwente.nl.
Of u recht heeft op kwijtschelding hangt af van het inkomen en 
vermogen van u en uw eventuele partner. Meer informatie hiero-
ver kunt u vinden op de belastingpagina van de gemeente op 
www.hofvantwente.nl. 

WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke 
belastingen 2022
Als u eigenaar bent van een woning, vindt u op de aanslag ge-
meentelijke belastingen ook de WOZ-waarde van uw woning en 
de onroerende zaakbelasting. 

De WOZ-waarde geeft de vrije verkoopwaarde van de woning 
weer. De waardebepaling is gebaseerd op woningen die ver-
kocht zijn binnen de gemeente. 

De WOZ-waarde geeft de vrije verkoopwaarde van de woning 
weer. De waardebepaling is gebaseerd op woningen die verkocht 
zijn binnen de gemeente. 

De WOZ-waarde is mede afhankelijk van de grootte van de wo-
ning. Door nieuwe regelgeving wordt de gebruiksoppervlakte van 
de woning het nieuwe uitgangspunt, in plaats van de inhoud. De 
gemeente heeft inmiddels de omrekenslag van inhoud naar ge-
bruiksoppervlakte gemaakt voor de rij- en hoekwoningen en voor 
de gestapelde bouw (boven-/benedenwoningen, appartementen). 
Voor de overige woningen zal de omrekenslag komend jaar wor-
den gemaakt. Of uw woning getaxeerd is op basis van inhoud of 
gebruiksoppervlakte kunt u terugvinden op het taxatieverslag.

Van sommige woningen is de WOZ-waarde nog niet 
bekend
Mede vanwege de nasleep van de cyberaanval waar de ge-
meente mee te maken heeft gehad, is bij een aantal wonin-
gen de WOZ-taxatie nog niet afgerond. In dat geval staan de 
WOZ-waarde en de onroerende zaakbelasting niet op de be-
lastingaanslag. Wij werken er hard aan om ook deze WOZ-
taxaties zo snel mogelijk af te ronden. Staat de WOZ-waarde 
en onroerend zaakbelasting niet op uw aanslag dan krijgt u een 
aparte belastingaanslag zodra de WOZ-waarde bekend is. 

Vragen over de WOZ-waarde
Heeft u vragen over de WOZ-waarde of wilt u weten op basis 
van welke gegevens wij uw woning hebben getaxeerd? Raadpleeg 
dan het taxatieverslag van uw woning op de https://www.hofvant-
wente.nl/gemeentelijke-belastingen/digitale-belastingbalie op de 
website van de gemeente. Ook kunt u ons altijd bellen voor uitleg, 
telefoon 0547-858585.  

Kosteloos no cure, no pay-bureau inschakelen? 
Klinkt mooi, maar kost toch geld
Er zijn bedrijven die aanbieden om namens u bezwaar te maken 
tegen de WOZ-waarde op basis van ‘no cure, no pay’. Zij maken 
dan voor u bezwaar zonder dat zij hiervoor bij u kosten in reke-
ning brengen. Toch werkt zo’n bureau niet voor niets want als zo’n 
bezwaar succesvol is, betaalt de gemeente de onkostenvergoeding 
aan het bureau. Die kan al gauw oplopen tot € 780. Uiteindelijk 
betalen alle inwoners van de gemeente hieraan mee. Deze kosten 
staan in schril contrast met de besparing: een verlaging van de 
WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000 levert maar een vermin-
dering van € 12,06 aan onroerende zaakbelasting op.      

Niet eens met de WOZ-waarde, bel ons eerst en maak 
eventueel zelf bezwaar
Het is een misverstand dat bezwaar indienen via een ‘no cure, no 
pay’-bureau succesvoller is dan wanneer u zelf bezwaar maakt. 
Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat wij bij bezwaren die 
rechtstreeks binnenkwamen, de WOZ-waarde twee keer vaker 
aanpasten dan bij bezwaren die we via een ‘no cure, no pay’-
bureau ontvingen. Ook zijn de bezwaren in meer dan 10% van 
de gevallen via ‘no cure, no pay’-bureau weer ingetrokken na 
onze onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde. 

Ons advies is daarom: twijfelt u aan de WOZ-waarde of bent u 
het er niet mee eens, bel ons dan eerst. Een telefoontje kan vaak 
al veel oplossen of duidelijk maken. 

Bezwaar maken
Wanneer u vindt dat het aanslagbiljet niet klopt dan kunt u bin-
nen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar 
maken. Dit kan per post of op de  https://www.hofvantwente.nl/
gemeentelijke-belastingen/digitale-belastingbalie op de website 
van de gemeente. Twijfelt u of het aanslagbiljet wel klopt, bel dan 
gerust naar gemeente Hof van Twente telefoon 0547-858585 en 
vraag naar Belastingen.
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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 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). 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 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. 

BEKENDMAKINGEN1 JUNI 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Goorsestraat 
t.h.v. huisnummer 6, Hengevelde                                                 
het kappen van twee bomen                           24 mei 2022
Stoevelaarsweg 13, Markelo
het verlengen van het termijn voor een
tijdelijke vergunning                                     4 mei 2022
Needseweg 8a, Diepenheim 
het bouwen van een recreatiewoning             9 mei 2022
Bernhardstraat 58, Delden
het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit                           18 mei 2022

Geurgebiedsvisie en geur-
verordening Proodsweg 3/3a 
en Proodsweg 7/9 Ambt Delden

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twen-
te de geurgebiedsvisie en geurverordening Proodsweg 3/3a en 
Proodsweg 7/9 Ambt Delden vastgesteld.

In het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Proodsweg 7 Ambt Delden wordt de realisatie van een personal 
sportstudio mogelijk gemaakt. De geurverordening heeft als doel 
om het omliggende agrarische bedrijf niet te belemmeren door de 
ontwikkeling. 

De geurverordening en bijbehorende gebiedsvisie kunnen worden 
ingezien in het gemeentehuis, de Hofte 7 te Goor, tijdens openstel-
ling van het gemeentehuis. De stukken zijn daarnaast te vinden via 
www.hofvantwente.nl

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Proodsweg 7 
Ambt Delden' 

Op 18 mei 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Proodsweg 7 Ambt Delden' gewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Proodsweg 7 in Ambt Delden is een plan ontwik-
keld voor het realiseren van een opslagruimte en een personal 
trainingsstudio. De opslag is voor een technisch adviesbureau dat 
reeds op deze locatie gevestigd is. Dit plan past niet binnen het gel-
dende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken 
is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend 
die heeft geleid tot aanpassing van het plan. De wijziging ten op-
zichte van het ontwerp staat omschreven in de zienswijzennotitie 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Proods-
weg 7 Ambt Delden'. 

Het vastgestelde plan ligt van 2 juni 2022 tot en met 13 juli 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.BGxProodsweg7-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 voor-
ziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hier-
mee 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.

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening           Reactie tot
Perceel grond naast Fazantenstraat 7, Goor
het kappen van een eik                                  1 juli 2022 
Groenlandsdijk 8, Markelo
het verbouwen van een schöppe tot een woning         2 juli 2022                                                               
Roosdomsweg 30, Markelo
het bouwen van een aanbouw aan een woning          5 juli 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening     
            Reactie tot
Brummelaarsweg 12 en 12 a, Markelo
het veranderen van het bedrijf            14 juli 2022                                                               

Meldingen Activiteitenbesluit   

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Amalialaan 2, Delden                                       
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem 

Verleende Omgevings-
vergunningen (uitgebreid)                                                                    

Verleende 
Omgevingsvergunningen 
(regulier, 1e fase)                                      

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening           Reactie tot
Hogedijk ongenummerd, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouwen             1 juli 2022 

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure                                       

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze             Reactie tot
Kieftenweg 2, Ambt Delden
het uitbreiden van een kwekerij en het plaatsen 
van teeltondersteunende voorzieningen              8 juli 2022 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden
-  Vergunning Avondvierdaagse Delden van 7 t/m 10 juni 2022. 
In verband hiermee worden de volgende verkeersmaatregelen 
genomen: 
-  Op de Bornsestraat t.h.v. 't Hoogspel zal op 7 juni 2022 van 
17.00 uur tot 20.30 uur een parkeerverbod worden ingesteld 
aan beide zijden van de weg

-  De Langestraat, voor zover gelegen tussen De Kolk en de Henge-
losestraat zal op 10 juni 2022 van 17.00 uur tot 21.00 uur geslo-
ten zijn voor alle bestuurders in beide richtingen (23-05-2022).

Diepenheim
-  Vergunning Stedeke vol Muziek van 4 t/m 6 juni 2022, Goorse-
weg 22a (23-05-2022)

-   Wijziging Alcoholwetvergunning, Goorsestraat 53-55 (24-05-
2022)

Goor
-  Vergunning Houtkamp Goor van 23 t/m 26 augustus 2022, ter-
rein aan de Wheedijk (23-05-2022).

-  Vergunning Goors School- en Volksfeest van 22 t/m 26 juni 2022, 
De Höfte. In verband hiermee worden de volgende verkeersmaat-
regelen genomen:

•  De parkeerplaats op De Höfte (schoolfeestweide) zal worden af-
gesloten voor het regulier parkeren van voertuigen vanaf maan-
dag 13 juni 2022 t/m donderdag 30 juni 2022.

•  De parkeerplaats achter de Reggehof zal worden afgesloten voor 
het regulier parkeren vanaf vrijdag 17 juni 2022 t/m zondag 26 
juni 2022, met uitzondering van de Brandweer en de Politie.

•   Het Reggelaantje t.h.v. De Trekpleister zal worden afgesloten 
voor alle bestuurders in beide richtingen vanaf zaterdag 18 juni 
2022 t/m zondag 26 juni 2022.

•  De H. Heijermansstraat, voor zover gelegen tussen de kruising 
met de Grotestraat en de kruising met de Laarstraat, zal wor-
den afgesloten op donderdag 23 juni 2022 vanaf 12.00 uur tot 
maandag 27 juni 08.00 uur.

•  In verband met de Kinderoptocht zullen op zaterdag 25 juni 
2022 van 11.00 uur tot 15.00 uur de volgende wegen worden 
gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen: Irisstraat, Sta-
tionslaan, Diepenheimseweg (vanaf spoorwegovergang tot aan 
Kerkplein), Kerkplein, Kerkstraat (vanaf Kerkplein tot aan de Gro-
testraat), Grotestraat (vanaf Kerkstraat tot aan de kruising met de 
Posthuisstraat). Tevens geldt voor deze wegen een parkeerver-
bod voor beide zijden van de weg (inclusief parkeerhavens). Na 
het voorbijgaan van de optocht worden deze wegen zo spoedig 
mogelijk weer vrijgegeven.

•  In verband met de Allegorische optocht zullen op zondag 26 juni 
2022 de volgende wegen worden gesloten voor alle bestuurders 
in beide richtingen:

•  Waterstraat, Irisstraat, Stationslaan, Diepenheimseweg (vanaf 
spoorwegovergang tot aan Kerkplein), Kerkplein, Kerkstraat, 
Van Kollaan, de gehele H. Heijermansstaat, Laarstraat (tussen H. 
Heijermansstraat en de Grotestraat), Grotestraat, Schoolstraat, 
Iependijk, Lindelaan, Deldensestraat (gedeeltelijk), Julianaplein, 
Hengevelderstraat, Molenstraat, Wheeweg, Nijverheidsweg, 
D.J. Bunschotenstraat. Tevens geldt voor deze wegen een par-
keerverbod voor beide zijden van de weg (inclusief parkeerha-
vens). Na het voorbijgaan van de optocht worden deze wegen 
zo spoedig mogelijk weer vrijgegeven.

•  Op zaterdag 25 juni 2022 van 11.00 uur tot 14.00 uur en op 
zondag 26 juni 2022 van 08.00 uur tot 17.00 uur wordt een 
parkeerverbod ingesteld voor beide zijden van de Meenweg, 
Weddehoenlaan, Blankenvoortlaan, Kevelhamlaan.

•  Vanaf woensdag 15 juni 2022 t/m dinsdag 28 juni 2022 wordt 
aan de bewoners van het appartementencomplex De Gruyt en 
het bestemmingsverkeer aldaar een algemene ontheffing ver-
leend voor het inrijden van de toegangsweg (zijwegstraatje van 
de Herman Heijermansstraat).

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 Voorzieningenrech-
ter 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  

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

PERSOONLIJK 
VRIJWILLIGER 
PG-AFDELING

Ben je bekend met psychogeriatrie (PG) en zet jij je 
graag in voor de medemens? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Voor verschillende woningen op onze pg-afdeling, zijn wij op 
zoek naar persoonlijk vrijwilligers. Jij maakt het onderscheid, 
zorgt voor de extra aandacht, maakt een praatje, biedt een luis-
terend oor of je bent er om een activiteit te doen. We bekijken 
wat bij jou past en koppelen je aan een bewoner welke dezelfde 
interesses heeft. Heeft u zelf ideeën dan horen wij dit graag!

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met psychogeriatrie (PG), je kan een luisterend 
oor bieden, je bent fysiek in staat een wandeling te maken. Je 
bent warm en betrokken en kunt je daarbij goed inleven. 
 
Werkuren per week/maand
1 keer per week of per 2 weken. Ook is het mogelijk meer uren 
vrijwilligers werk te doen. In overleg is er heel veel mogelijk. 

Wij bieden 
Voor u als vrijwilliger bieden wij professionele begeleiding en 
deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing (wanneer 
COVID dit toelaat), onkostenvergoeding en verzekering. Ver-
der bieden wij een warme, gezellige en open sfeer.

Doelstelling van de organisatie 
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-
bied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog 
voor ieder mens. Het verhaal van de bewoner is ons vertrek-
punt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle 
en veilige zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de 
bewoner, binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft, een zo 
waardevol mogelijk leven kan leiden.

Vervolg
Naast de andere afsluitingen gelden de volgende afsluitingen:
•  Op donderdag 23 juni 2022 van 20.00 uur tot 02.00 uur, op 

vrijdag 24 juni 2022 van 19.00 uur tot 03.30 uur, op zater-
dag 25 juni 2022 van 18.00 uur tot 03.30 uur en op zondag 
26 juni 2022 van 18.00 uur tot 02.00 uur zal de Grotestraat, 
voor zover gelegen tussen de Waterstraat en de H. Heijermans-
straat, worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtin-
gen. (31-05-2022)

Markelo
-  Vergunning evenement met vogelschieten op 18 juni 2022, 
Kluunvenneweg 4 (25-05-2022)

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout 
buiten een inrichting:

-  Onheffing Kampvuur Morsweg 25 – A 9019 in Delden (25-05-
2022)

Vervolg
Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handte-
kening. 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. 

Vervolg
Kevelhamlaan 12, Goor
het kappen van een naaldboom (herplantverplichting)    6 juli 2022
Bolscher 8, Hengevelde
(kavel 44 plan De Marke III fase 2)
het bouwen van een woning                          6 juli 2022
Stokkumerweg 58, Markelo
het kappen van een eik (herplantverplichting)                6 juli 2022
Langeweg 4, Markelo
het bouwen van een bijgebouw                       6 juli 2022
Twickelerweg 17, Ambt Delden
het verbouwen van een woning                        7 juli 2022


