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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

Afvalinzameling rond 
Koningsdag

Op Koningsdag haalt Twente Milieu geen afval op. In plaats 
daarvan komt Twente Milieu op een zaterdag de containers le-
gen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan straat 
zet. De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdagen tus-
sen 09.00 – 15.00 uur bereikbaar via 0900 - 85 20 111 of via 
het contactformulier op www.twentemilieu.nl/contact. 
Het afvalbrengpunt is op Koningsdag gesloten.
 
In plaats van                   wordt uw container geleegd op
Woensdag 27 april           Zaterdag 30 april

www.hofvantwente.nl

MARKELO
19.15 uur Ontvangst bij het gemeentelijk monument op het Burg. de Beaufortplein 
                        Muziek door koperensemble Fanfare Markelo
19.20 uur Korte toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente  
19.25 uur Muziek door koperensemble Fanfare Markelo
19.27 uur Bloemlegging door afgevaardigde van het gemeentebestuur
19.30 uur Twee minuten stilte
19.32 uur Wilhelmus door koperensemble Fanfare Markelo
   Vertrek naar provinciaal verzetsmonument 

19.45 uur Ontvangst bij het provinciaal verzetsmonument op de Markelose Berg 
   Aankomst stille tocht
19.55 uur  Welkom en korte toespraak door voorzitter Stichting Overijssels 
  Verzetsmonument gevolgd door voordracht gedicht  
20.00 uur Signaal ‘Geeft Acht’ gevolgd door twee minuten stilte
20.02 uur Last Post gevolgd door bloemlegging en defilé langs het monument

GOOR
18.30 uur Ontvangst in dinercafé De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk, Hengevelderstraat
19.15 uur  Ontvangst van basisschoolleerlingen op ‘t Schild door de heer Hans Jebbink namens het 4 mei Comité Goor
19.25 uur Opstellen op ’t Schild voor de stille tocht
19.30 uur Bloemlegging en moment stilte bij gedenksteen ter ere van onze Poolse bevrijders
19.35 uur Vertrek stille tocht - korte stop bij monument Bomscherf
  Voordracht door Paul Schabbink
19.45 uur Apollo speelt koraalmuziek bij het monument; twee leden scouting vormen erewacht
19.58 uur Kranslegging bij monument
20.00 uur Signaal Taptoe door Luca Waanders gevolgd door twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus door Muziekvereniging Apollo Goor
20.04 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente 
20.10 uur  Besluiten bijeenkomst door de ceremoniemeester gevolgd door defilé langs monument en gelegenheid om bloemen te leggen 

Muziekvereniging Apollo Goor verzorgt koraalmuziek
Aansluitend Koffie/thee in Grandcafé De Zon, Kerkstraat 20 in Goor

DIEPENHEIM
19.15 uur Vertrek stille tocht vanaf het plein in het centrum naar algemene begraafplaats
19.45 uur Aanvang klokluiden van de Johanneskerk
  Koraalmuziek door Harmonie Diepenheim
  Bloemlegging bij graven geallieerden en oorlogsslachtoffers
19.50 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente
19.55 uur Voordracht 
20.00 uur Last Post, gevolgd door twee minuten stilte  
20.02 uur Wilhelmus
  Defilé langs de graven
Aansluitend Koffie/thee in Herberg De Pol

PROGRAMMA’S 4 MEI HERDENKINGEN IN HOF VAN TWENTE - 2022

Wat zijn de mooiste plekken in het hart van Overijssel? 
Binnenkort start een onderzoek onder inwoners in het gebied tussen grofweg Ommen en Diepenheim en Raalte 
en Wierden. De partijen die samenwerken in het gebied, willen graag weten hoe inwoners het gebied beleven.  

Onder de werktitel ‘Nationaal Park Salland-
se Heuvelrug & Twents Reggedal’ is een 
unieke samenwerking tussen meer dan 18 
partners uit het hart van Overijssel op gang 
gekomen. Van waterbedrijf tot de Land- en 
Tuinbouworganisatie, van overheid tot natu-
urpartijen, van landgoederen tot waterbedrijf 
en waterschap. Samen werken ze in het ge-
bied tussen grofweg Ommen en Diepenheim 
en Raalte en Wierden, aan het landschap 
van de toekomst. Een landschap vol cultuur 
en erfgoed en duurzaam toerisme. Met een 
gezonde economie met perspectief voor de 
landbouw en met mooie natuur in een groe-
ne en gezonde leefomgeving,

Wat vindt u belangrijk?
Maar wat vinden inwoners belangrijk in dit 
gebied? Wat zijn de mooiste en meest gelief-
de plekjes? Is wandelen favoriet of juist loge-
ren bij de boer of kanoën op de Regge? Veel 
inwoners zetten zich vrijwillig in, bijvoorbe-
eld om historische plekjes te onderzoeken of 
gids om mensen rond te leiden in het landschap. Zijn er nog meer of andere dingen waar u zich voor zou willen inzetten? Dat soort vragen 
staan in het bewonersonderzoek. Inwoners van de gemeentes Hof van Twente, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Raalte, Ommen en 
Rijssen-Holten krijgen een uitnodiging om het onderzoek in te vullen. 

Advies
De uitkomsten worden gebundeld in een advies. Dat advies helpt de 18 partners in het gebied om rekening te 
houden met wat inwoners belangrijk vinden in het gebied en hoe inwoners meer betrokken kunnen worden.

Hieronder een link en QR-code waarmee u direct naar het onderzoek gaat. 

https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/nationaal-park-/wat-is-een-nationaal-park/bewonerson-
derzoek/ 

Herhalingscontrole Hessenheem 
goed verlopen

Vakantiepark Hessenheem is een veilige omgeving 
voor gasten en bewoners. Dat blijkt uit een herha-
lingscontrole die de gemeente op dinsdag 12 april 
2022  heeft uitgevoerd. Een aantal jaren geleden 
werd Hessenheem uitgebreider gecontroleerd door 
onder andere de gemeente, politie, belastingdienst, 
sociale recherche en de brandweer. Vandaag heeft de 
gemeente een beperkte herhalingscontrole uitgevoerd 
om te zien of de aanbevelingen van destijds goed zijn 
doorgevoerd. Dat blijkt grotendeels het geval.

Voor de controle hebben medewerkers van de gemeente aan-
gebeld bij een groot deel van de adressen en gevraagd of de 
bewoners vrijwillig wilden meewerken. Dat kon door een aantal 
vragen te beantwoorden. Zo is onder andere gecontroleerd of de 
bewoning van de vakantiehuisjes overeenkomt met de inschrijving 
in het gemeenteregister. De eigenaar en gasten/bewoners van 
Hessenheem hebben goed meegewerkt. De politie was aanwezig 
om indien nodig de orde te bewaken, maar de sfeer bleef rustig. 
Bij de controle werden wel een aantal opvallende zaken aange-
troffen. Zo bestaat voor een aantal adressen het vermoeden dat 
mensen er permanent wonen terwijl dat niet is toegestaan. Verder 
zijn een aantal mensen aangetroffen voor wie extra zorg wordt 
ingezet. Tot slot kwam de bewegwijzering en huisnummering niet 
goed overeen met de plattegronden zoals die bekend zijn bij de 
gemeente. Dat kan problemen geven als er spoedeisende hulp 
nodig is. 

Burgemeester Ellen Nauta: “Het is in het belang van ieders veilig-
heid om regelmatig controles uit te voeren. In een gemeente als 
Hof van Twente, met een uitgestrekt buitengebied, kun je kwets-
baar zijn voor criminaliteit. Uiteraard controleren we op plek-
ken waar we vermoedens of meldingen over hebben. Maar we 
voeren ook herhalingscontroles uit om na te gaan of er na een 
controle daadwerkelijk iets is veranderd. Bij Hessenheem is dat 
inderdaad het geval.” 

Week van de Ondermijning
Eind maart vond in Twente de Week van de Ondermijning plaats. 
In deze week worden mensen via een (social) mediacampagne 
bewust gemaakt van veiligheidsrisico’s. Daarnaast worden er 
integrale controles uitgevoerd door samenwerkende organisa-
ties. Daarbij wordt o.a. gekeken naar vergunningen, overzichten 
van medewerkers en economische activiteiten, bouwkundige en 
brandveiligheidsaspecten en controle op accijnzen en belastin-
gen. In Hof van Twente zijn er in de Week van de Ondermij-
ning ook controles uitgevoerd in het buitengebied. Die controles 
hebben een aantal resultaten opgeleverd, waaronder een illegaal 
café in een boerderij, diverse milieuovertredingen en overtredin-
gen van het bestemmingsplan. 

Beleidsregels Eenmalige 
energietoeslag 2022 gemeente 
Hof van Twente

Het College van BenW heeft op 29 maart 2022 het besluit Be-
leidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hof van 
Twente vastgesteld. In het besluit staan algemeen geldende regels 
voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag. Het besluit 
treedt in werking op 29 maart 2022. U kunt het besluit inzien op 
onze website www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

Verordening inspraak en participatie gemeente Hof van Twente 2022

De raad heeft op 8 maart 2022 de Verordening inspraak en participatie gemeente Hof van Twente 2022 vastgesteld. In deze verordening 
staan algemeen geldende regels voor inspraak en participatie. De verordening treedt in werking op 23 april 2022. U kunt de verordening 
inzien op onze website www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Participatiebeleid Hof van Twente

De raad heeft op 8 maart 2022 het besluit Participatiebeleid Hof van Twente vastgesteld. Het besluit treedt in werking op 8 maart 2022. 
U kunt het besluit inzien op onze website www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl.

DELDEN
18.45 uur 4 mei overdenking in de Oude Blasius Kerk
19.15 uur  Bloemlegging op bij oorlogsmonument 'De Schreeuw' op het Ressingplein door afgevaardigde van het gemeen-

tebestuur van Hof van Twente en voorzitter Oranjevereniging Delden e.o. 
19.20 uur Stille tocht naar Algemene Begraafplaats, Langestraat o.l.v. Drumfanfare Delden
19.55 uur Welkom en toespraak door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o.
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Koraal ‘Blijf mij nabij’ door Drumfanfare Delden 
20.05 uur  Bloemlegging bij de Oorlogsgraven en graven verzetsstrijders door afgevaardigde gemeentebestuur en twee 

verzetsstrijders
20.10 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente
20.15 uur Voordracht gedicht door lid scouting
20.20 uur Wilhelmus door Drumfanfare Delden 
20.30 uur Dankwoord door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o. 

HENGEVELDE
19.10 uur Klok luiden
19.35 uur Wederom klok luiden
19.40 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant
19.45 uur Welkom en korte toespraak namens de gemeenschap
19.47 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant
19.49 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente
19.52 uur Krans/bloemlegging schooljeugd, kinderen leggen een witte bloem
19.59 uur Signaal Taptoe
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
Aansluitend  Voortzetting in de kerk waarna de gelegenheid wordt geboden een kop koffie/thee te dringen bij 
  De Gebrande Waateren

BENTELO
19.00 uur Openstelling van de kerk
19.15 uur Korte herdenking in de kerk met overdracht monument door leerlingen basisschool
19.45 uur Stille tocht naar ‘Stirling’-monument, kruising Bentelosestraat-Suetersweg
19.59 uur Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente gevolgd door kranslegging
Aansluitend Defilé langs monument met gelegenheid voor bloemlegging

VLAGPROTOCOL
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode 
waarin de vlag halfstok hangt, duurt van waarin de vlag halfstok hangt, duurt van 18.00 uur tot zonsondergang18.00 uur tot zonsondergang.. De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse  De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse 
driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in de top gehesen.driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in de top gehesen.

Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang en zonsondergang. Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang en zonsondergang. 
De oranje wimpel wordt niet gebruikt.De oranje wimpel wordt niet gebruikt.
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Besluit onttrekking openbaar 
verkeer – vier onbewaakte 
spoorwegovergangen te Goor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hof van Twente heeft op 12 april 2022 de volgende vier besluiten 
genomen voor de onttrekking van weggedeelten aan de open-
baarheid, te weten:
•  Grensweg in Goor, weggedeelte van wegnummer 302 uit de 

wegenlegger (afdrukdatum 11-5-2011), vanaf de Wachtpostdijk 
tot aan gedeelte van Grensweg dat naar Kanaaldijk loopt;

•  IJsbaanweg in Goor, weggedeelte van wegnummer 228 uit de 
wegenlegger (afdrukdatum 11-5-2011), het spoorkruisende deel 
(spoorlijn Zutphen-Hengelo);

•  Wachtpostdijk in Goor, weggedeelte van wegnummer 294 
uit de wegenlegger (afdrukdatum 11-5-2011), wegvak 2: het 
spoorkruisende deel (spoorlijn Zutphen-Hengelo);

•  Zompepad in Goor, het spoorkruisende deel (spoorlijn Zutphen-
Hengelo) en het gedeelte tussen spoorlijn Zutphen-Hengelo en 
de Irisstraat.

Het Rijk heeft het streven om het aantal Niet Actief Beveiligde 
Overwegen (NABO’s) uiterlijk in 2023 terug te brengen tot nul, 
omdat deze onbeveiligde overwegen gevaarlijke situaties met 
zich meebrengen. Het Rijk heeft ProRail gevraagd deze taakstel-
ling te realiseren. Binnen de gemeente Hof van Twente liggen 
13 NABO’s. Daarvan zijn 8 NABO’s  openbaar (toegankelijk). 
ProRail heeft samen met de gemeente gewerkt aan een maat-
regelenpakket voor deze 8 NABO’s. Voor de uitvoering van dit 
maatregelenpakket is voor bovengenoemde 4 weggedeelten ont-
trekking aan de openbaarheid noodzakelijk.
 
Procedure
Voor de voorbereiding van een onttrekkingsbesluit is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorgeschreven. 

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 18 januari 2022 
de ontwerpbesluiten voor de bovengenoemde 4 weggedeelten 
genomen. De gemeenteraad heeft bij genoemd besluit besloten 
dat, indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen een 
ontwerp-onttrekkingsbesluit, het nemen van het definitieve ont-
trekkingsbesluit is gedelegeerd aan het college van burgemeester 
en wethouders.

De betreffende ontwerpbesluiten hebben gedurende zes weken 
ter inzage gelegen op grond van afdeling 3.4 van de Awb. Tij-
dens deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. 
 
Ter inzage
De besluiten liggen vanaf 20 april 2022 tot en met 31 mei 2022 
voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het gemeente-
huis Hof van Twente, de Höfte 7 in Goor. Voor de openingstijden 
kan de website (www.hofvantwente.nl) worden geraadpleegd of 
kan telefonisch contact worden opgenomen via 0547-858585. 
Postadres Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.  

Beroep
Tegen dit besluit kan op grond van de Awb beroep worden inge-
steld. Bij het indienen van een beroepschrift verzoeken wij u aan 
te geven met welk besluit u het niet eens bent. Een beroepschrift 
moet dan binnen zes weken na publicatie bij de Rechtbank Over-
ijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle 
worden ingediend. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
website hofvantwente.nl, onder actueel, klachten en bezwaar 
en dan onder in beroep. Via de website loket.rechtspraak.nl/be-
stuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)                  Ontvangen op
Schoneveldsweg 8, Ambt Delden
het kappen van zeven eiken            7 april 2022
Groenlandsdijk 8, Markelo
het verbouwen van een schoppe tot een woning       6 april 2022
Bolscher 28 (kavel 54) , Hengevelde
het bouwen van woning in een blok van vier woningen 
           24 maart 2022
Bolscher 26 (kavel 53), Hengevelde
het bouwen van een woning in een blok 
van vier woningen                             24 maart 2022
Plan Bentelo buiten (kavel 12), Bentelo
het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit                        7 april 2022
Lintelerweg 1a, Goor
het plaatsen van een erfafscheiding               8 april 2022
Langeweg 4, Markelo
het bouwen van een bijgebouw                8 april 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Snakenborg ongenummerd (kavel 70), 
Hengevelde                                                              
het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit                   20 mei 2022                                                               
Herikerweg 13, Markelo
het bouwen van een woning              21 mei 2022                                                               
De Hulpe 1, Markelo
het kappen van drie dennen                       24 mei 2022                                                               
Wachtpostdijk 3, Goor                                                                          
het plaatsen van zeecontainers voor tijdelijke opslag  20 mei 2022                                                               
Oude Goorseweg ongenummerd, Diepenheim                                                             
het bouwen van een woning           24 mei 2022                                                               
Beukenlaantje 8, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling   25 mei 2022                                                               
Bolscher 11 (kavel 42), Hengevelde
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit           
               26 mei 2022                 
Roosdomsweg 38, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw 
en het plaatsen van zonnepanelen           26 mei 2022
Twikkelerweg 4, Markelo 
het bouwen van een woning            26 mei 2022                                                                                                                                           

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Vervolg
-  Vergunning WK Zijspancross op 23 en 24 april 2022, Herikeres-
weg 5a. In verband hiermee zullen van 21 april 2022 10.00 uur 
tot 24 april 2022 20.00 uur de volgende verkeersmaatregelen wor-
den genomen:
-  de volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen:
-  de Herikeresweg na inrit Hessenheem tussen de aldaar in te rich-
ten parkeerterreinen;

-  de zandweg vanaf de Goorseweg (bij aannemersbedrijf Oonk-
Noteboom) inclusief beide aftakkingen (links naar de Herikeres-
weg achter buitencentrum “Hessenheem” en rechts richting circuit);

-  de zandweg vanaf de Herikerweg tegenover perceel Herikerweg 
14, niet eerder dan bij de afslag naar “de Pieuw”;

-  de zandweg tegenover het zwembad richting buitencentrum 
“Hessenheem”;

-  de zandweg vanaf het pand Rijssenseweg 24 uitgezonderd ver-
gunninghouders;

- de zandweg, verlengde Imminksweg.
-  de Herikeresweg (tussen de Herikerweg en de Imminksweg) en de 
Imminksweg (tussen de Herikeresweg en de Worsinkweg) wordt 
aangewezen als éénrichtingsweg.

-  een parkeerverbod wordt ingesteld aan beide zijden van de Heri-
keresweg (tussen de Potdijk en de Imminksweg) en de Imminksweg 
(13-04-2022)

-  Vergunning Kevers Kiek'n op 22, 23 en 24 april 2022, Stationsweg 
33 (19-04-2022) 

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar voor een wegwedstrijd op 4 juni 
2022 (12-04-2022)

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 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. 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.    

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.

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

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Het Assink 2, Hengevelde                       
het veranderen van de activiteiten van het bedrijf 
Tankinksweg 12, Ambt Delden                       
het bouwen van een werktuigenberging

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Deldensestraat 158-160 Goor'  
en beeldkwaliteitsplan

Op 12 april 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Deldensestraat 158-160 Goor' en het beeldkwaliteitsplan 'Delden-
sestraat 158-160 Goor' ongewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Deldensestraat 158-160 in Goor is een plan ontwik-
keld voor de realisatie van een compensatiewoning met toepassing 
van de rood voor rood regeling. Hiervoor wordt op meerdere loca-
ties in de gemeente in totaal 1000 m² aan landschapsontsierende 
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan past niet binnen 
het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Om deze 
ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening 
van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 21 april 2022 tot en met 1 juni 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.BGxDeldnsstr158160-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.

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

KRINGLOOP ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR 
KLEDINGAFDELING 

Draag jij graag 
bij aan 
duurzaamheid 
door afgedankte 
kleding een 
nieuwe kans te 
geven?

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Bij de kringloop is een grote kledingafdeling die we graag 
netjes en geordend houden zodat onze klanten fijn kunnen win-
kelen. Zowel in de winkel als in het magazijn is een vacature. 
In het magazijn zoek je ingebrachte kleding uit en sorteert het 
zodat het in de winkel gehangen kan worden. In de winkel 
zorg je dat alles netjes is en op de juiste plek hangt, en je haalt 
kleding uit het magazijn om uit te hangen. Er is ruimte voor 
iedereen om te werken binnen eigen mogelijkheden. We zijn 
samen een team en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

Jouw profiel
Je houdt van aanpakken en je wilt graag iets betekenen voor 
duurzaamheid, mens en dier.   

Werkuren per week/maand
In overleg. Openingstijden maandag t/m zaterdag 09.00 tot 
16.00 uur.  

Wij bieden 
Een gezellig team waarbij we aandacht hebben voor elkaar 
en samen trots zijn op waar we voor staan. Waardering voor 
iedereens bijdrage door uitjes en attenties.

Doelstelling van de organisatie 
Kringloop Kiekeboe is een Stichting zonder winstoogmerk 
(ANBI status) met oog voor mens, dier en planeet.
Mens omdat we samen een geweldig team hebben, waarbij 
aandacht is voor elkaar en we elkaar helpen waar kan.
Dier, omdat we onze winst doneren aan kleine lokale goede 
doelen voor dieren. Want waar we als mens veroorzaker zijn 
van dierenleed, hebben we ook een verantwoordelijkheid te 
nemen.Planeet omdat we alles doen vanuit duurzaamheid: 
afgedankte spullen een kans geven voor een nieuwe ronde en 
waar kan spullen en/of grondstoffen recyclen. 

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt 
u inzien op onze website https://www.hofvant-
wente.nl/actueel/aangevraagde-evenementen-
vergunningen.html

Ambt Delden
-  Ontheffing geluid t.b.v. bruiloftsfeest op 29 april 2022, Kwartier-
dorpsweg 1 (12-04-2022)

Bentelo
-  Vergunning Oranjefeest op 26 en 27 april 2022, Burg. Buyvoets-
plein. In verband hiermee zal de parkeerplaats op het Burg. 
Buyvoetsplein worden afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 
23 april 2022 t/m vrijdag 29 april 2022 (20-04-2022) 

Hengevelde
 -  Ontheffing geluid t.b.v. bruilofstfeest op 27 mei 2022, Goor-

sestraat 4 (14-04-2022)

Markelo
-  Verklaring van geen bezwaar Ronde van Overijssel op 7 mei 2022. 
In verband hiermee zal op 7 mei 2022 tussen 12.00 uur en 18.00 
uur op de Bergweg, voor zover gelegen tussen de Langeweg en het 
Burg. Beaufortplein en de Endemansdijk, voor zover gelegen tussen 
de Roosdomsweg en de Voordesdijk een parkeerverbod worden 
ingesteld aan beide zijden van de weg (12-04-2022).

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Kuipersweg 6, Ambt Delden                       
het opslaan van zand en grind 


