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

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

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

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

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

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

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

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

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

Ik wil een duurzaamheidsadvies 
voor mijn huis  > raadpleeg een 
energiecoach

Twentse scholen strijden tegen E-waste

Van 19 september tot 13 oktober vindt de E-waste Race Twente plaats. Negen scholen leren alles over het belang van hergebruiken, 
repareren en recyclen van elektronisch afval. Zij gaan vier weken lang de strijd aan met oude en kapotte elektronische apparaten 
(ook wel e-waste genoemd). De winnende school gaat op een geheel verzorgde schoolreis. 

Tijdens de E-waste Race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, grondstoffen-
schaarste, hergebruik en recyclen. Afgelopen week hadden zij de eerste gastles van de experts. Nu zijn zij klaar om daadwerkelijk hun 
steentje bij te dragen aan het circulair maken van Nederland.

De scholen die de komende week tegen elkaar gaan strijden zijn:
•  Basisschool Azelo uit Ambt Delden 
•  Willem van Oranje uit Enschede 
•  IKC De Hunenborg uit Hengelo 
•  RKB De Compaan uit Almelo 
•  Jan Ligthartschool uit Borne 
•  ODBS Het Kompas uit Overdinkel 
•  Akkerwal uit Enter 
•  Basisschool De Maten uit Oldenzaal 
•  Montessorischool Haaksbergen uit Haaksbergen 

Steun de school in uw buurt en help mee! 
De scholieren van de deelnemende scholen zamelen de 
komende week zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische 
apparaten in of laten deze repareren bij een lokaal Repair 
Café. Buurtbewoners kunnen hun elektronisch afval aanbie-
den op www.ewasterace.nl. De leerlingen komen dan de spul-
len aan huis ophalen. Onder elektrische apparaten vallen alle 
apparaten die werken op batterijen, stroom of gas. U kunt 
hierbij denken aan huishoudelijke apparaten zoals een tosti-
ijzer of broodrooster, maar ook aan een elektrische tanden-
borstel of strijkijzer. Let op: er mogen geen losse batterijen of 
accu’s ingeleverd worden. 

Een betere wereld begint op zolder 
Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van e-waste 
inzameling. De helft van het Nederlandse e-waste wordt niet 
ingezameld. De oude laptops of kapotte keukenmachines 
belanden nog vaak op zolder, in de gangkast of in de grijze 
restafvalcontainer. Zonde! Want er zitten waardevolle en her-
bruikbare materialen in. Van sommige apparaten kan maar 
liefst 95% van de onderdelen hergebruikt worden.

Fase 1 asbestbodemonderzoek in 
Diepenheim van start!

De gemeente Hof van 
Twente hecht veel 
waarde aan een schone 
en veilige leefomgeving. 
Daarom heeft Project-
bureau Bodem Asbest 
Sanering in opdracht van 
de gemeente gekeken 

in welke straten en wijken er een verhoogde kans 
is op asbest in de bodem. Bijvoorbeeld omdat er in 
de straat of wijk al eerder asbest in de bodem is 
aangetroffen. Bewoners van deze wijken kunnen 
kosteloos een bodemonderzoek laten uitvoeren. 
Om dit bij hen onder de aandacht te brengen, krijgen 
bewoners van deze wijken persoonlijk een brief van 
Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS). 

Fase 1 onderzoeken van start in Diepenheim
Binnenkort start fase 1 van de bodemonderzoeken in Diepenheim. 
De bewoners van een deel van de Grotestraat ontvangen dan een 
uitnodiging om kosteloos mee te doen met het bodemonderzoek 
van de tuin. Bewoners die meer informatie willen, kunnen een 
informatieavond bezoeken. 
De onderzoeken staan gepland in de periode november en 
december 2022.

Waarom bodemonderzoek? 
Het vermoeden bestaat dat er asbest in de bodem aanwezig is in een 
aantal wijken van Hof van Twente. Historische informatie en eerder 
uitgevoerde onderzoeken wijzen hierop. Daarom wil de gemeente 
Hof van Twente de bodem in deze wijken laten onderzoeken op de 
aanwezigheid van asbest. De gemeente heeft Projectbureau BAS 
opdracht gegeven om dit namens hen uit te voeren. 

Over Projectbureau BAS 
Projectbureau BAS is een overheidsprojectbureau en werkt 
voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, 
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof 
van Twente. Het projectbureau is gevestigd in het gemeentehuis 
van Hof van Twente. Projectbureau BAS wil uw leefomgeving zo 
asbestvrij mogelijk maken en daarmee schoon en veilig. 
Meer informatie over Projectbureau BAS leest u op 
www.bodemasbestsanering.nl.   

De vrijwillige, deskundige energiecoaches van Hof van Twente 
staan klaar om inwoners te helpen met energieadvies voor uw 
particuliere woning. Dit advies is gratis, onafhankelijk en 
vrijblijvend. Maak een afspraak via mail: 
martin.slagers@hofvantwente.nl met daarbij aangegeven uw 
contact- en adresgegevens. U wordt dan door één van de 
energiecoaches teruggebeld voor het maken van een afspraak. 
De energiecoaches in Hof van Twente zijn Chris Koens, 
Gerrit Jurgens, Roy Waterman en Mathias Broekhuizen. 

Voor algemene informatie over energiebesparing,maar ook 
over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden kunt u contact 
opnemen met het Duurzaam Bouwloket, via de link: 
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente of telefonisch: 
0547-208001.

INFO

GEMEENTERAAD

Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

Raadsvergadering dinsdag 4 oktober 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de 
gemeente Hof van Twente op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand treft 
u de agenda aan.

De voorzitter,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1.   Opening en mededelingen

2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4.    Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 
      13 september 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.      Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Meningvormend

8.     Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, 
Veegplan 2021

Besluitnemend

9.    Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Grondhuttenweg 
14a, Bentelo

10.   Evenementenhal Op Stoom

11.  Gewijzigde vaststelling actualisatie bestemmingsplan   
       Markelo

Energietoeslag
De energietoeslag was eerst € 800. 
De Rijksoverheid heeft besloten dit bedrag met 
€ 500 te verhogen naar € 1.300.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 
ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt 
de extra € 500 voor eind september 2022. Het be-
drag wordt op uw, bij ons bekende, bankrekening-
nummer betaald. U ontvangt hierover geen brief of 
mail. 

Kijk voor meer informatie over de energietoeslag 
op: www.hofvantwente.nl/actueel/energietoeslag 

Beleefweek 1-8 oktober in en rond Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 
Ontdek het gebied Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal in de prachtige, kleurige herfst tijdens de Beleefweek. Geniet van het bos en de 
heide, de prachtige vergezichten, landschappen en de dynamische rivier De Regge. Er is voor iedereen wat te doen met meer dan 40 activiteiten. 
Kom jij ook dit mooie gebied verder ontdekken in de eerste week van oktober? 

Van alles te doen voor jong en oud
“De Beleefweek is een ontdekkingstocht door een groot gebied. Van Ommen tot Diepenheim en van Raalte tot Almelo. Er worden meer dan 40 
activiteiten georganiseerd, waarvan 20 speciaal en alleen te boeken in deze Beleefweek. Uniek dus!” aldus Lilian Dieben, coördinator educatie & 
communicatie in het gebied. 

Wat is er allemaal te doen? 
Ga varen op de Regge met zonsopkomst, ontdek de ontstaansgeschiedenis 
van voormalig sanatorium Krönnenzommer, fiets een ontdekkingstocht met 
lekkers uit de streek of ga op zoek naar de schaapskudde. Dit is maar een 
kleine greep uit alle activiteiten die worden georganiseerd. Voor kinderen 
zijn er ook allerlei leuke doe-activiteiten zoals bushcraft survivallen of een 
kijkje nemen op de boerderij. Ook als volwassene kun je je handen uit de 
mouwen steken en de boswachter helpen. Aan één dag niet genoeg? Ook 
dat is geen probleem: het is mogelijk een verblijfsarrangement te boeken bij 
één van de charmante B&B’s in dit gebied. Bekijk het uitgebreide aanbod 
op: www.sallandseheuvelrug.nl/beleefweek. 

Bijzonder gebied 
Het gebied in en om Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is uniek. 
Hier vind je één van de grootste aaneengesloten droge heidegebieden 
van Europa. De stuwwal doet door haar hoogteverschillen haast on-
Nederlands aan. Ervaar het zelf en ga op onderzoek uit in dit landschap 
vol karakter.

BEKENDMAKINGEN21 SEPTEMBER 2022

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Pluimersdijk 7 Diepenheim" 

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad van de ge-
meente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 
van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim" ongewijzigd 
vastgesteld.

Aan de Pluimersdijk 7 in Diepenheim bevindt zich een woon-
perceel met een karakteristieke schuur (schöppe) en een kippen-
schuur. Het plan is om, met toepassing van de Vab-regeling, de 
karakteristieke schuur te verbouwen en in gebruik te nemen als 
woning, de kippenschuur te slopen en een nieuw bijgebouw te 
realiseren. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende 
bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch 
mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan 
opgesteld. 

Het vastgestelde plan ligt van 22 september 2022 tot en met 2 
november 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.BGxPluimersdk7-VS10. 

Vervolg
Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inza-
getermijn 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 voorziening indienen bij de Voorzitter van genoem-
de Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in 
werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking 
als op dat verzoek is beslist.

21 september 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Ovinksweg 6 Markelo" 
en beeldkwaliteitsplan.

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad van de ge-
meente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 
van Twente, herziening Ovinksweg 6 Markelo" en het beeld
kwaliteitsplan “Ovinksweg 6 Markelo” ongewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Ovinksweg 6 in Markelo is een plan ontwikkeld 
om landschapsontsierende bebouwing te slopen en een nieuwe 
woning te bouwen met toepassing van de rood-voor-rood-rege-
ling. De landschapsontsierende bebouwing is elders in Hof van 
Twente gesloopt (Stokkumerbroekweg 12). Deze ontwikkeling 
past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ont-
wikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestem-
mingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 22 september 2022 tot en met 2 
november 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.BGxMKxOvinksweg6-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 
voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Hiermee 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.

21 september 2022.

Vervolg
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.



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 ontwerp-
besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingspro-
cedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan 
direct beroep worden ingesteld.  .

Beroep 
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens 
met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen 
zes 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 
voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Tegen dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn 
mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico 
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als 
u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op 
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter 
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. 
Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening 
gevraagd bij de instantie die het beroep behandelt

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. 

www.hofvantwente.nl

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

REGGETUIN ZOEKT NIEUWE 
BESTUURSLEDEN 
(ALGEMEEN & SECRETARIS)

Wil jij de Reggetuin bestuurlijk verder tot bloei laten 
komen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
De Reggetuin (Stichting Stadslandbouw Hof van Twente) 
heeft de ambitie om verder tot bloei te komen. Vernieuwen en 
innoveren. Om dit te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar nieuwe 
bestuursleden: twee algemene bestuursleden en een secretaris. 
Samen met de overige bestuursleden zorg je ervoor dat het beleid 
van de Reggetuin wordt bepaald en dat vrijwilligers hun werk zo 
goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Jouw profiel
Algemeen bestuurslid & secretarisAlgemeen bestuurslid & secretaris
•  Groen, duurzaamheid, biodiversiteit en sociale 
    betrokkenheid zijn voor jou belangrijke kenwaarden
•  Je bent gedreven
•  Je beschikt over communicatieve vaardigheden
•  Je hebt affiniteit met het besturen van een stichting
•  Je herkent je in de visie en de doelstelling van de organisatie. 

SecretarisSecretaris
In aanvulling op het bovenstaande:
•  Je beschikt over organisatorische en administratieve skills
• Je wordt er blij van om ervoor te zorgen dat de 
   vergaderingen goed worden voorbereid en vastgelegd

Werkuren per week/maand
Er wordt 1 x per maand een avond vergaderd.
Voor de secretaris geldt dat er 2 à 3 uur tijd per maand bij komt 
voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergadering. 

Wij bieden 
•  Een uitdagende bestuursfunctie in een groene omgeving 
     waar verbinden, duurzaamheid en biodiversiteit centraal staan
•  Een gezellige werkomgeving
•  Mogelijkheid tot onkosten- / reisvergoeding
•  Diverse evenementen en een jaarlijks tuinfeest met alle 
    mensen van de Reggetuin

Doelstelling van de organisatie 
Stichting Stadslandbouw heeft een prachtige plek aan de rand 
van Goor, aan de Regge: de Reggetuin. Een tuin die nog volop 
in ontwikkeling is. Waar vrijwilligers, moestuinders en passanten 
samenkomen om het land te bewerken, groente, fruit en bloemen 
te kweken, plantjes en stekjes te ruilen en hun passie te delen. 
Duurzaamheid, groen, verbinden, inclusiviteit, biodiversiteit en 
‘samen’ zijn steekwoorden waar het bij de Reggetuin om gaat.
De Reggetuin is nog volop in ontwikkeling, met de wil om te 
vernieuwen en te innoveren. Het onderhouden van een mooie 
moestuin, samen leren over alles wat groeit en bloeit en het 
realiseren van een fijne plek. 
Een ontmoetingsplek voor mensen die ontspanning en inspanning 
zoeken, klusjes willen doen en willen tuinieren. Samen met 
vrijwilligers worden nieuwe ideeën uitgewerkt, zoals het 
creëren van een pluktuin en een eetbare-bloemen-tuin, het geven van 
tuinworkshops, het maken van insectenhotels, participatie in 
lokale groenprojecten en nog veel meer. 

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Goorseweg 76 Markelo". 

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeen-
te Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Goorseweg 76 Markelo" en het beeldkwaliteits-
plan “Goorseweg 76 Markelo” ongewijzigd vastgesteld.

Op de locatie Goorseweg 76 in Markelo is een woonbestem-
ming aanwezig. Op het perceel zijn enkele voormalige agrarische 
gebouwen aanwezig. Initiatiefnemer is van plan om de aanwezige 
landschapsontsierende bedrijfsbebouwing te slopen om vervol-
gens een woning terug te bouwen in het kader van de rood-voor-
roodregeling. In totaal zal 1.052 m2 aan bebouwing worden 
gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is 
deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 22 september 2022 tot en met 2 
november 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.BGxGoorseweg76-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde 
inzagetermijn 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 voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde 
Afdeling. Hiermee 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.

21 september 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan “Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Wethouder Goselinkstraat 5 
Hengevelde". 

Op 13 september 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twen-
te, herziening Wethouder Goselinkstraat 5 Hengevelde" ongewij-
zigd vastgesteld.

Voor de Wethouder Goselinkstraat 5 in Hengevelde is een plan 
ontwikkeld voor de realisatie van een compensatiewoning met bij-
gebouw met toepassing van de rood-voor-roodregeling. Hiervoor 
wordt op meerdere locaties in de gemeente in totaal 1.000 m² aan 
landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. 
Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het 
buitengebied. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te ma-
ken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. .

Het vastgestelde plan ligt van 22 september 2022 tot en met 2 
november 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.BGxWthGoslnk5-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzage-
termijn 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
 voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst. Het besluit 
treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Vervolg
Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op 
dat verzoek is beslist.

21 september 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op
Spreeuwenstraat t.h.v. huisnummer 26, Goor
het kappen van een eik                    13 september 2022
Goorseweg 53, Markelo
het vergroten van een bijgebouwk                30 augustus 2022
Rijssenseweg 10, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 
     5 september 2022
Pluimersdijk 7, Diepenheim
het aanleggen van een uitrit    5 september 2022
Blokstegenweg 1, Ambt Delden
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling   
     6 september  2022
Schoolstraat ongenummerd, Goor
het bouwen van acht woningen                       7 september 2022
Mossendamsweg 7, Goor
het vergroten van vijf bedrijfspanden             10 september 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Rubensstraat 13, Goor
het kappen van een Eucalyptusboom     22 oktober 2022
Rouwelerweg 1, Ambt Delden
het kappen van een eik (herplantverplichting)    22 oktober 2022
Grotegoorsdijk 1a, Markelo
het realiseren van een mestvergister        22 oktober 2022
Oude Haaksbergerweg 2, Goor
het kappen van twee beuken (herplantverplichting) 11 oktober 2022
Kappelaarsdijk 3 a, Markelo
het realiseren van een mestvergister                 27 oktober 2022
Oude Deldensestraat 1, Diepenheim
het plaatsen van een erfafscheiding en het kappen van een boom
(herplantverplichting)                              27 oktober 2022
Visschersdijk 4, Markelo
het realiseren van een mestvergister     27 oktober 2022 
Goorseweg 53, Markelo
het vergroten van een bijgebouw     27 oktober 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Meldingen Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Hagmolenweg 9, Ambt Delden
het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, in de periode 
26 en 27 september 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Diepenheimsestraat 59, Hengevelde
het bouwen van een woning

Vervolg
Bolscher ong. (kavel 25), Hengevelde
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit              
                  9 september 2022
Goorseweg 24 a, Markelo
het kappen van een boom                            14 september 2022
Bolscher 34, Hengevelde
het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen 
van een uitrit                                  7 september 2022

Besluiten Algemene wet 
bestuursrecht 

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

Delden
-    Vergunning buurtfeest op 24 september 2022, De Schipbeek. In 

verband hiermee wordt op 24 september 2022 van 14.00 uur 
tot 24.00 uur De Schipbeek afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen (12-09-2022)

Markelo
- -   Vergunning 4 x 4 evenement op 25 september 2022, 
    Herikeresweg 5a (13-09-2022)
-   Standplaatsvergunning oliebollen van 1 november t/m 31 
   december 2022, Kaasplein (14-09-2022)

Hof van Twente
-   Vergunning Herfstfietsvierdaagse van 17 t/m 20 oktober 2022, 

start De Höfte 5 in Goor

Stookontheffingen
De volgende ontheffingen voor het verbranden van gerooid en/of 
snoeihout buiten een inrichting zijn verleend, onder het opleggen 
van voorschriften. 

-   Holtkampsweg 6 Ambt Delden, 01-11-2022 tot 01-11-2024 (14-
09-2022)

-   Stoevelaarsweg 5 Markelo, 01-11-2022 tot 01-11-2024 
   (14-09-2022)

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt 
u inzien op www.officielebekendmakingen.nl


