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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

Hof van Twente werkt aan een nieuw toekomstbeeld voor de 
inrichting van de gemeente: de Omgevingsvisie. We gaan 
bijvoorbeeld  nadenken over de vraag waar in de toekomst 
huizen en bedrijfsgebouwen komen, wegen en fietspaden, 
water(berging), etc. 

Deze visie geeft richting voor de ontwikkelingen in Hof van 
Twente. Dat betekent zeker niet dat het een stuk is dat ‘in be-
ton gegoten’ wordt. Er moet ruimte zijn voor ontwikkelingen.  
Ieder plan van een inwoner is uniek en zullen we op die ma-
nier blijven bekijken en beoordelen. We kijken graag samen 
met u hoe we uw plannen kunnen realiseren. Ons doel is: 
het behouden en versterken van de kwaliteit van onze ker-
nen en buurtschappen. Alleen samen met u kunnen we onze 
gemeente prettig en leefbaar houden voor de toekomst.

U kunt nu met ons meedenken via de website: www.hof-
vantwente.nl/omgevingsvisie. Als we de visie verder 
gaan ontwerpen, bezoeken we de kernen en buurtschap-
pen.  We organiseren dan bijeenkomsten zodat we samen 
kunnen uitwerken wat we belangrijk vinden voor de komen-
de jaren.

Op deze speciale website vindt u alle informatie over de Omgevingsvisie, kunt u uw vragen rechtstreeks aan ons stellen en kunt u uw mening 
en ideeën aan ons meegeven. U kunt daarop ook zien wanneer de bijeenkomsten zijn waar u mee kunt praten over de toekomst van de 
Hof. Op die plek wordt de Omgevingsvisie langzaam ‘gebouwd’, zodat u steeds op de hoogte blijft van wat er gebeurt!

Samen maken we Hof van Twente nog mooier!  

Wim Meulenkamp
Wethouder

Toekomst van jouw agrarische 
bedrijf

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt vanaf 12 uur de 
kennisbijeenkomst Toekomst voor boeren Hof van 
Twente plaats voor alle boeren uit onze gemeen-
te. Als gemeente willen we met boeren aan de 
slag voor een toekomstbestendige landbouwsec-
tor. Waarbij jullie zelf als ondernemers de keuze 
maken op welke manier. 

In eerdere gesprekken met een groep boeren uit onze gemeente 
kwam naar voren dat er behoefte is aan kennis. Kennis over wat 
er mogelijk is om ook in de toekomst goed te boeren en wat er past 
bij welk bedrijf. Met voorbeelden uit de praktijk en bijdragen van 
specialisten proberen we de boeren uit onze gemeente te inspireren 
om met ons aan de slag te gaan. Zodat we samen zorgen voor ‘Toe-
komst voor boeren in Hof van Twente’. 

Datum: Vrijdag 1 juli 2022
Vanaf: 12.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Hof van Twente

Wil je als agrarische ondernemer uit Hof van Twente deelnemen? 
Registreer je dan voor 27 juni via: https://www.eventbrite.com/e/
registratie-toekomst-voor-boeren-hof-van-twente-336317232897  De-
elname is gratis. We hebben plek voor 250 deelnemers en zien je 
graag op 1 juli 2022!

Forumgesprek: In gesprek met landelijke kopstukken
Na de opening van wethouder Harry Scholten en gedeputeerde Gert 
Harm ten Bolscher volgt het forumgesprek. Cees Veerman, Martha 
Bakker en Wim Meulenkamp gaan in gesprek over de toekomst van 
de landbouw in Nederland en Hof van Twente. Ook de deelnemers 
in de zaal worden bij dit gesprek betrokken. 

Wie zijn deze landelijke kopstukken?

KENNISBIJEENKOMST TOEKOMST VOOR BOEREN IN HOF VAN TWENTE
Cees Veerman
Boer uit de Hoekse Waard, die vierenhalf 
jaar minister van Landbouw was. Was 
aanvankelijk leraar, maar nam later het ou-
derlijk akkerbouwbedrijf over en werd ook 
boer in Frankrijk. In 2020 heeft Veerman 
samen met bodemdeskundige Johan Bou-
ma een plan geschreven voor de transitie 
naar een duurzaam en toekomstbestendig 
landbouwsysteem. Hierin is hij kritisch op 
de huidige, onrustige situatie in de agrari-
sche sector.

Vanuit een bredere denktank heeft Veerman in 2021 de oproep ge-
daan aan het nieuwe kabinet om in te zetten op concrete maatregelen 
en geld vrij te maken om boeren en tuinders te helpen bij de transitie 
naar duurzame landbouw. “ We moeten het eens worden over nieu-
we waarden voor het land. Landbouw, natuur, biodiversiteit, alles 
moet zijn eerlijke plaats krijgen in een systeem dat houdbaar is, want 
wat we nu hebben is niet houdbaar.” (bron: Volkskrant 31 maart 
2021) Dit voorjaar sprak Veerman zich met Louise Fresco in het NRC 
(19 april 2022) uit over het stikstofbeleid: “De fraaie intenties van 
Nederland en Europa verdienen een zorgvuldige en eerlijke discus-
sie over voors en tegens en niet een soort magisch denken waarbij 
alles mogelijk lijkt zonder al te zware kosten en compromissen.” In de 
Podcast van Nieuwe Oogst kunt u een gesprek met Cees Veerman en 
Dirk de Lugt beluisteren over hun beeld over de verduurzaming van 
de landbouw.

Podcast: Cees Veerman en Dirk de Lugt over verduur-
zaming landbouw - Nieuwe Oogst

Martha Bakker
Hoogleraar landgebruiksplanning van 
Wageningen Universiteit & Research 
(WUR), Martha Bakker, denkt dat een 
herinrichting van het Nederlandse plat-
teland de ruimtedruk kan verminderen en 
bovendien alles wat mooi en goed is aan 
de landbouw kan veiligstellen. In 2021 
presenteerde zij met onder andere colle-
ga onderzoekers van de WUR een plan 
waarbij ruimte is voor alle agrarische 
bedrijfstypen met per type gebied strikte 
voorwaarden. Hiervoor is een nieuwe ruilverkaveling nodig om soort 
bij soort te zetten: “Zet de extensiveerders bij elkaar en doe hetzelfde 
met de intensiveerders.” (WageningenWorld 03, 2021) “Met deze 
zonering kunnen de beste landbouwgronden worden beschermd te-
gen andere vormen van grondgebruik als bijvoorbeeld woningbouw 
en energieproductie (bron: Naar een ontspannen Nederland, Eris-
man en Strootman, juli 2021).”

Hoogleraar Bakker geeft aan dat het belangrijk is dat de rijksoverheid 
regie gaat voeren over dit zoneringsproces. Zij moet het grotere plan 
schetsen voor het landelijk gebied en uitwerken welke ruimteclaims in 
welke gebieden met elkaar kunnen worden gecombineerd. “De overheid 
is nu niet duidelijk en biedt de boeren geen verleidelijk perspectief en 
alternatief. Daarom sluiten de boeren de rijen.” 

Artikel Zonering van landbouw Volkskrant: Weten-
schappers komen met miljardenplan: verdeel grond tus-
sen intensieve landbouw en natuurvriendelijke boeren 
(volkskrant.nl)

Wim Meulenkamp
Als wethouder van Hof van Twente sinds 
2014 en voorzitter van Mineral Valley zet 
Wim Meulenkamp zich in voor een welva-
rende gemeente. Waarbij mensen centraal 
staan in plaats van cijfers. In zijn porte-
feuille zitten onder andere landbouw, eco-
nomie en ruimtelijke ordening. Voordat hij 
wethouder werd werkte hij voor diverse op-
drachtgevers als projectleider en adviseur 
aan projecten op het gebied van Ruimtelij-
ke ordening en en plattelandsontwikkeling. 
Vanuit zijn voorzitterschap van Mineral Valley Twente geeft Wim Meulen-
kamp aan mogelijkheden te zien voor een lagere stikstofuitstoot zonder 
verlaging van het aantal dieren. Hij geeft aan dat door meten is weten 
in plaats van modelmatige berekeningen betere handvatten aan boeren 
gegeven kunnen worden voor een lagere uitstoot. “Samen met Twentse 
boeren willen we dat oppakken, van onderaf en niet van boven opge-
legd.”  (bron: vee en gewas oktober 2019)
Met het programma biodiversiteit Kleur-Rijk-Leven zet hij samen met in-
woners, boeren en andere ondernemers in op het vergroten van biodi-
versiteit binnen de gemeente. Waarbij het boerenbedrijf en biodiversiteit 
elkaar versterken. Een voorbeeld is de actie voor Kruidenrijk Grasland 
waarbij Hof van Twente boeren helpt te experimenteren met kruidenrij-
ke weilanden. Kruidenrijk grasland (en specifieke bemesting) zorgt voor 
meer biodiversiteit, betere droogte resistentie, gezondere rantsoenen en 
betere mest, en kan zorgen voor meer koolstofvastlegging 
omdat het diep wortelt (van der Kolk e.a. WUR, augustus 
2021). Het is één van de mogelijke activiteiten om CO2 
vast te leggen in de bodem: Hof van Twente zet in op ex-
periment met boeren voor CO2-opslag in de bodem (bron: 
Tubantia, november 2021).

KENNISSESSIES
In vier kennis sessies gaan specialisten en ervaringsdeskundigen met de deelnemers in gesprek over diverse thema’s. 

1. Bodemsessie 
Arjan Reijneveld van Eurofins en Erikjan van Huet van Dutch Carbon Credits bespreken het belang van de bodem en het bodemleven. 
Hoe kunnen we werken aan een optimale bodemkwaliteit en welke mogelijkheden zijn er om de daarmee extra vastgelegde CO2 
te vermarkten? 

2. Agrarisch waterbeheer- en droogtesessie 
De kansen van agrarisch waterbeheer worden vanuit een praktijkvoorbeeld toegelicht door het Waterschap. Hoe kunnen we bij-
voorbeeld met extra boerenstuwtjes en drainage werken aan een optimale opbrengst zonder nat- en/of droogteschade?

3. Stikstofsessie meten is weten 
Gerrit Stobbelaar van de Omgevingsdienst Twente en Wim Bussink van NMI-Agro gaan in gesprek over op welke manieren stikstof 
gemeten kan worden. Gerrit deelt zijn ervaring met stalmetingen die hij heeft uitgevoerd bij Mineral Valley Twente en Wim deelt 
zijn ervaring rondom het meten van emissie bij het mest uitrijden. 

4. Biogas kansensessie 
De kansen van biogas en voorbeelden uit de praktijk worden ingebracht door Ferdinand Bosch van Cogas en Niels ten Voorde van 
For Farmers. Ook boerin Alina Udink uit buurtschap Markelosebroek deelt haar eerste ervaringen met de monovergister op het 
melkveebedrijf.

5. Ontwikkeltafels: Toekomst voor jouw bedrijf
De deelnemers kunnen met hun idee of plan aanschuiven bij ambtenaren van de gemeente, Omgevingsdienst Twente, de erfcoach 
en een landschapsarchitect. In dit oriënterende gesprek wordt gekeken of er medewerking kan worden verleend aan het plan of 
idee. Er zijn drie ontwikkeltafels: 
1. Uitbreiding/ontwikkeling;
2. Functiewijziging/stoppen (bijvoorbeeld Rood voor Rood)
3. Landschap en Bos

6. Speeddate rijksbeleid en praktijk
Begin dit jaar is een grote groep nieuwe beleidsmedewerkers gestart bij het ministerie van LNV. Tijdens de speeddate kunnen de 
deelnemers in gesprek met de rijksambtenaren over waar ze als boer tegenaanlopen en waar wat hen betreft landelijk op ingezet 
moet worden. Zodat de rijksambtenaren meekrijgen hoe het boeren in de praktijk gaat.

KENNISMARKT
Tijdens de kennisbijeenkomst is een markt ingericht met 12 kramen rondom een zestal thema’s: 1. Advies & Financieel, 2. 
Sociaal en veiligheid, 3. Grond, landschapselementen en alternatieve gewassen, 4. Energie, 5. Bodem en innovatie en 6. 
Gemeente. Deelnemers kunnen bij de kramen informatie ophalen over activiteiten die perspectief kunnen bieden voor boe-
ren en in gesprek met ondernemers die hier ervaring mee hebben. De partijen die te vinden zijn bij de marktkramen zijn:

Toekomst van jouw agrarische 
bedrijf

Ga in gesprek met de gemeente over jouw 
plannen op het boerenerf aan de ontwikkeltafel!
Doorontwikkelen, uitbreiden, wijziging van activiteiten 
of stoppen. Wat heb jij in gedachten voor jouw bedrijf? 
Wil je weten of dit past binnen wet- en regelgeving? 
Neem dan plaats aan de ontwikkeltafel op 1 juli tijdens 
de kennisbijeenkomst ‘Toekomst van boeren in Hof van 
Twente’ en deel geheel vrijblijvend je plannen. 

We hebben als gemeente eerder ontwikkeltafels georganiseerd. 
Daar kwamen plannen op tafel voor de bouw van een nieuwe stal. 
Een andere boer had ideeën bij functieverbreding op het erf en 
wilde weten wat mogelijk was. Ook ‘Rood voor Rood’ kwam vaker 
voorbij. Of je het plan hebt uitgewerkt of het een eerste idee is, wees 
welkom! Al pratende kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Laat je idee zien met een schets of vertel wat je plannen zijn aan één 
van de 3 ontwikkeltafels:

- Uitbreiding/ontwikkeling
- Functiewijziging/stoppen (bijvoorbeeld Rood voor Rood)
- Landschap en Bos

Naast een medewerker van de gemeente die bekijkt of het plan 
haalbaar is qua bestemmingsplan en vergunningsplicht is aan elke 
ontwikkeltafel een erfcoach aanwezig die meedenkt. Medewerkers 
van de Omgevingsdienst Twente schuiven aan bij de ‘Ontwikkeltafel 
uitbreiding en ontwikkeling’. Een landschapsarchitect is aanwezig 
bij de ‘Ontwikkeltafel functiewijziging/stoppen’ om mee te denken 
over de inrichting en inpassing. En bij de ‘Ontwikkeltafel Landschap 
en Bos’ zijn experts aanwezig die meedenken over de mogelijk-
heden van bijvoorbeeld de aanplant van een (voedsel)bos en/of 
nieuwe landschapselementen zoals een houtwal. 

Inschrijven
Schrijf je in voor een ontwikkeltafel via de registratiepagina van de 
kennisbijeenkomst ‘Toekomst voor boeren in Hof van Twente’ . Dit 
kan via de QR-code en link onder dit artikel, door een mail te sturen 
naar: m.nieboer@hofvantwente.nl , of door naar www.eventbrite.nl 
te gaan en hier ‘Hof van Twente’ in te vullen in de balk ‘evenemen-
ten zoeken’. We hebben plek voor meerdere gesprekken. Wanneer 
er geen plek meer is op de middag, dan organiseren we een af-
spraak op een ander moment.

Wat zijn jouw plannen met het boerenerf?

Samen werken aan de toekomst van Hof van Twente! Uitnodiging 6 juli: inloopbijeenkomst over aangepast plan 
Markelo-Noord 

In Markelo worden de komende jaren nieuwe woningen ontwikkeld. Eén van deze ontwikkelingen betreft het 
gebied Markelo-Noord. Daar worden in samenwerking met RG investment plannen gemaakt voor de bouw van 
ruim 100 woningen. Afgelopen februari gingen wij met de omwonenden en andere inwoners van Markelo in 
gesprek over de ontwikkeling van dit plan. 

We vertelden tijdens de bijeenkomsten in het begin van dit jaar meer over de woningen en de inrichting van dit nieuwe stukje Markelo. 
Daarnaast hielden we ook nog een bijeenkomst die ging over het verkeer van en naar dit nieuwe stuk van Markelo.  

Tijdens deze bijeenkomsten vroegen we u naar ideeën en suggesties waar we rekening mee moeten houden bij de verdere ontwikkeling. 
Er kwamen daarbij ideeën en suggesties naar voren die te maken hebben met: de verschillenden soorten woningen die er komen, de 
plaatsing van die woningen ten opzichte van de bestaande bebouwing en aandacht voor meer groen in de straten. De bijeenkomst over 
verkeer leverde veel suggesties en ideeën op voor de invulling van de ontsluitingsweg. 

Verwerkt in de nieuwe versie van het plan voor Markelo-Noord
Met uw suggesties en ideeën zijn we aan de slag gegaan. We hebben gekeken welke aanpassingen mogelijk waren en hebben die ver-
volgens in het plan doorgevoerd. De aangepaste versie van het plan willen met u delen. Hiervoor organiseren we een inloopbijeenkomst 
op 6 juli in cultureel centrum Het Beaufort. Inloop voor deze avond is vrij. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. 

U bent van harte welkom op:
• 6 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur
• Cultureel centrum Het Beaufort
• Burgemeester de Beaufortplein 1
• 7475 AG Markelo

Het vervolg
Nadat de inloopbijeenkomst op 6 juli heeft plaatsgevonden, zal het aangepaste plan worden gebruikt voor het voorbereiden van de 
bestemmingsplanprocedure.  De bestemmingsplanprocedure zal dit najaar worden opgestart en duurt ca. 6 maanden. Voor meer infor-
matie kunt u ook kijken op de website van de gemeente: https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/markelo-noord/
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Subsidie aanvragen 

Van 1 juni tot en met 15 september 2022 kunnen organisaties 
weer subsidies aanvragen voor 2023. Hieronder vindt u welke 
subsidies u kunt aanvragen en wat u daarvoor moet doen. 

•  Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten in 
2023 

     Organisaties kunnen vanaf nu weer subsidie aanvragen voor 
jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor orga-
nisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben 
ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, 
Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de ker-
nen en Recreatie & Toerisme. 

•  Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor ac-
tiviteiten in 2023

    U kunt vanaf nu ook een eenmalige subsidie aanvragen voor 
activiteiten die in 2023 plaatsvinden op het gebied van cultuur, 
welzijn en sport. Wie voor deze eenmalige subsidie in aan-
merking wil komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldo-
en. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website www.
hofvantwente.nl. 

• Investeringssubsidie
     U kunt ook vanaf nu een eenmalige investeringssubsidie aan-

vragen voor investeringen die een bijdrage leveren aan het in 
stand houden van het beter toegankelijk maken van specifieke 
welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in 
eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. Nadere in-
formatie kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.

Digitaal aanvragen
U kunt subsidie online aanvragen via het digitale aanvraagformu-
lier op www.hofvantwente.nl. Daar kunt u ook de nodige bijlagen 
toevoegen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerken-
ning nodig (minimaal niveau EH2+). Lukt dat niet? Op de website 
staat ook hoe u dan een aanvraag kunt indienen. U kunt subsidie 
aanvragen tot 15 september 2022.

INFO

GEMEENTERAAD

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

Militaire oefeningen in juni - juli 
2022

In en rond de gemeente Hof 
van Twente zal tussen  27 
juni en 14 juli twee maal 
worden geoefend door de 
Koninklijke Landmacht (met 
uitzondering van weeken-
den). 

Deze oefeningen tellen per 
keer tot ± 45 bewapende 
militairen die zich zowel 
te voet als per voertuig zullen bewegen in gebieden in Gelder-
land en Overijssel. Er zal gebruik worden gemaakt van de vol-
gende voertuigen: ‘de Fennek’, ‘de VW Amarok’ en een aantal 
vrachtauto’s. Bij de oefening zal over het algemeen geen gebruik 
worden gemaakt van (oefen)munitie

Schaderegeling 
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit on-
der vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals 
kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden 
aan: 
Sectie Claims Ministerie van Defensie - Postbus 90004 - 3509 AA 
Utrecht - Telnr 030-2180420

Overlast door afsteken vuurwerk
De laatste weken wordt ’s avonds weer veel over-
last ervaren door het afsteken van consumenten-
vuurwerk en illegaal vuurwerk bij feesten in de 
woonwijken en bij wedstrijden van sportvereni-
gingen. Kinderen en ouderen worden wakkerge-
maakt, huisdieren onrustig, maar ook voor getrau-

matiseerde inwoners is knallend vuurwerk een bijzonder nare 
ervaring en herinnering. Het afsteken van consumentenvuurwerk 
is buiten de jaarwisseling om verboden en dus strafbaar.

Waar melding wordt gedaan van zwaar (illegaal) vuurwerk in de 
woonwijk en in woningen zal de politie optreden, vuurwerk altijd
in beslag nemen en proces verbaal opmaken. Verzoek is wel over-
last direct te melden (0900-8844 of 0900-8000 (anoniem)) en 
niet te wachten tot de volgende dag. 

Wanneer wel
U kunt bij de provincie ontheffing aanvragen als u door een vuur-
werkleverancier professioneel vuurwerk laat afsteken. Voorwaarde 
is dat bij de gemeente Hof van Twente ook een evenementenver-
gunning wordt aangevraagd.  Hierbij kunnen voorwaarden wor-
den opgelegd.

Boomdeeldagen voor inwoners 
buitengebied 

Inwoners Hof van Twente kunnen goedkoop plantmate-
riaal aanvragen Er komen Boomdeeldagen aan! En dat 
betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de 
gemeente Hof van Twente bomen en plantmateriaal kun-
nen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. 

Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en gemeente Hof van 
Twente delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten uit 
aan inwoners tegen een vergoeding van 25% van de totale ko-
sten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald. De 
actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente 
woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een 
klein landschapselement of op het erf dat de lokale biodiversiteit en 
landschapsstructuur kan versterken. 

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om als inwoner van één van 
de deelnemende gemeenten online plantmateriaal aan te vragen. 
Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij 
de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag 
bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeen-
te wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 
euro. Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter 
tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Hof 
van Twente wordt de Boomdeeldag op 14 januari 2023 gehouden. 

De actie geldt voor iedereen die woont in het buitengebied van de 
gemeenten Almelo, Borne, Wierden, Zwartewaterland, Steenwij-
kerland, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Hardenberg, Hellendoorn, 
Enschede, Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en de gemeenten in Noord 
Oost Twente (Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser). Meer 
informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of 
bosplantsoen aan te vragen vind je op www.iedereeneenboom.nl. 

Coronavaccinatie?
Haal je prik zonder afspraak in:

ggdtwente.nl/vaccinatielocaties

Zaterdag 25 juni van 10.00 –  16.00 uur.

Hotel de Zwaan
Langestraat 2, Delden.

Je kunt hier ook terecht voor vragen
en informatie over coronavaccinatie.

Pop-up Delden

Een afspraak maken is niet nodig.

Coronavaccinatie?
Haal je prik zonder afspraak in:

ggdtwente.nl/vaccinatielocaties

Zaterdag 25 juni van 10.00 –  16.00 uur.

Hotel de Zwaan
Langestraat 2, Delden.

Je kunt hier ook terecht voor vragen
en informatie over coronavaccinatie.

Pop-up Delden

Een afspraak maken is niet nodig.

Coronavaccinatie?
Haal je prik zonder afspraak in:

ggdtwente.nl/vaccinatielocaties

Zaterdag 25 juni van 10.00 –  16.00 uur.

Hotel de Zwaan
Langestraat 2, Delden.

Je kunt hier ook terecht voor vragen
en informatie over coronavaccinatie.

Pop-up Delden

Een afspraak maken is niet nodig.

Raadsvergadering dinsdag 5 juli 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van 
de gemeente Hof van Twente op dinsdag 5 juli 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.   Installatie van de heer drs. W.C. Sanchez als raadslid
3.   Vaststellen agenda
4.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken
5.    Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 

2022

6.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen
7.    Vragenhalfuur gemeenteraad

8.      Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken
9.     Benoemen raadsleden in de Werkgeverscommissie, de 

Rekenkamercommissie, benoeming plaatsvervangende 
raadsvoorzitter en leden Presidium en benoemen raadsle-
den als lid van de EUregioraad

Meningvormend
10.   Gewijzigde vaststelling actualisatie bestemmingsplan 
       Markelo
11.  Zomerbrief 2022

Besluitnemend
12.   St. Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: Begroting 

2022, meerjarenbegroting 2023-2024

13.   Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 
2023

BEKENDMAKINGEN22 JUNI 2022

Veegplan 2021  Ontwerpbestemmingsplan

Van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021' voor een 
ieder ter inzage.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de 
manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. 
Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegeno-
men. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 
In het Veegplan 2021 zijn 70 initiatieven meegenomen. Hiervan zijn er 16 particulier aangemeld. De overige initiatieven worden ambtelijk 
meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

De volgende locaties worden meegenomen in het Veegplan 2021

1      Brummelaarsweg 26 Markelo Realisatie twee plattelandsappartementen (Vab-nieuwbouw)

2      Enkelaarsweg 13-13a Markelo Realisatie Rood voor Rood woning

3      Eschweg 2-2a Bentelo  Realisatie Rood voor Rood woning en niet-agrarische bedrijvigheid in een schuur

4      Groenlandsdijk 4 Markelo  regulier bewonen dwarsritschuur

5      Haarweg 8a Bentelo   Realisatie Rood voor Rood woning en niet-agrarische bedrijvigheid in een schuur

6      Herikerweg 24 Markelo  Regulier bewonen karakteristieke schuur

7      Kanaaldijk 2a-2b Ambt Delden  Start kinderopvang

8      Markveldseweg 2 Diepenheim  Regulier bewonen karakteristieke schuur

9      Platenkampsweg 3a Bentelo  Recreatieve overnachtingsmogelijkheden ten behoeve van de golffunctie.

10    Postweg 12 Markelo   Realisatie Rood voor Rood woning

11    Rijssenseweg 9 Ambt Delden  regulier bewonen karakteristieke schöppe  

12    Rijssenseweg 49-51 Markelo  Realisatie Rood voor Rood woning

13    Slagboomsdijk 2 Markelo  Realisatie Rood voor Rood woning

14    Stokkumerweg 73 Markelo  Regulier bewonen dwarsritschuur

15    Stokkumerweg naast nr. 73 Markelo Regulier bewonen karakteristieke schuur

17    Beldsweg 23b Ambt Delden  Verkleining agrarisch bouwvlak

18    Bolinkweg 7 Markelo   Omzetting agrarisch naar wonen 

19    Bollenweg 2-2a Ambt Delden  Opnemen aanduiding plattelandswoning

20    Bovenbergweg 5 Markelo   Wijziging van de agrarische bestemming in de bestemming Bedrijf-vab 
     (opslag en rallysport), ander gebruik bestaande schuren.

21    Deldenerstraat 573 Ambt Delden Omzetting agrarisch naar wonen.

22    Dorreweg 15 Bentelo   Aanpassing bouwvlak.

23    Ensinkgoorsdijk 17 Markelo  Opnemen aanduiding plattelandswoning

24    Goorseweg 34 Markelo  Opnemen aanduiding plattelandswoning  

25    Groenlandsdijk 5 Markelo  Aanpassing bestemmingsvlak

26    Hazendammerweg 2a Diepenheim Vergroten bestemmingsvlak wonen

27    Herikerweg 4 Markelo  Realiseren mantelzorgwoning/gastenverblijf

28    Hochtweg 5 Markelo   Opnemen aanduiding plattelandswoning

29    Holtdijk 2-2a Markelo  Omzetting agrarisch naar wonen

30    Kanaaldijk 44a Ambt Delden  Bouw schuur op voorerf

31    Kieftenweg 23-23a Bentelo   Omzetten agrarisch naar wonen

32    Klemmerweg 7 Markelo  Verplaatsen bouwblok

33    Larenseweg 33 Markelo  Agrarisch naar wonen 

34    Mossendamspad 4 Goor  Aanpassen bestemmingsvlak wonen

35    Oude Borculoseweg 2-2a Diepenheim Omzetten agrarische bestemming naar wonen

36    Oude Postweg 7 Ambt Delden   Omzetting agrarisch naar wonen  

37    Oude Postweg 9 Ambt Delden  Omzetting agrarisch naar wonen  

38    Ovinksweg 4 Markelo  Omzetten agrarische bestemming naar wonen

39    Rijssenseweg 16 Ambt Delden  Realisatie kleinschalig kampeerterrein

40    Schoolstraat 5 Ambt Delden  Omzetting maatschappelijk naar wonen

41    Secr. Engelbertinkstraat 7 Ambt Delden Omzetting agrarisch naar wonen

42    Slaghekkenweg 8 Bentelo  Omzetting agrarisch naar wonen

43    Slaghekkenweg 17-19 Bentelo  Aanpassen bestemming ten behoeve van niet-agrarische nevenactiviteiten

44    Sloezenweg 6-6a Ambt Delden Omzetting agrarisch naar wonen + aanduiding oppervlakte bijgebouwen

45    Slotsdwarsweg 2 Hengevelde  Bouw vervangende woning en verplaatsen/vergroten bouwblok

46    Slotsweg 8 Hengevelde  Opnemen aanduiding plattelandswoning

47    Stobbendijk 5 Markelo  Omzetting agrarisch naar wonen  

48    Stokkumerweg 12 Markelo  Vergroten bouwblok

49    Stokkumerweg 18 Markelo  Opnemen aanduiding plattelandswoning

50    Stovelerweg 4a Ambt Delden  Opnemen aanduiding plattelandswoning

51    Twikkelerweg 1 Markelo  Opnemen aanduiding plattelandswoning

52    Vondersweg 2 Ambt Delden  Verplaatsen bouwblok

53    Bentelosestraat 33 Bentelo  Bestemmingsvlak wonen is aangepast

54    Bolinkweg 3 Markelo   Bestemming agrarisch is omgezet in wonen

55    Driebelterweg 2 Markelo  Functieaanduiding recreatie is toegevoegd.

56    Ensinkgoorsdijk 1 Markelo  Verkleining agrarisch bouwvlak en weghalen aanduiding intensieve veehouderij

57    Eschweg 1 Bentelo   Verkleining agrarisch bouwvlak en weghalen aanduiding intensieve veehouderij

58    Kerkstraat 123d Goor  Aanpassing bestemming stadslandbouw conform feitelijk gebruik

59    Molenstraat 80 Delden  Verplichting dat op een terp moet worden gebouwd is verwijderd

60    Oude Haaksbergerweg 3 Diepenheim De bestemming wonen-vab en theeschenkerij is opgenomen.

61    Oude Needseweg 7 Markelo  Bestemming agrarisch is gewijzigd in wonen

62    Plasdijk 6 Markelo   Aanduiding B&B is hersteld

63    Platenkampsweg 3 Bentelo  Bouwvlak clubhuis is opgenomen

64    Rouwelerweg 1 Ambt Delden  Agrarisch is gewijzigd in wonen

65    Stokkumerbroekweg 8 Markelo Agrarisch is gewijzigd in wonen

66    Torendijk nabij 7 Ambt Delden  Bestemming natuur in agrarisch met waarden

67    Beldsweg 2 Ambt Delden  Agrarisch naar bedrijf (loods 200 m²)

68    Schoneveldsweg 8a Ambt Delden Vab-nieuwbouw (realisatie twee plattelandsappartementen)

69    Gorsveldweg 32a Bentelo  Agrarisch naar bos

70    Rijssenseweg 36 Markelo  Uitbreiding bestemmingsvlak wonen

Daarnaast zijn in het plan enkele ambtelijke wijzigingen opgenomen
-  In het huidige bestemmingsplan is opgenomen dat een agrarisch bouwvlak gebruikt kan worden voor een agrarisch bedrijf. Omdat 
hiermee feitelijk bedoeld wordt voor één agrarisch bedrijf is het wenselijk dit aan te passen in de regels. In regels van het bestemmings-
plan is opgenomen dat een agrarisch bouwvlak gebruikt kan worden voor één agrarisch bedrijf. 

-  In bepaalde gevallen is het ruimtelijk aanvaardbaar (bv. gelet op de opbouw van een traditioneel erf) dat een bijgebouw vóór een 
woning wordt geplaatst. Het huidige bestemmingsplan maakt dat niet mogelijk. In dit bestemmingsplan is een algemene afwijkingsbe-
voegdheid opgenomen om bijgebouwen vóór het hoofdgebouw te plaatsen. 

-  In het Veegplan 2020 zit een foutieve verwijzing. Artikel 1.72 Inpandig bijgebouw verwijst naar artikel 1.28. Dit is het artikel over 
'bestaand en legaal'. Dit moet zijn artikel 1.32 'bijgebouw'. De verwijzing in artikel 1.72 naar 1.28 is gewijzigd naar 1.32.

-  Wanneer er een grotere woning gebouwd mag worden met een inpandig bijgebouw, dan is het nu nog steeds mogelijk om 150 m² 
aan vrijstaande bijgebouwen te bouwen. Dit is niet de bedoeling. In de regels is bij deze aanduiding opgenomen dat overige bijge-
bouwen zijn uitgesloten (bij het kopje 'bijgebouwen') 
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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

COÖRDINATOR VOORLEESEXPRESS 
BIBLIOTHEEK HOF VAN TWENTE 

Voor de bibliotheek 
in Hof van Twente 
zijn wij op zoek 
naar enthousiaste 
coördinatoren voor 
de VoorleesExpress.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Als coördinator Voorleesexpress begeleid je (circa vijf) voorlezers en 
gezinnen gedurende één voorleesseizoen. Ook heb je een rol bij de 
voorlezersbijeenkomsten.

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

Vervolg
-  Op de erfinrichtingsplannen die horen bij de voorwaardelijke verplichtingen staan ook de gebouwen ingetekend. Formeel betekent dat 
hieraan voldaan moet worden. Dus binnen één jaar na het inwerking treden van het bestemmingsplan moeten deze gebouwen worden 
gebouwd op de exacte locatie én oriëntatie zoals ze staan ingetekend op het erfinrichtingsplan. Omdat het bij het opstellen van het er-
finrichtingsplan vaak nog lang niet duidelijk is hoe de woning gebouwd gaat worden (laat staan waar exact de bijgebouwen komen te 
staan) is het wenselijk dat enige flexibiliteit mogelijk is in de situatie en oriëntatie van de bebouwing. Dit geldt niet voor de beplanting. 
Hiervoor is een algemene regel opgenomen, zodat bestaande voorwaardelijke verplichtingen hier ook aan getoetst kunnen worden. 

-  Met Vitens is afgestemd dat binnen intrekgebied geen advies meer aangevraagd hoeft te worden voor bouwplannen en worden bou-
wplannen bij recht mogelijk gemaakt. artikel 45.6 (Milieuzone - waterwingebied) is hierop aangepast. 

-  Teeltondersteunende voorzieningen (bouwwerken) buiten het bouwvlak ten behoeve van asperge- en wijnteelt met een maximale hoog-
te van 1,5 meter worden bij recht mogelijk gemaakt. 

-  De Voorzieningenrechter van de raad van State heeft bepaald op 1 februari 2022 dat de onderdelen in de regels ten aanzien van 
kleine windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter (bijvoorbeeld als onderdeel van een agrarisch bedrijf) in het bestem-
mingsplan Buitengebied Hof van Twente zijn geschorst. Daardoor zijn deze onderdelen geschrapt in de regels van het bestemmings-
plan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021. 

Het ontwerpbestemmingsplan 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.BGxVeegplan2021-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van 
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplannen
Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook 6 ontwerpbeeldkwaliteitsplannen van 
23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 voor een ieder ter inzage. 

Deze ontwerpbeeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021' ter inzage 
en zijn in te zien:

- tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Tijdens die bijeenkomsten zoek je samen met de voorlezers manieren 
om het taalaanbod in huis te vergroten en de taalontwikkeling van 
de kinderen te stimuleren. Verder leg je gezinsbezoeken af, schrijf en 
communiceer je regelmatig met de projectleiding. Drukkere perioden 
worden afgewisseld met rustige perioden.

Meer informatie? Kijk op:
• www.hofbibliotheek.nl/vrijwilliger
• www.voorleesexpress.nl

Jouw profiel
Wat vragen wij van jou:
• Inzet van je tijd en enthousiasme  
• Deelname aan een kort inwerkprogramma en training 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
•  Goede communicatieve vaardigheden (je werkt met ouders en kin-

deren, ook uit andere landen)
• Probleemoplossend vermogen 
• Begeleidende vaardigheden voor zowel voorlezers als gezinnen

Werkuren per week/maand
Start september / oktober 2022, dan 20 weken lang ongeveer
1,5 uur per week

Wij bieden
Een kort inwerkprogramma en training. 
Daarnaast een leuke, leerzame en inspirerende werkplek.

Doelstelling organisatie
De bibliotheek is een inspirerende ontmoetingsplaats, waar bezoekers 
worden uitgenodigd en verleid met een schatkamer vol materialen, 
ideeën en verhalen. Iedereen kan binnenlopen en bezoekers kunnen 
er ongestoord verblijven, werken, rondneuzen en discussiëren. 
Als vrijwilliger heb jij daarin een belangrijke rol. 

Ontwerpbestemmingsplan Goor, 
herziening Wijnkamp 26/
Rozenstraat

Van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan 'Goor, herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat' 
voor een ieder ter inzage.

Voor het gebied liggend tussen de Wijnkamp en de Rozenstraat 
in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer wenst dit gebied 
te herontwikkelen voor 20 appartementen bestaande uit twee 
appartementengebouwen, waarbij er één is gesitueerd aan de 
Wijnkamp en de andere aan de Rozenstraat. Deze planlocatie 
is aan de Rozenstraat onbebouwd en aan de zijde van de Wijn-
kamp, ter plekke van Wijnkamp 26-28, betreft het een voormalige 
winkelruimte. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is 
deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 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.GOxWijn26Rozenstr-OP01. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling 
(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Plasdijk 12a, Markelo                                                
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling en het deels
vervangen en onderhouden van een rieten dak        20 mei 2022
Suetersweg 10, Bentelo
het bouwen van een werktuigenberging            31 mei 2022
Kooimaten 3, Goor
het plaatsen van een hoofdverdeelstation              7 juni 2022
Het Wegdam 11, Hengevelde
het uitbreiden van een bedrijfsgebouw                7 juni 2022
Ambachtsweg 1, Goor                                                 
het uitbreiden van een bedrijfshal                      7 juni 2022
Deldensestraat 99, Goor                                                
het plaatsen van een tijdelijke woonunit                   8 juni 2022
Het Wegdam 6, Hengevelde                                               
het wijzigen van een verleende vergunning voor het bouwen
van een kantoor en een bedrijfshal                          8 juni 2022
Bernhardstraat 58, Delden                                                
het kappen van een berk                       16 juni 2022
Kamille 39, Delden                                                
het plaatsen van een erfafscheiding               14 juni 2022

Let op: Vanaf 1 juli verandert de inzameling van afval. Voor meer 
informatie kijk op onze website www.hofvantwente.nl/afval of op 
de website van Twente Milieu. Download de Twente Milieu App 
om te weten wanneer uw container geleegd wordt. 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Industrieweg 4, Markelo
het verbouwen van een kantoor tot een logiesgebouw   23 juli 2022 
De Bosweide 4, Bentelo
het bouwen van een twee-onder-één-kap woning       26 juli 2022
Morsweg 16, Delden
het bouwen van een erker                     29 juli 2022                                                               
Welbergsweg 5, Ambt Delden
het aanleggen van een uitrit                    27 juli 2022
Bentelosestraat ong., Ambt Delden
het plaatsen van een communicatiemast                27 juli 2022
Stationsstraat 28, Markelo
het kappen van drie eiken                               28 juli 2022
Hooijerinksstraat 11, Delden
het vergroten van een bijgebouw                           28 juli 2022
Merelstraat 9, Goor
het aanleggen van een uitrit                             29 juli 2022
Fluttert 13, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                       29 juli 2022
Fluttert 15, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                              29 juli 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Deventerdijk 12, Diepenheim                                    
het herbouwen van een veldschuur voor sanitaire ruimte en oran-
jerie en het oprichten van een kampeerterrein
Holtdijk 6a, Markelo                                     
het bouwen van een kapschuur en een mestopslag 

Informatie om te reageren 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Bentelo
-  Vergunning Midzomerfeesten Bentelo van 30 juni t/m 3 juli 2022. 
In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen wor-
den genomen:
•  op zaterdag 2 juli 2022 zal de Grondhuttenweg, voor zover 

gelegen tussen de Bentelosestraat en de Kastanjestraat, geslo-
ten worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen.

•  op zondag 3 juli 2022 zal de Hagmolenweg, voor zover gele-
gen tussen de Bentelosestraat en de Beldsweg, gesloten worden 
verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen (De fietsers 
die gebruik maken van de fietsroute 'Vijfsterrenroute' moeten bij 
de ingang van het Hagmolenbos (Haarweg) worden omgeleid 
via de Bentelosestraat richting Bentelo om vanaf daar de route 
te kunnen vervolgen).

•  van donderdag 30 juni 2022 t/m zondag 3 juli 2022 zal een 
parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van de Ben-
telosestraat, voor zover gelegen tussen de Kieftenweg en de 
Grondhuttenweg. 

•  op zondag 3 juli 2022 zal een parkeerverbod worden inge-
steld aan beide zijden van de Onze Lieve Vrouwestraat. (16-
06-2022)

Goor
-  Ontheffing geluid ivm verjaardagsfeest op 22 oktober 2022, 
Gondalaan 6 (15-06-2022)

-  Alcoholwetvergunning Buurthuis 't Gijmink, Lindelaan 70c (15-
06-2022)

-  Ontheffing geluid ivm een besloten bedrijfsfeest op 29 juli 2022, 
Deldensestraat 29 (15-06-2022)

-  Standplaatsvergunning frisdrank, ijs en etenswaren op 25 en 26 
juni 2022, Pr. Julianaplein 16 (15-06-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 25 en 26 juni 2022, Gro-
testraat 56 (15-06-2022)

-  Ontheffing sluitingsuur op 23, 24 en 25 juni 2022 tot 03.30 uur, 
Grotestraat 56 (15-06-2022)

-  Vergunning oefenwedstrijd FC Twente op 3 juli 2022, De Mos-
sendam 4 (16-06-2022)

Markelo
-  Vergunning Festival Klaterklanken op 23 juli 2022, Weldammer-
laan 5 (15-06-2022)

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 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 af-
spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

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

Vervolg
-  Vergunning Triathlon Holten op 1 en 2 juli 2022, diverse wegen. 
In verband hiermee zullen op 1 juli 2022 van 18.00 uur tot 
22.00 uur en op 2 juli 2022 van 08.00 uur tot 22.00 uur de 
volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

De volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen:

• Groenlandsdijk
• Brummelaarsweg, tussen Larenseweg en Roudaalterweg
• Lichtmissenweg
• Roudaalterweg
• Witterietsweg (van 07.00 uur tot 18.00 uur)

De volgende wegen worden ingesteld als éénrichtingsverkeer:
•  Witterietsweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de 

Roudaalterweg en de Groenlandsdijk;
• Lichtmissenweg;
•  Roudaalterweg, voor zover gelegen tussen de kruising met 

de Lichtmissenweg en de Witterietsweg.
Rijrichting is Witterietsweg - Lichtmissenweg – Roudaalterweg.
Tevens zal op deze éénrichtingswegen een parkeerverbod wor-
den ingesteld aan beide zijden van de weg (17-06-2022)

Hof van Twente
- Vergunning fietstocht Toer de Boer op 19 juli 2022 (15-06-2022)
-  Verklaring van geen bezwaar Ronde van Twente op 2 juli 2022. 
In verband hiermee zal op 2 juli 2022 van 12.00 uur tot 18.00 
uur, of zoveel korter of langer als gewenst dan wel noodzakelijk 
is, een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden van 
de Bergweg in Markelo (16-06-2022)

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.

De volgende meldingen voor het overschrijden van de geluidsnor-
men zijn geaccepteerd:

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
- Café Johnys, Grotestraat 122 in Goor, op 25 juni 2022
- De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor, op 26 juni 2022

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 wethouders. Het 
verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-
ning. 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) raad-
plegen 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. 

Melding incidentele festiviteit 


