
HOFNIEUWS 23  FEBRUARI
2022

www.hofvantwente.nl

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

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

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

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

Afvalbakken verdwijnen uit het 
buitengebied

Andere gemeenten en Staatsbosbeheer gingen ons 
al voor, nu verdwijnen ook de afvalbakken in het 
buitengebied van Hof van Twente. Daarnaast wor-
den in de kernen wat afvalbakken weggehaald en 
worden de overblijvende bakken zowel afvalbak als 
hondenpoepbak. Deze keuze is gemaakt omdat wij 
vinden dat het de verantwoordelijkheid van wande-
laars en fietsers is om zelf hun afval mee te nemen 
en thuis weg te gooien. Proefondervindelijk is ge-
bleken dat de meesten mensen hun eigen afval me-
enemen. Het afval kan thuis ook gescheiden worden 
weggegooid wat bij de gemeentelijke afvalbakken 
niet mogelijk is. De keuze is ook gemaakt vanwe-
ge de noodzaak tot bezuinigingen en de openbare 
ruimte moet hier ook haar steentje aan bijdragen.    

Levert dit meer zwerfafval op?
Op het bericht dat de afvalbakken uit het buitengebied zouden 
verdwijnen kwamen reacties binnen over zwerfafval. Mensen ver-
wachten dat er meer zwerfafval komt wanneer er geen afvalbak-
ken staan. Toch is dat niet aangetoond. Ook als er afvalbakken 
staan, ontstaat zwerfafval. Zelfs meer omdat er van alles omheen 
wordt gezet wanneer de afvalbakken vol zitten. Sommige mensen 
zijn gemakzuchtig en gooien hun afval overal neer. Gelukkig zijn 
er veel mensen in de gemeente die dit een doorn in het oog is. Zij 
halen een opruimsetje bij de gemeente en gaan afval ruimen op 
hun wandel- of joggingroute. Daarnaast wordt zwerfafval door 
de gemeente opgeruimd als er melding van wordt gedaan of als 
boa’s of wijkregisseurs van de gemeente zwerfafval tegenkomen. 

Samen zorgen voor een schone en gezonde leef-
omgeving
Om de kosten laag te houden nemen we soms maatregelen die 
niet populair zijn en waar weinig begrip voor is. We hopen 
met onze communicatie over afval opruimen en afval scheiden 
mensen te bewegen om samen voor een schone en gezonde 
leefomgeving te zorgen. Ook op scholen wordt hier les over ge-
geven en we delen opruimsetjes uit aan mensen die een steentje 
willen bijdragen aan een schone Hof. Daarvoor hebben we gro-
te waardering.  

Aanbesteding laadpalen Oost-Nederland naar Vattenfall InCharge
Vattenfall InCharge gaat ook de openbare 
ruimte van gemeente Hof van Twente voor-
zien van laadpalen voor elektrische auto’s. 
Nieuw is het proactief plaatsen van laadpa-
len, het plaatsen van laadpalen voor bestel- 
en buurtbusjes en datagestuurd plaatsen. De 
provincies Gelderland en Overijssel onder-
steunen gemeenten met deze aanbesteding 
bij de aanleg van voldoende laadpalen om 
de groei van het aantal e-aurto’s bij te hou-
den. Wethouder Harry Scholten: “Mooi dat 
we in de Hof nu vlotter laadpalen kunnen la-
ten plaatsen en daarmee het rijden van elek-
trische auto’s stimuleren.”

De volgende stap is het ondertekenen van 
de concessieovereenkomst.  
De gedeputeerden Helga Witjes (mobiliteit provincie 
Gelderland) en Tijs de Bree (energietransitie provincie 
Overijssel), zijn blij dat zoveel gemeenten hebben ingetekend voor deze concessie: 67 van in totaal 77  gemeenten uit beide provincies doen 
mee, inclusief gemeente Veenendaal.  Gemeenten zijn nauw betrokken bij deze aanbesteding. Vattenfall InCharge is inmiddels gestart met 
de voorbereidingen en e-rijders kunnen vanaf 15 maart al een aanvraag indienen. Het gaat om een concessie voor een termijn van 10 jaar,  
waar Vattenfall InCharge de eerste 3 jaar exclusief mag plaatsen. 

Proactief en data gestuurd plaatsen
In elke deelnemende gemeente worden jaarlijks een aantal laadpalen voor de vraag uit geplaatst op plekken waar vraag wordt verwacht. Het 
gaat per gemeente jaarlijks om aantallen tussen de 1 en 50 laadpalen, afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met 
een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s. “Die plekken zijn door gemeenten aangegeven op plankaarten. Dat leidt tot meer 
snelheid bij het plaatsen”,  aldus Helga Witjes. “We gaan bovendien op basis van het monitoren van de laadgegevens van laadpalen, ook 
datagestuurd laadpalen bijplaatsen als het verbruik  van een paal boven de 5000 kWh/jaar komt”, vult Tijs de Bree aan. 

Elektrische voertuigen
Tijs de Bree:  “In binnensteden zie je steeds meer elektrische voertuigen die moeten laden. Denk aan elektrische deelauto’s, bestelbusjes en 
buurtbussen”.Vattenfall InCharge gaat ook hiervoor laadpalen plaatsen, naast laadpalen in de publieke ruimte voor e-rijders zonder eigen 
oprit.  “Met deze concessie komen we ook aan die behoefte tegemoet, net als de vraag naar laadpalen op laadpleinen” aldus Helga Witjes. 

GO-RAL
Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de 
naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van deze gezamenlijke aan-
besteding. Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL). De GO-RAL valt onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). 

Gemeente stimuleert inwoners om deel te nemen aan landelijke 
campagne IkPas – 40 dagen geen druppel challenge

De dagen worden weer langer, misschien is de eer-
ste warme dag al aangebroken en zit je lekker bui-
ten in de tuin of op je balkon. Wat is er dan lekker-
der dan een koud biertje of rosétje in de zon. Dat 
hoort bij deze tijd van het jaar, toch? Of is het stie-
kem een gewoonte geworden? Gemeente Hof van 
Twente daagt je uit om mee te doen aan IkPas; zet 
je alcoholgebruik vanaf 2 maart op pauze. Word 
je bewuster van je drinkgedrag en ervaar wat een 
pauze doet voor je gezondheid. Doe jij ook mee met 
de 40 dagen geen druppel challenge? 

Uit de gezondheidsmonitor onder volwassenen en ouderen is 
gebleken dat in Hof van Twente  22% van de inwoners een 
overmatige drinker is van alcohol. Van overmatig alcoholge-
bruik is sprake als een man meer dan 14 glazen alcohol per 
week drinkt en een vrouw meer dan 7 glazen alcohol. Er is 
sprake van een zware drinker als een man 6 glazen alcohol 
drinkt en een vrouw 4 glazen alcohol. In Hof van Twente is 
12% van de inwoners een zware drinker. Gemeente Hof van 
Twente staat daarnaast op nummer 8 van een landelijk top 
10 van gemeenten waar het meeste overmatig alcohol wordt 
gedronken. De motie over overmatig alcoholgebruik vanuit de 
gemeenteraad kwam dan ook niet onverwachts. Zij heeft ons 
opgeroepen om meer aandacht te besteden aan overmatig 
alcoholgebruik en als gemeente deelname aan de landelijke 
campagne IkPas te stimuleren.

Bewuster van alcoholgebruik
Veel mensen drinken dagelijks alcohol. Dat kan variëren van 1 glas per dag tot (meer dan) 20 glazen per week. Vaak is dit gewoontegedrag. 
Een glas wijn of bier drinken is nu eenmaal lekker ter ontspanning. Maar wat nu als we 40 dagen helemaal geen alcohol drinken? Zou het 
moeilijk zijn om de alcohol te laten staan? Heeft het écht een positief effect op het lichaam? Vanaf nu kun je je inschrijven voor de 40 dagen 
geen druppel challenge. Samen met duizenden anderen ga jij de uitdaging aan. Met IkPas daag je jezelf uit om tijdens de 40 dagen geen 
druppel alcohol te drinken. Hierdoor word je je bewust van je alcoholgebruik en besef je dat dat glas wijn bij het eten een gewoonte is en 
geen bewuste keuze. Daarnaast merk je vaak ook fysieke voordelen. Je voelt je fitter, slaapt beter en verliest gewicht. 

IkPas helpt
Succesvol pauzeren tijdens de 40 dagen geen druppel challenge kan een uitdaging zijn. In die 40 dagen ligt er een dipje op de loer. Dankzij 
je aanmelding bij IkPas ontvang je tips, artikelen, recepten en badges die je helpen en stimuleren om 40 dagen geen alcohol te drinken. Je 
inschrijven voor de 40 dagen geen druppel challenge verhoogt de kans op een succesvolle alcoholpauze aanzienlijk. IkPas vraagt je namelijk 
niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik op pauze te zetten. Burgemeester Nauta en Wethouder van Zwanenburg 
geven het goede voorbeeld en zetten vanaf 2 maart hun alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Doe jij ook mee? 

Inschrijven
Nieuwsgierig geworden of jij de 40 dagen geen druppel challenge volhoudt? Meld je vanaf nu aan via https://ikpas.nl/regio/twente/
gemeente-hof-van-twente/. Doe alleen mee of als team. Stimuleer vooral je familieleden, vrienden of sportteam om ook mee te doen. Zo wordt 
de uitdaging voor iedereen leuker en makkelijker! 

www.hofvantwente.nl

Uiterlijk 21 januari konden huiseigenaren zich aanmelden voor het 
gratis laten maken van een warmtefoto. De gemeente heeft ruim 
1750 aanmeldingen ontvangen! De afgelopen weken waren er ge-
noeg avonden/nachten met gunstige weersomstandigheden (koud 
en droog) waarmee nu bijna alle warmtefoto's zijn gemaakt. Voor 
de meeste aanmeldingen staat het warmterapporten klaar. Deze 
week is begonnen met het versturen van de warmterapporten. 

Vrijdagavond 11 maart is er om 20.00u een digitale bijeenkomst 
voor mensen die graag meer toelichting willen over warmtefoto's 
in het algemeen of specifiek over hun eigen warmterapport.  Aan-
melden kan via Marianne Hutten: m.hutten@hofvantwente.nl of 
06-41008824. U krijgt dan de link toegestuurd. Vindt u een di-
gitaal overleg lastig? Neem dan even telefonisch contact op hoe 
we u op een andere manier toelichting kunnen geven. 

Update warmtefoto-actie: eerste 
warmtefoto's worden verstuurd 
en 11 maart digitale bijeenkomst

Speciale energiebonbons voor 
de 1000e verzilverde energiebon

Er zijn bijna duizend Energie-
bonnen Hof van Twente verzil-
verd! De huurders van Viveri-
on en Wonen Delden hebben 
deze bon begin januari thuis 
ontvangen. De Energiebon 
heeft een waarde van 80 
euro en kan besteed worden 
aan kleine energiebesparen-
de producten via de digitale 
energiebespaarshop of bij 
de winkels van Ten Dam (Del-
den), Probin, Hubo, Karwei 
(Goor) en de Welkoop (Mar-
kelo). De actie duurt nog tot 
en met 31 maart. Inmiddels 
is de 1000e verzilverde En-
ergiebon bijna een feit! Om 
deze mijlpaal te vieren, ligt 

in elke deelnemende winkel daarom een doos Energiebon-bons  
klaar. Wie weet krijgt u bij het inleveren van de Energiebon ook 
een doos Energiebonbons! Meer informatie over de energiebon 
op www.energiebonhofvantwente.nl

Let op: Gemeente vraagt geen 
medewerking voor plaatsen ad-
vertenties in gemeentemagazine 
of gemeentegids tegen betaling

We krijgen berichten dat bedrijven worden benaderd voor een ad-
vertentie in een gemeentemagazine. De gemeente brengt al jaren 
geen (jaarlijkse) gemeentegidsen of gemeentemagazines meer uit. 
Als u het verzoek van een dergelijke  firma ondertekent en terugstu-
urt, moet u het overeengekomen bedrag betalen. Ons advies is: ga 
niet op dergelijke verzoeken in. Twijfelt u of iets van of na-
mens de gemeente komt? Neem dan contact met ons op om dat te 
controleren. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0547-858585.

Verkiezingskrant
Drukkerij Unaniem uit Delden geeft binnenkort een verkiezings-
krant uit in samenwerking met de gemeente Hof van Twente. Deze 
verkiezingskrant  is op dit moment de enige uitgave namens de 
gemeente waarvoor uw medewerking kan worden gevraagd. Via 
onze website zullen wij u in de toekomst op de hoogte houden 
wanneer wij uw medewerking vragen voor een magazine of on-
derzoek. U kunt dan controleren of het verzoek klopt.
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Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Markelo, 
herziening Hemmelweg ong.' 
en beeldkwaliteitsplan

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van 
Twente het bestemmingsplan 'Markelo, herziening Hemmelweg 
ong.' gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan 'Woning-
bouw Hemmelweg Markelo' is ongewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente is voornemens om de locatie 
van de volkstuintjes aan de rand van Markelo te herontwikke-
ling naar 12 grondgebonden woningen. Het gaat daarbij om 
8 rijwoningen ten behoeve van een CPO-project en 4 twee-
aaneen gebouwde woningen. Door het ontbreken van de juiste 
gebruiks- en bouwregels past deze ontwikkeling niet in het gel-
dende bestemmingsplan. Om de voorgenomen ontwikkeling 
mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan 
opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 15 zienswijzen inge-
diend die hebben geleid tot aanpassing van het bestemmings-
plan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen door-

gevoerd. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan 
omschreven in de  'Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan 
‘Markelo, herziening Hemmelweg ong.’'.
Het beeldkwaliteitsplan is niet gewijzigd.
De vastgestelde plannen liggen van 24 februari 2022 tot en met 
6 april 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.MKHEMMELWEG-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde 

inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 ge-
noemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen be-
roep worden ingesteld. 

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.

Problemen door de hoge kosten 
voor gas en elektra? 
Vraag zo snel mogelijk hulp!

De rijksoverheid maakte in december 2021 bekend 
dat mensen met een laag inkomen een extra bedrag 
van ongeveer 200 euro krijgen, om zo de stijgende 
kosten van gas en elektra te kunnen betalen. Voor 
alle mensen in Nederland wordt de energiebelasting 
verlaagd.     

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal 
minimum) krijgen de komende maanden daarom éénmalig een 
extra bedrag van circa 200 euro, om de hogere kosten van gas 
en elektra te kunnen betalen. De gemeente Hof van Twente pro-
beert zo snel mogelijk te starten met het uitbetalen van dit extra 
bedrag van €200. Om dit te kunnen doen moet de gemeente 
wachten op een bericht van de Rijksoverheid, waarin de regels 
staan voor het toekennen van dit bedrag. 

Wie krijgen dit bedrag?
Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch van de 
gemeente. Andere inwoners van onze gemeente die in aanmer-
king komen – waaronder:  IOW-gerechtigden, AOW-gerechtig-
den zonder aanvullend pensioen (of alleen een klein pensioen) en 
zelfstandigen met een laag inkomen – kunnen zich straks bij de 
gemeente melden. 

Zodra u zich hiervoor aan kunt melden zullen wij daarover be-
richten plaatsen op onze website (www.hofvantwente.nl), in het 
Hofnieuws en op onze social media. Wij zullen u informeren hoe 
u dit éénmalige bedrag kunt aanvragen. Op onze website komt 
een daarvoor een aanvraagformulier.  

Nu al problemen?
Huishoudens met een laag inkomen die nu al tegen financiële 
problemen aanlopen kunnen financiële hulp aanvragen. U kunt 
bijvoorbeeld aan uw energiebedrijf vragen om een regeling. Of u 
kunt contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Werk 
en Inkomen. Dan kunnen we samen kijken naar een geschikte 
oplossing. 

Wanneer u in de problemen komt vraag dan zo snel mogelijk 
hulp. Dat voorkomt schulden. U kunt contact op met de medewer-
kers van onze afdeling Werk en Inkomen, telefoonnummer 0547-
858585. 

  



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                 Ontvangen op
Larenseweg 72, Markelo
het kappen van een eik                        15 februari 2022
Kuipersweg 8, Ambt Delden 
het legaliseren van grondwallen      28 januari 2022
Bentelosestraat 44, Bentelo 
het bouwen van een werktuigenberging              31 januari 2022
Hazendammerweg 2a, Diepenheim
het bouwen van een kapschuur               6 februari 2022           
Hogedijk 3a, Markelo
het bouwen van een bijgebouw          8 februari 2022           
Fluitekruid 37, Delden
het bouwen van een dakopbouw op de 
carport en berging                      14 februari 2022
Brummelhuisweg t.h.v. huisnummer 2, Markelo
het kappen van achttien beuken              15 februari 2022
Oude Rijssenseweg 20, Markelo
het plaatsen van een handelsreclame      24 januari 2022
Twickelerlaan 21, Ambt Delden
het plaatsen van een zonnecollector op het 
dak van de woning             7 februari 2022
Beldsweg 1b, Ambt Delden
het bouwen van een bijgebouw           10 februari 2022
Kiefteweg 2a, Diepenheim
het verbouwen van een kapschuur en het 
veranderen van een uitrit            9 februari 2022
Seinenweg 2, Markelo
het aanleggen van een toegangsweg    11 februari 2022
Rondweg [N346] ongenummerd, Diepenheim 
(nabij de parkeerplaats)
het plaatsen van een telecommast en een hekwerk  14 februari 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Stokkumerweg ongenummerd, Markelo                                                                        
het bouwen van een vierkapper en twee keer 
een twee onder één kap woning            26 maart 2022
Rozenstraat 25, Goor
het bestaande pand verbouwen naar 
vier appartementen                    26 maart 2022                                                               
Deldensestraat ongenummerd, Goor
het aanleggen van een uitrit            26 maart 2022
Heijinksweg 20a, Goor                                                                                    
het kappen van een eik (herplantverplichting)      25 maart 2022
Polmaten ongenummerd, Goor                                                                                    
het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
en het aanleggen van een uitrit                     29 maart 2022
Fluttert ongenummerd, Hengevelde                                                                                    
het bouwen van een woning (kavel 9)        30 maart 2022
Bronnincreef 10, Goor                                                                               
het kappen van een kersenboom (herplantverplichting) 30 maart 2022
Rectificatie; A. ten Hovestraat 12, Markelo                                                                                   
het aanleggen van een tweede uitrit dit moet zijn: 
het verplaatsen van een uitrit       24 maart 2022
Spenkelinksweg 4, Ambt Delden                                                                    
het bouwen van een kapschuur              31 maart 2022
Holterweg 25, Markelo
het bouwen van een woning             31 maart 2022
Beldsweg 21, Ambt Delden
het bouwen van een overkappingj               31 maart 2022
Volkering 16, Goor
het bouwen van een dakopbouw op een garage     1 april 2022
Sligsweg ongenummerd, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw             1 april 202

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Roerdompstraat ong. (t.h.v. huisnummer 6) , Goor                                         
het bouwen van woningen en een appartementengebouw 
met in totaal 23 huurwoningen (project Spoorpark)
Zomerweg ong. (nabij de rotonde aan de 
Klavermaten), Goor                                        
het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het aanleggen 
van een uitrit
Het Wegdam 3b, Hengevelde
het uitbreiden van een bedrijfspand 

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 

Löppinksweg 1, Markelo                                  
het veranderen van de activiteiten in het bedrijf
Het Wegdam 3b, Hengevelde                              
het uitbreiden van de bakkerij
Het Wegdam 3a, Hengevelde                             
het oprichten van een bedrijf

 

Verleende Omgevingsvergunningen 
(uitgebreid, 1e fase)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening 
                     Reactie totProodsweg 3, Ambt Delden                                               
het veranderen van het bedrijf                 6 april 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 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.

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) 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 Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen 
Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening     
                       Reactie tot
Spechthorstdwarsweg ong. 
(nabij huisnummer 10), Goor
het bouwen van een bedrijfspand               31 maart 2022

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze             
                        Reactie tot
Vossenbrinkweg 2, Delden
het verbouwen van een schuur tot een woning en het bouwen van 
een kapschuur            6 april 2022

Verleende Omgevingsvergunningen 
(uitgebreid, 2e fase)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening 
                     Reactie totProodsweg 3, Ambt Delden                                               
het bouwen van een ligboxenstal                 6 april 2022

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Vervolg
Hengevelde
-  Ontheffing geluid bruiloftsfeest op 6 mei 2022, Kerkstraat 2
  (11-02-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar, 7 Uren Rally op 25 juni 2022,
  diverse wegen (15-02-2022)

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

- Oude Haaksbergerweg 5 in Diepenheim (16-02-2022)
- Oude Rijssenseweg 20a in Markelo (16-02-2022)

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.

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

SFEERMAKER HUISKAMER VOOR AFDELING 
MET DEMENTERENDE BEWONERS
Ben jij diegene die gezelligheid 
kan brengen in de huiskamer, dan 
is deze vacature iets voor jou!

Omschrijving 
vrijwilligerswerk
Voor de bewoners maak jij het onderscheid, je hebt tijd voor 
extra aandacht, voor een praatje of een activiteit. Bijvoorbeeld 
samen de krant lezen een spel doen of wandeling maken. 
Naast jouw aanwezigheid als vrijwilliger is er altijd zorgper-
soneel aanwezig. 

Jouw profiel
- Je hebt affiniteit met mensen met dementie (PG)
- Je bent gastvrij
- Je bent gezellig 
- Je hebt een luisterend oor.

Werkuren per week/maand
In overleg, voorstel is 1x per week  1 a 1,5 uur.

Wij bieden
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing (wanneer corona dit toelaat), onkosten ver-
goeding en verzekering. Verder bieden wij een goede sfeer 
en gezelligheid.

Doelstelling organisatie
CarintReggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied 
van zorg, wonen, gezondheid en welzijn. Met het oog voor ieder 
mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit ver-
haal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, onder-
steuning en advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkhe-
den die hij/zij heeft, een zo waardevol mogelijk leven kan leiden.

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

Goor
-  Standplaatsvergunning verkoop vis en visproducten van woensdag 
t/m zaterdag in 2022, 2023 en 2024, De Höfte (14-02-2022)


