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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

Rijbewijs verlengen kan nu online

Zonder afspraak een vaccinatie
halen in de wijk

Inwoners die hun rijbewijs binnenkort moeten verlengen, kunnen dit 
voortaan online doen. 
Ook het toevoegen van een categorie of een her-afgifte aanvragen is 
voortaan online mogelijk.
 
Wilt u ook uw rijbewijs online verlengen? 

Via: hofvantwente.nl/rijbewijs vindt u naast aangesloten 
fotografen ook de volledige instructie. 

Wilt u uw rijbewijs voor de eerste keer aanvragen of is uw rijbewijs kwijt/
gestolen? 

Dan kan de aanvraag helaas niet online, maar moet u de aanvraag doen 
bij de balie van het gemeentehuis.

Zonder afspraak een coronavaccinatie halen is binnen-
kort ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in Markelo. 

Inwoners kunnen er ook terecht voor informatie. De pop-up locatie 
staat bij De Haverkamp, Stationsstraat 28 in Markelo op onder-
staande datum en tijd:

 • Vrijdag 2 september van 13.30 - 19.30 uur 

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente 
kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. 
Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om zich te laten 
vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen 
inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een eerste, 
tweede, booster- (vanaf 18 jaar), of herhaalprik (vanaf 60 jaar). 

Op de website staat beschreven voor welke prik men in aanmer-
king komt:https://www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/welke-co-
ronaprik-kan-ik-halen. Denk eraan legitimatiebewijs en een medisch 
mondkapje mee te nemen.

Informatiepunt
Belangrijk onderdeel van de pop-up vaccinatielocaties is het infor-
matiepunt. GGD-medewerkers staan klaar om mensen met vragen 
en twijfels te woord te staan. 

Kunt u niet op deze datum? Kijk op www.prikkenzonderafspraak.
nl. Op onze website staat een overzicht van alle GGD-vaccinatie-
locaties waar inwoners zich met en zonder afspraak kunnen laten 
vaccineren tegen corona: ggdtwente.nl/corona/corona-vaccina-
ties/de-corona-vaccinatie-locaties-en-openingstijden.

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

VRIJWILLIGER 
RESPIJTZORG 

Wil jij je inzetten 
als vrijwilliger, zo-
dat de mantelzor-
ger de zorg voor 
zijn/haar dierbare 
vol kan houden? 

Dan ben jij diegene 
die wij zoeken! 

De activiteiten variëren: wandelen, een spelletje doen, fietsen, gezel-
lig kletsen of een luisterend oor bieden.  
 
Door jouw inzet als vrijwilliger kan de mantelzorger de zorg langer 
volhouden en kan de hulpvrager langer thuis blijven wonen. Afhan-
kelijk van jouw wensen, mogelijkheden en beschikbaarheid zoeken 
we een hulpvraag die bij jou past. 

Jouw profiel
Je bent zorgzaam en hebt affiniteit met mantelzorg. Je bent gedul-
dig, beschikt over inlevingsvermogen en je wilt graag iets beteke-
nen voor een ander.

Werkuren per week/maand 
Gemiddeld twee à drie uur per week.

Wij bieden
Een vrijwilligersfunctie die voldoening en plezier biedt onder begelei-
ding van de coördinator van welzijnsorganisatie Salut. De mogelijk-
heid om je op dit vakgebied te oriënteren en je persoonlijke vaardig-
heden te vergroten. Jaarlijks aanbod van workshops en trainingen. 
Reiskostenvergoeding en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Doelstelling van de organisatie 
Salut is een professionele organisatie die zich inzet voor alle inwo-
ners van Hof van Twente, met als doel hun welzijn te verbeteren. Dit 
doen wij niet alleen, maar samen met onze vrijwilligers. We onder-
steunen individuen en het collectief, waarbij onze actieve aandacht 
vooral uitgaat naar mensen in een kwetsbare positie. Salut gelooft in 
de kracht van het menselijke contact. In persoonlijke gesprekken, in 
het bieden van een luisterend oor, in echt meedenken met de ander. 
Onze inzet is gericht op zelfredzaamheid, waar mogelijk werken we 
samen met andere partijen. 

BEKENDMAKINGEN24 AUGUSTUS 2022
Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op
Rouwelerweg 1, Ambt Delden
het kappen van een eik    15 augustus 2022
Proodsweg 7, Ambt Delden
het verbouwen van een kapschuur tot een 
personal trainingsstudio                   5 augustus 2022
Den Hof 10, Delden
het kappen van een berk                  16 augustus 2022
Grootholdsweg 1a, Bentelo
het wijzigen van het gebruik van de stal           25 juli 2022
Beukenlaantje 2, Markelo                                             
het verbouwen van een woning                    6 augustus 2022

RECTIFICATIE 
Aangevraagde omgevingsvergunningen:
Esweg 2b, Markelo
het legaliseren van het gebruik (het wijzigen van het gebruik van 
varkensschuur tot rioolontstoppingsbedrijf)               21 juli 2022

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

          Reactie tot
Hogedijk 3 a, Markelo
het bouwen van een bijgebouw              24 september 2022
Breukersweg 2, Goor
het aanleggen van een uitrit              27 september 2022
Markveldseweg 18a, Diepenheim
het tijdelijke plaatsen van een stacaravan      28 september 2022
Sperwerstraat 18, Goor
het bouwen van een schuur               29 september 2022
Bentelosestraat 28 a, Bentelo
het bouwen van een woning              29 september 2022
Brikkenweg 2, Markelo
het realiseren van een mestvergister              30 september 2022
Visschersdijk 2a, Markelo
het realiseren van een mestvergister             30 september 2022
Almelosestraat 7c, Ambt Delden
het bouwen van een bijgebouw            30 september 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage   

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Visscherdijk 2 a, Markelo
het plaatsen van een mono mestvergister

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
Visscherdijk 2 a, Markelo
het plaatsen van een mono mestvergister
Nijverheidsweg 15, Goor
het veranderen van activiteiten

Melding Besluit lozing
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Needseweg 8 a, Diepenheim
het lozen van huishoudelijk afvalwater

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 bin-
nen zes weken na verzenddatum van het besluit worden inge-
diend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit 
dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, 
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.

Vervolg
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.  

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 handtekening. 
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. Af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Ambt Delden
-  Vergunning Heerlijcke Vintage, Lage Eschweg 4, op 4 septem-
ber 2022 (22-08-2022)

Delden
-  Vergunning Bad Camping 2.0, De Mors 4, van 26 op 27 augus-
tus 2022 (16-08-2022)

Diepenheim
-  Vergunning jubileumfeest 75-jarig bestaan, Krommedijk 2 op 3 
september 2022 (16-08-2022).

Goor
-  Vergunning Nazomer koopjesmarkt op 2 en 3 september 2022 
in de Grotestraat. In verband hiermee zal de Grotestraat voor 
zover gelegen tussen de kruising met de Waterstraat en de krui-
sing met de Herman Heijermansstraat op 3 september 2022 van 
13.00 uur tot 18.00 uur worden afgesloten voor alle bestuurders 
in beide richtingen. Tevens zullen alle zijstraten uitkomend op 
het afgesloten gedeelte van de Grotestraat worden afgesloten 
ter hoogte van de Grotestraat. (17-08-2022)

Markelo
-  Vergunning Vogelschieten Elsenerbroek, Jan Broezeplein 1 op 
11 september 2022 (17-08-2022)

-  Vergunning Kipper Event, Domelaarsweg 3 op 9 en 10 septem-
ber 2022 (19-08-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(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 
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

www.hofvantwente.nl

Vrijwilligersvacature

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Zorgen voor iemand anders is vaak zwaar en intensief. Soms heeft 
de mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig. Als vrijwilliger neem 
je eens per week twee à drie uur de zorg over van mantelzorgers die 
langdurig en/ of intensief zorgen voor een naaste (bijvoorbeeld met 
een lichamelijke beperking of dementie). Bij respijtzorg horen geen 
zorgtaken maar gezelligheid en gezelschap.

Subsidieaanvraag 2023

Hebt u al subsidie aangevraagd voor 2023? Organisaties kunnen 
voor 2023 nog subsidie aanvragen tot 15 september 2022.
Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen en wat u 
daarvoor moet doen. 

•  Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten in 
2023 
Organisaties kunnen weer subsidie aanvragen voor jaarlijks terug-
kerende activiteiten. Deze subsidie is voor organisaties die ook in 
de voorgaande jaren een subsidie hebben ontvangen. Er zijn sub-
sidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, 
Buurtschappen, Promotie van de kernen en Recreatie & Toerisme. 

•  Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor 
   activiteiten in 2023

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

• Investeringssubsidie
U kunt een eenmalige investeringssubsidie aanvragen voor inve-
steringen die een bijdrage leveren aan het in stand houden van 
het beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommo-
daties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van 
verenigingen en/of stichtingen. Nadere informatie 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. 

Politie waarschuwt voor helpdeskfraude 

Het aantal gevallen van bankhelpdeskfraude is de laatste tijd sterk toegenomen. Bij deze vorm 
van oplichting doet een crimineel zich telefonisch voor als bankmedewerker en laat het slachtof-
fer denken dat hij/zij is gehackt. De slachtoffers van deze fraudevorm zijn voornamelijk mensen 
van boven de 50 jaar. 

Na het overtuigen van het slachtoffer dringt de crimineel erop aan om het geld te verplaatsen naar een zogenaamde ‘kluisrekening’ of 
‘veilige rekening’. Deze rekeningen bestaan niet. In werkelijkheid wordt het geld overgemaakt op de rekening van de oplichter zelf. Inmid-
dels zijn bij de politie al meer dan 800 slachtoffers bekend. Sommigen van hen zijn door deze fraudevorm hun hele pensioen kwijt of in 
de schulden geraakt. 

Verdenkt u helpdeskfraude? 

De politie waarschuwt niet te trappen in de stroom aan persoonlijke informatie, kennis en details. De belangrijkste regel blijft: een bank zal nooit 
per mail of telefonisch vragen naar inloggegevens, uw saldo of u verzoeken geld over te maken. Belt iemand op met zo’n verzoek? Bel dan 
zelf uw bank en controleer wat u zojuist werd verteld. Verdenkt u dat iemand anders slachtoffer is van bankhelpdeskfraude? Doe dan aangifte.  

Meer informatie over helpdeskfraude vindt u via: www.politie.nl – Ook kunt u hier aangifte doen.


