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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 - 13.00 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

Digitale nieuwbrief Twente Mileu

www.hofvantwente.nl

Win een warme trui met jouw foto

Op vrijdag 11 februari is het weer de lan-
delijke warme truiendag: eerst een warme 
trui aan voor de verwarming hoger gaat. 
Eén graad op de verwarming scheelt al 
gauw 5% op de energierekening. Goed 
voor portemonnee én het milieu dus! Elk 
jaar organiseert HofPower (het gemeente-
lijk schoolprogramma over duurzaamheid 
en techniek) de warmetruienwedstrijd. Kin-
deren ontwerpen de mooiste truien en de 
mooiste wordt ook afgedrukt op een trui 
voor de hele klas. Dit jaar waren er meer 
dan 1000 tekeningen. De winnende trui-
ontwerpen kwamen van Lauren en Rox. 

Wil je ook een warme trui winnen? Maak 
een foto van jezelf in een warme trui (mag 
bijvoorbeeld ook met de hele klas of het 
gezin) en stuur deze uiterlijk 12 febru-
ari (de dag ná de warme truiendag) naar 
info@hofpower.nl of post de foto op social 
media met de de hashtag @hofpower. On-
der de inzendingen verloten we een trui 
naar keuze van www.warmetruien.nl

Schoolpleinen groen én gezond 
met fruitbomen

Masterplan Op Stoom toont stevige ambities op het TSB-terrein

Gemeente Hof van Twente heeft de ambitie om in het Biodiversi-
teitsprogramma `Kleurrijk leven’ 35.000 bomen te planten. Om de 
verbinding met gezondheid te leggen kunnen op schoolpleinen ook 
fruitbomen en -struiken worden geplant. Scholen kunnen kiezen uit 
3 pakketten. Voor 28 januari kunnen scholen hun keuze doorgeven 
aan b.schuite@hofvantwente.nl. 

Gezonde leefstijl en voeding
In de visie ‘de Gezonde Verbinding’ is een gezonde leefstijl een 
belangrijk aspect. Daarnaast is in het preventieakkoord gezonde 
voeding een van de belangrijkste thema’s. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat ook in onze gemeente veel kinderen zijn met overgewicht. 
Ook is bekend dat niet alle kinderen iedere dag fruit eten. Door 
het planten van fruitbomen en -struiken komen gezonde voeding en 
biodiversiteit bij elkaar. Schoolpleinen krijgen meer biodiversiteit 
en kinderen leren hoe fruit groeit en kunnen van de vruchten eten. 
Scholen kunnen op deze manier ook gezonde voeding in hun les-
programma’s opnemen.

Verschillende keuzepakketten 
Basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs in Hof van 
Twente kunnen een pakket kiezen uit drie verschillende. De pakket-
ten vertegenwoordigen een waarde van € 500. 

Pakket 1: Appelbomen om van te smullen  
Dit pakket bevat 3 of 4 appelbomen (stamomtrek 16-18 cm), een 
zak goede aarde om de boom in te planten en per boom 2 boom-
palen met band. Ook informatie over planten en snoeien zit bij het 
pakket. De appels kunnen worden geoogst in september - oktober                                                                

Pakket 2: Struiken om van te smullen    
Dit pakket bevat 15 tot 20 struiken, palen en ijzerdraad om de 
fruitstruiken te leiden.  De soorten zijn onder andere: blauwe bes 
(Pink lemonade) , honingbes (Lonicera caerulea), kiwibes (Actinidia 
arguta 'Kokuwa) deze doet het goed tegen de zuidmuur van de 
school, rode braam (Rubus ’tayberry’), framboos, vlierbes (Sam-
bucus nigra ‘hashberg’), doornloze braam (Rubus fruticosus ’thorn-
free’). De vruchten kunnen worden geoogst na de zomervakantie. 
Informatie over planten en onderhoud zit bij het pakket. 
 
Pakket 3: Aardbeien en Rabarber 
Rabarber en aardbeien zijn een verrassend verfrissende combina-
tie en tegelijk te oogsten, ongeveer half juni. Dit pakket bevat 2 
bakken op poten, 20 aardbeienplanten en 4 rabarberplanten, plus 
aarde voor in de bakken. Informatie over planten en onderhoud zit 
bij het pakket. 

Meer informatie of geen groene vingers?
Als er vragen zijn over de actie of over het planten dan kan de 
school contact opnemen met Bas Schuite via 0547- 85 85 85 Of 
b.schuite@hofvantwente.nl of met Ina van de Riet via info@groene-
loperhofvantwente.nl

Expositie ‘Wij doorbreken de 
cirkel van geweld’ in gemeente-
huis Hof van Twente 

Van 26 januari tot 16 februari 2022 is, in de publieks-
hal van het gemeentehuis Hof van Twente, de tentoon-
stelling ‘Wij.... doorbreken de cirkel van geweld’ te 
zien. Deze expositie maakt huiselijk geweld en kin-
dermishandeling bespreekbaar op een eenvoudige, 
laagdrempelige manier. De expositie wil een bijdrage 
leveren aan het uit de taboesfeer halen van huiselijk 
geweld. De expositie is een onderdeel van het pro-
gramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Burgemeester 
Ellen Nauta zegt: “Huiselijk geweld is iets waar je lie-
ver niet mee naar buiten treedt, het gebeurt achter de 
voordeur en er is (als je het gesprek al begint) altijd 
twijfel of je vermoedens wel kloppen. Toch is het vaak 
een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de 
simpele vraag: ‘Gaat het goed met je? of ‘Wat kan ik 
voor je doen?’, die impact heeft en er mede voor kan 
zorgen dat de vicieuze cirkel van geweld wordt door-
broken.” 

Jaarlijks wordt een grote groep volwassenen en kinderen slachtof-
fer van fysiek en/of seksueel geweld. Dit treft ongeveer 5,5% van 
de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Ook in Hof van 
Twente komt dit regelmatig voor. Wethouder Pieter van Zwanen-
burg vertelt: “Het gaat daarbij vaak om geweld dat werd gepleegd 
door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex-)partner 
of huisvrienden. Het gebeurt vaak niet in de openbaarheid. Dat 
maakt het extra moeilijk.”  

Expositie  
De expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ maakt met 
behulp van 30 krachtige portretten en de daarbij behorende indrin-
gende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishande-
ling overal voor kunnen komen, dat het niet mag en dat het niet oké 
is. We kunnen niet meer wegkijken en doen alsof het niet bestaat. 
Of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen. Nee, 
WIJ kunnen iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stap-
pen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. De ex-
positie geeft inzichten en voorbeelden hoe wij de cirkel van geweld 
kunt doorbreken. Kijk voor meer informatie op de website:  
Geweld hoort nergens thuis | VNG

In verband met corona is de expositie zo ingericht, dat deze zo-
wel aan de buitenzijde als binnen in het gemeentehuis is te zien. 
De expositie in het gemeentehuis is te bezoeken van 26 januari 
tot 16 februari 2022, tijdens de reguliere openingstijden van het 
gemeentehuis. Vanzelfsprekend respecteren we bij deze expositie 
de geldende COVID-maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld 
voor publieke ontmoetingen tussen mensen. Wij verzoeken u bij 
een bezoek aan de expositie deze regels in acht te nemen. 

Hulp nodig?
Hebt u zelf hulp nodig i.v.m. mishandeling in uw eigen omgeving? 
Neem dan contact op met: Veilig Thuis Twente (VTT): Dit kan gratis 
via de chat (anoniem) met een medewerker voor advies. De chat 
is open van 9 tot 17 uur. U kunt VTT ook 24/7 gratis bellen op 
0800- 2000. 
Bij direct gevaar, bel 112. 
U kunt ook contact opnemen met de gemeente, specifiek team Zorg 
of team Jeugd.  

Vanaf juli 2022 verandert de manier van afval inzamelen. De oranje 
container voor verpakkingen (o.a. blik, plastic verpakkingen, drink-
pakken) wordt dan een keer per drie weken geleegd. De groene 
container voor gft (groente, fruit en tuinafval) een keer per twee we-
ken en de grijze (voor restafval) een keer per maand. Wilt u op de 
hoogte zijn van alle nieuws over afval in Hof van Twente? Abonneer 
u dan op de nieuwsbrief van Twentemilieu! 

Behoud en hergebruik van oude industriële panden voor wonen en werken. De bouw van wel 300 nieuwe wonin-
gen voor onze inwoners. En dat gelegen rondom het nieuwe stadspark van Goor. Deze mooie plannen staan in het 
Masterplan Op Stoom, het ambitiedocument voor het gebied van de oude Twentse Stoomblekerij. Het Masterplan laat 
zien wat de mogelijkheden zijn om te wonen aan het stadspark en te wonen en werken in de zogenoemde Fabriek. 
Het groene stadspark vormt het hart van het gebied waar ook het water van de Regge een belangrijke rol krijgt. Het 
college biedt het Masterplan deze week aan aan de gemeenteraad. Die vergadert hierover op 8 februari. 

Het Masterplan is opgesteld door het team van landschapsarchitect en oud-Gorenaar Berno Strootman in samenwerking met de gemeente. 
Hierbij is de waardevolle inbreng meegenomen van onder andere de ondernemersvereniging Goor Collectief, de Denktank Op Stoom en 
andere partijen als het Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en Erfgoedcommissie.

Gebied in drie delen
Het masterplan verdeelt het gebied in drie delen: 
•  De Fabriek: de oude fabrieksgebouwen. Deze zijn gemaakt voor de functionaliteit 

van de fabriek en daardoor niet een-op-een in te zetten voor wonen en onderne-
men. Maar er zijn wel degelijk kansen om ze te transformeren. Belangrijk daarbij 
is dat ze het verhaal van TSB blijven vertellen. Een deel van de bestaande bebou-
wing willen we laten staan. Dat wordt aangevuld met nieuwbouw voor wonen en 
werken. De stijl moet de sfeer van De fabriek versterken.

• Stadspark voor iedereen: Het TSB-terrein heeft een groot groen gebied in een 
stedelijke omgeving. Dit is een uitgelezen kans voor een stadspark. Hoe dat park er 
precies uit zal komen te zien is voor een later moment. Het zou goed zijn als een aan-
tal onderdelen zoals de nieuwe Stadsregge, historische elementen zoals de pomp-
huisjes en waterbekkens en bestaande bomen daar een plek in krijgen of houden. 

•  Parkranden: De parkranden gaan plaats bieden aan verschillende typen woningen. De ene parkrand is de andere niet, dus per rand moet 
worden bekeken wat het beste past bij dat gebied. De woningen zullen interactie krijgen met het park. Gedacht wordt aan verschillende 
typen woningen, zodat een levendig beeld ontstaat. De Zuidrand wordt als eerste bebouwd, met onder andere de voormalige zwembad-
locatie. Daarna is de Noordrand aan de beurt. 

Van Masterplan naar praktijk
Het Masterplan geeft op hoofdlijnen aan hoe het terrein ingedeeld kan worden en welk karakter het gebied zou moeten krijgen. Het plan is 
te vinden op de website van project Op Stoom: www.gooropstoom.nl. Wanneer het Masterplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, 
wordt dat in fasen nader uitgewerkt. Dat is bovendien het startschot voor de voorbereiding voor de eerste woningbouw van de in totaal 
zo’n 300 woningen. Dat begint onder andere met het bestemmingsplan van de voormalige zwembadlocatie. Ook zijn er gesprekken met 
ondernemers over het invullen en restaureren van de panden met historische waarde. In deze panden op de zogenoemde Fabriek is straks 
een mix te vinden van wonen en werken.

Ontwerp woonrijp maken Heeckeren, fase 1A definitief 

Aanmelden voor Junior 
Energiecoach kan weer

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ont-
werp vastgesteld voor het woonrijp maken van het laatste 
gedeelte van de wijk Heeckeren, fase 1A, in Goor. In de ko-
mende periode worden de voorbereidingen getroffen zodat 
de uitvoering in maart 2022 kan starten. 

Begin 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het woonrijp maken 
van het laatste gedeelte van de wijk Heeckeren, fase 1A. Hiervoor is een 
ontwerp opgesteld. Dit ontwerp heeft in de periode van 8 februari tot en 
met 3 maart 2021 ter inzage gelegen. Op deze ter inzagelegging zijn 33 
reacties binnengekomen. Het merendeel van de mensen die hebben gere-
ageerd wil graag dat de bouwweg naar bedrijventerrein Zenkeldamshoek 
wordt omgezet naar een voet-/fietspad. Daarmee blijft de verbinding tus-
sen de wijk en het industrieterrein in stand. In het aangepaste ontwerp is 
dit voet-/fietspad nu opgenomen. Wij concluderen dat het ontwerp nu 

op hoofdlijnen gedragen wordt. Wij gaan daarom beginnen met de uitvoering van het woonrijp maken. Het college van burgemeester en wet-
houders heeft het aangepaste ontwerp inmiddels vastgesteld; dat is hiermee definitief. Het definitieve ontwerp is in te zien op de website van de 
gemeente: www.hofvantwente.nl. Daar is ook een overzicht te zien is van de binnengekomen reacties.
 
Wij werken nu aan de voorbereidingen voor het woonrijp maken. Met het woonrijp maken worden de wegen, uitritten en trottoirs aangelegd, 
wordt verlichting (bij)geplaatst en worden de wadi’s, daar waar nodig, opnieuw geprofileerd. Met het woonrijp maken is Heeckeren, fase 1A, 
afgerond en komt daarmee in een beheerfase terecht. Inmiddels zijn alle kavels in fase 1A uitgegeven. Enkele woningen moeten nog worden (af)
gebouwd. 

De werkzaamheden voor het woonrijp maken starten naar verwachting in maart 2022. De verwachting is dat de uitvoering ongeveer 2 maanden 
duurt, mede afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Over de precieze planning volgt te zijner tijd meer informatie. 

Meer informatie 
Contactpersoon voor deze werkzaamheden is de projectleider uitvoering: Martijn Harbers. Martijn is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoon-
nummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

De inschrijving voor een nieuwe ronde Ju-
nior Energiecoaches is geopend! Uiterlijk 
27 februari kunnen klassen en gezinnen 
zich inschrijven om mee te doen aan dit 
energiebespaarspel. Kinderen kunnen dus 
via school én thuis meedoen. In vijf weken 
tijd wordt elke week een leuke én leerzame 
energieopdracht uitgevoerd: van stekkerex-
peditie tot een lampenjacht. Allemaal onder 

het motto 'met energie kun je lachen!'. Deelname vraagt ongeveer 
een kwartier tot half uur per week tijd.

Door heel Nederland zijn inmiddels al 3.200 junior energiecoa-
ches met een diploma. Ook in Hof van Twente hebben al ruim 250 
kinderen een diploma gekregen! Er wordt steeds met verrassend 
veel fanatisme meegedaan aan de weekopdrachten! Het school-
programma van de gemeente (HofPower) volgt de deelnemers bij 
de uitvoer van de opdrachten. Deelname kan met de klas of met 
het gezin. Deelname aan Junior Energiecoach is gratis, aanmelden 
kan uiterlijk 27 februari via de website www.juniorenergiecoach.
nl. Het spel start 4 maart. Meer informatie via Marianne Hutten: 
info@hofpower.nl of 06-41008824.

Gemeente mailt veilig met Zivver 
Voor het veilig versturen van privacygevoelige infor-
matie per mail gebruikt de gemeente Hof van Twente 
het programma ZIVVER. Dit programma versleutelt 
e-mailberichten met vertrouwelijke inhoud, zoals een 
burgerservicenummer of andere privacygevoelige of 
vertrouwelijke gegevens. Alleen de verzender en de 
ontvanger kunnen dan de informatie in de mail le-
zen. Wilt u meer weten kijk dan op de website van 
de gemeente en typ ‘Zivver’ of ‘veilig mailen’ in de 
zoekbalk. 

Meer bomen in Hof van Twente!

Meer bomen in Hof van Twente!
Wilt u zaailingen van bomen oog-
sten of planten op uw grond? Of 
wilt u meer weten over bomen of u 
aanmelden als vrijwilliger om in de 
natuur aan de slag te gaan? Kijk 
dan op meerbomen.nu bij Hof van 
Twente!  Iedere zaterdag in januari 
en februari wordt er geoogst. 
Aanmelden kan op 
meerbomen.nu/hofvantwente 
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Informatie om te reageren 

Bezwaar  
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet eens 
bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-
zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.  

Beroep  
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de 
beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na 
bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland 
te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank 
tegen besluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. 
Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze 
is ingediend tegen het ontwerpbesluit.  

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-
reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-
spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

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

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk 
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.

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

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
Needseweg 1, Diepenheim                                                                           
het kappen van een populier            26 februari 2022
(herplantverplichting)      
Hochtweg 5, Markelo
het kappen van een eik                         26 februari 2022
(herplantverplichting)                                                                
Langestraat 70, Delden
het vervangen van brandwerende scheidingswanden       
       26 februari 2022
Wooncomplex ’t Ickert, Delden                                                                                    
het vervangen van brandwerende scheidingsmuren                                                             
       26 februari 2022   
Bolscher 17, Hengevelde                                                                                      
het bouwen van een helft van een twee onder één kap woning 
(kavel 69)           2 maart 2022   
Bolscher 19, Hengevelde                                                                                   
het bouwen van een helft van een twee onder één kap woning 
(kavel 68)               2 maart 2022                                                              
Oude Borculoseweg 2, Markelo                                                                                      
het tijdelijk bewonen van een bijgebouw             2 maart 2022                                                               
Welbergsweg ongenummerd, Ambt Delden                                                                                      
het kappen van een eik            2 maart 2022
Veldmolen 6, Delden                                                                                    
het kappen van een boom       23 februari 2022                                                              
De Hulpe 1, Markelo                                                                                   
het bouwen van een bijgebouw           4 maart 2022                                                                                                                            

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Molenstraat 80, Delden                                            
het herbouwen van de Eschmolen
Bolscher ongenummerd, Hengevelde                                            
het bouwen van een dubbele woning (kavel 39) 
Schuttenweg 11, Ambt Delden                                           
het bouwen van een bijenstal

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                  Ontvangen op
Bentelosestraat 24 a, Hengevelde
het verbouwen van een schuur tot een gastenverblijf                     
          12 januari 2022
St Annabrinkstraat 29, Delden  
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning                                 13 januari 2022
Dalkruid 9, Delden  
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van een woning                                    14 januari 2022
Bergweg t.h.v. huisnummer 44, Markelo
het kappen van bomen               19 januari 2022           
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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 SAS 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

KRINGLOOP ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR 
DIVERSE TAKEN 

Geef jij afgedankte spullen graag een nieuwe kans?

Omschrijving vrijwilligerswerk
Bij de kringloop zijn veel verschillende taken, in overleg bekijken we 
wat het beste bij je past. Er is een grote diversiteit aan taken. Ophalen 
en wegbrengen (rijden met de bus), verwerken van inname, uitzoe-
ken in het magazijn, inrichten van de winkel/ een specifieke afdeling 
of werken achter de kassa. Er is ruimte voor iedereen om te werken 
binnen eigen mogelijkheden. We zijn samen een team en maken 
gebruik van elkaars kwaliteiten.

Jouw profiel
Je houdt van aanpakken en je wilt graag iets betekenen voor de 
maatschappij, duurzaamheid, voor mensen én voor dieren.

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

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

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

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

INFO

GEMEENTERAAD

Pexip videovergaderen raads-
vergadering dinsdag 8 februari 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de 
gemeente Hof van Twente op dinsdag 8 februari 2022 om 
19:30 uur en uitgaande van de huidige coronamaatregelen 
zal de vergadering digitaal plaatsvinden via Pexip video-
vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan. 

De voorzitter,
Was getekend
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1.   Opening en mededelingen
  
2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering 
      van 18 januari 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.   Vaststellen bestemmingsplan Diepenheim, 
      herziening Ruimersdijk 74

9.    Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 
      Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 48-50
      Hengevelde

Meningvormend

10.  Financieringsverzoek SBR en verlenging verblijf SmallSteps 
B.V. locatie Toonladder

11.   Vaststellen bestemmingsplan 
      'Markelo, herziening Hemmelweg ong.'

12. Participatiebeleid en Verordening Inspraak en Participatie 

13. Masterplan TSB

Besluitnemend

14. Warmtetransitievisie gemeente Hof van Twente 

Ontwerpbesluit onttrekking open-
baar verkeer – vier onbewaakte 
spoorwegovergangen te Goor                                                                    

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 18 januari 2022 de 
volgende vier ontwerpbesluiten genomen voor de onttrekking van 
weggedeelten aan de openbaarheid (dat betekent dat deze weg-
gedeelten niet meer toegankelijk zullen zijn):
•  Grensweg in Goor, weggedeelte van wegnummer 302 uit de we-

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

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

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

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

Het Rijk heeft het streven om het aantal Niet Actief Beveiligde Over-
wegen (NABO’s) uiterlijk in 2023 terug te brengen tot nul, omdat 
deze onbeveiligde overwegen gevaarlijke situaties met zich mee-
brengen. Het Rijk heeft ProRail gevraagd deze taakstelling te rea-
liseren. Binnen de gemeente Hof van Twente liggen 13 NABO’s. 
Daarvan zijn 5 NABO’s niet openbaar toegankelijk en deze worden 
volledig door het Ministerie van IenW gefinancierd. De overige 8 
NABO’s zijn openbaar (toegankelijk. ProRail heeft samen met de ge-
meente gewerkt aan een maatregelenpakket voor deze 8 NABO’s.  

Verleende Omgevingsvergunning 
(uitgebreid)                                               

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
Kerkplein 3, Delden                                                                         
het vergroten van een bestaande uitbouw      10 maart 2022    

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 
Slaghekkenweg 2, Bentelo                                           
het veranderen van het bedrijf

Melding mobiel puinbreken 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 
Slaghekkenweg 21, Bentelo                                         
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, periode vanaf 
1 februari 2022

Ambtshalve wijziging gegevens 
verblijf en adres Wet 
basisregistratie personen (BRP)

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-
nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-
nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-
sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven 
naar het adres: onbekend. 

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben 
dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de 
verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid ge-
geven. Daarom heeft ons college besloten de volgende personen 
uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar 
het adres: onbekend. 

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

A. Mîrzan

M. Apīns

T. de Kok

Onbekend

Onbekend

Onbekend

18-01-2022

18-01-2022

19-01-2022

28-12-2021

28-12-2021

27-12-2021

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

- Eschweg 1a in Bentelo, 10-01-2022 tot 10-01-2024 (10-01-2022)
-   1e Zomerdijk 4 in Diepenheim, 19-01-2022 tot 19-01-2024 (19-
01-2022)

-  Dorreweg 4 in Hengevelde, 19-01-2022 tot 19-01-2024 (19-01-
2022)

- Ovinksweg 4 in Markelo, 19-01-2022 tot 19-01-2024 (19-01-2022

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.

Vervolg
Voor de uitvoering van dit maatregelenpakket is voor bovengenoem-
de vier weggedeelten onttrekking aan de openbaarheid noodzakelijk.

Procedure
Het ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd op grond 
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (artikel 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht, Awb). Tijdens deze periode kunt 
u zienswijzen kenbaar maken. De ingediende zienswijzen worden 
door de gemeenteraad betrokken bij de definitieve besluitvorming 
over de onttrekkingen.  Tegen de definitieve besluiten staat voor be-
langhebbenden beroep open. Het definitieve besluit wordt meege-
deeld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.  
 
Ter inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 26 januari 2022 tot en met 9 
maart 2022 voor iedereen ter inzage en tijdens openingstijden in 
het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 in Goor. Voor de ope-
ningstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen of 
telefonisch met 0547-858585. Postadres Gemeente Hof van Twente, 
Postbus 54, 7470 AB Goor.
 
Zienswijzen
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid, 
wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-
besluit  kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of 
schriftelijk zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Hof van 
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Melding aanleg gesloten bodem-
energiesysteem buiten inrichting

Enterbroekweg 14, Markelo                                            
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem


