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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 
(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 
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

Sanering asbest in achter-
tuinen Lijsterstraat Goor

Gruttostraat en Nachtegaalstraat 
tijdelijk afgesloten

Op maandag 7 november 2022 start Project-
bureau Bodem Asbest Sanering (BAS) met 
het opruimen van het asbest in de bodem in 
een aantal achtertuinen aan de Lijsterstraat 
in Goor. De Gruttostraat en de Nachtegaal-
straat worden tussen de Lijsterstraat en de 
Merelstraat tijdelijk afgesloten. Het Project-
bureau BAS voert de werkzaamheden uit in 
opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Omleidingen en afzetting 
Gruttostraat en Nachtegaalstraat
Projectbureau BAS heeft in samenwerking 
met de gemeente Hof van Twente en de 
aannemer een plan voor de omleidingen 
gemaakt. 

Van 7 november – 2 december: 
is de Gruttostraat tussen de Lijsterstraat en 
de Merelstraat afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer en fietsers.

Van 5 december tot half januari 2023: 
is de Nachtegaalstraat tussen de Lijsterstraat 
en de Merelstraat afgesloten voor gemoto-
riseerd verkeer en fietsers. Tijdens de kerst-
vakantie is de Nachtegaalstraat gewoon 
toegankelijk.

De omleidingen staan met borden aangege-
ven. Direct omwonenden hebben een brief 
ontvangen.

Projectbureau BAS
Projectbureau BAS is een overheidsproject-
bureau en ruimt het asbest in de bodem op 
voor de provincie Overijssel en de gemeen-
ten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en 
Wierden.

Vragen of meer informatie
Met vragen of voor aanvullende informatie 
kunt u contact opnemen met Projectbureau 
BAS.Dit kan per mail: bas@hofvantwente.nl 
óf telefonisch: 0547-858585.

‘Goed boeren in Hof van Twente’: mini-documentaire, 
VrijMiBo en nieuwsbrief 

Het buitengebied van Hof van Twente is volop in ontwikkeling. Monomestver-
gisting start bij meerdere bedrijven, bermen stonden deze zomer ondanks de 
droogte toch vol met de mooiste veldbloemen, agrariërs werken aan biodiver-
siteit door kruidenrijk grasland, oude gebouwen worden opgeruimd en er ligt een 
plan om onze weidevogels nog meer te beschermen. Het is maar een greep uit al-
les wat er speelt en wat benoemd wordt in de nieuwste nieuwsbrief ‘Ons Buiten-
gebied’ van gemeente Hof van Twente. Nieuw is de mini-documentaire over een 
ondernemer in onze gemeente. Dit keer laat  Gerrit Dubbelink zijn bedrijf zien en 
geeft hij zijn visie. Ook nieuw is de VrijMiBo (Vrijdagmiddagborrel) voor boeren. 
Meer weten?
De nieuwsbrief ‘Ons Buitengebied’ is te lezen via https://www.hofvantwente.nl/buitengebied. 
Hier is ook de eerste mini-documentaire ‘Goed Boeren in Hof van Twente’ te vinden en 
is aanmelden voor de digitale nieuwsbrief mogelijk. Meer weten of zelf VRIJMIBO’s voor 
boeren organiseren? Of kent u een verhaal wat zeker vertelt moet worden in een volgende 
mini-docu Goed Boeren in Hof van Twente? Neem dan contact op met Wilco Pasman via 
w.pasman@hofvantwente.nl of 06-28199669.

Maak gebruik van de actie Poen voor Groen

Let op: laatste mogelijkheid, de actie loopt tot 31 december 2022 maar op = op! 
Via Poen voor Groen krijgt u namelijk tot € 50,- terug na aankoop van bij-
voorbeeld LED-verlichting, isolatiemateriaal of een slimme thermostaat. Ook 
verlaagt u per direct uw energierekening. Kleine moeite, groot rendement!
Een rekenvoorbeeld
Stel, u koopt een set sfeervolle, dimbare LED-lampen voor € 48,-. Vraagt u dit bedrag terug via 
de Poen voor Groen actie, dan kost de aanschaf u dus niets. De eerste € 48,- heeft u hiermee 
al verdiend. Omdat u uw oude, niet zuinige lampen vervangt door energiebesparende LED-
verlichting, bespaart u ook nog eens zo‘n € 44,- op uw jaarlijkse energierekening. Bovendien 
gaan deze LED-lampen ook nog eens 10 tot 15 jaar mee. Tel uit uw winst!
Poen voor Groen
De actie Poen voor Groen wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd 
namens de gemeente Hof van Twente. De campagne is erop gericht om mensen bewust te 
maken dat energie besparen een kleine moeite is die meteen geld oplevert. De actie loopt t/m 
31 december 2022. Kijk voor meer informatie op www.poenvoorgroen.nl.
Meedoen is simpel...
1. Meld u aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
2. Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
3. Dien de kassabon in op de actiesite
4. Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. 50 euro) terug op uw bankrekening
Meer informatie
Op de actiewebsite vindt u meer over de actie, de partijen die meedoen en de voorwaarden. 
Ook kunt u contact opnemen met: 
Projectteam Poen voor Groen, Nathalie Thoonsen
06-11 288 910 | n.thoonsen@duurzaamthuistwente.nl
Duurzaam Thuis Twente
088 1850130 (algemeen infonummer) | info@poenvoorgroen.nl

Wilt u een duurzaamheids-
advies voor uw huis? 
Raadpleeg een energiecoach! 

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

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

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties 
bij het werven van vrijwilligers.
Wil je graag ervaring opdoen, 
anderemensen 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

ENTHOUSIASTE PIANIST VOOR 
ZANGAVOND @ ANHOLTSKAMP
Speel jij piano, lukt het jou om een 
aantal liedjes (vooraf bekend) mee 
te spelen en hou je ervan anderen 
een fijne avond te bezorgen? Dan 
maken wij heel graag gebruik van 
jouw muzikale talent!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Elke laatste vrijdag van de maand orga-
niseert de Protestantse Vrouwendienst 
Markelo een gezellige zangavond in de 
Anholtskamp in Markelo, in ontspannen 
sfeer. Voor de pauze is er een korte dienst, 
waarin een aantal christelijke liedjes wordt 
gezongen. Na de pauze is het tijd voor 
oud-hollandse liedjes en een verhaal/
gedicht in het dialect.

De liedjes worden begeleid door een 
piano. Momenteel zijn er 3 pianisten die 
de avond per tourbeurt begeleiden en we 
zijn op zoek naar een extra pianist ter 
uitbreiding van het pianisten-team.

Jouw profiel
• Je speelt piano
•  Je hebt het in je om je een aantal liedjes 

eigen te maken
•  Je vindt het leuk om een zangavond te 

begeleiden op de piano
•  Je bent sociaal en vindt het leuk om 
  anderen een mooie avond te bezorgen
 
Werkuren per week/maand
In overleg begeleid je 3 a 4 keer per jaar 
een dienst. 
De dienst duurt van 18.45-19.45, om 
18.30 wordt er koffie gedronken. 

Wij bieden 
• Een gezellig team
• Een goede sfeer en gezelligheid
• Reiskostenvergoeding
•  Een vergoeding van 25 euro per 
   speelbeurt

Doelstelling van de organisatie 
De Protestantse Gemeente Markelo wil 
een open en gastvrije gemeente zijn, die 
in verbondenheid met de traditie waar-
in wij staan, zoekt naar een eigentijdse 
vertolking van de christelijke boodschap, 
en is betrokken op de ander.



Waar moet LEADER zich op richten in de komende 
vijf jaar? Kom naar het PROAT-café! 

Wat heeft het platteland van Zuidwest Twente de komende 
jaren nodig? 

Waar gaan we mee aan de slag? Dat is aan u!

In vier PROAT-cafés gaan we op zoek naar de kansen en uit-
dagingen die er zijn in Zuidwest Twente én waar LEADER zich 
op moet richten komende vijf jaar. Zo maken we samen een 
nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de periode 
2023 - 2027 waar alle nieuwe projectideeën dan aan worden 
getoetst. Doet u mee?
 
De huidige LEADER-periode startte in 2015 en loopt tot en met dit jaar. Van 
2015 tot en met nu hebben meer dan 40 vernieuwende projecten van men-
sen uit het gebied een bijdrage gekregen. En dat heeft gezorgd voor een 
totale investering van ruim 9 miljoen euro! Daarvan is twee derde afkomstig 
van de initiatiefnemers zelf (inclusief duizenden vrijwilligersuren) en één der-
de bestaat uit LEADER-subsidie. De LEADER-projecten hebben mooie voorzie-
ningen, extra arbeidsplaatsen en nieuwe bedrijfsactiviteiten opgeleverd. 

De leden van de Lokale Actie Groep, bestaande uit inwoners en bestuurders 
uit het hele gebied, denken met initiatiefnemers mee en beoordelen de in-
gediende projecten. Voor de periode 2023 - 2027 beginnen we voor een 
nieuwe LOS weer bij het gebied: bij de inwoners, ondernemers en organi-
saties in Zuidwest Twente. In vier PROAT-cafés gaan we met elkaar op zoek 
naar wat er speelt in ons gebied, wat er nodig is en wat LEADER daarin kan 
betekenen de komende vijf jaar.

Dus: bent u betrokken bij het platteland van Zuidwest Twente? 
Heeft u kennis van wat er speelt in het gebied en wat er nodig 
is? Heeft u een idee hoe we daarmee aan de slag kunnen? 

Kom dan naar één van de PROAT-cafés! 

Kunt u niet deelnemen maar wilt u wel een bijdrage leveren? Vul dan de 
vragenlijst in die u vindt op de website https://leaderzuidwesttwente.nl/
leader-2023-2027

De LEADER-werkwijze wordt uitgevoerd door een Lokale Actiegroep (LAG). 
Deze bestaat uit inwoners met diverse achtergronden, die initiatiefnemers hel-
pen hun geweldige idee goed te overdenken en op papier te krijgen. Dat 
doen ze vanuit hun betrokkenheid bij de samenleving en met hulp van het 
LEADER netwerk. Voor de nieuwe LOS zoeken we straks ook een nieuwe LAG. 
Kent u iemand of bent u zelf iemand die dat leuk zou vinden? Mail dan naar 
lag@leaderzuidwesttwente.nl of laat een berichtje achter op de website.

De PROAT-cafés vinden verspreid over het gebied plaats en één van de cafés is online. 
Kom gerust binnenlopen! De cafés zijn op: 

DINSDAG 25 OKTOBER      19:30 UUR - 21.30 UUR: MEMORY VRIJHEIDSMUSEUM IN NIJVERDAL

DONDERDAG 27 OKTOBER 19:30 UUR - 21.30 UUR: ERVE TANKINK IN AMBT DELDEN

DINSDAG 1 NOVEMBER      15:00 UUR - 16.30 UUR: ONLINE, AANMELDEN VIA LEADER@COMCEPT.NL 

WOENSDAG 2 NOVEMBER  19:30 UUR - 21.30 UUR: MFA DE ZWEEDE IN BOEKELO

Overzicht pacht gemeentegronden in 2023                                                                              
Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 (Didam arrest) 
moet de gemeente Hof van Twente vooraf bekend maken welke pachtovereenkomsten van 
gemeentegronden de gemeente van plan is aan te gaan. In onderstaand overzicht vindt u 
de pachtovereenkomsten van gemeentegronden. Het gaat om percelen gemeentegrond in 
Hof van Twente waarvan de pachtovereenkomst wordt verlengd in 2023. (Objectieve reden: 
voortgezet gebruik en verlenging van de huidige pachtovereenkomsten in 2023)  

BEKENDMAKINGEN26 OKTOBER 2022

        Sectie  Nummer

Oude Benteloseweg  Delden  B  805
 
       B  1134

Het Wegereef   Hengevelde E  439

Langestraat   Delden  B  1256

Noordachtereschweg  Markelo  O  1094

Sportlaan   Delden  A  9390

Vossenbrink/Hooi Esch  Delden  A  7409
    
      A  7416
 
       A  8604
 
       A  8605

Nispenweg/van Wassenaerweg Delden  A  5317

Morsweg   Delden  A  9390
  
Meer informatie: 
Team Ruimte en Economie | Mevrouw J. Onland-Prins
Medewerker Grondzaken | 0547-858585



www.hofvantwente.nl

Vervolg
Bergweg 42, Markelo                                       
het plaatsen van zonnepanelen
in een veldopstelling           10 oktober 2022
Sligsweg 2, Markelo                                   
het verbouwen van een boerderij                  
               11 oktober 2022
Zonnebloemstraat 14, Goor
het veranderen van een uitrit   12 oktober 2022
Stoevelaarsweg t.h.v. huisnummer 
16, Markelo
het kappen van twee eiken   18 oktober 2022
Sleutelbloem, Delden
het kappen van negentien sierkersen     
              19 oktober 2022
Herman Heijermansstraat 1, Goor
het omzetten van een kantoorfunctie 
naar een woonfunctie       18 oktober 2022
Wijnkamp 31, Goor
het bouwen van een schuur    
               18 oktober 2022
Oude Borculoseweg, Diepenheim
het kappen van drie eiken  18 oktober 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met een besluit, dan 
kunt u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uit-
een waarom u het niet eens bent met het be-
sluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes we-
ken na verzenddatum van het besluit worden 
ingediend. Als er zienswijzen zijn ingediend 
tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid 
met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, 
dan wordt de bezwarenprocedure overgesla-
gen en kan direct beroep worden ingesteld. 

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

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk 
zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedu-
re kan op eigen risico gebruik worden ge-
maakt 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 voorlo-
pige 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.

Informatie om te reageren 

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

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

Markelo
-  Ontheffing sluitingsuur op 5 november, 9, 
10, 16 en 17 december 2022 tot 02.00 
uur, Haaksbergerweg 3-3a (18-10-2022)

-  Alcoholwetvergunning, Café Rest. De Ha-
verkamp, Stationsstraat 28 (21-10-2022)

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

         Reactie tot

Bolscher ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 25)
het bouwen van een woning en het aanleg-
gen van een uitrit             25 november 2022 
Kleidijk ongenummerd (nabij nr. 4), 
Diepenheim
het bouwen van een woning met bijgebouw
              29 november 2022
Kuimgaarden 9, Diepenheim
het bouwen van een nokverhoging dakkapel 
                     29 november 2022                                                               
Sligsweg 2, Markelo
het plaatsen van een tijdelijke woonunit       
             29 november 2022
Polmaten ong. (toekomstig nummer 
23, 23a, 23b en 23c), Goor
het bouwen van een bedrijfshal       
             29 november 2022
Oude Goorseweg 27, Diepenheim
het aanleggen van een uitrit                  
              29 november 2022
Irisstraat 7, Goor
het aanleggen van een uitrit   
                  30 november 2022                                                               
Fluttert ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 2)
het bouwen van een twee-onder-één-kap  
woning en het aanleggen van een uitrit
                   30 november 2022
Fluttert ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 3)
het bouwen van een twee-onder-één-kap 
woning en het aanleggen van een uitrit
                   30 november 2022
Rijssenseweg 10, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling                 30 november 2022
Oude Borculoseweg ongenummerd, 
Diepenheim
het bouwen van een twee-onder-één-kap 
woning                     1 december 2022
Oude Borculoseweg ongenummerd, 
Diepenheim
het bouwen van een twee-onder-één-kap 
woning                    1 december  2022
Bolscher 2, Hengevelde (kavel 37)
het bouwen van een woning en het aanleg-
gen van een uitrit              1 december  2022
Goorseweg 58, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling                   1 december  2022
Grotestraat 102, Goor
het plaatsen van een dakkapel       
              1 december  2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Hof van Twente, Veegplan 2021’

Op 4 oktober 2022 heeft de raad van de 
gemeente Hof van Twente het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Hof van Twente, Veeg-
plan 2021’ gewijzigd vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente wil haar in-
woners 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 plan-
nen die niet passen in het geldende bestem-
mingsplan voor het buitengebied kunnen in 
dit Veegplan worden meegenomen. Door 
meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ 
kan daarvoor één bestemmingsplanproce-
dure worden doorlopen. 

In het Veegplan 2021 zijn 69 initiatieven 
meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal 
omissies in de regels van het geldende be-
stemmingsplan hersteld.
 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend, die deels hebben 
geleid tot aanpassing van het plan. Daarom 
is het bestemmingsplan gewijzigd vastge-
steld. Alle wijzigingen staan omschreven in 
de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmings-
plan Buitengebied Hof van Twente, Veeg-
plan 2021’.
Het vastgestelde plan ligt van 27 oktober 
2022 t/m 7 december 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.BGxVeegplan2021-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bo-
vengenoemde inzagetermijn beroep instel-
len bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Degene die beroep heeft in-
gesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van 
genoemde Afdeling. Hiermee wordt het be-
stemmingsplan geschorst.

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

Gewijzigde vaststelling
beeldkwaliteitsplannen

Naast het bestemmingsplan heeft de ge-
meenteraad op 4 oktober 2022 ook vijf 
beeldkwaliteitsplannen ongewijzigd vast-
gesteld. 

De vastgestelde beeldkwaliteitsplannen 
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.

Tegen de vaststelling van de beeldkwaliteits-
plannen kan geen beroep worden ingesteld.

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

                    Ontvangen op

Langestraat ongenummerd, Delden                  
het kappen van vier beuken 14 oktober 2022
Weldammerstraat 1, Hengevelde
het kappen van een eik     1 3 oktober 2022
Sloezenweg 1a, Ambt Delden
het kappen van een eik       13 oktober 2022
Petersweg 1, Markelo
het kappen van een eik       14 oktober 2022

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Brinkweg 28, Delden
het aanleggen van een uitrit

Vervolg
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 indie-
nen 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 vat-
baar voor bezwaar of beroep, tenzij de be-
slissing 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 beslui-
ten 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 Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Voornemen ambtshalvewijziging gegevens verblijf en adres 
Wet basisregistratie personen (BRP)

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

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

Datum
besluit

Naam

R. van Loon17 oktober 2022

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 17 oktober 2022

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven 
bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij 
mensen 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 
gegeven. Daarom heeft ons college besloten de volgende personen uit te schrijven uit de ba-
sisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend. 

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

Datum
besluit

Naam

M. Daniszewski

E.   Daniszewski

H. Jansen

19 oktober 2022

19 oktober 2022

19 oktober 2022

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend

Onbekend

Onbekend

20 augustus 2022

20 augustus 2022

26 september 2022

Melding Activiteitenbesluit                                                               

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Rijksweg 14, Ambt Delden
het starten van activiteiten
Laarstraat 3, Goor
het oprichting van een supermarkt Lidl 
Het Wegdam 11, Hengevelde
het uitbreiden van een bestaande wasruim-
te en spuitcabine


