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

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

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

Openingstijden op afspraak
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 13.00 uur
Woensdag  09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag       09.00 - 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een 
stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale 
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of 
via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. U kunt daarbij 
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de 
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar: 
06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

Openingstijden Milieupark: 
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Energietoeslag 
Door de stijging van de energieprijzen wordt het voor veel huis-
houdens moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom 
is er de Energietoeslag. Het gaat om een eenmalige toeslag van 
800 euro voor het jaar 2022. U komt in aanmerking voor de en-
ergietoeslag als u een inkomen heeft dat niet meer bedraagt dan 
120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Lees de 
voorwaarden en vul het aanmeldformulier in via: hofvantwente.nl/
energietoeslag 

MARKELO
19.15 uur Ontvangst bij het gemeentelijk monument op het Burg. de Beaufortplein 
                        Muziek door koperensemble Fanfare Markelo
19.20 uur Korte toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente  
19.25 uur Muziek door koperensemble Fanfare Markelo
19.27 uur Bloemlegging door afgevaardigde van het gemeentebestuur
19.30 uur Twee minuten stilte
19.32 uur Wilhelmus door koperensemble Fanfare Markelo
   Vertrek naar provinciaal verzetsmonument 

19.45 uur Ontvangst bij het provinciaal verzetsmonument op de Markelose Berg 
   Aankomst stille tocht
19.55 uur  Welkom en korte toespraak door voorzitter Stichting Overijssels 
  Verzetsmonument gevolgd door voordracht gedicht  
20.00 uur Signaal ‘Geeft Acht’ gevolgd door twee minuten stilte
20.02 uur Last Post gevolgd door bloemlegging en defilé langs het monument

GOOR
18.30 uur Ontvangst in dinercafé De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk, Hengevelderstraat
19.15 uur  Ontvangst van basisschoolleerlingen op ‘t Schild door de heer Hans Jebbink namens het 4 mei Comité Goor
19.25 uur Opstellen op ’t Schild voor de stille tocht
19.30 uur Bloemlegging en moment stilte bij gedenksteen ter ere van onze Poolse bevrijders
19.35 uur Vertrek stille tocht - korte stop bij monument Bomscherf
  Voordracht door Paul Schabbink
19.45 uur Apollo speelt koraalmuziek bij het monument; twee leden scouting vormen erewacht
19.58 uur Kranslegging bij monument
20.00 uur Signaal Taptoe door Luca Waanders gevolgd door twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus door Muziekvereniging Apollo Goor
20.04 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente 
20.10 uur  Besluiten bijeenkomst door de ceremoniemeester gevolgd door defilé langs monument en gelegenheid om bloemen te leggen 

Muziekvereniging Apollo Goor verzorgt koraalmuziek
Aansluitend Koffie/thee in Grandcafé De Zon, Kerkstraat 20 in Goor

DIEPENHEIM
19.15 uur Vertrek stille tocht vanaf het plein in het centrum naar algemene begraafplaats
19.45 uur Aanvang klokluiden van de Johanneskerk
  Koraalmuziek door Harmonie Diepenheim
  Bloemlegging bij graven geallieerden en oorlogsslachtoffers
19.50 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente
19.55 uur Voordracht 
20.00 uur Last Post, gevolgd door twee minuten stilte  
20.02 uur Wilhelmus
  Defilé langs de graven
Aansluitend Koffie/thee in Herberg De Pol

PROGRAMMA’S 4 MEI HERDENKINGEN IN HOF VAN TWENTE - 2022

Start werkzaamheden Spoorpark Goor

De werkzaamheden voor het Spoorpark aan de Van Kollaan en Roerdompstraat in Goor zijn begonnen. Op het 
Spoorpark komen 16 rijwoningen en 7 appartementen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de vergunning 
voor de bouw van de woningen aan de Roerdompstaat is verleend. Voor de inrichting van de openbare ruimte; 
straten, parkeerplaatsen en park, verwacht de gemeente eind mei het eerste voorlopig ontwerp  te hebben. Als 
alles verloopt volgens plan zijn de werkzaamheden eind 2023 klaar. Meer informatie over het Spoorpark leest u 
op de website van de gemeente: Spoorpark + beeldkwaliteitsplan | Gemeente Hof van Twente. 

Zoveel mogelijk werkzaamheden worden gecombineerd zodat 
de overlast tot een minimum beperkt wordt. Ook wordt de riole-
ring klimaatbestendig gemaakt om wateroverlast in de toekomst 
te voorkomen. 

Sloopwerkzaamheden
In de week van 4 april is gestart met de sloop van het garagebe-
drijf en de garageboxen. Dit wordt uitgevoerd door Niens Sloop-
werken. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 3 
weken in beslag nemen. 

Sanering na de sloop
Na de sloop wordt de bodem gesaneerd. In de bodem zijn as-
best en kolenresten gevonden en die moeten voor de bouwwerk-
zaamheden verwijderd worden. 

Start bouw appartementen en woningen
De bouw van de appartementen en woningen start in juni 2022 
en loopt door tot half 2023.

Aannemers/uitvoerders 
Carbo Property B.V. bouwt de woningen aan de Roerdompstraat en zorgt voor de sloop van de garageboxen en het garagebedrijf. Voor 
de inrichting van de wegen, riolering en het park heeft de gemeente de aannemer Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) opdracht gegeven.

Vragen of meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kan men contact opnemen met Joost Nijhuis. Hij is bereikbaar via het algemene nummer van de 
gemeente 0547- 85 85 85.

Militaire oefeningen in mei 
en juni 2022

In en rond de gemeente Hof van Twente zal er in de maanden mei 
en juni vanaf  9 mei een viertal weken worden geoefend door de 
Koninklijke Landmacht (met uitzondering van weekenden). Deze 
oefeningen tellen per keer van ±80 tot ± 45 bewapende mili-
tairen die zich zowel te voet als per voertuig zullen bewegen in 
gebieden in Gelderland en Overijssel. Er zal gebruik worden ge-
maakt van de volgende voertuigen: ‘de Fennek’, ‘de VW Amarok’ 
en een aantal vrachtauto’s. Bij de oefening zal over het algemeen 
geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie

COVID-19 
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale 
organisaties en functies om Nederland te laten blijven functione-
ren. De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een 
noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en 
ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. 
Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van CO-
VID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de 
Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd 
worden.

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

DELDEN
18.45 uur 4 mei overdenking in de Oude Blasius Kerk
19.15 uur  Bloemlegging op bij oorlogsmonument 'De Schreeuw' op het Ressingplein door afgevaardigde van het gemeen-

tebestuur van Hof van Twente en voorzitter Oranjevereniging Delden e.o. 
19.20 uur Stille tocht naar Algemene Begraafplaats, Langestraat o.l.v. Drumfanfare Delden
19.55 uur Welkom en toespraak door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o.
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Koraal ‘Blijf mij nabij’ door Drumfanfare Delden 
20.05 uur  Bloemlegging bij de Oorlogsgraven en graven verzetsstrijders door afgevaardigde gemeentebestuur en twee 

verzetsstrijders
20.10 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente
20.15 uur Voordracht gedicht door lid scouting
20.20 uur Wilhelmus door Drumfanfare Delden 
20.30 uur Dankwoord door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o. 

HENGEVELDE
19.10 uur Klok luiden
19.35 uur Wederom klok luiden
19.40 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant
19.45 uur Welkom en korte toespraak namens de gemeenschap
19.47 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant
19.49 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente
19.52 uur Krans/bloemlegging schooljeugd, kinderen leggen een witte bloem
19.59 uur Signaal Taptoe
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
Aansluitend  Voortzetting in de kerk waarna de gelegenheid wordt geboden een kop koffie/thee te drinken bij 
  De Gebrande Waateren

BENTELO
19.00 uur Openstelling van de kerk
19.15 uur Korte herdenking in de kerk met overdracht monument door leerlingen basisschool
19.45 uur Stille tocht naar ‘Stirling’-monument, kruising Bentelosestraat-Suetersweg
19.59 uur Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente gevolgd door kranslegging
Aansluitend Defilé langs monument met gelegenheid voor bloemlegging

VLAGPROTOCOL
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode 
waarin de vlag halfstok hangt, duurt van waarin de vlag halfstok hangt, duurt van 18.00 uur tot zonsondergang18.00 uur tot zonsondergang.. De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse  De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse 
driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in de top gehesen.driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilte en wordt niet in de top gehesen.

Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang en zonsondergang. Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang en zonsondergang. 
De oranje wimpel wordt niet gebruikt.De oranje wimpel wordt niet gebruikt.

Sanering asbest in tuinen 
Anjerstraat Goor

Anjerstraat van 2 tot en met 27 mei in gedeelten 
afgesloten 

Op maandag 2 mei 2022 start Projectbureau Bodem Asbest Sa-
nering (BAS) met de bodemsanering in een aantal tuinen aan de 
Anjerstraat in Goor. De Anjerstraat wordt van 2 tot en met 27 mei 
in gedeelten afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het 
Projectbureau BAS voert de werkzaamheden uit in opdracht van de 
gemeente Hof van Twente.

Omleidingen en afzetting
Projectbureau BAS heeft in samenwerking met de gemeente Hof 
van Twente en de aannemer een plan voor de omleidingen ge-
maakt. De omleidingen staan met borden aangegeven. Bewoners 
van de Anjerstraat en de Zonnebloemstraat hebben persoonlijk een 
brief ontvangen over de werkzaamheden.

Projectbureau BAS
Projectbureau BAS ruimt de asbest in de bodem op voor de pro-
vincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, 
Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

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.Werkzaamheden N35 – A35

Rijkswaterstaat voert binnenkort groot onderhoud uit aan de N35 
en de A35 tussen de Oostweg en Enschede-West. Tussen 1 en 7 
mei is de N35 in beide richtingen afgesloten tussen de Oostweg 
en aansluiting Enschede (25). De A35 is in deze periode tussen 
Enschede (25) en Enschede-West (26) afgesloten in de richting van 
Hengelo. Verkeer moet rekening houden met hinder, omleidingen 
en extra reistijd van circa 30 minuten. 

Planning van de onderhoudswerkzaamheden:
Van zondagavond 1 mei 20.00 uur tot zaterdagochtend 7 mei 08.00 uur.

Omleidingsroutes
Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en de Duitse autowegen BAB30 en 
BAB31. Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Daarnaast zijn er regio-
nale omleidingsroutes:

In westelijke richting:
• Van de Oostweg naar aansluiting Enschede via Oostweg, Gronausestraat en singels
• Van Gronau-West naar aansluiting Enschede-West via de 70, L560 en Knalhutteweg

In oostelijke richting:
• Van Enschede West (26) naar Glanerbrug/Gronau via Westerval, Usselerrondweg en Broekheurnering, Knalhutteweg, L560 en 70
• Van Enschede (25) naar Enschede/Glanerbrug via Zuiderval en singel
• Van Enschede (25) naar Gronau-West via Knalhutteweg, L560 en 70
• Van Enschede (25) naar Enschede-West (26) via Broekheurne-Ring en Westerval
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Voornemen 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 persoon die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit 
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf-
plaats 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 Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

H.J.H. ter Haar Onbekend21-04-2022 21-04-2022

BEKENDMAKINGEN27 APRIL 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)                  Ontvangen op

A. Ten Hovestraat 12, Markelo
het kappen van een boom                     18 april 2022
Sligsweg 2, Markelo
het plaatsen van een tijdelijke woonunit               22 maart 2022
Witterietsweg 5, Markelo
het legaliseren van een schuur          24 maart 2022
Bolscher 13, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit                  10 april 2022
Ambachtsweg 3, Goor
het uitbreiden van een bedrijfspand              11 april 2022
Kamille 21, Delden
het plaatsen van twee dakkapellen op het 
voordakvlak en achterdakvlak van de woning          12 april 2022
Goorseweg 34, Markelo
het wijzigen van het gebruik (gebruik agrarische 
bedrijfswoning voor bewoning)             13 april 2022
Zomerweg ong. (nabij de rotonde met de 
Dammaten), Goor
het aanleggen van een uitrit               13 april 2022
Stoevelaarsweg 19, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw          19 april 2022
Emmastraat 9, Delden
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)            14 april 2022
Langestraat 2, Delden
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)               14 april 2022 
Rozenstraat 25, Goor
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)            19 april 2022 
Esweg 3, Markelo
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)            19 april 2022
J. Ooststraat 13a, Markelo
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)               19 april 2022
Schoneveldsweg 8a, Ambt Delden
het bouwen en uitbreiden van een ligboxenstal        14 april 2022
Bentelosestraat 20, Hengevelde
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)               21 april 2022
De Kerkgaarden 1, Diepenheim
het tijdelijk wijzigen van het gebruik 
(tijdelijk bewonen van het pand)               21 april 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Herikerweg 18, Markelo                                                       
het kappen van een kastanjeboom 
(herplantverplichting)                27 mei 2022                                                               
nabij het adres Deldensestraat 8, Diepenheim
het kappen van een eik                       27 mei 2022                                                               
Binnenhagen, Goor
het bouwen van een twee onder één kap woning      27 mei 2022                                                               
Binnenhagen, Goor                                                                         
het bouwen van een twee onder één kap woning       27 mei 2022                                                               
Kleidijk 4b, 4c, 4d en 4e, Diepenheim                                                             
het bouwen van een vier onder één kap woningen      25 mei 2022                                                               
Emmastraat 23, Delden
het realiseren van een mentorfasehuis in een 
bestaand bijgebouw                 1 juni 2022                                                               
De Mors 4, Delden
het kappen van twee berken                      1 juni 2022                 
Stokkumerweg ongenummerd, Markelo
het bouwen van een woning                       1 juni 2022
Bomhof 80 (kavel 11), Hengevelde 
het bouwen van een woning en het aanleggen
van een uitrit                       2 juni 2022 
Steenmorsweg 3, Diepenheim
het bouwen van een ligboxenstal                      2 juni 2022  
Peckedammerstraat 21, Diepenheim
het uitbreiden van bedrijfspand             2 juni 2022                                                                                                                                           

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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 hierte-
gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening 
bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-
vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-
ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn 
voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-
meld 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) raadple-
gen 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.    

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.

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Diepenheimsestraat 48a, Hengevelde                      
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt 
u inzien op onze website https://www.hofvant-
wente.nl/actueel/aangevraagde-evenementen-
vergunningen.html

Ambt Delden
-  Vergunning Zomerfeest Wiene Zeldam en loterij van 13 t/m 15 
mei 2022. In verband hiermee worden de volgende verkeers-
maatregelen genomen:

•  van 13 mei 2022 17.00 uur tot 16 mei 2022 02.00 uur zal de 
Bollenweg worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtin-
gen, voor zover gelegen tussen huisnummer 17 en de kruising 
met de paralelweg Rijksweg.

•  van 13 t/m 15 mei 2022 zal een parkeerverbod worden in-
gesteld aan beide zijden van de paralelweg van de Rijksweg, 
voor zover gelegen tussen de Bollenweg en de Bollenweg. (22-
04-2022)

Goor
-  Vergunning trommelorkest tijdens de veldtochtweek basisscholen 
Goor op 18 mei 2022 op De Höfte. In verband hiermee zullen 
op 18 mei 2022 van 08.00 uur tot 12.00 uur de 2 voorste rijen 
van de parkeerplaats op De Höfte in Goor (kant van de Regge-
hof/gemeentehuis) worden afgesloten voor het regulier parkeren 
van voertuigen. (20-04-2022)

-  Vergunning Back in Time & Begin of Summer Party op 6 en 7 mei 
2022, De Mossendam 2 (22-04-2022)

Markelo
-  Vergunning 6e Univé Oost Hof van Twente Triathlon op 22 mei 
2022., Potdijk 5 en Beukenlaantje 6. In verband hiermee worden 
op 22 mei 2022 van 09.00 uur tot 16.00 uur de Potdijk, Postweg, 
Winterkamperweg, Hochtweg. Kluunvenneweg, Luttekeveldweg, 
Leusmanweg, Goorseweg (zandweg) en het Beukenlaantje geslo-
ten voor alle bestuurders in beide richtingen. (22-04-2022)

www.hofvantwente.nl

Onderhoud aan wegen in de komende periode

In Hof van Twente wordt aan diverse wegen groot en 
klein onderhoud gedaan. Tijdens de werkzaamheden 
kunnen sommige straten minder bereikbaar of hele-
maal afgesloten zijn. De werkzaamheden worden als 
dat nodig is met borden aangegeven. 

Hienaast leest u welke werkzaamheden in welke 
periode plaatsvinden:

Markelo
Van 2 mei t/m 13 mei (week 18 en 19) Slagendijk. 
Van 30 mei t/m 17 mei (week 22 t/m 24) Ensinkgoordijk.
Van 27 juni t/m 15 juli (week 26 t/m 28) Potdijk. 

Verder wordt de asfaltslijtlaag van de Apenbergerweg vervangen 
in de week van 6 t/m 10 juni (week 23) 

Delden
Van 6 juni t/m 10 juni (week 23) kruising Greekerinckskamp/
villapark en kruising Greekerinckskamp/Van Wassenaarsweg.
Van 13 juni t/m 1 juli De Dennen. Ook wordt de asfaltslijtlaag van 
de Beldsweg en de Sluisstraat vervangen in de week van 6 t/m 
10 juni (week 23)

Diepenheim
Van 11 juli t/m 22 juli (week 28/29) de Morsdijk 

Goor
Van 6 juni t/m 10 juni (week 23) kruising Stationslaan/Waterstra-
at. De bestrating wordt vervangen. De Stationslaan blijft toegan-
kelijk, de Waterstraat wordt gedeeltelijk afgesloten, vanaf de krui-
sing met de Stationslaan. 

In de Kerkstraat wordt de asfaltslijtlaag bij een parkeergelegen-
heid vervangen in de week van 6 t/m 10 juni (week 23) 

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

VRIJWILLIGER GEZOCHT 
MET GROENE VINGERS

Heb jij groene vingers en wil je 
helpen met de belevingstuin onderhouden? 
Dan is deze vacature iets voor jou

Omschrijving vrijwilligerswerk 
1 of 2x per week wordt er op dinsdag- en of donderdagmor-
gen door een zeer enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt in 
de beleeftuin van de Stoevelaar. Werkzaamheden zijn: paden 
schoonhouden, bloementuin en groentetuin onderhouden. Snoei-
en, schoffelen, planten, poten enz. Een praatje met een bewoner 
die wandelt in de tuin hoort er ook bij.

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met tuinwerkzaamheden
Je kunt samenwerken
Je bent lichamelijk instaat om werkzaamheden uit te voeren
 
Werkuren per week/maand
1 of 2x per week 2 uur. (dinsdag en/of donderdagmorgen)

Wij bieden 
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing, onkostenvergoeding en verzekering. Verder 
bieden wij een goede sfeer en gezelligheid.

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

Verkeersbesluiten 
Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen t.h.v. de Hagen 1 in Diepenheim 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen t.h.v. de Höfte 1 in Hengevelde 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen t.h.v. de Marke in Hengevelde 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen t.h.v. de Endemansdijk 2a Markelo 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen t.h.v. de Holterweg 6a Markelo 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het op-
laden van elektrische voertuigen t.h.v. de Paulus Potterstraat 8 in Goor 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische voertuigen t.h.v. de Plasdijk 2a in Markelo 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opla-
den van elektrische voertuigen t.h.v. de Tankinksweg 4 in Ambt Delden 
(22-4-2022)

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het op-
laden van elektrische voertuigen t.h.v. de Van Hoevellstraat 38 in Goor 
(22-4-2022)
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