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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

Hof van Twente gaat tijdelijk 21 asielzoekers opvangen 
in sporthal De Reiger in Delden. Dat heeft het college 
van burgemeester en wethouders deze week besloten. 
Gemeenten hebben van de minister opdracht gekregen 
om tijdelijk asielzoekers op te vangen, omdat het cen-
trum in Ter Apel overvol zit. Hof van Twente heeft een 
taakstelling gekregen om 21 mensen voor drie maan-
den op te vangen. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten sporthal De Reiger in Delden 
hiervoor beschikbaar te stellen. De direct omwonenden 
zijn hierover geïnformeerd met een brief en zijn uitge-
nodigd voor een informatieavond. 

De 21 asielzoekers worden opgevangen op de bovenverdieping 
van sporthal De Reiger. De gemeente is eigenaar van deze lo-
catie. Deze locatie is snel beschikbaar en bovendien geschikt te 
maken voor tijdelijke noodopvang. Veel faciliteiten zijn al aanwe-
zig, zoals douches en toiletten, en de ruimtes zijn relatief vlot en 
makkelijk in te richten voor 21 personen. Bovendien is het beheer 
en toezicht op deze locatie goed te regelen. Daarvoor wordt een 
locatiemanager aangesteld. Deze dient als aanspreekpunt voor 
zowel de asielzoekers als de omwonenden. 

Op dit moment is nog niet bekend op welke datum de daadwer-
kelijke opvang van start gaat. We willen hier zo snel mogelijk 
mensen ontvangen, maar het gebouw moet hier eerst nog voor 
worden ingericht. De opvangperiode is (vooralsnog) drie maan-
den. De opvang op deze locatie staat los van de plannen voor 
woningbouw en staat deze plannen niet in de weg.

Meer groen, planten, struiken of bomen gaan hitte in 
hete zomers tegen. Grond neemt meer water op dan 
stenen bij een plensbui. Een grote boom koelt beter dan 
10 airco’s.  Hoe meer groen in je omgeving, hoe beter 
voor het klimaat dus. Daarom kijken we naar plekken 
waar we het groener kunnen maken in buurten, maar 
ook bij bedrijven en winkels in Hof van Twente.

10 procent meer groen scheelt 1 graad
Ieder jaar doen alle Groene Lopers in Overijssel samen een 
campagne. In 2022 is dit de actie `Stoepgroen, samen doen!’ 
Om zo in de hele provincie aandacht te geven aan biodiversiteit 
en nieuwe kansen om je omgeving zelf nog groener te maken. 
Kleinschalig, bij jou in de buurt! Er is al veel winst te behalen 
door straatstenen en stoeptegels er uit de halen en groene planten 
daarvoor terug te plaatsen 

Straatstenen eruit, groen er in!
We horen niet anders…het klimaat vraagt om maatregelen. Maar 
wat kunt u er zelf aan doen? Denk bijvoorbeeld een aan groene 
tuintjes onder bomen die tussen de tegels staan. Of parkeerplaats-
en bij een bedrijf waar grasstenen worden gelegd waar grasjes 
en kleine plantjes in kunnen groeien. Geveltuintjes langs huizen of 
een klein plantsoentje in jouw straat, bedenk het maar. Natuurlijk 
zijn er wel wat spelregels. 

De Groene Loper betaalt mee helpt je op weg
Wilt u weten wat er allemaal kan in uw buurt of omgeving? Ga 
naar de website van de groene loper Hof van Twente https://gro-
eneloperhofvantwente.nl/stoepgroen-dat-wil-je-toch-samen-doen/ 
of neem contact op met de Groene Loper Hof van Twente via  
info@groeneloperhofvantwente.nl

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, 
Natuur voor elkaar en gemeente Hof van Twente.

Stoepgroen, samen doen?
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Gemeente zet in op preventie voor gezondheid inwoners

College stemt in met uitvoeringsplan

Als opvolging van het Lokaal Pre-
ventieakkoord dat in 2021 is vast-
gesteld, is een uitvoeringsplan ge-
schreven waarmee het college van B 
en W heeft ingestemd. Met verschil-
lende partijen wordt samengewerkt 
op de thema’s en doelen waarmee 
de gezondheid van inwoners van 
gemeente Hof van Twente verbeterd 
en beschermd kan worden. Het gaat 
om de BRAVO-thema’s: Bewegen, 
Roken, Alcohol, Voeding en Ontspan-
ning. Het college heeft ingestemd 
met het uitvoeringsplan dat zich richt 
op een gezonde leefstijl, een gezon-
de leefomgeving, het terugdringen 
van alcoholgebruik en drugs en het 
goed omgaan met sociale media. 

Lokaal Preventieakkoord gemeente Hof van Twente
In 2021 heeft gemeente Hof van Twente een Lokaal Preventieakkoord opgesteld. Hiermee is een proces gestart waarin met veel betrokken 
partijen als welzijn, zorg, sport, scholen, GGD Twente, Tactus en Halt gekeken is op welke thema’s we moeten inzetten en welke doelen 
we daarbij willen halen. 

Uitvoeringsplan Lokaal Preventieakkoord 
Afgelopen tijd is er hard gewerkt om een uitvoeringsplan te schrijven voor het Lokaal Preventieakkoord en is er al een start gemaakt met 
de uitvoering. Binnen het uitvoeringsplan zetten we in op drie programma’s en werken de komende tijd aan de volgende onderwerpen: 

• Gezonde Leefstijl
o Gezonde voeding en jeugd
o Gezondheidsweek (in samenwerking met Hof Beweegakkoord)
o Valpreventie
o Gecombineerde Leefstijl Interventie

• Gezonde Leefomgeving 
o Gezonde sportlocatie
o Gezonde scholen
o Gezonde groene ontmoetingsplekken

• Terugdringen middelengebruik en problematisch gebruik digitale media
o Bewustwording jeugd omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)
o Bewustwording ouders omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)
o Opstellen integrale aanpak terugdringen middelengebruik
o Aandacht voor problematisch gebruik digitale media en voor mediagebruik op een veilige manier

Kerngerichte aanpak
Om een extra impuls te geven aan de uitvoering van het lokaal preventieakkoord, wordt gewerkt met een kerngerichte aanpak. Dit betekent 
dat in elke kern een Gezond Platform wordt opgezet: Gezond Markelo, Gezond Diepenheim, Gezond Hengevelde, Gezond Bentelo, Ge-
zond Delden en Gezond Goor. Elke kern gaat met één van de BRAVO-thema’s aan de slag. In 2022 wordt gestart in Markelo en Goor. In 
2023 wordt gestart in Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en Delden. De coördinator Lokaal Preventieakkoord Henk Abels coördineert de 
uitvoeringsplannen en platformen. De buurtsportcoaches ondersteunen in de uitvoering. 

Sleutel tot succes
Bij de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord hebben we de verbinding gezocht met de JOGG-aanpak, de Gezonde School-aanpak, 
het Preventie- en handhavingsplan alcohol- en middelengebruik, gemeentelijk beleidsplan ‘De Gezonde Verbinding’ en het Hof Beweegak-
koord. Dit hebben we gedaan om een sterke integrale samenwerking neer te zetten en écht vooruitgang te boeken op de verschillende 
gezondheidsthema’s. Daarnaast werken we vanuit positieve gezondheid waarbij het accent ligt op wat iemand wel kan en niet op wat 
iemand (niet meer) kan. 

Meedenken of meedoen? Neem contact op
Herkent u het belang van de aanpak van het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners en denkt u hier een bijdra-
ge aan te kunnen leveren? Dan komen wij graag in contact met u. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Henk Abels, 
coördinator Lokaal Preventieakkoord van Salut Welzijn (06-59820760, henk@salut-welzijn.nl) of Michelle van Vlierberghe, beleidsadviseur 
publieke gezondheid van Gemeente Hof van Twente (06-34337816, m.vanvlierberghe@hofvantwente.nl).

Nationaal Preventieakkoord
In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord  opgesteld waarin afspraken staan om Nederlanders gezonder te maken door roken, proble-
matisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. De Rijksoverheid maakte deze afspraken met meer dan 70 maatschappelijke 
organisaties waaronder gemeenten. Deze afspraken zijn gemaakt omdat roken, overgewicht en probleemdrinken de grootste veroorzaker 
zijn van ziekte in Nederland. Elk jaar gaan er 35.000 mensen dood aan de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten of 
diabetes (bron: Rijksoverheid). 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Enterseweg 5 a, Goor
het aanbouwen van een serre en het plaatsen van wanden in de 
bestaande veranda                                          27 augustus 2022 

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg 
Oude Postweg 21, Ambt Delden
het vergroten van het bijgebouw en het gebruik 
als mantelzorgwoning van het bijgebouw    27 augustus 2022 
Herikerweg 13, Markelo
het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het 
bouwen van een woning     30 augustus 2022
Twickelerweg 17, Ambt Delden
het verlengen voor het tijdelijk plaatsen van 
een stacaravan       30 augustus 2022
Bomhof 84, Hengevelde
het bouwen van een woning            31 augustus 2022                                                               
Goorseweg 34, Markelo
het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning
voor het verbouwen van een boerderij   31 augustus 2022
Dekkersveldweg 4, Ambt Delden
het bouwen van een woning                  31 augustus 2022
Viaductweg 1, Goor
het vergroten van een schuur   1 september 2022
Kade ong., Delden 
(op de kade achter Sluisstraat 9)
het bouwen van een fundatieplaat   1 september 2022
Oude Borculoseweg 
ongenummerd, Diepenheim
het bouwen van een woning   1 september 2022
In de kern en het buitengebied, Diepenheim
het plaatsen van 23 Rietman zuiltjes   2 september 2022
Wittezandweg 11, Markelo
het bouwen van een schuur en het legaliseren 
van bestaande opstallen   2 september 2022
Groenlandsdijk ongenummerd, Markelo
het bouwen van een woning en een schuur 2 september 2022

Tijdelijke opvang asielzoekers 
in Sporthal De Reiger 

Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Genselerweg 29/31 
Ambt Delden'

Van 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Gen-
selerweg 29/31 Ambt Delden' voor eenieder ter inzage.

Aan de Genselerweg 29/31 in Ambt Delden is een voormalig 
agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning (en inwoning) aanwe-
zig. Er is verzocht om de bestemming te herzien naar een woon-
bestemming. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze ontwerp herzie-
ning van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 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.BGxGenselerwg2931-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling 
(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

                    Ontvangen op

Grote Looweg 13, Ambt Delden                                       
het kappen van een eik                                    14 juli 2022
Rouwelaarsdijk 10b, Markelo
het realiseren van een mestvergister             15 juli 2022
Kleidijk ongenummerd, Diepenheim
het bouwen van een woning met een bijgebouw        18 juli 2022
Sluisstraat 7, Delden
het bouwen van een dakopbouw             20 juli 2022
Bollenweg 15, Ambt Delden                                             
het aanleggen van een uitrit                             14 juli 2022
Potkamp 1, Markelo                                             
het aanleggen van een houtsingel                  18 juli 2022

Weigering Omgevingsvergunning 
(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening 
          Reactie tot
Spoorstraat 28 en 30, Goor
het vastleggen van het huidig gebruik 
ten behoeve van kamergewijze verhuur   31 augustus 2022 

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Goorseweg 34, Markelo                             
het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning 
voor het verbouwen van een schuur tot een woning 

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Oude Goorseweg 27, Diepenheim
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Stokkumerweg 4, Diepenheim
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem



Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  

www.hofvantwente.nl

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 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

COLLECTANT PRINSES BEATRIX 
SPIERFONDS, DELDEN

Wil jij enkele uurtjes collecteren in de 
collecteweek van 11-17 september? 

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Van 11-17 september zoeken wij mensen die in Delden willen 
collecteren voor het Prinses Beatrix Spierfonds. 

Jouw profiel
Je draagt het Prinses Beatrix Spierfonds een warm hart toe en 
je bent vriendelijk naar anderen. Daarnaast ben je bereid een 
paar uur te collecteren.  

Organisatiegegevens
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlam-
mend effect op de spieren. De spieren in een mensenlichaam 
sturen alles aan; lopen, zwaaien, lachen, ademen. Een ziekte 
die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook het 
hele leven van een persoon aan. Met de opbrengst van de 
collecte kan het Spierfonds een behandeling voor spierziekten 
dichterbij brengen. 

Werkuren per week/maand 
Enkele uurtjes in de week van 11-17 september

Wij bieden
Waardevol vrijwilligerswerk

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 beslui-
ten 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 ge-
bruik 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 beroepsproce-
dure 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 om-
dat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethou-
ders. 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.  

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 
Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-
gen 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 Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

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

Vervolg
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op 
een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de 
beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is 
verleend kan daartegen beroep worden ingesteld. 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen  
De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak 
ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de 
openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen 
of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van 
Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

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

Ambt Delden
-   Vergunning Folkloredag op 21 augustus 2022, Twickelerlaan 14 

(20-07-2022)

Bentelo
-  Vergunning Splash & Crash op 7 augustus 2022, Bentelosestraat 
44 (18-07-2022)

Diepenheim
-  Vergunning Winter Heerlijckheid op 11, 12 en 13 november 
2022, Stedeke 11 (19-07-2022)

-  Vergunning Truckfestijn Diepenheim op 5, 6 en 7 augustus 2022, 
Goorseweg 22a (20-07-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar voor rondrit met historische militaire 
voertuigen op 11 september 2022 (21-07-2022) 

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

S. Husliakov

M. Diachok

K.  Diachok

Onbekend

Onbekend

Onbekend

21-07-2022

21-07-2022

21-07-2022

21-07-2022

21-07-2022

21-07-2022

Melding incidentele festiviteit
De volgende meldingen voor het overschrijden van de geluidsnor-
men zijn geaccepteerd:

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

-  Herberg de Gebrande Waateren op 30 juli 2022, Goorsestraat 
15 in Hengevelde

-  Herberg de Gebrande Waateren op 6 augustus 2022, Goor-
sestraat 15 in Hengevelde

-  Herberg de Gebrande Waateren op 20 augustus 2022, Goor-
sestraat 15 in Hengevelde


