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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

Beursvloer Hof van Twente 
gaat weer van start! 

Op vrijdagmiddag 4 november 2022 is het zover! 
Dan vindt tussen 15.00 en 17.00 uur de Beursvloer 
Hof van Twente plaats.  Na een afwezigheid van drie 
jaar is een mooi moment om bedrijven en organisaties
uit de regio weer bij elkaar te brengen en (sociaal) te 
netwerken. 

Locatie
Het gezellige cultuurcentrum Herberg de Pol in Diepenheim 
is die middag dé plek waar bedrijven en organisaties elkaar 
ontmoeten. Een unieke plek die nieuw is voor de Beursvloer in 
De Hof. Een plek die alle faciliteiten heeft om er een geslaagd 
en gezellig evenement van te maken.  

Maatschappelijke betrokkenheid
De Beursvloer is een sterk concept waar de vraag van organi-
saties en het aanbod van bedrijven naar materialen en kennis 
bij elkaar worden gebracht. Door deelname aan de Beursvloer 
tonen bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid richting 
organisaties. Daarnaast is de gunfactor van groot belang. Bij de 
Beursvloer zijn gaat het niet om winst maar om betrokkenheid en 
zichtbaarheid naar elkaar.    

Deelname
Deelname aan de Beursvloer is gratis. De organisatie van de 
Beursvloer 2022 is in handen van welzijnsorganisatie Salut. We 
hopen op enthousiaste deelname en reacties uit de regio. Meld 
je aan via info@salut-welzijn.nl onder vermelding van Beursvloer.
Voor vragen kun je bellen naar 0547-260053. 
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Fit & Food Event Delden 

Op zondag 2 oktober 2022 van 13.00 tot 17.00 uur wordt voor de eerste
keer in het centrum van Delden, naast de Oude Blasiuskerk, het Fit & 
Food Event georganiseerd.  Inwoners van Hof van Twente jong en oud 
maken die middag kennis met sport en spel, smakelijke en verkwikkende 
gezonde hapjes en drankjes. Ook zijn er kookdemonstraties met groente 
en fruit, powerwalking, stoelmassages en fitness. Je kunt meedoen aan 
diverse activiteiten en demonstraties van onder andere een homeopaat, 
voedingsdeskundige, buurtsportcoaches, leefstijlartsen, ergotherapeuten, 
leefstijlcoaches en fysiotherapeuten. Ook voor de kinderen zijn er leuke 
beweeg- en doe-activiteiten. 

Opening door ex- schaatskampioene Moniek Kleinsman
Om 13.30 uur opent oud top schaatsster Moniek Kleinsman (uit Bentelo) het Fit & Food 
Event in Delden op ludieke wijze. Moniek heeft naast haar schaatsloopbaan de studie HBO-
verpleegkunde afgerond en als topsporter het project TwenteFIT opgezet. Als CDA Statenlid 
(2015) in Overijssel heeft ze sport en bewegen hoger op de politieke agenda weten te 
plaatsen. Veel thema’s waar Moniek over spreekt staan in relatie tot haar topsportcarrière 
en deskundigheid op gebied van gezondheidsmanagement.

Inwoners Hof van Twente inspireren met sport, bewegen en gezonde 
voeding
Buurtsportcoaches Hof van Twente en Salut werken lokaal samen met scholen, verenigingen,
gezondheidsaanbieders, gemeente en bewoners aan preventieve gezondheid en fitheid. 
Via verschillende programma's inspireren en stimuleren ze mensen om te bewegen, te spor-
ten en geven ze advies over gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. Regionaal 
wordt er met GGD Twente samengewerkt in de zogenaamde JOGG-aanpak (Gezonde 
jeugd Gezonde Toekomst).

Informatie
Bezoek aan het Fit & Food event is gratis. Tijdens 
het event is er een informatiepunt waar medewerkers 
van Salut informatie over de activiteiten en over de 
gezondheidsthema’s geven. Wil je mee weten over 
deelname aan het event, stuur dan een mail naar 
Henk@salut-welzijn.nl of bel naar 0547-26 00 53 
(Salut)

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

CARINTREGGELAND HOF VAN TWENTE EN RIJSSEN-HOLTEN ZOEKT 
LEDEN CLIËNTENRAAD

Geef jij onze cliënten een stem door mee te praten over de zorg en dienst-
verlening van Carintreggeland?

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Carintreggeland wil vanuit haar visie ‘waardevolle 
zorg’ dat mensen die zorg en ondersteuning krijgen 
daarover kunnen meedenken, meepraten en mee-
beslissen. De lokale Cliëntenraden spelen daarbij een 
belangrijke rol. De leden zijn geworteld in het lokale 
werkgebied en weten wat er speelt in de intramurale 
en somatieke zorg, of hebben affiniteit met de dag-
besteding en de thuiszorg.

Carintreggeland heeft één centrale Cliëntenraad en 
3 lokale Cliëntenraden. Voor de Cliëntenraad Zuid
(gemeenten Hof van Twente en Rijssen/Holten) zoeken 
we nieuwe leden.

Als lid van deze Cliëntenraad praat je mee over 
onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van 
Carintreggeland. Ook geef je gevraagd en onge-
vraagd advies en heb je advies- en instemmingsrecht. 
Op deze manier draag je eraan bij dat de zorg nog 
beter aansluit bij wat cliënten nodig hebben.

Jouw profiel
•  Je bent betrokken bij en hebt affiniteit met bewoners 

en cliënten van de locaties van Carintreggeland
•  Je hebt interesse in (één van de deelgebieden van) 

de intramurale en somatieke zorg, wijk- en thuiszorg 
en de dagbesteding

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op

ten oosten van het adres Rijksweg 11, Ambt Delden
het aanleggen van een drinkwatertransportleiding                     
     9 september 2022
Hogedijk 7, Markelo
het uitbreiden van zonnepanelen in een veldopstelling                 
     8 september 2022
Slotsweg 19, Hengevelde
het verbouwen van een woning               14 september 2022
Fluttert 19, Hengevelde (kavel 2)
het bouwen van een twee-onder-één kap woning    
                15 september 2022
Steenmorsweg 6, Diepenheim
het bouwen van een kapschuur                15 september 2022
Herikerweg 14, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling                      
                  18 september 2022
Haaksbergerstraat t.h.v. huisnummer 1, 
Hengevelde
het kappen van bomen                21 september 2022
Zaagmolenweg 4, Delden
het bouwen van een veranda                   22 augustus 2022
Langestraat 50, Delden
het wijzigen van het gebruik van de woning, 
het verhuren van kamers               17 september 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Diepenheimsestraat 59, Hengevelde
het bouwen van een woning         29 oktober 2022
Twickelerweg 17, Ambt Delden
het realiseren van boerderijappartementen    1 november 2022
Smitjan 54, Markelo
het verbouwen van een schuur         3 november 2022
Larenseweg 51 a, Markelo
het realiseren van een mestvergister     3 november 2022
Bentelosestraat 28, Bentelo
het verplaatsen van uitrit                    4 november 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen  (regulier)                                                                    

Verleende 
Omgevingsvergunningen (uitgebreid) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening 
          Reactie tot
Langestraat 74, Delden
het verplaatsen van een blusleiding              10 november  2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Almelosestraat ongenummerd, Ambt Delden
het bouwen van een woning
Almelosestraat ongenummerd, Ambt Delden
het bouwen van een woning

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 waar-
om u het niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na verzenddatum van het besluit worden inge-
diend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit 
dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, 
dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct 
beroep worden ingesteld.  

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

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

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

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, Post-
bus 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 
www.officielebekendmakingen.nl

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

Delden
-  Vergunning Fit & Food Festival op 2 oktober 2022, Kerkplein. 
In verband hiermee zal het Kerkplein op 2 oktober 2022 van 
08.00 uur tot 17.00 uur gesloten worden verklaard voor alle 
bestuurders in beide richtingen (21-09-2022)

Diepenheim
-  Vergunning Dansclub Hand in 'n Tukfest op 8 en 9 oktober 2022, 
Oude Deldensestraat 1. In verband hiermee zullen de volgende 
verkeersmaatregelen worden genomen:
•  op 8 oktober 2022 van 18.00 uur tot 03.00 uur en op 9 

oktober 2022 van 09.00 uur tot 23.00 uur zal de Oude Del-
densestraat worden ingesteld als éénrichtingsweg, voor zover 
gelegen tussen de kruising met de Deldensestraat en Oude 
Deldensestraat nr. 2 (inrijden vanaf Deldensestraat).

•  op 8 oktober 2022 van 18.00 uur tot 9 oktober 2022 23.00 
uur zal een parkeerverbod worden ingesteld aan de Oude 
Deldensestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de 
Deldensestraat en de kruising met de Middendorperweg.(21-
09-2022)

-  Vergunning Samengestelde wedstrijd op 14, 15 en 16 oktober 
2022, Krommedijk e.o. In verband hiermee zullen op 14 oktober 
2022 van 13.00 uur tot 19.00 uur en op 15 en 16 oktober 2022 
van 07.00 uur tot 19.00 uur de volgende verkeersmaatregelen 
worden genomen:
•  de Nieuwe Sluisweg zal worden afgesloten voor alle bestuur-

ders in beide richtingen, voor zover gelegen tussen de ingang 
van Het Nieuwe Schelver en de kruising met de Reeënkamp-
weg (uitgezonderd voetgangers);

•  de Krommedijk zal worden ingesteld als éénrichtingsweg (in-
rijden vanaf de Borculoseweg).

•  Er zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden 
van de Krommedijk (incl. bermen) (21-09-2022)

Hof van Twente
-  Vergunning Twenterally op 15 oktober 2022 van 18.00 uur tot 
01.00 uur (Bentelo en Zeldam) en op 16 oktober 2022 van 
08.30 uur tot 19.00 uur (Stepelo, voor zover op grondgebied 
van Hof van Twente) In verband hiermee zullen de volgende 
verkeersmaatregelen worden genomen:

-  op 15 oktober 2022 van 18.00 uur tot 01.00 uur zullen de 
volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in 
beide richtingen: 

Zeldam
Bollenweg   Teemkersweg
Oude Postweg   Twickelerweg
Rapperdsweg    Rouwelerweg
Pannenbergsweg   Dieckertsweg
Zomerweg   Mossendamsweg
Barloseweg   Spenkelingsweg
 

•  Je hebt belangstelling voor ontwikkelingen in de zorg 
en de daarbij behorende dienstverlening

• Je bent mondig en positief kritisch
• Je bent minimaal 18 jaar
• Je bent niet werkzaam bij Carintreggeland

Werkuren per week/maand
Ongeveer 4 á 8 uur per maand 

Wij bieden 
• Interessante overleggen over actuele onderwerpen
•  Gedachtenuitwisselingen met de directie van de 

Carintreggeland
• Kennisuitwisseling met professionals in de zorg
• Een kwartaal- en een reiskostenvergoeding
•  Inwerken en ondersteuning door collega Cliënten-

raadsleden
• Dee mogelijkheid tot het volgen van cursussen
• Een uitnodiging voor het Carintreggeland Café. 

Doelstelling van de organisatie 
Wij ondersteunen en, wanneer nodig, activeren cliënten 
bij de manier waarop zij wonen, hun sociale contacten 
onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil 
houden. Waardevol Leven staat daarbij centraal.

Vervolg
Bentelo
Boswinkelsweg (Markelo)  Vondersweg
Sloezenweg   Dorreweg
Brummelhuisweg   Kieftenweg
Weth. Goselinkstraat  Schoneveldsweg
Wiener Benteler Scheidingsweg Nijlandsweg
Beldsweg

-  op 16 oktober 2022 van 08.30 uur tot 19.00 uur zullen de vol-
gende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in beide 
richtingen: 

Bentelo
Bentelerhaarweg
Gorsveldweg
Leusinkweg
Bolschersweg
Dorreweg (allen voor zover gelegen op grondgebied van Hof van 
Twente) (23-09-2022)

www.hofvantwente.nl

Voornemen ambtshalve wijziging 
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 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 het voornemen 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

M. Daniszewski

E.  Daniszewski

Onbekend

Onbekend

20-09-2022

20-09-2022

20-09-2022

20-09-2022

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.


