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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

Toekomst van jouw agrarische 
bedrijf

Programma
12.00 uur
12.30-12.55 uur

13.00-14.15 uur

14.15-15.00 uur

15.00-16.10 uur

16.15 uur
16.30 uur
17.00 uur

Kennissessies
• Bodemsessie met Arjan Reijneveld van 
Eurofins en Erikjan van Huet Lindeman van 
Dutch Carbon Credits
• Agrarisch waterbeheer- en droogtesessie 
met het Waterschap
• Stikstofsessie meten is weten met Gerrit 
Stobbelaar van de Omgevingsdienst Twente en 
Wim Bussink van NMI-Agro
• Biogas kansensessie met Ferdinand Borsje 
van Cogas, Niels ten Voorde van For  Farmers en 
boerin Alina Udink
• Ontwikktafels: Toekomst van jouw bedrijf
• Speeddate rijksbeleid en praktijk
Afsluiting wethouder Harry Scholten Netwerkborrel
Einde

Kennismarkt
 1 Advies & Financieel, 2 Sociaal en veiligheid, 
 3 Grond, landschapselementen en alternatieve 
gewassen, 4  Energie, 5 Bodem en innovatie, 
 6 Gemeentekraam

Forumgesprek met Cees Veerman, Martha  Bakker 
(WUR), Wim Meulenkamp (Gem. HvT), en ...

Opening wethouder Wim Meulenkamp
Inleiding gedeputeerde Overijssel Gert Harm ten 
Bolscher

Inloop + lunch

Wil je als agrarische ondernemer uit Hof van Twente deelnemen? Registreer je dan 
via: https://www.eventbrite.com/e/registratie-toekomst-voor-boeren-hof-van-twente-
336317232897 We hebben plek voor 250 deelnemers. Deelname is gratis.  
Voor vragen Wilco Pasman 06-28199669. Graag tot ziens op 1 juli! 
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Inwoners kunnen meedenken over het toekomstbeeld voor de inrichting
van de gemeente

Hof van Twente werkt aan een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente: de omgevingsvisie. 
Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie. Hof van Twente wil dat samen met de inwoners, organisaties en 
bedrijven doen. U kunt bijv. meedenken over de vraag waar in de toekomst huizen en bedrijfsgebouwen komen, 
wegen en fietspaden, water(berging), etc. Ook sociale onderwerpen komen in de visie aan bod. Meedenken kan 
door de vragen te beantwoorden op de website www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie. Wethouder Wim Meu-
lenkamp zegt: “Niemand beter dan de mensen die in een bepaald gebied wonen en werken, weten wat nodig 
is om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen. Als we buiten om ons heen kijken, zien we een prachtige 
gemeente met veel groen, bijzondere historie en kernen/buurtschappen met elk hun kenmerkende eigenschap-
pen. Wat willen we behouden? Waar zijn ontwikkelingen wenselijk en welke zijn dat dan?  De antwoorden op 
die vragen gaan de basis van de omgevingsvisie vormen. Ik nodig u van harte uit met ons mee te denken over 
de onderwerpen die we zouden moeten benoemen in de visie” 

De visie gaat richting geven voor de ontwikkelingen in Hof van Twente. Meulenkamp: “Dat betekent zeker niet dat het een stuk wordt 
dat ‘in beton gegoten’ wordt. Er moet ruimte blijven voor ontwikkelingen. Ieder plan van een inwoner is uniek en zullen we op die 
manier blijven bekijken en  beoordelen. We kijken graag samen met u hoe we uw plannen kunnen realiseren. Het doel van de nieuwe 
Omgevingsvisie is: het behouden en versterken van de kwaliteit van onze kernen en buurtschappen. Alleen samen met u kunnen we 
onze gemeente prettig en leefbaar houden voor de toekomst. Binnen de visie worden de fysieke ontwikkelingen van Hof van Twente slim 
verbonden met de sociale ontwikkelingen, zoals gezondheid en noaberschap. “ 

Hoe kunt u  meepraten?
Inwoners van de Hof kunnen tot 15 juli meepraten over de grote thema’s die in de Omgevingsvisie moeten landen, door een aantal 
vragen te beantwoorden. Die vragen zijn te vinden via de link op: www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie.
 
In de tweede fase, vanaf het najaar, is het de bedoeling om de verdieping in te gaan. Dan organiseert de gemeente bijeenkomsten in 
de verschillende kernen en buurtschappen. De data en locaties van deze bijeenkomsten zijn te zijner tijd eveneens te vinden op deze 
website.

Verklein de kans op woning-
inbraak tijdens uw vakantie

De zomervakantie komt eraan. Twee jaar na het uitbreken van de 
corona-epidemie staan we te popelen om weer als vanouds op va-
kantie te gaan. We zijn ons er dan niet altijd van bewust dat de kans 
op woninginbraken in de zomerperiode toeneemt. Daarom delen 
we graag een aantal inbraakpreventietips:

- Leg kostbare spullen uit het zicht
- Laat een lamp aan 
- Sluit alle ramen
- Doe de voor- en achterdeur op slot 

Beveilig uw huis tegen inbrekers 
Wilt u uw huis beter beveiligen tegen inbrekers? Dit kunt u doen:
-  Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren 
- Plaats een anti-inbraakstrip bij uw voor- en achterdeur
-  Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een bewe-
gingssensor 

-  Zorg dat u makkelijk kunt zien wie er voor uw deur staat. 
  Bijvoorbeeld met een deurspion of camera

Heeft u struiken rondom uw huis? Snoei deze kort, zodat uw huis 
voor buren en voorbijgangers goed te zien is. U kunt een Politiekeur-
merk Veilig Wonen (PKVW) certificaat krijgen voor uw woning. Een 
beveiligingsexpert controleert dan of uw woning goed is beveiligd. 
Ook kan hij extra maatregelen aanbevelen als dat nodig is. Voor 
meer informatie ga naar www.politiekeurmerk.nl.

Registreer uw spullen 
Lukt het een inbreker toch om uw huis binnen te dringen, dan wilt u uw 
spullen natuurlijk zo snel mogelijk terug. Als u uw waardevolle spullen 
vooraf registreert, is de kans groter dat u ze na een inbraak weer 
terugkrijgt. Bovendien helpt uw registratie bij het opsporen van de 
daders. Op www.stopheling.nl leest u hoe u spullen kunt registreren. 

Help ook mee aan een veilige buurt 
Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten als u voor 
langere tijd weg bent. Ook kunt u deelnemen aan een buurtpre-
ventie WhatsAppgroep (als hier gebruik van wordt gemaakt in uw 
wijk). Voor meer informatie over buurtpreventie WhatsAppgroepen, 
neemt u contact op met de gemeente.

Kennisbijeenkomst ‘Toekomst 
van boeren in Hof van Twente’
vrijdag 1 juli aanstaande  

De tijd van stalraampjes tellen is voorbij

Vrijdag 1 juli organiseren we als gemeente de kennisbijeenkomst voor onze boeren in Hof van Twente. Met boeren in 
gesprek en hun verhaal horen helpt ons om een goed beeld te krijgen bij wat zij nodig hebben voor perspectief. Hierbij 
het verhaal van boer Mark Exterkate uit Bentelo.

Het boerenleven is een levensstijl. Het gaat verder 
dan werkzaamheden doen op een boerenbedrijf.
Een aantal jaar geleden maakte Mark Exterkate de 
keuze om te stoppen met zijn vee. “Het was al flink 
aanpoten om ook maar iets te verdienen met de 
sterk dalende marktprijzen. In 2007 deden we mee 
aan de ontmengingsregeling: varkens weg en meer 
koeien houden. We werden intensiever – meer vee 
op het zelfde aantal hectares grond – en daardoor 
meer afhankelijk van de markt. De koeien werden 
gevoeliger voor ziekte en kregen uierontsteking door 
terugkerende problemen met de melkrobot.” Het feit 
dat Mark Exterkate geen perspectief had om veel 
koeien te houden met buurman van landgoed Twickel 
en het nieuws uit Brussel over stikstof problemen van 
Airport Lelystad waren de druppel. “Een maand voor 
de demonstratie op het Malieveld in 2019 besloot 
ik te stoppen.” Dit was een behoorlijke ingrijpende 
stap: “Het is toch een levenswerk van meerdere ge-
neraties dat verdwijnt, en dat doet pijn.” 

Aan de slag met de bodem
Langzaam verdween het laatste vee van zijn boerderij, Mark ging aan de slag in de bouw en maakte met zijn vertrouwde loonwerker een plan 
voor gras en maïs productie op zijn grond. “Ik zou het mooi vinden om voer te kunnen verbouwen wat naar het vee in mijn directe omgeving 
gaat. Een deel van een veld met bijvoorbeeld verschillende granen, of zonnebloemen, rogge en lupine met bordjes erbij om de toeristen weer 
meer beeld te geven bij de landbouw. Een combinatie van gewassen die minder problemen hebben met de periodes van droogte en voor veel 
bodemleven zorgen.” Vorig jaar was een groeizaam voorjaar waardoor veel boeren een extra keer konden maaien. Vanwege het hoge aanbod 
kon hij het gras niet kwijt en maakte er compost van voor zijn huidige maïsveld. Niets doen met de grond is geen optie maar hulp bij een keuze 
maken is nodig. Waar is markt voor? Wat mag er wel en niet qua gewassen en hoeveelheden van de overheid? Wat kan waar het beste? “Maak 
eens een kaart met wat er speelt op dit moment in de landbouw van onze gemeente en wat er mogelijk is ” geeft Mark Exterkate als opdracht 
aan de gemeente. “Je kunt boeren niet dwingen maar we kunnen elkaar wel helpen. Ga puzzelen met de boeren en voorkom dat essen worden 
afgegraven en goede grond bouwgrond of bos wordt zoals een groot perceel bij ons in de buurt. 

Boeren Leven en boeren
Het boerenleven is hard werken. “Worstelen tot je 65e en je komt er nooit. Ik had op verjaardagen en bij de biljart weinig meer te vertellen want 
ik kwam niet buiten de stal en het erf. Als je er middenin zit heb je het niet in de gaten.” De dochter van Mark, Britte Exterkate, die bij ons aan 
tafel zit, vertelt dat na de intensieve periode van stoppen  er weer gelachen werd aan de eettafel. “Het moet niet zo zijn dat een boer 24/7 in de 
stal moet zijn. Ook financieel moet het wat opleveren zodat je er een leven naast kan hebben. 

Boer zijn is meer dan het werk dat je doet en het gaat continue door. Dat is in ieder geval het gevoel wat leeft bij veel boeren. Daarom komt 
stoppen ook zo hard aan en is naast goede zakelijke begeleiding en afhandeling ook een luisterend oor en advies hard nodig. “Ik snap dat de 
boeren goed kwaad zijn: Eerst de druk van alle kanten , om te groeien, om de wereld te voeden en nu moeten ze krimpen of stoppen. Wij hadden 
dit niet voorzien maar zijn blij dat we onze oren en ogen open hebben gehouden en toen durfden te handelen.” 

Elke dag besluiten 4 tot 5 boerengezinnen om te stoppen met hun agrarische bedrijf. De noodzaak om anders te gaan boeren zou dit zomaar 
kunnen versnellen. Wij kunnen niet zonder boeren: ze zorgen voor gezond voedsel en beheren natuur en het landschap. Daarom wil de gemeente 
Hof van Twente boeren helpen om nu en in de toekomst in deze gemeente gezond te blijven boeren. Waarbij de boeren zelf bepalen op welke 
manier. “Heb schik in je bedrijf en het werk dat je doet, en kleiner worden is geen schaamte.” 

Informatiebijeenkomst 
Energiefonds Hof van Twente   

De gemeente Hof van Twente stelt sinds vorig jaar 400.000 euro 
beschikbaar voor verduurzaming door bedrijven, instellingen, ver-
enigingen en energiecoöperaties. Via een speciaal Energiefonds 
kunnen zij minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 lenen bij 
de gemeente voor investeringen in duurzame projecten.Het geld 
is bedoeld voor de realisatie van duurzame projecten, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, LED-verlichting of isolatie. Alle orga-
nisaties met een KvK-nummer gevestigd in de gemeente Hof van 
Twente kunnen in aanmerking komen voor de lening. Zelf dragen 
de aanvragers ook een deel van de investering: 25% voor de eer-
ste € 25.000 en 50% voor de volgende € 25.000 euro. Voor de 
lening worden geen afsluitkosten gerekend en tussentijds aflossen 
kan boetevrij.De eerste bedrijven hebben hier inmiddels gebruik 
van gemaakt, maar is er nog ruimte voor nieuwe aanvragen!

Bent u dus ondernemer, of bent u betrokken bij een maatschappe-
lijke instelling (sportvereniging, culturele instellingen etc.) en wilt 
u meer weten over het Energiefonds en de leningen die worden 
verstrekt?Kom dan naar de kennisbijeenkomst!
Wanneer: donderdag 30 juni, 08.30 uur - 10.00 uur
Waar: ‘t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Delden
Aanmelding kan door een mail te sturen naar 
y.vandepeppel@energiefondsen.nl
 
Kijk ook op www.hofvantwente.nl/energiefonds voor meer 
informatie.

Uitnodiging terugkoppeling 
Markelo-Noord

In Markelo worden de komende jaren nieuwe woningen ontwik-
keld. Eén van deze ontwikkelingen betreft het gebied Markelo-
Noord. Daar worden, in samenwerking met RG investment, plan-
nen gemaakt voor de bouw van ruim 100 woningen. Afgelopen 
februari gingen wij met de omwonenden en andere inwoners van 
Markelo in gesprek over de ontwikkeling van dit plan. Ook was er 
een speciale bijeenkomst over het verkeer. 

We vertelden tijdens de bijeenkomsten in het begin van dit jaar meer 
over de woningen en de inrichting van dit nieuwe stukje Markelo. 
Daarnaast hielden we ook nog een bijeenkomst die ging over het 
verkeer van en naar dit nieuwe stuk van Markelo.

Tijdens deze bijeenkomsten vroegen we u naar ideeën en suggesties 
waar we rekening mee moeten houden bij de verdere ontwikkeling. 
Er kwamen daarbij ideeën en suggesties naar voren die te maken 
hebben met: de verschillende soorten woningen die er komen, de 
plaatsing van die woningen ten opzichte van de bestaande bebou-
wing en aandacht voor meer groen in de straten. De bijeenkomst 
over verkeer leverde veel suggesties en ideeën op voor de invulling 
van de ontsluitingsweg.

Suggestie en ideeën verwerkt
Met uw suggesties en ideeën zijn we aan de slag gegaan. We 
hebben gekeken welke aanpassingen mogelijk waren en hebben 
die vervolgens in het plan doorgevoerd. De aangepaste versie van 
het plan willen we met u delen. Hiervoor organiseren we een in-
loopbijeenkomst op 6 juli in cultureel centrum Het Beaufort. Inloop 
voor deze avond is vrij. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. 
U bent van harte welkom op:
Datum: 6 juli van 18.30 uur tot 20.30 uur
Plaats: Cultureel centrum Het Beaufort, 
Burgemeester de Beaufortplein 1, 7475  AG Markelo

Het vervolg 
Nadat de inloopbijeenkomst op 6 juli heeft plaatsgevonden, zal 
het aangepaste plan worden gebruikt voor het voorbereiden van 
de bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplanprocedure zal 
dit najaar worden opgestart en duurt ca. 6 maanden. Voor meer in-
formatie kunt u ook kijken op de website van de gemeente: https://
www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/markelo-noord/
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Straatnamen nieuwbouwproject 
Bentelo Buiten bekend

Het College van BenW heeft op 3 mei 2022 besloten de vol-
gende straatnamen toe te kennen voor het nieuwbouwproject 
Bentelo-Buiten: • Bosweg (voor de weg tussen de Bosweide en 
de Kieftenweg); • Buitenhof (zijstraat van de Bosweg). Het besluit 
treedt in werking op 3 mei 2022. U kunt het besluit inzien op 
onze website www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Vaststelling Algemene 
subsidieverordening 2022

De raad heeft op 14 juni 2022 het besluit Algemene subsidie-
verordening 2022 vastgesteld. In het besluit staan algemeen gel-
dende regels voor het aanvragen en verstrekken van subsidies. 
Het besluit treedt in werking op 14 juni 2022. U kunt het besluit in-
zien op onze website www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente, herziening 
Rijssenseweg 18 Markelo'

Op 14 juni 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Rijssenseweg 18 Markelo' gewijzigd vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 18 bevindt zich een woonperceel met daar-
achter gelegen een agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan 
om ter plaatse een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. Het 
beoogde kampeerterrein bevindt zich grotendeels op het agra-
risch perceel en voor een klein deel op het woonperceel.

Het initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestem-
mingsplan. Tevens dient voor de bouw van gebouwen op de cam-
ping sloopcompensatie plaats te vinden. Om deze ontwikkeling 
juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van 
het bestemmingsplan opgesteld.  

Vervolg
Tegen het ontwerpplan zijn vijf zienswijzen ingediend die deels 
hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Alle wij-
zigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de 
zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hof 
van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo’. De grootste 
aanpassing bestaat uit het verkleinen van het kampeerterrein.

Het vastgestelde plan ligt van 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 
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.BGxRijsswg18-VS10.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzageter-
mijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene 
die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op

Stokkumerbroekweg (perceel S 391), Markelo                                                
het kappen van bomen                    17 juni 2022
Kade ongenummerd (achter Sluisstraat 9), Delden 
het bouwen van een fundatieplaat                         14 juni 2022
Diependaalseweg 2, Markelo
het bouwen van een schuur                        14 juni 2022
Enterweg 5, Goor
het aanbouwen van een serre en het plaatsen van 
wanden in de bestaande veranda            16 juni 2022
Winterkamperweg 18, Markelo                                                
het wijzigen van het gebruik voor het regulier 
bewonen van een agrarische bedrijfswoning            17 juni 2022
Den Hof 12, Delden                                               
het plaatsen van een erfafscheiding                 19 juni 2022
Bernhardstraat 17, Delden                                               
het kappen van een beuk                                      21 juni 2022
Goorseweg 34, Markelo                                               
het gewijzigd uitvoeren van een eerder 
verleend bouwplan                                  23 mei 2022
Wittezandweg 11, Markelo                                                
het bouwen van een schuur en het legaliseren 
van bestaande opstallen                            14 juni 2022
Oude Borculoseweg ong. (t.h.v. huisnr.11), 
Diepenheim                                                
het bouwen van een woning                         17 juni 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Schoneveldsweg 8, Ambt Delden
het kappen van acht eiken (herplantverplichting)          29 juli 2022 
Het Wegdam 6, Hengevelde
het wijzigen van een verleende vergunning voor 
het bouwen van een kantoor en een bedrijfshal   3 augustus 2022
Nijverheidsweg 15, Goor
het uitbreiden van een bedrijfspand             2 augustus 2022                                                               
Herman Heijermansstraat 36, Goor
het kappen van een berk en plataan 
(herplantverplichting)                         2 augustus 2022
Driebelterweg 3, Markelo
het aanleggen van een toegangsweg met uitrit 
en het kappen van bomen                     3 augustus 2022
Rembrandtstraat 27, Goor
het bouwen van een schuur                         5 augustus 2022
Kooimaten 3, Goor
het plaatsen van een hoofdverdeelstation          5 augustus 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Hagmolenweg 9, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf
Hoffmeijerweg 10, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf
Klavermaten 30, Goor
het starten van een bedrijf
Oude Borculoseweg 11, Diepenheim
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Hagmolenweg 13, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf
Bentelosestraat 1b, Hengevelde
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Besluit maatwerkvoorschriften

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening        
                                                               Reactie tot
Grotestraat 58, Goor                                                
maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend 
afvalwater zonder vetafscheider en slibvangput bij 
de bereiding van voedingsmiddelen              29 juli  2022

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

KUNSTUITLEEN HOF 
VAN TWENTE ZOEKT 
ONDERSTEUNING 
BIJ DE PR

Ben jij geïnteresseerd in kunst en heb je affiniteit 
met PR, dan heeft de Kunstuitleen Hof van Twente 
een héle leuke vrijwilligersvacature voor jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Je helpt mee om de PR te verzorgen rondom de Kunstuitleen. 
Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo geef je de nieuws-
brief vorm, onderhoud je contact met de media en denk je 
mee over mogelijkheden om de Kunstuitleen meer bekendheid 
te geven. 

Jouw profiel
Je bent enthousiast en vindt het leuk om een helpende hand te 
bieden. Je kunt goed samenwerken en afstemmen met andere 
collega’s en toont initiatief. Computerkennis is wenselijk. 

Werkuren per week/maand
Ongeveer 3 uur per maand

Wij bieden 
Een informele sfeer waar je jouw talenten kwijt kan. Een 
leuk team en prettige arbeidsomstandigheden. Begeleiding /
inwerkperiode door een collega-bestuurder van de Kunstuitleen. 

Doelstelling van de organisatie 
Stichting kunstuitleen Hof van Twente beheert een kunstcollectie
van 400 kunstwerken, dit gebeurt door 20 vrijwilligers en 
een bestuur. We geloven in motivatie door inspiratie, voor 
iedereen. We vinden dat iedereen het effect van kunst moet 
kunnen ervaren.  

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 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 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.  

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) 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. 

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Grotestraat 115 a, Goor                                  
het verbouwen van een appartement

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Bentelo
-  Vergunning Concours op 16, 17, 22 en 23 juli 2022 en Motor-
cross op 30 juli 2022, Slaghekkenweg 8-14. In verband hiermee 
zal op 16, 17, 22, 23 en 30 juli 2022 een parkeerverbod worden 
ingesteld aan beide zijden van de Slaghekkenweg, voor zover 
gelegen tussen de Bentelosestraat en Slaghekkenweg nr. 16 (21-
06-2022)

Delden
-  Vergunning Nacht van Delden op 9 juli 2022 en Muziek op het 
Plein op 10 juli 2022, Ressingplein. In verband hiermee zal op 
8 juli 2022 vanaf 19.00 uur tot 11 juli 2022 10.00 uur het Res-
singplein en een gedeelte van de Kortestraat worden afgesloten 
voor alle bestuurders in beide richtingen (20-06-2022)

Diepenheim
-  Vergunning Deepse Summervibes op 9 juli 2022, Goorseweg 22a 
(20-06-2022)

-  Vergunning Deepse Survival op 10 juli 2022. In verband hiermee 
zal op 10 juli 2022 van 10.00 uur tot 15.00 uur de C.A.J. Quant-
straat, voor zover gelegen tussen de Ruimersdijk en de 1e Zomer-
dijk, worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen 
(20-06-2022)

-  Vergunning Masterspringen en springwedstrijd op 19 juli 2022, 
Krommedijk. In verband hiermee zal op 19 juli 2022 van 08.00 uur 
tot 01.00 uur de Krommedijk worden ingesteld als éénrichtingsweg 
(inrijden vanaf de Borculoseweg en uitgezonderd fietsers) en wordt 
aan beide zijden een parkeerverbod ingesteld (23-06-2022)

-  Vergunning tuinconcerten Wibi Soerjadi in juli en augustus 2022, 
Goorseweg 30 (24-06-2022)

Goor
-  Vergunning Hippiemarkt op 9 juli 2022, Lintelerweg 4 (21-06-
2022)

Hengevelde
-  Ontheffing sluitingsuur van 16 op 17 juli 2022, Bretelerstraat 16 
(22-06-2022)

Markelo
-  Ontheffing geluid t.b.v. bruiloftsfeest op 15 juli 2022, Borkeld-
weg 2 (21-06-2022)

-  Vergunning Open dag Brandweer op 17 september 2022, Kaas-
plein/Roggeplein (Grotestraat 2a). In verband hiermee zal op 
17 september 2022 van 08.00 uur tot 18.00 uur het Kaasplein/
Roggeplein worden afgesloten voor alle bestuurders in beide 
richtingen (22-06-2022)

-  Vergunning Food Goan op 13 augustus 2022, Kaasplein (Gro-
testraat 2a). In verband hiermee zal op 13 augustus 2022 van 
14.00 uur tot 22.00 uur het Kaasplein worden afgesloten voor 
alle bestuurders in beide richtingen (22-06-2022)

-  Vergunning Vogelschietevenement op 8 juli 2022, Herikerweg 
36 (28-06-2022)

Hof van Twente
-  Vergunning toertocht oldtimers op 3 juli 2022 (20-06-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(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 
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

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

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

- Hoeve de Haar op 8 juli 2022, Grote Looweg 4 in Ambt Delden

Melding incidentele festiviteit 


