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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

Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

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

SENIORENVOORLICHTER VOOR HET PROJECT 
SENIOREN OP EIGEN KRACHT 

Heb jij affiniteit met 
senioren en vind 
je het boeiend om 
gesprekken met deze 
doelgroep te voeren? 
Dan is deze vacature 
iets voor jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Je gaat op huisbezoek bij zelfstandig wonende senioren in de Hof 
van Twente. Je voert ontspannen en informeel een gesprek, met 
als leidraad de vragenlijst van Senioren op Eigen Kracht (SOEK). 
Je verstrekt informatie aan senioren waarbij het uitgangspunt is 
dat de zelfredzaamheid en het eigen initiatief wordt behouden 
of vergroot. Bij gesignaleerde problemen verwijs je door naar de 
cliëntondersteuner van Salut. Het is de bedoeling dat je informa-
tie komt brengen maar ook behoeften uitvraagt.

Jouw profiel
Goed kunnen luisteren, beschikken over een invoelend vermo-
gen, respect en betrokkenheid tonen en niet oordelend zijn.
In staat zijn een prettig gesprek te voeren waarbij de vragen-
lijst aan bod komt. Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke 
informatie. Je geeft je eigen grenzen aan.

Werkuren per week/maand
Ongeveer 6 – 8 uur per maand en je bent aanwezig bij de 4 
informatiebijeenkomsten per jaar. Je kunt zelf de tijd indelen 
voor de huisbezoeken.

Wij bieden 
Begeleiding door de coördinator van Salut, je wordt ingewerkt 
en krijgt de benodigde informatie aangereikt om mensen juist 
te kunnen informeren. Mogelijkheid tot gesprekstraining. Drie à 
vier keer per jaar een (informatie) bijeenkomst. Onkosten worden 
vergoed.

Gemeente Belangen, VVD en 
CDA gaan samen formeren

Gemeente Belangen (GB), VVD en CDA gaan samen formeren 
om tot een nieuw college te komen in Hof van Twente voor de 
komende vier jaar. Afgelopen week heeft het CDA hiervoor infor-
matiegesprekken gevoerd met alle partijen. In die gesprekken zijn 
Gemeente Belangen, VVD en CDA tot elkaar gekomen en hebben 
zij besloten het formatieproces in te gaan. Met 16 van de 25 
zetels (GB 5, VVD 4, CDA 7) vertegenwoordigen zij een ruime 
meerderheid van de kiezers. 
De formatie zal onder leiding staan van formateur de heer drs. 
Jan G.M. Put uit Hengevelde, docent geschiedenis en oud-rector 
van stichting Carmel College.

De lijsttrekkers zien de formatie met vertrouwen tegemoet. “Het 
CDA is blij met deze kordate stap en ziet het formatieproces als 
basis voor een goede samenwerking in de hele raad,” aldus lijst-
trekker Harry Scholten. VVD-lijsttrekker Wim Meulenkamp vult 
aan: “De VVD wil graag door om de Hof nog beter en mooi-
er te maken.” Hannie Rohaan, lijsttrekker van GB: “We staan te 
trappelen om aan de slag te gaan na ons mooie resultaat in de 
verkiezingen, samen in een nieuwe balans!”

‘Jij en wij(k) aan zet!’ 
• Liesbeth de Boer is wijkregisseur voor de kernen Goor 
   en Markelo en het buitengebied dat bij die kernen hoort
    Werkdagen: ma-di-do-vr

• Johan Vruwink is wijkregisseur voor de kernen Bentelo, 
   Delden, Diepenheim, Hengevelde 
   en het buitengebied dat bij die kernen hoort  

•  Tonnie Jansen is technisch wijkbeheerder voor de hele 
   Hof van Twente
    Werkdagen: ma-di-wo-do

Samen met uw buren de handen uit de mouwen steken voor een 
fijne leefomgeving om te wonen, te spelen en te ontmoeten. Met 
aandacht voor biodiversiteit en veiligheid voor iedereen! 

Heeft u een goed idee? Neem dan contact op met de wijkregis-
seurs van de gemeente via info@hofvantwente.nl of 0547-85 85 
85. Vraag naar Liesbeth de Boer of Johan Vruwink. 

Weten wat mogelijk is? 
Kijk dan op de website van de gemeente het filmpje van buren die 
al aan de slag gingen!

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? 
Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook 
uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is: 06-57813491.

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Vrijwillige kavelruil 
‘Twentse Maat’

Bas Wissink (10) winnaar Junior Energiecoach

De Junior Energiecoach is in volle 
gang! In heel Hof van Twente doen 
123 gezinnen mee aan dit leuke en 
leerzame energiebespaarspel. Gezin-
nen gaan in huis op lampenjacht tot 
stekkerexpeditie. Aan het einde ont-
vangen ze een diploma en mogen ze 
zichzelf Junior Energiecoach noemen. 
Ook zijn er met de weekopdrachten 
bijzondere prijzen te winnen. Bas 
Wissink uit Goor (10 jaar) kreeg thuis 
opeens een echte wakawaka bezorgd 
voor de weekopdracht van week 1. 
Goed gewerkt Bas en veel plezier 
met de wakawaka! Het gemeentelijk 
schoolprogramma over duurzaamheid 
en techniek, HofPower, volgt de deel-
nemers aan de Junior Energiecoach op 
de voet. Meer informatie op 
www.juniorenergiecoach.nl

“Fijn dat Projectbureau BAS de coördinatie van de asbestsanering op 
zich neemt. Als inwoner heb je geen idee waar je moet beginnen”

Meer mogelijkheden voor kavelruil in Twente

Met vrijwillige kavelruil wordt de positie van de land-
bouw versterkt. Er kan efficiënter gewerkt worden 
door grotere huiskavels te realiseren en minder veld-
kavels. Afstanden worden verkort en er zijn meer mo-
gelijkheden om de koeien te laten weiden. Omdat er 
dan minder landbouwverkeer rijdt zorgt dit voor een 
kostenbesparing door efficiënte inzet van machines, 
dus lagere brandstofkosten. Ook verbetert het de ver-
keersveiligheid en leefbaarheid van ons buitengebied. 
Met het project ‘Twentse Maat’ kunnen nieuwe verka-
velingsprojecten worden opgezet of lopende projecten 
ondersteund. 

In Twente zijn lokaal al diverse verkavelingsprojecten uitgevoerd 
(bijvoorbeeld in Diepenheim). Ook lopen nog projecten, bijvoor-
beeld in Rijssen-Holten, Markelo en Albergen.
Het project ‘Twentse Maat’ dat door Europa en Provincie Overijs-
sel wordt gefinancierd geeft ruimte om nieuwe verkavelingspro-
jecten op te zetten. Ook is het mogelijk om lopende projecten te 
ondersteunen.  

In gesprek met de kavelruilcommissie
Er is een kavelruilcommissie samengesteld met een drietal melk-
veehouders uit Twente. Deze commissie wil graag in gesprek met 
betrokkenen bij bestaande initiatieven of plannen. Maar voor 
nieuwe ideeën of initiatieven is ook ruimte. Daarvoor kan men 
zich melden bij één van de drie commissieleden (zie gegevens 
in kader).

Doel van Twentse Maat
Hoofddoel is een verbetering van de verkaveling voor de land-
bouw. Waar mogelijk wordt ook verbinding gelegd met opga-
ven op het gebied van bijvoorbeeld water en gebiedsgerichte 
aanpak stikstof of mogelijkheden om te extensiveren (bijvoorbeeld 
nabij natuurgebieden). Er is ook ruimte vrijgemaakt om ruilgrond 
te verwerven, dat is de ‘smeerolie’ om ruilplannen te maken. In 
dat verband kunnen agrariërs zich ook vrijblijvend melden als ze 
nadenken om misschien te gaan stoppen of afbouwen. Voor het 
maken van ruilplannen worden kosten als notaris- en kadasterko-
sten en bemiddeling gedekt.

Meer informatie?
Bel dan met één van de commissieleden: 
Wilfred Stegeman, Rijssen (0613592989) 
Stefan Weersink, Reutum  (0650541728) of 
Henk Aapol (0630061225) of met projectleider 
Wilco Pasman (06-28199669)

Toen in 2019 het agrarisch bedrijf op Erve Groot Wegereef in Hengevelde stopte, rees de vraag: ‘Wat doen we met 
het erf?’. Wendy Doeschot, bewoner van het erf, koesterde al langer de wens om een Bed & Breakfast te runnen. 
Hiervoor was een bestemmingsplan wijziging nodig. Landgoed Het Weldam, eigenaar van de grond, ging akkoord 
en nam ook het initiatief voor het maken van een erfinrichtingsplan samen met een architect.

Zoals bij elke bestemmingsplanwijziging was ook hier een bodemonderzoek nodig. Uit het onderzoek bleek dat op een deel van het terrein 
asbest in de bodem zat. Via de gemeente kwam Projectbureau BAS in beeld. Siem Put, medewerker bodem en asbest bij de gemeente en 
tevens projectleider bij BAS kreeg het dossier op zijn bureau: “Toen ik het rapport onder ogen kreeg en zag dat er een asbestverontreiniging 
aanwezig was, heb ik het dossier letterlijk onder mijn arm genomen en over de loopbrug naar het Projectbureau Bodemasbestsanering 
(BAS) gebracht. Hier heb ik het vanuit mijn functie als projectleider bij BAS verder opgepakt.

Landgoed Het Weldam heeft de oude schuur laten slopen en het asbestdak op de schuur laten verwijderen. Daarna kon BAS aan de slag 
met het saneren van het asbest in de bodem. Wendy Doeschot: “Het is verbazingwekkend hoeveel mensen en partijen hiermee bezig zijn. 
Iedereen doet zijn eigen deel. Dan is het fijn dat er een projectbureau is die de coördinatie op zich neemt. Hierdoor loopt de communicatie 
tussen alle partijen goed. Als inwoner heb je geen idee waar je moet beginnen.”  

Siem vult aan: “Vanuit het projectbureau werken we samen met een beperkt aantal partijen en ken je de adviesbureaus en de aannemers 
goed. Hierdoor kunnen we snel schakelen en verloopt de samenwerking soepel.”

In overleg met de bewoners en Het Weldam is in november gestart met de sanering. Siem: “We zijn gestart met het aanleggen van een 
noodweg. Op die manier hoefden de vrachtwagens niet over de oude weg te rijden en kwamen ze niet dicht langs de woonboerderij. Wel 
zo veilig voor de bezoekers van de Bed & Breakfast. En bleef het bestaande inrit heel en het erf schoon.”

Projectbureau BAS gaat door met saneren van een locatie totdat de graafranden asbestvrij zijn. Van tevoren is nooit precies in te schatten 
tot hoever je moet. Wendy kan zich nog een spannend moment tijdens de sanering herinneren: “Toen bleek dat er in de wal ook asbest zat 
en ze begonnen te graven, was is toch wel bang dat ze door moesten tot in de dierenweide en in onze privétuin. Dan komt het ineens heel 
dichtbij. Gelukkig bleek dit niet nodig.” 

Wendy is blij dat het asbest weg is. Enthousiast: “Binnenkort hebben we een schoon erf dat weer mooi heringericht wordt met sierbomen, 
wandelpaden, plukfruit, gezellige zitjes, beschermende bosjes en houtwallen.

www.hofvantwente.nl

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente op woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. 
Onderstaand treft u de agenda aan.

De voorzitter,
Was getekend, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1.   Opening en mededelingen
  
2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Informatie en vragen

4.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
     Gemeenschappelijke Regelingen

Besluitnemend

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Raadsvergadering woensdag 30 maart 2022

Raadsvergadering woensdag 6 april 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente op woensdag 6 april om 19.30 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand treft u de 
agenda aan.

De voorzitter,
Was getekend, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening en agenda

1.   Opening en mededelingen
  
2.   Vaststellen agenda

Bespreekstukken

3.    Duiding van de verkiezingsuitslag resp. advies aan de 
      formateur
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op
Fazantenstraat t.h.v. huisnummer 7, Goor
het kappen van een eik           22 maart 2022
Kerkstraat 123c, Goor
het kappen van een boom                                21 maart 2022
De Hulpe 1, Markelo
het kappen drie dennen          22 maart 2022
Deldensestraat 8, Diepenheim
het kappen van een eik               17 maart 2022
Twikkelerweg 4, Markelo
het kappen van eiken                  23 maart 2022
Rembrandtstraat nabij huisnummer 22, Goor
het kappen van vijf sparren           24 maart 2022
Strampenstraat 1, Delden
het verbouwen van een woning                 21 maart 2022
Oude Haaksbergerweg 117, Goor
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 14 maart 2022

BEKENDMAKINGEN30 MAART 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Oude Rijssenseweg 20, Markelo                                                                 
het plaatsen van een handelsreclame        30 april 2022
Goorseweg 33 b, Markelo
het starten van een B & B in een bestaande schuur    3 mei 2022                                                               
Seinenweg 2, Markelo
het aanleggen van een toegangsweg             4 mei 2022                                                               
Wheedwarsweg 9, Goor                                                                           
het aanleggen van een uitrit                4 mei 2022                                                               
Groenlandsdijk 6, Markelo                                                                
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling    5 mei 2022                                                               
Het Wegdam 3b, Hengevelde
het uitbreiden van een bedrijfspand                 5 mei 2022                                                               
Bolscher 13 (kavelnr. 71), Hengevelde
het bouwen van een woning              5 mei 2022                                                               
Langestraat 200, Delden
het bouwen van een bijenstal             6 mei 2022                                                               
Klavermaten 30, Goor 
(nabij de rotonde met Zomerweg en Klavermaten)
het bouwen van een bedrijfshal met kantoor            7 mei 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Rectificatie; Beldsweg 20, Ambt Delden                           
Op 16 maart 2022 hebben wij bekend gemaakt dat de beslis-
termijn voor de Aanmeldnoititie vormvrije m.e.r. beoordeling is 
verlengd. Dat is echter niet juist. Er is geen termijn verlengd.
Veldhuisweg 1, Ambt Delden                           
het aanleggen van een zwemvijver, het aanleggen van parkeerplaat-
sen, het plaatsen van een erfafscheiding en het kappen van bomen
Helmersstraat 5, Goor                          
het plaatsen van een dakkapel en het verbouwen van een woning

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure                                                                         

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze                  
           Reactie tot
Schoneveldsweg 13, Ambt Delden                                                                 
het bouwen van een stal met een winkel 
en het veranderen van de inrichting               5 mei 2022
Brummelaarsweg 12 en 12a, Markelo                                                                
het wijzigen van de inrichting              12 mei 2022

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving               
Nieuwenkampsmaten 8 en 10, Goor
het veranderen van de inrichting
Grotestraat 58, Goor                                                                 
het starten van een bedrijf (Domino's Pizza Netherlands B.V)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving                
Bentelosestraat 24a, Hengevelde                                                               
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, in de periode van 13 
april 2022 t/m 13 juli 2022

Besluit Algemene wet bestuursrecht 

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

Ambt Delden
-  Vergunning fakkeloptocht en ontsteken paasvuur op 17 april 2022, 
Secr. Engelbertinkstraat (24-03-2022)

Bentelo
-  Vergunning Paasparty en ontsteken paasvuur op 17 april 2022, 
Bentelosestraat 44. In verband hiermee wordt op 17 april 2022 
van 19.30 uur tot 04.00 uur één weghelft van de Bentelosestraat 
in Bentelo (N740) afgesloten voor alle bestuurders in de richting 
Bentelo-Delden, voor zover gelegen tussen hectometerpaal 3.375 
en 3.650. Er zal een omleiding worden ingesteld (29-03-2022)

Delden
-  Vergunning The Passion op 15 april 2022. De route begint bij 
het NS-station en eindigt op het Ressingplein. In verband hiermee 
wordt een gedeelte van de parkeerplaats op het Ressingplein op 
15 april 2022 van 19.30 uur tot 23.30 uur afgesloten voor alle 
bestuurders in beide richtingen (22-03-2022)

Diepenheim
- -  Vergunning fakkeloptocht en paasvuur op 17 april 2022, Krom-

medijk. In verband hiermee worden op 17 april 2022 van 19.00 
uur tot 01.00 uur de volgende verkeersmaatregelen genomen:

-  de Krommedijk wordt afgesloten voor alle verkeer in beide richtin-
gen, voor zover gelegen tussen de Borculoseweg en Krommedijk 
nr. 2 (manege). 

-  een parkeerverbod wordt ingesteld aan beide zijden van de Krom-
medijk, voor zover gelegen tussen de Reeënkampweg en voorbij 
Krommedijk nr. 2 (uitgezonderd parkeervakken) (24-03-2022)

Goor
-  Vergunning Veteranendag op 2 april 2022, De Höfte. In verband 
hiermee wordt de parkeerplaats aan De Höfte aan de zijde van de 
Reggehof op 2 april 2022 van 09.00 uur tot 16.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen (29-03-2022)

Markelo
-  Vergunning fakkeloptocht en ontsteken paasvuur op 17 april 
2022, Zonneweg. In verband hiermee zullen op 17 april 2022 
van 19.30 uur tot 23.30 uur de volgende verkeersmaatregelen 
worden genomen:

-  de Zonneweg wordt afgesloten voor alle bestuurders in beide 
richtingen;

-  aan de Zonneweg zal een parkeerverbod worden ingesteld aan 
beide zijden van de weg (inclusief bermen, uitgezonderd par-
keervakken), voor zover gelegen tussen de kruising met de Berg-
weg en de kruising met de Larenseweg. (18-03-2022)

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 
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 
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.     

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.

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.

www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  

Melding mobiel puinbreken 

Vervolg                                                                         
Het Elferink 8, Diepenheim
het verbouwen van een voormalig waterreservoir 
tot een woning                        7 mei 2022                                                               


