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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 - 13.00 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

Onderzoek naar gemeentelijke communicatie: goede aanknopingspunten voor verdere verbetering 
Hoe kunnen wij het beste communiceren met onze in-
woners? Deze vraag stond centraal in het onderzoek 
dat gemeente Hof van Twente heeft gedaan naar het 
gebruik van de communicatiekanalen die de gemeente 
inzet. Welke voorkeuren hebben inwoners als het gaat 
om informatie van de gemeente en welke verwachtin-
gen leven er? Het onderzoek richtte zich ook op bericht-
geving door de lokale media, zoals de lokale omroep, 
het weekblad en de plaatselijke nieuwssites. Willen 
mensen daarin ook gemeentelijke informatie terugvin-
den? Ook is bekeken hoe mensen contact zoeken met 
de gemeente en of mensen willen meepraten of mee-
beslissen over diverse gemeentelijke onderwerpen. De 
uitkomsten worden gebruikt om de communicatie be-
ter af te stemmen op de verwachtingen en behoeften 
van inwoners.

Inwoners zien gemeentelijke informatie het liefst terug in het Hof-
weekblad. De gemeente plaatst hierin wekelijks een infopagina 
(Hofnieuws). Ook de lokale nieuwssites en Tubantia scoren goed: 
40% geeft aan dat ze daar gemeentelijke informatie in terugzien. 
Als mensen één voorkeur mogen aangeven, dan blijft Hofweekblad 
favoriet, gevolgd door de lokale nieuwssites. In het onderzoek is 
ook gevraagd of er belangstelling is voor een wekelijkse email-
nieuwsbrief van de gemeente. Hierin zouden korte artikelen staan 
met een ‘lees verderlink’ naar een uitgebreidere tekst op de website. 
Hiervoor is veel belangstelling: twee derde van de ondervraagden 
ziet zo’n nieuwsbrief wel zitten. De gemeente gaat onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor zo’n nieuwsbrief.

Contact met de gemeente 
Als gevraagd wordt hoe mensen contact zoeken met de gemeente, 
dan zien we dat dat varieert per onderwerp. Het doorgeven van bv 
een kapotte lantaarnpaal gaat vaak via Whatsapp, maar bij vra-
gen over een bouwvergunning pakken mensen liever de telefoon. 
Ook is er gevraagd naar participatie. Daaruit blijkt dat ongeveer 
1/3 van de ondervraagden graag wil adviseren, meebeslissen of 
wil samenwerken/uitvoeren. De helft van de mensen wil vooral ge-
informeerd en geraadpleegd wil worden als het onderwerp hen 
aangaat. 15% heeft geen belangstelling voor participatie (met 
name de groep 65+). Ook hier zien we nuanceverschillen in leef-
tijd: mensen boven de 45 hebben meer belangstelling om mee te 
praten over beleid, mensen onder de 45 hebben vooral interesse 
als het om hun eigen woonomgeving gaat.

Het onderzoek 
Het onderzoek, gehouden door bureau Emcuview uit Delden, be-
stond uit twee onderdelen: als eerste hebben leden van het Hof-
panel in groepen gepraat over de communicatie door en met de 
gemeente. De bevindingen uit die gesprekken zijn getoetst in een 
vragenlijst. De oproep om die vragenlijst in te vullen is gecom-
municeerd via de media en toegestuurd aan 1000 willekeurige 
huishoudens in de gemeente. De vragenlijst is ingevuld door bijna 
500 mensen. De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente 
goede aanknopingspunten om de communicatie met de inwoners 
nog beter en efficiënter in te richten. Dat gebeurt in samenspraak 
met inwoners. Zaken die snel en makkelijk verbeterd kunnen wor-
den, worden (of zijn) direct aangepakt. In bijgevoegde infographic 
vindt u de belangrijkste bevindingen. 
Het hele onderzoeksrapport is op te vragen door een mail te sturen 
aan communicatie@hofvantwente.nl.

Verpakkingen weggooien.
Zo doen we dat!

Verpakkingen weggooien. Zo doen we dat!

Leeg Plat

Los Doorzichtige zak

Wat mag er bij 
verpakkingen?
Scan de QR-code of ga naar 
www.twentemilieu.nl/verpakkingen 
en kijk welk afval er bij verpakkingen 
mag. 

Jouw plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zijn waardevol. Hoe beter 
je ze scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Maar hoe kun je 

verpakkingen het beste weggooien, zodat deze zo goed mogelijk verwerkt kunnen 
worden tot nieuwe producten? Zo doen we dat:

Zorg dat de verpakking 
helemaal leeg is, 
schoon hoeft niet.

Gooi de verpakking 
het liefst los in de 
container.

Maak de verpakking plat.

Toch niet los in de container? 
Gebruik dan een doorzichtige zak, 
zodat de verwerker ziet welk afval 
erin zit.

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval
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Op welke manier kunnen wij het beste communiceren met onze inwoners? Deze vraag stond centraal in het 
onderzoek dat gemeente Hof van Twente heeft gedaan naar het gebruik van de communicatiekanalen van 
de gemeente. Welke voorkeuren hebben inwoners als het gaat om informatie van de gemeente en welke 
verwachtingen leven er? Resultaten in een notendop

Jongeren digitaal, 
ouderen analoog

Hofweekblad 
wordt goed gelezen

Lokale nieuwssites 
scoren goed in eigen kern

1.

2.

3.

Meer informatie?
Voor de precieze resultaten van het mediaonderzoek kunt u terecht 
bij onze communicatieafdeling via communicatie@hofvantwente.nl hofvantwente.nl

Zou jij je inschrijven voor een 
gemeentelijke nieuwsbrief?

Het onderzoek richtte zich ook op berichtgeving door de 
lokale media, zoals de lokale omroep, het weekblad en 
de plaatselijke nieuwssites. Willen mensen daarin ook 
gemeentelijke informatie terugvinden? Ook is bekeken 
hoe mensen contact zoeken met de gemeente en of 
mensen willen meepraten of meebeslissen over diverse 
gemeentelijke onderwerpen. De uitkomsten worden 
gebruikt om de communicatie beter af te stemmen op de 
verwachtingen en behoeften van inwoners.

De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente 
aanknopingspunten om de communicatie met de 
inwoners nog beter en efficiënter in te richten. Hieronder 
vindt u de belangrijkste bevindingen. Wilt u het hele 
onderzoeksrapport lezen? Dan kunt u een mail sturen 
aan communicatie@hofvantwente.nl. 
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Verordening materiële financiële 
gelijkstelling onderwijs gemeente 
Hof van Twente 2022

De raad heeft op 18 januari 2022 de verordening materiële fi-
nanciële gelijkstelling onderwijs gemeente Hof van Twente 2022 
vastgesteld. In deze verordening staan algemeen geldende regels 
voor de gemeentelijke bijdrage voor het vervoer van leerlingen van 
de buurtschapsscholen naar de sporthal/-zaal in Hof van Twente 
(bewegingsonderwijs). De regeling geldt alleen voor de stichting 
Openbaar primair onderwijs Hof van Twente. Deze stichting is het 
bevoegd gezag van de buurtschapsscholen. De bijdrage heeft een 
subsidieplafond, deze wordt jaarlijks door de gemeenteraad vast-
gesteld. De schoolbesturen zijn over de vaststelling van de veror-
dening en bijlage op de hoogte gesteld. De verordening treedt in 
werking op 1 januari 2022. U kunt de verordening inzien op onze 
website www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl.
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Expositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ in gemeentehuis 
Hof van Twente 

Van 28 januari tot 16 februari 2022 is, in de publiekshal van het gemeentehuis Hof van Twente, de tentoonstelling 
‘Wij.... doorbreken de cirkel van geweld’ te zien. Deze expositie maakt huiselijk geweld en kindermishandeling be-
spreekbaar op een eenvoudige, laagdrempelige manier. De expositie wil een bijdrage leveren aan het uit de taboe-
sfeer halen van huiselijk geweld. De expositie is een onderdeel van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. 
Burgemeester Ellen Nauta zegt: “Huiselijk geweld is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt, het gebeurt achter 
de voordeur en er is (als je het gesprek al begint) altijd twijfel of je vermoedens wel kloppen. Toch is het vaak een kort 
gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je? of ‘Wat kan ik voor je doen?’, die 
impact heeft en er mede voor kan zorgen dat de vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken.”  

Jaarlijks wordt een grote groep volwassenen en kinderen slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld. Dit treft ongeveer 5,5% van de Neder-
landse bevolking van 18 jaar en ouder. Ook in Hof van Twente komt dit regelmatig voor. Wethouder Pieter van Zwanenburg vertelt: “Het gaat 
daarbij vaak om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex-)partner of huisvrienden. Het gebeurt 
vaak niet in de openbaarheid. Dat maakt het extra moeilijk.”   

Expositie  
De expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ maakt met behulp van 30 krachtige portretten en de daarbij behorende indringende 
verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen, dat het niet mag en dat het niet oké is. We kun-
nen niet meer wegkijken en doen alsof het niet bestaat. Of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen. Nee, WIJ kunnen iets 
doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. De expositie geeft inzichten en 
voorbeelden hoe wij de cirkel van geweld kunt doorbreken. Kijk voor meer informatie op de website: Geweld hoort nergens thuis | VNG

In verband met corona is de expositie zo ingericht, dat deze zowel aan de buitenzijde als binnen in het gemeentehuis is te zien. De expositie 
in het gemeentehuis is te bezoeken van 28 januari tot 16 februari 2022, tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. 
Vanzelfsprekend respecteren we bij deze expositie de geldende COVID-maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld voor publieke ontmoe-
tingen tussen mensen. Wij verzoeken u bij een bezoek aan de expositie deze regels in acht te nemen. 

Bij de expositie hoort een gratis tijdschrift waarin alle beelden en teksten van de expositie staan opgenomen. Bezoekers mogen dit tijdschrift 
gratis meenemen. 

Hulp nodig?
Hebt u zelf hulp nodig i.v.m. mishandeling in uw eigen omgeving? Of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? 
Neem dan contact op met: Veilig Thuis Twente (VTT): Dit kan gratis via de chat (anoniem) met een medewerker voor advies. De chat is open van 
9 tot 17 uur. U kunt VTT ook 24/7 gratis bellen op 0800- 2000. 
Bij direct gevaar, bel 112. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, specifiek team Zorg of team Jeugd.  

Cursus ‘Rijbewijs op Herhaling’ voor mensen vanaf 70 jaar uit Delden, 
Bentelo, Hengevelde en buitengebied Ambt Delden

Wilt u zich als ervaren bestuurder van een auto graag eens laten 
bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Wilt u daarbij ook nog 
eens tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijk rijden? Grijp dan 
uw kans! Veilig Verkeer Nederland Hof van Twente biedt u in sa-
menwerking met Gemeente Hof van Twente een cursus ‘Rijbewijs op 
Herhaling’ aan.

Het theoriegedeelte bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 2 uur. Een deskundig voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u bij over alle 
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan de turbo rotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz.

Het praktijkgedeelte beslaat 1 praktijkrijles, en u gaat 1 uur rijden in uw eigen auto met een ervaren en erkend rij-instructeur. Na afloop wordt 
deze rit besproken en ontvangt u een certificaat. De theorie- en praktijkbijeenkomsten hebben een informatief karakter, het is geen examen. 
Na afloop ontvangt u een theorieboekje en een certificaat van deelname.

De eigen bijdrage  voor de praktijkrijles bedraagt 15 euro.

We willen graag in maart 2022 deze cursus geven aan bestuurders vanaf 70 jaar uit Delden, Bentelo, Hengevelde en buitengebied Ambt 
Delden uit de Gemeente Hof van Twente. De personen waar het om gaat ontvangen hiervoor een uitnodiging. In 2021 heeft de groep Mar-
kelo en Goor met veel enthousiasme meegedaan aan deze cursus.

Fijn als u zich opgeeft! Wij houden ons wel aan de coronamaatregelen die er op dat moment gelden.

Wij hopen op een goede opkomst. 

M.Raanhuis, secretaris/penningmeester VVN Hof van Twente, telefoon: 0647448670

Ga mee zaailingen van bomen oogsten aanstaande zaterdag 
5 februari samen met gemeenteraadsleden

De bomenwerkgroep is al een aantal zaterdagen samen met vrij-
willigers erop uit geweest om zaailingen van bomen te oogsten. 
Deze zaailingen, die anders verloren zouden gaan, worden te zij-
ner tijd op andere plekken opnieuw geplant.
 
Op zaterdag 5 februari bieden we ook de gemeenteraadsleden van Hof van Twente de gelegenheid om mee te 
doen en zaailingen te oogsten op Twickel. We oogsten Beuk, Grove den en Vuilboom. Deze bomen worden na 
de oogst tijdelijk in een bomenhub opgeslagen (ingekuild). Wilt u een raadslid spreken op een informele manier 
dan is dit uw kans. Samen oogsten verbindt.
 
Oogsten van boomzaailingen is een activiteit in de frisse buitenlucht met voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Neem gerust 
kinderen of andere familieleden en vrienden mee!
 
Waar: verzamelen bij het Rentmeestershuis van Twickel, Twickelerlaan 6, 7495 VG Ambt Delden. Route: vanuit omgeving Delden volg de 
borden ‘kasteel’. Ca. 100 meter na de parkeerplaats met slagboom die u links laat liggen, komt u bij de voormalige boerderij, de rentmees-
terij. Op het erf is een parkeerplaats. Wanneer: zaterdag 5 februari van 9.00 – 12.00 uur. Zelf meenemen: - Spade en werkhand-
schoenen - stevige laarzen of schoenen - eten en drinken voor de ochtend. Aanmelden: Aanmelden kan op de website meerbomen.nu: 
https://meerbomen.nu/hofvantwente/ U kunt ook een mail sturen naar: boomwerkgroephvt@gmail.com

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

INFO

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering 
woensdag 9 februari 2022
De vergadering is fysiek maar publiek is 
helaas nog niet welkom. De vergadering is 
live te volgen via de website 
(gemeenteraad.hofvanwente.nl)

Op 9 februari 2022 is er een Informerende Raadsbijeen-
komst in de Raadzaal. Deze bijeenkomst wordt ook 
gestreamd en is via de gemeentelijke website te volgen. 
Tijdens deze Informerende Raadsbijeenkomst staan twee 
onderwerpen op de agenda:

1. Stand van zaken agrarische sector
De raad wordt tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de 
werkzaamheden vanuit de gemeente binnen de agrarische sector 
van de afgelopen periode. Hiermee wordt aan de afspraken met 
de raad voldaan over het halfjaarlijks informeren over de agra-
rische sector. Hierin zullen onder andere de uitkomsten van de 
enquête die in juli is uitgezet, een evaluatie van het KGO beleid 
en het programma Kleur-Rijk-Leven behandeld worden. 

2. Plattelandsontwikkeling 2022-2030
De raad wordt meegenomen in de plannen voor de komende ja-
ren binnen plattelandsontwikkeling. Deze plannen zijn belangrijk 
om te presenteren aan de raad omdat er in de loop van 2022 een 
raadsbrief zal worden gestuurd om het programma plattelands-
ontwikkeling 2022-2030 vast te stellen. 

AGENDA

19:30 Opening en welkom door de voorzitter van 
de avond

19:30–19:35 Aftrap door wethouder W. Meulenkamp

19:35–19:45 Update plattelandsontwikkeling 
afgelopen periode.
Waar staan we u en welke resultaten hebben we behaald?; 
door dhr. M. Nieboer.

19:45–19:50 Enquête agrarische sector. 
Welke resultaten zijn hieruit gekomen, wat valt op en welke ac-
ties kunnen hieraan gekoppeld worden; door dhr. J. Koopman.

19:50–20:05 Evaluatie en actualisatie KGO-beleid.
Welke resultaten zijn behaald met het KGO-beleid en op welke 
onderdelen kan het KGO-beleid geactualiseerd worden; door 
dhr. J. Overbeek.

20:05–20:15 Biodiversiteit Kleur-Rijk-Leven. 
Hoe staat het met dit project en wat gaat de gemeente de ko-
mende tijd hiermee doen?; door dhr. W. Pasman.

20:15–20:30 Vragen en discussie

20:45–20:50 Presentatie plattelandsontwikkeling
2022-2030 vooruitkijken) 
Wat houdt het plattelandsontwikkelingsbeleid voor 2022-2030 in? 
Welke thema’s zijn belangrijk en waarom?; door dhr. W. Pasman.

20:50 – 21:00: Vragen en discussie

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

ZONNEBLOEM HENGEVELDE - ST ISIDORUS-
HOEVE ZOEKT VOORZITTER EN SECRETARIS

Wil jij je inzetten voor wat zon en gezelligheid bij 
mensen met een fysieke beperking?

Omschrijving vrijwilligerswerk
De Zonnebloem is een vereniging die draait op vrijwilligers 
en zich inzet voor mensen met een fysieke beperking die het 
contact met de samenleving minder zien worden en daardoor 
in een isolement dreigen te raken. 

Als bestuur geven we sturing aan de activiteiten (bezoekwerk 
en gezellige bijeenkomsten) voor mensen uit Hengevelde 
en St. Isidorushoeve. Hou je ervan om samen met anderen
 activiteiten te organiseren voor onze doelgroep, heb je een 
goed gevoel bij de Zonnebloem en wil je mensen een beetje 
zon en gezelligheid brengen, meld je dan aan. 

Jouw profiel
Voorzitter: Je zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt, 
je bent tactvol en kan goed luisteren en samenvatten. Samen 
met de rest van het bestuur geef je sturing aan de uitvoe-
ring van activiteiten van de Zonnebloem in Hengevelde en 
St.  Isidorushoeve. 

Secretaris: Je zorgt voor verwerking van inkomende mail. 
Daarnaast zorg je voor de organisatie en ondersteuning van 
de bijeenkomsten en je maakt de notulen. Je bent verantwoor-
delijk voor de deelnemersadministratie, deze verwerk je in 
het systeem van de zonnebloem. (tijdsinvestering ca. 2 uur 
per maand}.

Werkuren per week/maand
We vergaderen ca. 6 keer per jaar in Hengevelde. Vergade-
ringen worden georganiseerd wanneer nodig, vaak rondom 
activiteiten. Vanuit de vergaderingen komen een aantal actie-
punten, maar er is geen structurele tijdsinvestering.  

Wij bieden
We zijn een gezellig bestuur en samen zetten we ons in voor 
waardevol en dankbaar werk. 

Doelstelling organisatie 
Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt het leven van 
mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar 
vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk 
te maken.

De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan men-
sen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelf-
sprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat 
iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou 
mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander.

BEKENDMAKINGEN2 FEBRUARI 2022

Zitting van het centraal 
stembureau inzake beslissing 
geldigheid ongeleverde 
kanidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 
16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit 
bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, 
in de raadzaal van het gemeentehuis te Goor in een openbare 
zitting zal beslissen over

o de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
o het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
o  het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van 

een politieke groepering en
o de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze zitting is ook te volgen gemeenteraad.hofvantwente.nl. 
Als u de zitting digitaal volgt, kunnen tijdens de zitting eventuele 
bezwaren worden ingediend via verkiezingen@hofvantwente.nl. 

Plaats: Goor
Datum: woensdag 26 januari 2022
 
De voorzitter voornoemd,
Drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel MPM

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                  Ontvangen op
Mossendamspad 2, Goor
het kappen van bomen                         20 januari 2022
Herikerweg 18, Markelo 
het verbouwen van een woning                    7 januari 2022
Koemweg 11, Markelo 
het bouwen van een schuur met overkapping     19 januari 2022
Fluttert ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning (kavel 9)       20 januari 2022           
Kleidijk ongenummerd, Diepenheim
het bouwen van een vier onder één kap woningen  13 januari 2022           

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
Dorreweg 15, Bentelo                                                                        
het bouwen van een woning met een bijgebouw     5 maart 2022
Hogedijk 8, Markelo
het wijzigen van een uitrit                           5 maart 2022
(Landgoed Kattenbergse Hoeve)                                                                  
Kerkweg 6, Markelo
het kappen van twee eiken         5 maart 2022 
(herplantverplichting)      
Winterkamperweg 6, Markelo                                                                                    
het uitbreiden en verbouwen van een woning        8 maart 2022

Vervolg 
                     Reactie tot
Molenstraat 80, Delden                                                                        
het herbouwen van de Eschmolen             8 maart 2022
Mossendamsweg 5 - Kooimaten ongenummerd, 
Goor
het aanleggen van vier uitritten               8 maart 2022                                                           
Govert Flinckstraat 9, Goor
het plaatsen van twee dakkappelen         9 maart 2022 
aan de voorzijde van de woning     
Kieftenweg ongenummerd, Bentelo                                                                                  
het kappen van 18 bomen                10 maart 2022
(herplantverplichting)
Gorsveldweg 32a, Bentelo                                                                                  
het aanleggen van een extra uitrit               10 maart 2022
en het verplaatsen van een bestaande uitrit
Sluisstraat 10, Delden                                                                                  
het uitbreiden van een bedrijfspand             10 maart 2022
Bomhof ongenummerd, Hengevelde                                                                                  
het bouwen van een dubbele woning               10 maart 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde                                                                                 
het bouwen van een helft van een               11 maart 2022
twee onder één kap woning (kavel 46)
Bolscher ongenummerd, Hengevelde                                                                                 
het bouwen van een helft van een                11 maart 2022
twee onder één kap woning (kavel 45)

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Sluisstraat 10, Delden                                            
het uitbreiden van een bedrijfspand
Rietdijk 11 en 18,  Markelo                                          
het milieuneutraal wijziging van de inrichting

Vervolg  
De Mors 4, Delden                                   
het  bouwen van een kinderdagverblijf
Spoorstraat 28 en 30, Goor                                          
het vastleggen van het huidig gebruik ten behoeve van kamerge-
wijze verhuur

Melding mobiel puinbreken 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 
Brinkweg 5a, Markelo                                        
het inzetten van een mobiel puinbreek installatie,
periode 4 februari t/m 1 april 2022

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om Handhaving 
Rijksweg 12a, Ambt Delden                                        
het uitbreiden van het bedrijf met een jongveestal, dierenaantal 
blijven gelijk
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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 zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat 
is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan 
wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct be-
roep 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). 

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

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 heeft dit niet ge-
daan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats 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

R.H. Slag Onbekend27-01-2022 27-01-2022

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden
-  Vergunning Streekmarkt Delden op elke 1e zaterdag van de maand 
in 2022 aan de Markstraat. In verband hiermee zal de Marktstraat, 
zover gelegen tussen de Langestraat en Achter de Kerk van 07.00 uur 
tot 17.00 uur worden gesloten voor alle verkeer in beide richtingen op 

o Zaterdag 5 februari 2022
o Zaterdag 5 maart 2022
o Zaterdag 2 april 2022
o Zaterdag 7 mei 2022
o Zaterdag 4 juni 2022
o Zaterdag 2 juli 2022
o Zaterdag 6 augustus 2022
o Zaterdag 3 september 2022
o Zaterdag 8 oktober 2022
o Zaterdag 5 november 2022
o Zaterdag 3 december 2022 (31 januari 2022)

Goor
-  Standplaatsvergunning verkoop doner kebab op elke vrijdag in 
2022 en 2023, Weversplein (28-01-2022)

-  Standplaatsvergunning oliebollen van 1 november t/m 31 decem-
ber 2023, Grotestraat (28-01-2022)

Stookontheffingen 
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout bui-
ten een inrichting:

Vervolg
  -  Hagmolenweg 4 in Ambt Delden, 26-01-2022 tot 26-01-2024 
  (26-01-2022)
-  Stedeke 11 in Diepenheim, 26-01-2022 tot 26-01-2024(26-01-2022)

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.

Vervolg
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) 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.


