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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 
(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 
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

Is het tijd voor nieuw Noaberschap op het platteland van 
Zuidwest Twente?

Wat is de komende 5 jaar het perspectief voor het buitengebied? Hoe gaan we de komende 
periode projecten met LEADER-subsidies ondersteunen? We gaan nog een keer LOS!

Denk mee tijdens het laatste (online) PROAT-café, meld je aan bij leader@comcept.nl

Donderdag 8 december 2022, 19.30 uur
In de afgelopen weken hebben mensen uit heel Zuidwest Twente onder andere tijdens PROAT-
cafés nagedacht over de inhoud van de nieuwe Leader Ontwikkelingsstrategie 2023-2027 
(LOS). De opbrengst van deze cafés hebben we nu op een rijtje gezet. Graag gaan we hierover 
met jou in gesprek!

We maken het je gemakkelijk, want je kunt aan jouw eigen keukentafel of op je bank meepraten! 
Dus zorg dat je er ONLINE bij bent en meld je nu aan via leader@comcept.nl

Programma
19.30 uur Welkom en korte introductie door LOS-makers Miranda Mulder & Marcel van Dijk 
namens de Werkgroep nieuwe LOS.

19.35 uur Wat vindt Zuidwest Twente belangrijk? Wat hebben we opgehaald tijdens de 
PROAT-cafés? Wat zijn de uitdagingen en doelstellingen voor de toekomst? Kloppen onze 
conclusies en de 4 hoofddoelstellingen (zie hieronder)? Geef jouw mening aan ons mee!

1. Bloeiend Zuidwest Twente, over o.a. natuurwaarden, biodiversiteit, korte 
   voedselketens en waardevolle landschappen.
2. Groeiend Zuidwest Twente, over o.a. de kracht van gemeenschappen, 
    meedoen, ontmoeting, wonen en zorg.
3. Boeiend Zuidwest Twente, over o.a. recreatie en toerisme, educatie.
4. Stoeiend Zuidwest Twente, over o.a. innovaties en experimenten,   
    nieuwe bedrijvigheid en de verbinding tussen stad en platteland.

19.50 uur  In online groepen (break-out-rooms) gaan we nog één keer LOS! Hoe gaan 
we onze nieuwe doelen bereiken? Wat is daarvoor nodig? Aan welke criteria moeten LEA-
DER projecten voldoen? En: hoe kunnen we deze regionale doelen koppelen aan de wereld-
wijde Sustainable Development Goals? Kijk daarvoor alvast op: https://www.youtube.com/
watch?v=ZUh2ozoWGNU

20.20 uur  We delen de uitkomsten van de deelsessies en bespreken de centrale vraag: hoe kun-
nen we nog beter en slimmer met elkaar samenwerken aan het platteland van Zuidwest Twente?

20.40 uur Afronding en offline.

Tot LEADER!

xoe
Doe mee aan de peilingen 
en help ons de
Omgevingsvisie schrijven!

Wel of geen (herhaal)prik?

Vindt u dat een lastige vraag? Dan bent u 
niet de enige. Daarom geeft GGD Twente 
eerlijke informatie, zodat u een goed be-
sluit kunt nemen. Op www.ggdtwente.nl/
herhaalprik kunt u terecht voor informatie 
en veel gestelde vragen en antwoorden 
over vaccinaties. En bij wie u terecht kunt 
als u meer wilt weten of van gedachten wilt 
wisselen.

Iedereen vanaf 
12 jaar kan 
een herhaalprik 
krijgen. U hoeft 
niet te wachten 
op een uitnodi-
gingsbrief. Met 
een herhaalprik 
kunnen mensen 
de bescherming 
tegen het virus 
weer op peil brengen. De vernieuwde vac-
cins beschermen tegen meer varianten van 
het virus, waaronder de omikronvariant.

U kunt vanaf 3 maanden na de laatste co-
ronaprik of coronabesmetting een herhaal-
prik halen. Dit kan met of zonder afspraak 
bij 1 van de GGD vaccinatielocaties: 
www.ggdtwente.nl/vaccinatielocaties. 

Elders op deze pagina voor informatie over 
de pop-up priklocaties in Hengevelde en 
Diepenheim.

Met de informatie die we rond de zomer 
hebben opgehaald en waarin u als inwoner 
kon aangeven wat belangrijk is voor Hof van 
Twente, zijn inmiddels professionals aan het 
werk! In de omgevingsvisie komen straks heel 
veel onderwerpen te staan. En natuurlijk heb-
ben we in het verleden al heel veel dromen en 
ambities voor onze gemeente opgeschreven. 
Over wonen, welzijn, zorg, duurzaamheid, 
landelijk gebied, ondernemen en noem maar 
op. Al dat ‘beleid’ wordt bekeken en samen 
met de eerdere vragenlijst en korte nieuwe 
peilingen, wordt zo langzaam een eerste op-
zet van de visie geschreven. 

Op 6 december a.s. gaan we met organisa-
ties en instellingen in gesprek die zich inzet-
ten voor de samenleving van Hof van Twente. 
Wat zien zij? Wat kunnen zij bijdragen?

In januari buigt de gemeenteraad zich over 
de eerste schets van de omgevingsvisie. En 
daarna komen we naar u toe! In In het tweede 
kwartaal van 2023 gaan we op bezoek op 
verschillende plaatsen in de kernen en het bui-
tengebied van Hof van Twente. Wanneer en 
waar? Dat laten we zo snel mogelijk weten! 
En blijf nu alvast meedoen door onze peilin-
gen in te vullen. De eerste peiling is al door 
ruim 100 mensen ingevuld. 

Op https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/  
vindt u de tweede peiling. De vraag van deze 
tweede peiling luidt als volgt:

In Hof van Twente hebben we een 
buitengebied waar we trots op zijn. 
Hoe blijft dat zo als we oplossingen 
moeten vinden voor bijvoorbeeld wo-
nen, energie en recreatie?   
•  Dat is maatwerk en vraagt altijd 

om een goed gesprek met alle di-
rect betrokkenen

•  Daarvoor moeten we vooraf richt-
lijnen opstellen die overal hetzelf-
de zijn om ons buitengebied te be-
schermen

• Ik vind dat een hele lastige vraag

Deze vraag beantwoorden kan via: 
https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/

xoe
Militaire oefeningen in 
december 2022

In en rond de gemeente Hof van Twente zal 
tussen 5 en 9 december twee maal geoe-
fend worden door o.a. de KMS van de Ko-
ninklijke Landmacht. Deze oefeningen tellen 
± 45 bewapende deelnemende militairen 
die zich beoefenen in het verplaatsen te 
voet en het maken van verkenningen in het 
duister. Er zal gebruik worden gemaakt van 
de volgende voertuigen: ‘de VW Amarok, 
Fennek en een aantal vrachtauto’s. Bij de oe-
fening zal over het algemeen geen gebruik 
worden gemaakt van (oefen)munitie.

Schaderegeling
Als er door de oefening schade is ontstaan 
dan kunt u dit, onder vermelding van de ge-
gevens van de militaire eenheid zoals ken-
teken voertuig, datum en tijd, plaats, soort 
schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie - Post-
bus 90004 - 3509 AA Utrecht – Telefoon: 
030-2180420.

Crisisnoodopvang asielzoekers zoekt vrijwilligers en fietsen
In een vleugel van Aparthotel in Delden worden per 1 december 32  asielzoekers tijdelijk ge-
huisvest. Het zijn gezinnen uit diverse landen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen 
met de woonbegeleiding. Het gaat om spelactiviteiten, sporten, handwerken, handvaardig-
heid, taalles en dergelijke. Heeft u interesse of wilt u graag een oriënterend gesprek, mail dan 
naar: cnodelden@gmail.com.

Wij zijn ook nog op zoek naar kleding en speelgoed voor de gezinnen. En heeft u een fiets 
over? Kinderfietsen in alle maten en ook fietsen voor volwassenen, zijn van harte welkom. U 
kunt de fietsen, kleding en speelgoed brengen naar Sporthal De Reiger, De Reigerstraat 1 in 
Delden. Niet afgeven bij Aparthotel. Wij zorgen voor de verspreiding aan de asielzoekers in 
het Aparthotel.



xoe
Tijdens de feestdagen op 
stap met Regiotaxi Twente? 

Geef op tijd uw taxirit door!

Aangepaste tijden voor doorgeven 
Regiotaxi voor de feestdagen
Vaak worden afspraken voor de kerstdagen 
ver van tevoren gemaakt. Regel dan ook 
gelijk uw vervoer. De aanmeldtijden voor de 
feestdagen zijn aangepast. 
Reserveer daarom uw taxiritten op tijd.

Tot wanneer kunt u ritten aanvragen?

· Eerste kerstdag
   Ritten voor eerste kerstdag zondag 
   25 december kunt u uiterlijk tot en met 
  zondag 18 december doorgeven.

· Tweede kerstdag
   Ritten voor tweede kerstdag maandag 
   26 december kunt u uiterlijk tot en met 
  zondag 18 december doorgeven.

· Nieuwjaarsdag
   Ritten voor nieuwjaarsdag zondag 1 januari 
vanaf 06.30 uur kunt u tot uiterlijk zaterdag 
31 december 12.00 uur doorgeven.

Rit veranderen of afmelden?
U kunt uw taxirit voor kerst of nieuwjaars-
dag veranderen tot de hierboven genoemde 
datum en tijd. Uw rit afzeggen kan tot uiter-
lijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.

Rijtijden Regiotaxi op de kerstdagen 
en oudejaarsdag
Op kerstavond (24 december) en beide 
kerstdagen (25 en 26 december) rijdt Regio-
taxi Twente op de normale tijden.

Op Oudejaarsdag ( zaterdag 31 december) 
rijdt Regiotaxi Twente tot uiterlijk 20.00 
uur. Dit betekent dat u alleen ritten kunt aan-
vragen waarmee u om 20.00 uur of vóór 
20.00 uur op de plaats van bestemming 
bent.

Geen vaste wekelijkse ritten met de 
kerstdagen en op nieuwjaarsdag

Op 25 en 26 december 2022 en op 
1 januari 2023 vervallen alle vaste 
wekelijkse ritten.

Wilt u tijdens de kerstdagen en nieuwjaars-
dag wel gebruik maken van uw vaste rit? 
Geef dit dan door vóór 18 december bij de 
Regiotaxi Twente via 0900 – 1814.

Een rit boeken kan via 0900 – 1814 
en op www.regiotaxitwente.nl

Gemeentehuis kleurt oranje voor ‘Orange the world’

Het gemeentehuis van Hof van Twente kleurt 
van 25 november tot 10 december oranje, 
voor ‘Orange the world’. ‘Orange the World’ 
is de wereldwijde campagne tegen geweld te-
gen vrouwen en meisjes. De campagne vindt 
ieder jaar plaats van 25 november, de Inter-
nationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, 
tot 10 december, de Internationale Mensen-
rechtendag. De dagen daartussen zijn de ‘16 
Dagen van Actie’. Inmiddels worden in meer 
dan 100 landen in deze periode gebouwen of 
andere objecten oranje uitgelicht, en worden 
debatten, tentoonstellingen, demonstraties en 
allerlei andere activiteiten georganiseerd. 
Hof van Twente zal tijdens deze dagen ook 
de speciale ‘Orange the world’-vlag voeren, 
om de aandacht voor dit thema kracht bij te 
zetten.

Jaarlijks wordt een grote groep volwassenen 
en kinderen slachtoffer van fysiek en/of sexu-
eel geweld. Dit treft ongeveer 5,5% van de 
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. 
Ook in Hof van Twente komt dit regelmatig 
voor. Wethouder Hannie Rohaan: “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 om het op te sporen 

en betekent vaak veel leed en eenzaamheid 
voor degene die het treft.”

Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen In 2022 is het thema van de Nederlandse 
campagne preventie. Voorkom gebruik van geweld. En als je het in je omgeving tegenkomt of 
vermoedt: meld het dan! Iedereen kan bijdragen aan de oplossing!

Veilig thuis Twente
Hebt u zelf hulp nodig i.v.m. mishandeling in uw eigen 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 Veilig Thuis Twente 24/7 gratis bellen op 
0800- 2000. Bij direct gevaar: bel 112!

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente, specifiek team Zorg (telefoon 0547-858585).
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Heeft u een gemeentelijk 
monument en wilt u nog 
onderhoud plegen? 
Vraag dan subsidie aan!

Gemeente Hof van Twente heeft een grote 
rijkdom aan monumentale gebouwen. Het 
zijn er circa 500, waarvan het grootste deel 
bestaat uit rijksmonumenten. Ook zijn er ruim 
100 gemeentelijke monumenten. Voor die 
gemeentelijke monumenten hebben we als 
gemeente een eigen subsidiebedrag te be-
steden van 35.000 euro op jaarbasis als 
bijdrage voor het onderhoud van de gemeen-
telijke monumenten.

Dit jaar nog subsidie
Er is dit jaar nog subsidie beschikbaar voor 
het onderhoud van zo’n gemeentelijk monu-
ment. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk 
aan een pand, onderhoud aan een rieten 
dak of het vervangen van zinken goten. Per 
monument kunt u 30% van de kosten vergoed 
krijgen met een maximum van € 5.000,-. Als u 
op dit moment de subsidie aanvraagt moeten 
de werkzaamheden binnen 2 jaar worden uit-
gevoerd. Meer informatie is te vinden op onze 
website onder de titel ‘Bouwen en verbouwen’
en vervolgens ‘Subsidies en leningen’.

Interesse? Neem contact op!
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
Rick ter Braak (secretaris van de Erfgoedcom-
missie). Hij is te bereiken op het mailadres 
r.terbraak@hofvantwente.nl of het telefoon-
nummer 0547-858585.

Veegplan ook in 2023

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in 
ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop wij 
dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Initiatieven die niet passen in het geldende 
bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke 
procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdsbesparing op voor zowel de aanvrager als de 
gemeente. Hiermee houden we het buitengebied leefbaar en vitaal, nu en in de toekomst.

Veel animo
In de afgelopen jaren zijn meerdere Veegplannen opgesteld voor ons buitengebied. In totaal zijn 
hierin meer dan 300 kleinschalige initiatieven op erven in het buitengebied bij elkaar geveegd. De ge-
wenste verandering in functie of bouw op een erf zijn met het Veegplan mogelijk gemaakt. Hiervoor is 
een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Die initiatieven variëren van de toevoeging 
van woningen op erven (na sloop van leegstaande stallen/schuren) tot het verplaatsen van een bouw-
vlak. De effecten hiervan zijn zichtbaar in het buitengebied; er zijn en worden veel stallen (zonder vervolgfunctie) gesloopt en er wordt gebouwd.

Aanmelden
Door de vele aanmeldingen en de daarbij horende ontwikkeling is gebleken dat er behoefte is aan het Veegplan. Daarom gaan we van start 
met de voorbereidingen voor het Veegplan 2023. Dus heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd? Dan 
kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Wij kijken graag samen met u of het plan geschikt is voor het Veegplan of dat er andere mogelijkheden 
zijn die tegemoetkomen aan uw wensen. 

Aanmelden voor het Veegplan 2023 is kosteloos en kan via de website www.hofvantwente.nl. De aanmeldingstermijn loopt van 1 tot en met 31 
december 2022. Naar verwachting leggen we het ontwerp-Veegplan in het voorjaar 2023 ter inzage. Wij hopen de procedure in het najaar 
2023 af te ronden.

Kosten
De kosten (leges gemeente) voor het Veegplan 2023 bedragen € 2.000,-- en zijn hiermee lager dan een individuele procedure. Extra haalbaar-
heidsonderzoeken (bodem en/of ecologie) en een landschapsplan komen aanvullend voor uw rekening.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Maarten Nieboer van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585 of mail 
naar: veegplan2023@hofvantwente.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website www.hofvantwente.nl/veegplan.

Publicatie aanwijzing lokale 
publieke omroep                                                               

Hofstreek Omroep is aangewezen als lokale 
publieke omroep voor de gemeente Hof van 
Twente. Om aangewezen te worden als loka-
le publieke omroep moet een aanvraag inge-
diend worden bij het Commissariaat voor de 
Media en de gemeenteraad moet instemmen 
met de aanwijzing. Een aanwijzing geldt 
voor een periode van 5 jaren. 

De aanwijzing van Hofstreek Omroep 
eindigt op 5 mei 2023. De omroep heeft te 
kennen gegeven opnieuw voor een aanwij-
zing in aanmerking te willen komen en daar-
voor heeft de omroep een aanvraag bij het 
Commissariaat voor de Media ingediend.

In een gemeente is 1 lokale publieke omroep 
toegestaan. Andere omroepen kunnen nog tot 
30 december 2022 een aanvraag indienen 
bij het  Commissariaat voor de Media, om 
aangewezen te worden als lokale publieke 
omroep voor de gemeente Hof van Twente. 
Na deze datum is dit niet meer mogelijk.

Belastingbesluiten                                                         

Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend dat op 22 november 
2022 de volgende verordeningen door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld:

• Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
• Verordening kwijtschelding 2023
• Verordening reinigingsheffingen 2023
• Verordening rioolheffing 2023
• Verordening toeristenbelasting 2023
• Verordening forensenbelasting 2023
• Verordening marktgelden 2023
• Havengeldenverordening 2023

De verordeningen kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente: www.hofvant-
wente.nl en op www.overheid.nl.
Nadere informatie kan worden verkregen bij 
cluster belastingen, telefoon 0547-858585.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)

                    Ontvangen op
Goorsestraat 24a, Hengevelde   
het kappen van een Amerikaanse eik 
             21 november 2022
Brinkweg 3, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling                 26  oktober 2022
Hengevelderweg 11, Diepenheim
het bouwen van een bijgebouw       
            11 november 2022
Rubensstraat 2 a, Goor
het bouwen van een carport met berging en 
het aanleggen van een uitrit
              14 november 2022
Stokkumerweg 13, Markelo  
het bouwen van een woning  
             15 november 2022

                   Vervolg
Morsweg 14, Delden
het bouwen van een erker  15 november 2022
Fluttert ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 6)
het bouwen van een woning        
            21 november 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 61)
het bouwen van een twee-onder-één kap 
woning en het aanleggen van een uitrit  
                          6 november 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 62) 
het bouwen van een twee-onder-één kap 
woning en het aanleggen van een uitrit  
                             6 november 2022
Spanjerstraat 9, Delden 
het plaatsen van een warmtepomp en 
airco-units           22 november 2022

Wethouder Hannie Rohaan hijst 
de Orange the World-vlag
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met een besluit, dan 
kunt u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uit-
een waarom u het niet eens bent met het be-
sluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes we-
ken 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 overgesla-
gen en kan direct beroep worden ingesteld. 

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

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn 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 drin-
gende belangen heeft waardoor u niet kunt 
wachten op de beslissing of bezwaar of be-
roep, dan kunt u aan de rechter vragen om 
een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.Bij 
een beroepsprocedure wordt een voorlopi-
ge 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 omgevings-
vergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burge-
meester en wethouders. Het verzoek moet 
zijn voorzien van datum, naam, adres en 
handtekening. Ook moet vermeld worden 
waarom u het niet eens bent met de melding. 
Wilt u een melding inzien, maak dan telefo-
nisch 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.

Informatie om te reageren Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

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

Delden
-  Vergunning Midwinterwandeling op 27 
december 2022, start Kerkstraat 5 (21-11-
2022)

Goor
-  Standplaatsvergunning verkoop kaas op 
elke donderdag in 2023, 2024 en 2025, 
Weversplein (23-11-2022)

Melding Activiteitenbesluit                                                          

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Sluisstraat 52, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf
Dammaten 6, Goor
het starten van een bedrijf
Holtdijk 3, Markelo
het veranderen van het bedrijf, vergroten 
ligboxenstal en wijzigen dierenaantal
Plasdijk 5, Markelo
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem

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

Bolscher ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 64)
het bouwen van een twee-onder-één kap-
woning en het aanleggen van een uitrit
                3 januari 2023 
Herikeresweg 3 a, Markelo
het kappen van twee berken                                                                                               
                3 januari 2023 
Bolscher ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 63)
het bouwen van een twee-onder-één-kap-
woning en het aanleggen van een uitrit 
            3 januari 2023 
Beldsweg 29, Ambt Delden
het kappen van twee eiken en drie 
fijnsparren (herplantverplichting)      
                  4 januari 2023 
Holtkampsweg ongenummerd, 
Ambt Delden
het kappen van zes eiken 
(herplantverplichting)             5 januari 2023 
Catsstraat 36 , Goor
het kappen van een kastanjeboom                   
     6 januari 2023 
Sportlaan 7, Delden
het tijdelijk opvangen van vluchtelingen                                                                                               
                 4 januari 2023 

Verleende 
Omgevingsvergunningen 
(regulier)                                                                  

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier)                                                      

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

              Reactie tot

Wiener-Benteler-Scheidingsweg 
7 a, Ambt Delden
het intrekken van een omgevingsvergunning 
voor het houden van varkens
            31 december 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

DAGBEGELEIDING BINNENHOF 
ZOEKT WARME ONDERSTEUNERS
Ben jij die warme, gezellige, enthou-
siasmerende persoon die er graag 
voor zorgt dat een ander het naar 
de zin heeft? Geniet je ervan als een 
ander geniet? Dan zien onze cliënten 
jou graag bij onze dagbesteding!

Jouw profiel
•  Je bent gezellig, gastvrij en hebt een 

luisterend oor.
•  Je kunt een gesprek voeren/leiden in 

groepsverband
• Je kunt stimuleren en motiveren
• Je hebt affiniteit met ouderen.

 Werkuren per week/maand
 •  Woensdagmiddag van 12.15 - 16.15 

uur (1x per 2 weken)
                            Of  
•  Op invalbasis (maandag t/m don-

derdag van 9.30 - 12.15 uur of van 
12.15 - 16.15 uur)

Wij bieden 
• Professionele begeleiding
•  Deskundigheidsbevordering in de vorm 

van scholing (divers)
• Onkostenvergoeding en verzekering
• Een goede sfeer en gezelligheid
•  Lidmaatschap van de ledenservice van 

Carintreggeland
•  Een jaarlijkse feestavond en een 
   kerstpakket
•  Een digitaal vrijwilligersportaal 
   (in de nabije toekomst)

Doelstelling van de organisatie 
Carintreggeland biedt naast professio-
nele ondersteuning op het gebied van 
zorg, wonen, gezondheid en welzijn, ook 
dagvoorziening aan. De dagvoorziening 
biedt ouderen een vaste dagstructuur met 
bezigheden en activiteiten naar wens. Zo-
wel in groepsverband als individueel, met 
het oog voor ieder mens. Het verhaal van 
de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit ver-
haal bieden wij passende, betekenisvolle 
en veilige zorg, ondersteuning en advies. 
Ons doel is dat de klant binnen de moge-
lijkheden die hij/zij heeft, een zo waarde-
vol mogelijk leven kan leiden.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Ouderen die zelfstandig wonen, maar 
om diverse redenen wat ondersteuning 
kunnen gebruiken bij hun week- en dagin-
vulling, kunnen gebruik maken van dagbe-
geleiding Binnenhof. Als vrijwilliger onder-
steun je een vast dagdeel of op invalsbasis 
bij deze dagbegeleiding. Je werkt samen 
met een vaste medewerker.

Vervolg
Nadat de vergunning is verleend kan daar-
tegen beroep worden ingesteld.   

Locatie waar de stukken ter inzage 
liggen    
De bovengenoemde aanvragen en beslui-
ten 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 tele-
fonisch met 0547-858585. 

Postadressen Gemeente Hof van Twen-
te, 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.


