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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

Subsidieaanvraag 2023

Hebt u al subsidie aangevraagd voor 2023? Organisaties kunnen 
voor 2023 nog subsidie aanvragen tot 15 september 2022.
Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen en wat u 
daarvoor moet doen. 

•  Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten in 2023 
Organisaties kunnen weer subsidie aanvragen voor jaarlijks terug-
kerende activiteiten. Deze subsidie is voor organisaties die ook in 
de voorgaande jaren een subsidie hebben ontvangen. Er zijn sub-
sidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, 
Buurtschappen, Promotie van de kernen en Recreatie & Toerisme.  

•  Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor 
   activiteiten in 2023

U kunt een eenmalige subsidie aanvragen voor activiteiten die in 
2023 plaatsvinden op het gebied van cultuur, welzijn en sport. 
Wie voor deze eenmalige subsidie in aanmerking wil komen, 
moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden 
kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl. 

• Investeringssubsidie
U kunt een eenmalige investeringssubsidie aanvragen voor inve-
steringen die een bijdrage leveren aan het in stand houden van 
het beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommo-
daties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van 
verenigingen en/of stichtingen. Nadere informatie kunt u vinden 
op onze website www.hofvantwente.nl.

Digitaal aanvragen
U kunt subsidie online aanvragen via het digitale aanvraagformu-
lier op www.hofvantwente.nl. Daar kunt u ook de nodige bijlagen 
toevoegen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerken-
ning nodig (minimaal niveau EH2+). Lukt dat niet? Op de website 
staat ook hoe u dan een aanvraag kunt indienen. 

Zonder afspraak een coronaprik halen is binnenkort 
ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in Markelo. In-
woners kunnen er ook terecht voor informatie. 
De pop-up locatie staat bij De Haverkamp, Stationsstra-
at 28 in Markelo op onderstaande datum en tijd:

• Vrijdag 2 september van 13:30 – 19:30 uur

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente klein-
schalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. 
Zo krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om zich te laten 
vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen 
inwoners zonder afspraak terecht voor informatie en een eerste, 
tweede, booster- (vanaf 18 jaar), of herhaalprik (vanaf 60 jaar). 
Op de website staat beschreven voor welke prik men in aanmer-
king komt: www.ggdtwente.nl/coronaprik. Denk eraan legitima-
tiebewijs en een medisch mondkapje mee te nemen.

Zonder afspraak een 
coronaprik halen in Markelo

Miliatire oefeningen
in september 2022

In en rond de gemeente Hof van Twente zal er in de 
maand september 2 maal worden geoefend door de Ko-
ninklijke Landmacht. Deze oefeningen van 5 t/m 7 en 26 
t/m 28 september 2022 tellen per keer ± 45 bewapende 
militairen die zich beoefenen in het verplaatsen te voet 
en het maken van een wateroversteek.

Er zal gebruik worden gemaakt van de volgende voertuigen: ‘de 
VW Amarok en een aantal vrachtauto’s. Bij de oefening zal over het 
algemeen geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie

Schaderegeling 
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder 
vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 
Sectie Claims Ministerie van Defensie - Postbus 90004 - 3509 AA 
Utrecht - Telnr 030-2180420

INFO

GEMEENTERAAD

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

Raadsvergadering dinsdag 13 september 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente opdinsdag 13 september 2022 om 19.30 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand 
treft u de agenda aan.

De voorzitter,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers
1.   Opening en mededelingen
  
2.   Vaststellen agenda
3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken
4.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 juli 2022
  
5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen
6.    Vragenhalfuur gemeenteraad
7.      Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken
8.   Vergaderschema 2023
9.    Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 

Pluimersdijk 7 Diepenheim
10.  Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 

Ovinksweg 6 Markelo
  
11.  Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 

Goorseweg 76 Markelo
12. Bestemmingsplan Wethouder Goselinkstraat, Hengevelde

Meningvormend
13.  Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 

hoogspanning tracé Oele-Hengelo

14.  Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herzie-
ning hoogspanning tracé Hengelo-Almelo

15.  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Grondhutten-
weg 14a, Bentelo

16.  Weigeren van een VVGB voor het uitbreiden van een 
kwekerij en het plaatsen van teeltondersteunende voorzie-
ningen aan de Kieftenweg 2 in Ambt Delden

17. Evenementenhal Op Stoom (aangepast voorstel)

18. Investeringsagenda voor Twente

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

VRIJWILLIGER ONDERHOUD OP/ROND HET 
SCHOOLPLEIN

Heb jij groene 
vingers? 

Word je blij van 
een verzorgd 
schoolplein? 

Dan zoekt 
IKC Magenta
in Delden jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Samen met een collega-vrijwilliger voer je lichte tuinwerkzaam-
heden uit op en rond ons schoolplein, o.a. schoffelen, sproeien, 
zwerfafval opruimen. Als het bij je past, ga je ondersteuning 
bieden bij de educatie rondom de moestuin. Onze hovenier 
zorgt voor het groot onderhoud. Je kunt samenwerken, maar in 
afstemming ook individueel aan de slag gaan.

Jouw profiel
• Je werkt graag in de buitenlucht en kunt zelfstandig werken
• Je hebt affiniteit met opgroeiende kinderen
• Je vindt het leuk om contact te hebben met onze leerlingen
• Je hebt groene vingers

Wij bieden 
• Een nieuw, pas aangelegde schooltuin
• Goed werkmateriaal
• Sociale contacten
• Lekkere koffie

Werkuren per week/maand
Indicatie is 1x per week 1,5 uur, maar we zijn blij met alle hulp. 
De tijden en dagen kun je zelf inplannen. 
We vinden het wel fijn om te weten wanneer je komt. 
Ten aanzien van vakanties is er in overleg veel mogelijk.

Doelstelling van de organisatie 
Kinderopvang Hof van Twente en basisschool Magenta vormen 
samen IKC Magenta. Samen zijn we gericht op de ontwikkeling
van het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en 
expertise. We bieden kinderen tot dertien jaar een plaats waar 
zij avontuurlijk kunnen spelen en kunnen ontmoeten, ontdekken 
en ontwikkelen.
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Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hof van Twente, wijziging 
Bentelerhaarweg 1b Bentelo' 
en beeldkwaliteitsplan

Op 23 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmings-
plan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 
1b Bentelo' en het beeldkwaliteitsplan 'Bentelerhaarweg Bentelo' 
ongewijzigd vastgesteld.

Aan de Bentelerhaarweg 1b in Bentelo is een voormalig agrarisch 
erf aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om op het bestaande 
erf een woning toe te voegen met toepassing van de Rood voor 
Rood-regeling. Ter compensatie wordt 1000 m² aan voormalig 
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt aan de Beldsweg 23 te 
Ambt Delden. 

Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestem-
mingsplan. Om dit plan mogelijk te maken is deze wijziging van 
het bestemmingsplan vastgesteld. Hierin wordt aangetoond dat 
aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en dat de voorlig-
gende ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruim-
telijke ordening.

Het vastgestelde plan ligt van 1 september 2022 tot en met 12 
oktober 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.BGxWPBentelerhwg-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.

Vaststelling besluit

Het college van B&W heeft op 23 augustus 2022 het besluit Beleids-
regel gevonden en verloren voorwerpen vastgesteld. 
In het besluit staan algemeen geldende regels voor het omgaan met 
gevonden en verloren voorwerpen. 

Het besluit treedt in werking op 1 september 2022. 
U kunt het besluit inzien: op onze website www.hofvantwente.nl en 
op www.overheid.nl. 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op
Rubbenssstraat 13, Goor
het kappen van een boom    23 augustus 2022
Schoolstraat 109, Goor
het aanleggen van een uitrit     17 augustus 2022
Noordmolen 3, Ambt Delden
het verbouwen van een schuur tot 
2 plattelandsappartementen           18 augustus 2022
Smitjan 54, Markelo
het verbouwen van een schuur     21 augustus2022
Pluimersdijk 3, Diepenheim                                          
het plaatsen van zonnepanelen 
in een veldopstelling                     20 augustus 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

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

          Reactie tot
Langs het Twentekanaal
het kappen van 60 bomen                           30 september 2022
Grotestraat 19, Diepenheim
het restaureren van het voormalig Raadhuis        1 oktober 2022

Vervolg
Zuiderhagen 15, Delden
het vervangen van een rieten dakbedekking       1 oktober 2022
Hogedijk 3a, Markelo
het verplaatsen van een uitrit        1 oktober 2022
Rietdijk 11 en 18, Markelo
het milieuneutraal veranderen van een inrichting   5 oktober 2022
Ensinkgoorsdijk 9, Markelo
het realiseren van een mestvergister                    5 oktober 2022
Loosboersstraat 2, Markelo
het wijzigen van een kozijn                     5 oktober 2022
Roudaalterweg 8, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in           
een veldopstelling          5 oktober 2022
Twickelerweg 11 a, Ambt Delden
het legaliseren van het plaatsen van 
tijdelijke woonunits                     6 oktober 2022
W.-B.-Scheidingsweg 6 a, Hengevelde
het bouwen van een woning                    6 oktober 2022
Kappelaarsdijk 7, Markelo
het realiseren van een mestvergister                  7 oktober 2022
Veldweg t.h.v. huisnummer 1,  Markelo
het kappen van drie Acacia’s
(herplantverplichting)                    7 oktober 2022
Prinses Irenestraat 11,  Markelo
het kappen van een Picea abies        7 oktober 2022

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage   

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Ensinkgoorsdijk 9, Markelo
het plaatsen van een mono mestvergister
Larenseweg 66 a, Markelo
het plaatsen van een mono mestvergister
Kappelaarsdijk 7, Markelo
het plaatsen van een mono mestvergister

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Haaksbergerweg 1, Goor
het vervangen van kozijnen
Hengevelderstraat ongenummerd, Goor
het uitvoeren van onderhoud aan het baarhuisje Joodse begraafplaats
Esweg 2 b, Markelo
het wijzigen van het gebruik van varkensschuur tot rioolontstoppings-
bedrijf 
Dammaten 5, Goor
het uitbreiden van een assemblagehal

Meldingen Activiteitenbesluit 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Kappelaarsdijk 7, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Suetersweg 19 a, Bentelo
het wijzigen van dieraantallen binnen de bestaande stallen
Oude Haaksbergerweg 131-133 
(rectificatie toegevoegd), Haven 2 en 4, Goor
het opslaan van kunstmest en het in gebruik nemen van het pand 
Haven 2

Intrekking omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Haven 2, Goor
het intrekken van een omgevingsvergunning, voor het onderdeel 
opslag  van en handel in zaden, gewasbeschermingsmiddelen 
en agrarische benodigdheden      13 oktober 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 indie-
nen 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 in-
gediend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerp-
besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsproce-
dure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct 
beroep worden ingesteld. 

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

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden 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).
  

Besluiten 
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u 
inzien op onze website 

https://www.hofvantwente.nl/actueel/aan-
gevraagdeevenementenvergunningen.html

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

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

-  Hoeve de Haar, Grote Looweg 4 in Ambt Delden van 16 op 17 
september 2022 (25-08-2022)

-  Bistro De Tasca, Holterweg 20 in Markelo van 23 op 24 septem-
ber 2022 (25-08-2022)
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Ambtshalve wijziging 
gegevens verblijf en adres Wet 
basisregistratie personen (BRP)

-  Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres 
binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat 
wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat 
wij mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten 
schrijven naar het adres: onbekend.

-  De personen die wij in het overzicht hieronder noemen heb-
ben dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar 
de verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijk-
heid gegeven. Daarom heeft ons college besloten de volgende 
personen uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van 
Twente, naar het adres: onbekend. 

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

C.H. Henriquez

L.H. Kaspers

Onbekend

Onbekend

29-08-2022

29-08-2022

09-08-2022

09-08-2022

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) 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.    


