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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

Huurders van Viverion en Wonen Delden krijgen deze week bijzondere post. Zij ontvangen namelijk een waardebon 
van € 80 die bedoeld is voor de aanschaf van energiebesparende producten. De Energiebon wordt aangeboden als 
steuntje in de rug door een samenwerking van Gemeente Hof van Twente met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbe-
lang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR. In het kader van duurzaamheid zetten zij zich samen 
in voor een goed milieu, prettig wooncomfort en lagere energielasten voor huurders. 

Bestellen bij lokale winkels 
Huurders kunnen voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende 
douchekop, terecht bij één van de vijf deelnemende winkels: Ten Dam (Delden), Welkoop (Markelo), en de Probin, Hubo en Karwei (Goor).  

Lockdown
Helaas maakt de lockdown dat er tot en met 14 januari 2022 niet ín de winkels gewinkeld kan worden. Toch is het mogelijk om lokaal te 
winkelen: de producten kunnen telefonisch of per mail besteld worden bij de vijf deelnemende winkels en daar worden afgehaald. De me-
dewerkers staan de klanten graag telefonisch en per mail te woord voor persoonlijk en deskundig advies. De Energiebon kan ook besteed 
worden in de online Bespaarshop. Belangrijk: het assortiment is in de online Bespaarshop wel beperkter dan in de winkel. 

Op de deurmat
De Energiebon valt deze week op de deurmat bij huurders van Viverion en Wonen Delden. Houd de brievenbus dus goed in de gaten. 
De actie loopt tot en met 31 maart 2022. De bon moet in één keer worden besteed. 
Meer informatie over de Energiebon is te vinden op www.energiebonhofvantwente.nl

Energiebon van € 80 voor huurders van Viverion en Wonen Delden 

‘Jij en wij(k) aan zet!’ 

Complimenten voor bewoners die onze leefomgeving netjes en schoon houden!

• 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

Wat hebben we een leuke reacties gehad 
op onze oproep voor “Wie geef jij een 
compliment”.  

We hebben een aantal bewoners in het 
zonnetje mogen zetten met een pakketje 
lekkernijen van de bakker. Allen waren ze 
verrast en erg blij dat hun inzet door de 
buurt wordt gewaardeerd. Voor deze goe-
de buren is het vanzelfsprekend om altijd 
klaar te staan voor een ander. 

Bennie Elfers doet veel voor de ouderen 
in de buurt (Berkenstraat). In de winter het 
stoepje sneeuwvrij maken, onderhoudt de 
tuin van het hofje, zet de afvalcontainers 
aan de straat en nog veel meer klusjes. Hij 
staat altijd voor iedereen klaar en daar zijn 
de buren erg blij mee.

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

Wil Weiers is al op leeftijd maar zorgt er-
voor dat het plein voor het appartementen-
gebouw Hiltjesdamhof altijd onkruidvrij is. 
Niets is hem teveel en de bewoners zijn blij 
met het schone plein en waarderen zijn inzet 
hiervoor. 

Vincent Heering zorgt ervoor dat het stoepje 
en steegje aan de PC Hooftstraat netjes op-
geruimd en onkruidvrij is. Moet er iets gere-
geld worden, je kunt hem altijd vragen. Een 
echte topper voor de buurt. 

Rob Mengerink is in de buurt (Iependijk) de-
gene die altijd vooraan staat met opruimen. 
Hij is vaak op pad met de hond en pakt dan 
terloops het zwerfvuil mee. Deze betrokken 
en goedlachse buurman wordt zeer gewaar-
deerd.

Wim Stokreef is een bekend gezicht in het 
centrum van Goor. Werkzaam bij Gildebor, 
hij raapt, bezemt en blaast tot alles 100% 
schoon is. Ook in z’n vrije tijd is hij altijd be-
zig om de openbare ruimte netjes en schoon 
te houden. Zowel ondernemers als bewoners 
hebben veel waardering voor  zijn harde 
werk en vinden hem de ‘Hofopruimer’ van 
dit jaar. 

Kersttoespraak 2021 door Ellen Nauta (HofstreekFM)
Beste mensen,

Vorig jaar toen ik met u mocht spreken, verwachtten we dat we nog even 
moesten doorbijten en wij dan in staat waren om de situatie rondom Co-
rona weer te normaliseren. Helaas is die verwachting niet uitgekomen. De 
situatie is niet normaal geworden en is in veel opzichten zelfs verergerd. 
Opnieuw is de druk op de zorg hoog opgelopen, niet alleen in de zie-
kenhuizen, maar ook in de verpleeghuizen, bij de thuishulp en onze man-
telzorgers. Opnieuw moeten ondernemers al hun creativiteit aanwenden 
om hun bedrijf en hun werknemers op de been te houden. Opnieuw is de 
cultuursector uit het lood geslagen en wordt de honger naar een mooie 
voorstelling of tentoonstelling steeds groter. En opnieuw liggen politie en 
brandweer onder vuur terwijl zij gewoon hun werk doen.

Ik weet niet hoe het met u is, maar mijn gemoed wordt zwaarder en is niet altijd goed uit te leggen. Enerzijds een enorme trots dat wij het 
keer op keer met elkaar redden, dat onze gemeenschap veerkrachtig blijkt. Anderzijds de steeds toenemende zorg over onze ouderen, onze 
jongeren, onze ondernemers, al onze hulpverleners. Hoeveel kunnen zij nog dragen?

U weet inmiddels dat ik katholiek ben opgevoed en de katholieke sociale leer een belangrijk onderdeel van die opvoeding was. De tijd waarin 
wij nu leven is in veel opzichten absoluut niet vergelijkbaar met de tijd waarin de leer is ontstaan: het einde van de 19e eeuw waarin de kloof 
tussen rijk en arm als gevolg van de opkomst van de industrie steeds verder groeide. Maar toch denk ik zeker nu vaak aan mijn opvoeding. 
Ook in het besef dat deze kijk op de wereld niet voorbehouden is aan de katholieken, maar aan alle godsdiensten en alle levensovertuigingen.

Het gaat dan om de bonum commune, de voorwaarden die nodig zijn om zowel de mens als de gemeenschap te laten floreren en het alge-
meen welzijn te versterken. Dan gaat het niet alleen om de vervulling van de eerste levensbehoeften, zoals eten, wonen en onderwijs, maar 
ook om rechten en plichten, om gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid, het recht op menselijke waardigheid en om solidariteit.

Iedereen zoekt houvast in het leven, zoekt naar zaken en mensen die het leven de moeite waard maken, die er betekenis aan geven. Maar 
dat dit zoeken zulke verschillende vormen aanneemt en de coronacrisis de verschillen zo uitvergroot, dat doet telkens verbazen. Het lijkt erop 
dat niet alleen de kloof tussen rijk en arm groter wordt, maar ook de kloof tussen overheid en inwoners, tussen gevaccineerden en niet gevac-
cineerden, tussen roependen en zwijgenden.

Waarom? Hoe is dat te verklaren? In onzekere tijden grijpen de meesten van ons naar vertrouwde wegen en waarden omdat dit ons houvast 
geeft. Voor mij is dat die opvoeding. Zijn wij doorgeslagen in onze aandacht voor het welzijn van het individu, zonder ons meer druk te maken 
over het welzijn van de gemeenschap. De bonus commune? Laten wij al onze rechten gaan boven onze plichten? Is de vrijheid van de een 
niet langer begrensd door de vrijheid van de ander en de vrijheid van de gemeenschap? Zijn wij teveel een verzameling van ikjes geworden?

Alles zal een deel van de waarheid bevatten en dat maakt het ook zo ingewikkeld. Want hoe kunnen we rechten en plichten wegen? Waar 
liggen de grenzen van het individu, niet alleen ten opzichte van het andere individu, maar ook ten opzichte van de mensen om ons heen, 
onze gemeenschap.
Het gesprek hierover is al ingewikkeld genoeg, zonder dat het ook nog eens wordt gehinderd door steeds kortere lontjes, door het gebrek 
aan respect naar elkaar toe, door de onzichtbaarheid en onhoorbaarheid van de vele mensen die zich niet meer willen of durven uitspreken.

Misschien helpt het om terug te keren naar de betekenis en waarde van het kerstfeest. De geboorte van een onschuldig kind dat geboren werd 
om ons te helpen. Zijn woorden blijven hun kracht behouden en kunnen ons ook de uitweg bieden uit de situatie waarin de rechten van het 
individu belangrijker zijn geworden dan de rechten van de gemeenschap, waarin er geen plichten meer lijken te bestaan.

Jezus had graag de onzichtbaren, de maatschappelijk uitgeslotenen om zich heen. Omdat deze gezien en gehoord moesten worden. Omdat 
hij voortdurend op zoek wilde zijn naar hen. Wat zou het goed zijn als wij zijn voorbeeld zouden kunnen volgen. Niet de meest eenvoudige 
weg, maar het welzijn van onze gemeenschap moet het toch waard zijn om naar de onzichtbaren en maatschappelijk uitgeslotenen te luiste-
ren en naar hen op zoek te gaan. Wij moeten elkaar van zoveel waarde vinden dat wij naar elkaar willen luisteren, elkaar willen begrijpen 
en elkaar willen helpen.

In deze dagen helpt het ons hopelijk om ons die boodschap van Jezus te herinneren. En ons te beseffen dat het een uitweg kan bieden uit 
de crisis waarin onze samenleving terecht is gekomen, die verder gaat dan alleen Corona. Wij zijn geen verzameling van ikjes, wij zijn 
een gemeenschap waarin iedereen een plaats heeft, waarin iedereen welkom is, waarin we elkaar aanspreken op onze rechten en plichten 
en bereid zijn om grenzen te stellen aan elkaar en naar elkaar te luisteren. Laten we elkaar gunnen om op die manier het samenleven weer 
opnieuw te ontdekken.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. Dat wij onze gemeenschap sterk en levend mogen houden.

Gemeente stimuleert deelname 
van inwoners aan landelijke 
campagne IkPas

Wilt u ook meedoen met Dry 
January van de landelijke cam-
pagne IkPas maar heeft u zich 
nog niet ingeschreven? 
Deelnemen kan nog steeds! 
Inschrijven kan via 
www.ikpas.nl/inschrijven.
Veel succes! 

Zie ook: https://ikpas.nl/
gemeente-hof-van-twente

Aanpassing tarieven 2022 voor 
reisdocumenten en voor het
rijbewijs

Het college heeft de tarieven 2022 voor reisdocumenten en rijbe-
wijs vastgesteld.

Hieronder ziet u de meest voorkomende tarieven:
- Paspoorten voor kinderen tot 18 jaar € 57,30
- Paspoorten voor personen vanaf 18 jaar € 75,80
- Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar € 36,95
- Nederlandse identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar € 68,50
- Rijbewijs € 41,60

Een overzicht van alle tarieven van de legesverordening kunt u 
raadplegen op www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl

Verkiezing Gemeenteraad 2022 
KANDIDAATSTELLING

1.  Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hof 
van Twente plaatshebben.

2.  Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres 
De Höfte 7, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 
9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden 
ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor: 

o  de lijsten van kandidaten (model H 1); 

o    de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
kandidaatstelling (model H 9); 

o    de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de 
politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1); 

o    machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door 
samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperin-
gen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model 
H 3-2) en 

o   de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (mo-
del H 4) 

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de afdeling 
Burgerzaken kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 

4.  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 
225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald 
door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 

     NL47BNGH0285092790 ten name van Hof van Twente, on-
der vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling GR2022 
<partijnaam>. Tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de 
gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering 
is/zijn toegekend. 

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betref-
fende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door: 

Burgerzaken gemeente Hof van Twente 
De Höfte 7 
7471 DK Goor 

verkiezingen@hofvantwente.nl

Nieuw woningbouwplan 
in Deldenerbroek 

Op het terrein van de voormalige coöperatieve zuivelfa-
briek ‘De Vooruitgang’ in de buurtschap Deldenerbroek 
is een woningbouwplan in ontwikkeling. Het plan biedt 
ruimte aan maximaal 17 woningen op het terrein. Daar-
bij is het mogelijkheid om de cultuur-historisch waarde-
volle bebouwing, zoals de authentieke maalderij, te be-
houden door er een woonfunctie aan toe te kennen. Niet 
behoudenswaardige fabrieksbebouwing op het terrein 
wordt gesloopt om ruimte te bieden voor woningen.

Vanaf 6 januari 2022 liggen een ontwerp bestemmingsplan en 
een ontwerp beeldkwaliteitsplan voor de Langenhorsterweg 6 in 
Ambt Delden ter inzage, voor een periode van zes weken. Het be-
stemmingsplan biedt ruimte aan een woningbouwontwikkeling met 
een flexibel programma qua bebouwing en doelgroepen. Zo is er 
ruimte voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, 
studio’s/appartementen en rijwoningen (voor starters).

De eigenaar van het terrein en een afvaardiging uit de buurtschap 
hebben samen met de gemeente het plan vorm gegeven.
Eigenaar Ben Mets blikt terug op de planvoorbereiding: “Er is ruim 
de tijd genomen voor onderzoeken en de stedenbouwkundige in-
vulling van het terrein. Uiteindelijk kijk ik tevreden terug op de 
effectieve samenwerking. Ik verheug me op een mooie invulling 
van het plan met bewoners die kunnen genieten van de fraaie 
omgeving.”
Bert Morsink, namens de afvaardiging van de buurtschap, vult 
aan: “Vanuit de buurtschap was en is er een dringende behoefte 
aan een transformatie van het terrein. Met het plan, waar we in 
mee gekeken hebben, hopen we dat er een toekomstbestendige 
functie komt op het terrein, waarbij er mogelijkheden zijn voor 
invulling van de lokale woonbehoefte van de buurtschap.”

Wethouder Wim Meulenkamp is zeer tevreden met deze stap. 
“We zijn reeds enkele jaren bezig met de planuitwerking en het 
heeft veel inzet en flexibiliteit gevraagd van de verschillende par-
tijen. Ook de provincie heeft meegedacht om het huidige plan 
mogelijk te maken. Dit plan biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
starters uit de buurtschap om zich te vestigen. Ook draagt de ont-
wikkeling bij aan de uitstraling van het terrein. Wat gesloopt moet 
worden wordt gesloopt en de karakteristieke onderdelen van de 
fabriek blijven behouden.”
 
Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen met 
ingang van 6 januari 2022 tot en met woensdag 16 fe-
bruari ter inzage. Binnen deze termijn kan een ieder een ziens-
wijze indienen op de plannen. Na deze periode zullen het be-
stemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
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Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

Subsidie coronacompensatie 
cultuur en welzijn Hof van Twente 

Heeft uw organisatie over de periode 1 april 2021 t/m 
31 december 2021 schade geleden door corona? Mo-
gelijk kan uw organisatie in aanmerking komen voor 
een compensatie.

De gemeente Hof van Twente heeft van de Rijksoverheid midde-
len ontvangen om lokale culturele organisaties, gemeenschaps-
voorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen te ondersteunen bij 
financiële schade die is ontstaan door het coronavirus. Met deze 
financiële middelen wil de gemeente Hof van Twente lokale cultu-
rele organisaties en gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en 
dorpshuizen ondersteunen bij financiële schade die is ontstaan 
door het coronavirus.

De subsidie kan aangevraagd worden door:
a.  Lokale culturele organisatie: een organisatie die haar kernac-

tiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdiscipli-
nes, zoals bijvoorbeeld zang-, toneel- en muziek;

b.  Gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen met 
het doel het beheer en exploitatie, in stand houden en ruimte 
bieden aan voornamelijk maatschappelijke organisaties, ver-
enigingen, gezelschappen en bewoners uit de gemeente die 
activiteiten organiseren;

Het is voor de aanvraag niet van belang of u reeds een subsidie-
relatie met de gemeente hebt. Dus als u nu nog geen subsidie van 
ons ontvangt kunt u een aanvraag indienen.
De aanvraag kan worden ingediend tussen 15 januari en 21 
februari 2022. 
Aanvragen die na 20 februari 2022 worden ingediend zullen niet 
behandeld worden.

Nadere informatie kunt vinden op de website van de gemeente 
Hof van Twente www.hofvantwente.nl

U wilt van uw asbestdak af? 
Gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel stimuleren dat!

Gemeente Hof van Twente en provincie Over-
ijssel zijn actief in de aanpak van asbest-
daken. Vervanging van asbestdaken draagt 
bij aan een veilige en schone leefomgeving. 
U kunt gebruik maken van verschillende sub-
sidieregelingen die ook nog stapelbaar zijn. 
Dat wil zeggen dat u gebruik kunt maken 
van meerdere regelingen tegelijk. Wethouder 
Harry Scholten: “We zetten ons maximaal in, 
samen met de provincie, om van het asbest 
in onze mooie Hof af te komen. Ik hoop dat 
er nog veel mensen met een asbestdak hun 
dak gaan saneren. Nog mooier is het als er 
ook nog zonnepanelen op worden geplaatst. 
Dan wordt een vervuilend dak een duurzaam 
dak. De subsidieregelingen van provincie en 
gemeente kunne een duwtje in de goede rich-
ting zijn.”

Nieuwe provinciale subsidie voor sanering 
van geschakelde asbestleidaken
Particulieren die hun geschakelde asbestleidaken willen 
saneren, kunnen vanaf 3 januari 2022 gebruik maken 
van een nieuwe subsidie. Deze subsidie is voor geschakelde asbest leidaken van woningen of gebouwen. Deze daken saneren is kostbaarder 
dan bijvoorbeeld het verwijderen van asbestgolfplaten van daken. Met deze subsidie komt de provincie eigenaren van geschakelde asbest-
leidaken tegemoet. 

Voorwaarden subsidie 
De provincie heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan iedere particuliere eigenaar 
van een deel van het geschakelde 
asbestleidak deze subsidie aanvragen. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
• Het asbestdak ligt in Overijssel 
• Het verwijderen en afvoeren van het asbestleidak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf 
• Met de vervanging van het geschakelde asbestleidak mag nog niet zijn gestart op de datum van de aanvraag van de subsidie 

Sluit het asbestleidak aan op asbesthoudende gevelbeplating, dan valt dat ook onder de subsidieregeling. 

De hoogte van de subsidie is € 75,- per m2 verwijderd geschakeld asbestleidak. Kosten van adviseurs kunnen hier onderdeel van zijn. Een 
particuliere eigenaar van een asbestleidak kan éénmaal de subsidie aanvragen tot 1 december 2023 of tot het moment dat het subsidiepla-
fond is bereikt. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Overijssel Subsidie Geschakelde asbestleidaken - Provincie Overijssel. 
Let op: De subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend bij de Provincie Overijssel

Nieuwe ronde subsidieregeling provincie Overijssel ‘asbest eraf, zon erop’
Naast de nieuwe subsidieregeling heeft de provincie sinds 20 oktober 2021 ook de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’. Deze subsidie is erg 
succesvol en heeft het plafond voor 2021 inmiddels al bereikt. In januari 2022 kan deze subsidie weer worden aangevraagd door zowel 
particuliere als zakelijke eigenaren van een asbestdak. 

Deze subsidieregeling is voor de verwijdering van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. De subsidie bedraagt 
minimaal 1.000 en maximaal 5.000 euro en geldt voor daken groter dan 35 m2. 
Ook deze subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend bij de Provincie Overijssel. 
Aanvragen kan vanaf januari 2022 Subsidie Asbest eraf zon erop. 

Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier, neemt u dan contact op met het Overijssel Loket via telefoonnummer 038-4998899 
(kies 1) of per email: subsidie@overijssel.nl 

Subsidieregeling gemeente Hof van Twente voor verwijdering asbestdaken 
Naast de subsidieregelingen van de Provincie Overijssel, kunt u ook nog steeds gebruik maken van de gemeentelijke subsidieregeling voor 
de sanering van asbestdaken. 

Deze subsidie vraagt u uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak aan bij de gemeente (zie: Gemeentelijke subsidie 
sanering asbestdaken | Gemeente Hof van Twente). Heeft u vragen over deze subsidieregeling neemt u dan contact op met gemeente Hof 
van Twente via 0547-858585.

Beleidsplan Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening 2021-2024

De raad heeft op 9 februari 2021 het Beleidsplan Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening 2021-2024 vastgesteld. In het besluit staan 
algemeen geldende regels voor het beleid dat de gemeente Hof 
van Twente hanteert voor schuldhulpverlening. Het beleidsplan is 
op 1 januari 2021 in werking getreden. U kunt het besluit inzien op 
onze website www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl

College maakt plan voor 
aardgasloos wonen 
Het college heeft op 14 december met de Transitievisie 
Warmte ingestemd en aangeboden aan de gemeente-
raad voor vaststelling. De Rijksoverheid heeft als doel dat 
huizen in 2050 van het aardgas af moeten zijn. In deze 
visie staat hoe dat in onze gemeente wordt aangepakt. 

Allemaal merken we de effecten van klimaatverandering. Daarom 
moeten we nu wat doen. Koken en verwarmen kosten veel aard-
gas, en aardgas is een soort energie waarmee we de aarde verder 
uitputten. Daarom is gemeentes gevraagd om een aanpak te ma-
ken zodat woningen op termijn geen aardgas meer nodig hebben. 
De gemeente stelt voor om op de volgende manier te werk te gaan: 

•  Elke woning een eigen aanpak, nu is de tijd om iets te doen. We 
sluiten aan bij natuurlijke momenten waarop een keuze gemaakt 
kan worden voor een duurzamer alternatief (bijvoorbeeld als de 
CV-ketel vervangen moet worden of als er toch al een verbouwing 
in de planning zit). Vervolgens zetten we drie stappen: 

•  Als eerste kijken we naar isoleren. Een beter geïsoleerd huis heeft 
minder energie nodig om te verwarmen. Dit kan door spouwmuur-
isolatie, HR+glas en bijvoorbeeld dakisolatie. Hiervoor zijn ook 
verschillende subsidies beschikbaar. 

•  De tweede stap is: omzetting van gas naar elektrisch. Denk daarbij 
aan koken op inductie of keramische kookplaat, in plaats van ko-
ken op gas. Of een warmtepomp in plaats van een CV-ketel. Voor 
heel veel woningen in onze gemeente is dit een goede oplossing. 

•  Als laatste stap gaan we met een aantal wijken aan de slag om te 
kijken of daar een gezamenlijke oplossing mogelijk is. Een voor-
beeld van zo’n gezamenlijke oplossing is een warmtenet. Er zijn 
drie wijken in Hof van Twente waar dit mogelijk lijkt, bijvoorbeeld 
omdat er een bedrijf dichtbij is dat voldoende warmte zou kunnen 
leveren. We gaan vanaf 2022 met de inwoners van die wijken in 
gesprek om te verkennen hoe zij dit zien, daarna gaan we de mo-
gelijkheden verder onderzoeken. Dit is een traject wat meerdere 
jaren gaat duren. 

Raad vergadert in januari 
Het college heeft deze visie deze week aangeboden aan de ge-
meenteraad. De gemeenteraad vergadert hierover op 18 januari. 
Daarna volgt een besluit over de Transitievisie Warmte. Elke vijf 
jaar daarna wordt bekeken hoe we verder kunnen met onze doe-
len: energieneutraal in 2035. 
Wilt u meer weten over duurzame maatregelen? Meer informatie 
hierover vindt u op www.hofvantwente.nl/duurzaamheid

Gratis warmtefoto voor huiseigenaren in Hof van Twente  

Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen 
zich aanmelden voor het laten maken van 
een gratis warmtefoto van hun huis. Op 
een warmtefoto is te zien waar warmte 
uit het huis weglekt. Dat kan helpen om 
te bepalen of er kleine of grotere isolatie-
maatregelen nodig zijn. Aanmelden voor 
een warmtefoto kan uiterlijk donderdag 
20 januari 2022. 

Gratis warmtefoto 
Een huis met warmtelekken is niet comfortabel, er 
wordt onnodig energie verspild en daarmee ook 
onnodig geld. De gemeente wil inwoners helpen 
in de bewustwording waar de warmtelekken in 
een huis zitten. Daarom geeft de gemeente aan 
huiseigenaren de mogelijkheid om een warm-
tefoto te laten maken. Begin dit jaar is er ook 
een warmtefoto-actie geweest. Hier hebben toen 
1500 huiseigenaren gebruik van gemaakt. De 
gemeente wil meer huiseigenaren die mogelijk-
heid geven. Daarom wordt de warmtefoto-actie 
nog een keer gedaan. De actie wordt mogelijk 
gemaakt door de landelijke RREW-regeling die de 
gemeente heeft aangevraagd. Daarbij geldt wel 
dat deelnemers die bij de vorige warmtefoto-actie 
een warmtefoto hebben ontvangen, niet nog een 
keer mee kunnen doen.

Aanmelden uiterlijk 20 januari 2022 op de site van de gemeente  
Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan via www.hofvantwente.nl/warmtefoto. Aanmelden kan uiterlijk donderdag 20 januari 2022. Er 
wordt per adres één warmtefoto gemaakt van de voorgevel van het huis. De foto's worden eind januari en in februari gemaakt. De precieze 
datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De foto wordt gemaakt van de voorgevel, vanaf de straat.  De warmtefoto’s, inclusief een 
toelichtend rapportje, worden naar verwachting in maart naar de deelnemers gestuurd. De warmtefoto-actie geldt alleen voor huiseigenaren. 
Huurders kunnen alleen een aanvraag doen als de eigenaar van het pand zich aanmeldt.

Poen voor Groen: 50 euro geldterugactie
Een warmtefoto kan duidelijk maken of isoleren meerwaarde heeft. Het kan ook aantonen dat kleinere maatregelen zinvol zijn. Denk bijvoor-
beeld aan het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie. Inwoners die deze producten willen kopen, kunnen in Hof van Twente gebruik maken 
van de actie Poen voor Groen. Daarmee kunnen huiseigenaren tot 50 euro terug krijgen als ze ‘kleine’ energiebesparende producten kopen. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.poenvoorgroen.nl. 
 
Voor huurders de Energiebon Hof van Twente
Ook voor huurders wordt een energie-actie gestart om te helpen met energiebesparing. In de week van 3 januari krijgen de huurders van Wonen 
Delden en Viverion de Energiebon Hof van Twente thuis bezorgd. Deze Energiebon heeft een waarde van 80 euro. De actie is een samenwer-
king van de gemeente, Viverion, Wonen Delden en de huurdersbelangenorganisaties. Meer informatie op www.energiebonhofvantwente.nl.

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

KLASSIEKE MUZIEK LUISTEREN 
MET BEWONERS (GOOR)
Kunt u ook erg genieten van het 
luisteren naar Klassieke muziek? Lijkt het u leuk 
om samen met bewoners hier naar te luisteren en 
er een gezellig moment van te maken? Dan is deze 
vacature iets voor u.
Omschrijving vrijwilligerswerk
Op de Stoevelaar wordt door vrijwilligers een klassieke muziek mid-
dag als activiteit aangeboden. Bewoners genieten hier enorm van 
en op dit moment is meer behoefte dan wat we kunnen bieden.  We 
zijn daarom op zoek naar extra vrijwilligers die het leuk lijkt een 
extra klassieke middag te organiseren. De vrijwilligerscoördinator 
biedt hierbij ondersteuning. Onze voorkeur gaat uit naar meerdere 
vrijwilligers zodat je samen kan optrekken en er niet alleen voor staat. 

Jouw profiel
Affiniteit met ouderen, gastvrij, gezellig en een luisterend oor.  

Werkuren per week/maand
1 x per week. Dag en tijdstip zijn flexibel, afstemming in samen-
spraak met zorgpersoneel en vrijwilligerscoördinator.

Wij bieden
Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering in de 
vorm van scholing, onkostenvergoeding en verzekering. Verder 
bieden wij en goede sfeer en gezelligheid.

Doelstelling organisatie 
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied 
van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog voor ieder 
mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal 
bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning 
en advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkheden die 
hij/zij heeft een zo waardevol mogelijk leven kan lijden.

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente op dinsdag 18 januari om 19:30 uur en uitgaande van 
de huidige coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvin-
den via Pexip videovergaderen. 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

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 
      14 december 2021

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.    Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.   Voorzetten samenwerking Twentse Gemeenteraden

9.   Deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

10.  Wijziging Verordening Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) in verband met verhoging bijdrage pedagogisch be-
leidsmedewerkerwerker

11.  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 
2022 en Voorziening tegemoetkoming kosten vervoer be-
wegingsonderwijs buurtschappen 2022

Meningvormend

12.   Participatiebeleid en Verordening Inspraak en Participatie

13.  Warmtetransitievisie gemeente Hof van Twente

14.  Regiovisie Jeugd Twente

Besluitnemend

15.  Uitvoeren woonwagenbeleid Hof van Twente 2019, 
       locatiekeuze woonwagenstandplaatsen in Goor

16.   Maatregelenpakket t.b.v. saneren openbare NABO's 
       Hof van Twente

Pexip videovergaderen raads-
vergadering dinsdag 18 januari 2022

BEKENDMAKINGEN5 JANUARI 2022

www.hofvantwente.nl

Van 6 januari 2022 tot en met 17 februari 2022 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Proods-
weg 7 Ambt Delden' voor een ieder ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hof van Twente, herziening 
Proodsweg 7 Ambt Delden'

Voor de locatie Proodsweg 7 in Ambt Delden is een plan ont-
wikkeld voor het realiseren van een (kleinschalige) werkplaats 
met kantoorruimte en een personal trainingsstudio. De werk-
plaats en kantoor zijn voor een technisch adviesbureau dat reeds 
op deze locatie gevestigd is.

Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestem-
mingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 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.BGxProodsweg7-OP01. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op 
afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening Gemeente 
Hof van Twente 2021

De raad heeft op 9 februari 2021 de verordening beslistermijn schuld-
hulpverlening Gemeente Hof van Twente 2021 vastgesteld. In het 
besluit staan algemeen geldende regels voor de termijn waarbinnen 
beslist moet worden op een aanvraag schuldhulpverlening. De veror-
dening is op 1 januari 2021 in werking getreden. U kunt het besluit 
inzien op onze website www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl
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Vervolg
Kieftenweg 12, Bentelo   
het bouwen van een bijgebouw       9 december 2021
Eschweg 1, Bentelo   
het bouwen van een werktuigenberging   14 december 2021
Kemperweg 17, Markelo   
het verbouwen van een schuur tot een woning   14 december 2021
Spechthorstdwarsweg ong. 
(nabij huisnummer 10), Goor   
het bouwen van een bedrijfspand    16 december 2021
Fluttert ongenummerd, Hengevelde (kavel 10)   
het bouwen van een woning   17 december 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening       
                      Reactie tot
Enterseweg 5 a, Goor                                                                             
het kappen van een linde        29 januari 2022
(herplantverplichting)
Schoppenstede 13, Delden                                                                                          
het bouwen van een erker en het vervangen      29 januari 2022
van een draagmuur                                                                 
Grensweg 3, Goor
het kappen van twee eiken        1 februari 2022
(herplantverplichting)
Buitenhagen 22, Goor                                                                                        
het kappen van een wilg                      27 januari 2022                                                              
Kievitstraat 15, Delden
het kappen van een eik                            1 februari 2022                                                                                                             
Polmaten ongenummerd, Goor                                                                                        
het aanleggen van drie uitritten      1 februari 2022
Zaagmolenweg 1, Delden  
het plaatsen van een brug, een bouwkeet     2 februari 2022 
en een materiaalcontainer      
Het Wegdam 6, Hengevelde                                                                                
het bouwen van een kantoor en een bedrijfshal    2 februari 2022
Grotestraat 41, Diepenheim                                                                                   
het verbouwen en vergroten van een woning     2 februari 2022
Goorseweg 11, Markelo                                                                                    
het kappen van twee zilversparren       2 februari 2022
Hogedijk t.h.v.  het adres Larenseweg 25, Markelo 
het kappen van een eik (herplantverplichting)     2 februari 2022
Wheedwarsweg 9, Goor
het verbouwen en vergroten van een bedrijfspand  2 februari 2022
Snakenborg ongenummerd (kavel 65), Hengevelde  
het bouwen van een woning      2 februari 2022
Rouwelerweg 2, Ambt Delden 
het veranderen van het bedrijf      1 februari 2022
Burgemeester de Beaufortplein 4, Markelo 
het verbouwen van de voormalig bibliotheek      1 februari 2022 
naar vier appartementen       
Kievitstraat 43, Delden
het aanleggen van een uitrit      3 februari 2022
Zonnebloemstraat 6, Goor 
het aanleggen van een uitrit                   8 februari 2022
Holtkampsweg 6, Ambt Delden 
het kappen van een eik        9 februari 2022
Nijlandsweg 4, Ambt Delden 
het kappen van een eik (herplantverplichting)      9 februari 2022
Van den Vondelstraat 11, Goor 
het kappen van drie berken (herplantverplichting)   9 februari 2022

Vervolg
Slaghekkenweg 18, Bentelo                                                   
het veranderen van het bedrijf
Nijenhuizerlaan 1, Diepenheim                                                     
het veranderen van het bedrijf, wijziging dierenbestand
Entersestraat 10, Goor                                                     
het uitbreiden van het station met een modulair gebouw t.b.v. de 
nutsvoorziening
Haaksbergerstraat 3, Hengevelde                                                     
het veranderen van het bedrijf

Informatie om te reageren 

Vervolg
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op een 
besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de beslis-
sing 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. 

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

Meldingen mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Mossendamsweg 3, Ambt Delden                                                
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, in de periode 
van 6 januari tot en met 31 maart 2022
Deldenerstraat 573, Ambt Delden                                               
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie in de periode 
21- het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, in de periode 
van 6 januari 2022 tot en met 31 maart 2022

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
'Langenhorsterweg 
Deldenerbroek'

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan "Langenhorsterweg Deldenerbroek" van 6 januari 
2022 tot en met 16 februari 2022 voor een ieder ter inzage.
In dit beeldkwaliteitsplan zijn de uitgangspunten voor de steden-
bouwkundige invulling van het gebied opgenomen.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-
mingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhor-
sterweg 6 Ambt Delden" 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.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeen-
telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) 
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twen-
te, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden                                             
-  Standplaatsvergunning loempia's op elke woensdag 
  van 1 januari t/m 31 december 2022, De Kolk (23-12-2021)

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

- Herikerweg 7 in Markelo, 29-12-2021 tot 29-12-2023 (29-12-2021)

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.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hof van Twente, herziening 
Langenhorsterweg 6 Ambt Delden'

Van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Langen-
horsterweg 6 Ambt Delden' voor een ieder ter inzage.

Aan de Langenhorsterweg 6 in het buurtschap Deldenerbroek be-
vindt zich een voormalige zuivelfabriek, niet meer als zodanig in 
bedrijf. Het plan is om het bedrijfsterrein van 7.721 m2 te veran-
deren in een woongebied. Het concrete voornemen bestaat uit de 
realisatie van maximaal 17 woningen in een divers programma, 
waarbij de lokale behoefte ook kan worden ingevuld. Cultuurhisto-
rische waardevolle bebouwing, zoals de maalderij, kan behouden 
worden door een mogelijke woonfunctie. De locatie heeft in het 
geldende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming, waarbinnen 
het realiseren van de gewenste woningbouw niet mogelijk is. Om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het 
bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan 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.BGxLangenhweg6-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op 
afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)              
                  Ontvangen op
Langestraat 7, Delden
het vervangen van brandwerende scheidingswanden            
                    7 december 2021
’t Ickert 1, Delden   
het vervangen van brandwerende scheidingsmuren                
                   7 december 2021 
Wheedwarsweg 9, Goor  
het vergroten van een bedrijfspand     6 december 2021
Oude Borculoseweg 2, Markelo   
het tijdelijke bewonen van een bijgebouw     8 december 2021
Kievitstraat 43, Delden   
het aanleggen van een uitrit      8 december 2021
Spoorstraat 28 en 30, Goor   
het vastleggen van het huidig gebruik ten behoeve van 
kamergewijze verhuur                   8 december 2021
Kooimaten ongenummerd 
en Mossendamsweg 5, Goor   
het aanleggen van vier uitritten    13 december 2021
Leeuwerikstraat 43, Goor   
het bouwen van een dakopbouw    13 december 2021
Averinkstraat 23, Delden   
het verplaatsen van een uitrit    16 december 2021
Scherpenzeelseweg ongenummerd, Goor   
het kappen van bomen                   22 december 2021
Veldmolen 6, Delden   
het kappen van een boom                   22 december 2021
Hogedijk 8, Markelo 
(Landgoed Kattenbergse Hoeve)   
het wijzigen van een uitrit                 29 november 2021
Catsstraat 22, Goor   
het wijzigen van de voorgevel van een woning  22 december 2021

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  

Twikkelerweg 9, Markelo                                               
het verbouwen van een woonboerderij
Kieftenweg 2, Ambt Delden                                              
het uitbreiden van een kwekerij en het plaatsen van teeltonder-
steunende voorzieningen
Haaksbergerweg 41, Goor                                             
het wijzigen van de bestemming

Verleende Omgevingsvergunning 
(uitgebreid) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening
                     Reactie tot
Langestraat 74, Delden                                                                             
het brandveilig gebruik van een bouwwerk       9 februari 2022

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  

Rouwelerweg 2, Ambt Delden                                                
het veranderen van het bedrijf

Intrekken omgevingsvergunning 
(uitgebreid)

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

Lage Eschweg 4, Ambt Delden                                                
het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning (revisiever-
gunning)

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure                                                                     

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze 
                      Reactie tot
Driebelterweg 2, Markelo                                              
het brandveilig gebruik van een bouwwerk        17 februari 2022
 

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 hierte-
gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening 
bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-
vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-
ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn 
voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-
meld worden waarom u het niet eens bent met de melding. Wilt u een 
melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak: 0547-858585.     

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 personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben 
dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de 
verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid ge-
geven. 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

M. Valintėlis Onbekend27-12-2021 24-11-2021

Meldingen Activiteitenbesluit 
Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving 

Slaghekkenweg 19, Bentelo                                                     
het veranderen van het bedrijf
De Mors 4, Delden                                                
het oprichten en in werking hebben van een kinderdagverblijf 
binnen het bedrijf
Sluisstraat 5-04, Delden                                                   
het veranderen van het bedrijf

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 personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben 
dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de 
verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid 
gegeven. Daarom heeft ons college het voornemen 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

T. de Kok

M. Apīns

A. Mîrzan

Onbekend

Onbekend

Onbekend

27-12-2021

28-12-2021

28-12-2021

27-12-2021

28-12-2021

28-12-2021


