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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 
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

De bladkorven worden weer 
geplaatst! 

Onze gemeente is een prachtig groene 
gemeente. Bomen zijn mooi en zeker in 
de herfst genieten we ervan. Het enige 
nadeel is dat de meeste bomen in de 
herfst hun blad verliezen en dat brengt 
soms behoorlijk wat opruimwerk mee. 
Om dat makkelijker te maken plaatsen 
we bladkorven.

Blad van gemeentelijke bomen
Zijn er bomen van de gemeente in de buurt 
waarvan het blad in uw eigen tuin valt? Dan 
kunt u dat blad kwijt in de bladkorf die vanaf 
eind oktober in uw wijk staat. De geplaatste 
bladkorven zijn alleen bedoeld voor het blad 
van gemeentelijke bomen dat in uw tuin terecht 
komt. Het is een extra service van de gemeen-
te, zodat uw groenbak niet overvol wordt. Het 
groenafval uit uw eigen tuin mag niet in de 
bladkorven en ook het blad dat op de straat, 
stoep of in de plantsoenen komt hoort niet in de 
bladkorven. Dat blad wordt door de gemeente 
in samenwerking met Gildebor opgeruimd.

Plaatsen bladkorven
De bladkorven worden op dezelfde plekken als 
vorig jaar geplaatst. De korven worden afhanke-
lijk van hoe vol ze zijn, elke week geleegd. Zijn 
de korven niet helemaal vol dan worden ze min-
der vaak geleegd. De bladkorven blijven tot de 
kerst in de wijk staan. Het kan zijn dat in de herfst-
periode sommige korven verplaatst worden. Dat 
gebeurt omdat boomsoorten in verschillende pe-
riodes hun blad laten vallen. U mag de bladkor-
ven niet zelf verplaatsen omdat de route voor de 
vrachtwagen van Gildebor dan niet meer klopt. 

Tuinafval gratis wegbrengen
Blad van bomen uit uw eigen tuin en uw tuinafval 
kunt u gratis brengen bij het Milieupark Hof van 
Twente aan de Mossendamsdwarsweg 1 in Goor.

OV-ambassadeur helpt bij 
reizen met openbaar vervoer  
 

Doel bereikt: 30 melkveebedrijven in Hof van Twente doen mee aan 
pilot kruidenrijk grasland

Eerste gemeente met 100 hectare 
extra kruidenrijk grasland.

De gemeente Hof van Twente
heeft er 100 hectare kruiden-
rijk grasland bij. De gemeen-
te deed voor 100 hectare mee 
aan de crowdfundingscampagne 
1001ha.nlvoor meer kruidenrijk
grasland. Hierdoor konden dit 
jaar zo’n 30 melkveehouders uit 
de gemeente 150 euro/hectare 
korting krijgen op de aanschaf 
van kruidenrijk grasmengsel. 

Door de klavers in dit mengsel is stikstofkunstmest niet meer nodig en zo wordt 
veel CO2 bespaard. Ook wordt de bodem gezonder, neemt het aantal insecten 
toe en vindt de koe het lekker. Boeren hebben deze zomer ook kunnen ervaren
 dat kruidenrijk grasland beter bestand is tegen droogte door de varia-
tie in wortellengtes van de verschillende kruiden. Uit de enquête blijkt dat 
77% van de boeren die kruidenrijk eenmaal uitprobeert, hiermee verder wil.  

Wilco Pasman, senior beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling bij de gemeente: “We zijn blij 
dat we aan deze campagne hebben meegedaan. Simpel en concreet en blijvend resultaat. We 
raden het andere gemeenten ook aan”.

Boer Vruwink uit Markelo: “Door de korting heb ik de stap gewaagd en heb gisteren ingezaaid en 
ben erg benieuwd hoe het uit gaat pakken. In ieder geval alvast dank aan de gemeente Hof van 
Twente! Ik hoop dat nu de provincie meedoet voor nogmaals een kortingsactie volgend jaar”.

Hanneke van Ormondt, projectleider van 1001ha: “Hof van Twente heeft als gemeente evenveel 
bijgedragen als menig provincie. We hopen dat andere gemeenten volgen en ook hun boeren op 
deze laagdrempelige manier helpen met verduurzamen”.

‘Jij en wij(k) aan zet!’ 

•  Liesbeth de Boer is wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo 
   en het buitengebied dat bij die kernen hoort
   Werkdagen: ma-di-do-vr

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

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

Een geslaagde Burendag in Hof van Twente op zaterdag 24 september 2022

Ieder jaar komen op Burendag onze inwoners samen om elkaar te ontmoeten. 
Er wordt dan veel geklust of gewoon een gezellige dag van gemaakt met elkaar in de buurt.

Activiteiten in Hof van Twente
Dit jaar ontmoetten baasjes met honden elkaar op het hondenspeelveld in Diepenheim. In Bentelo
volop oogsten bij ‘Voedsel veur mekaar‘. Gezelligheid en ideeën bespreken voor spelen, 
ontmoeten en vergroenen bij een nieuwbouwwijk in Hengevelde. In Goor is het speelveld bij de 
Lijsterstraat opgeknapt en zijn er zitelementen geplaatst, bij het speelterrein ‘Onder de Wieken’ 
is hard gewerkt aan een informatiekubus en zijn bloembollen geplant en bij de Stadslandbouw 
waren weer veel vrijwilligers actief met diverse werkzaamheden. Jong en oud deed actief mee 
aan deze gezellige Burendag in de Hof van Twente! 

Wist u dat u meldingen, van bijvoor-
beeld 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 email-
adres erbij te vermelden. 
Het WhatsAppnummer hiervoor is: 
06-57813491.
Algemeen telefoonnummer gemeente: 
0547-858585

Kleinschalige groene  Markt in 
de Reggetuin

Tijdens de ‘beleef week’ van Nationaal-
park De Sallandse Heuvelrug en Twents 
Reggedal wordt op zaterdag 8 oktober 
‘s middags van 13.00 tot 16.00 uur in 
de Reggetuin te Goor een kleinschalige 
Groene Markt gehouden. De Reggetuin 
bevindt zich aan de Kerkstraat 123d, 
achter het Avia tankstation in Goor. 

Een drietal groene organisaties uit de Hof van 
Twente zal acte de présence geven; de Groene 
loper Hof van Twente, de stichting Hofvogels en 
De Reggetuin (Stadslandbouw Hof van Twente), 
zij zullen informatie verstrekken over hun geza-
menlijke activiteiten en het belang ervan voor 
de natuur, het landschap en de biodiversiteit in 
de Hof van Twente. 

-  Door vrijwilligers van de Groene loper Hof 
van Twente worden planten en bijbehorende 
materialen uitgegeven in het kader van project 
‘Stoepgroen, samen doen?‘

-  De Reggetuin houdt uitverkoop van alle insec-
tenhotels, deze zullen verkocht worden tegen 
sterk gereduceerde prijzen. Vers geoogste gro-
enten en fruit uit moestuin en boomgaard, huis-
gemaakte zeep, volgelhuisjes voorzien van 
mozaïek  en andere producten worden te koop 
aangeboden. De plantjesbieb is open voor het 
ruilen en meenemen tegen een kleine donatie.

-  Enthousiaste vrijwilligers van Hofvogels vertel-
len alles over hun inzet voor de steenuil en de 
kerkuil, hoe men kan bijdragen aan het instant 
houden van deze voor onze erven zo belang-
rijke erfvogels en het belang dat zij hebben 
voor de biodiversiteit. Met hulp van nestkasten 
en allerhande informatiematerialen kan men 
kennis maken met de werkzaamheden van 
deze stichting, een gratis erfadvies aanvragen 
voor een meer biodivers erf en de mogelijkheid 
om zich als vrijwilliger aan te melden.

Tot ziens op 8 oktober tussen 13.00 uur en 
16.00 uur in de Reggetuin! Reizen met het openbaar vervoer moet voor 

iedereen toegankelijk en makkelijk zijn vinden 
provincies Overijssel, Gelderland en Flevo-
land. OV-ambassadeurs geven advies en tips 
over het reizen met trein of bus aan 55-plus-
sers. Op locatie, telefonisch én online. 

Inloopspreekuur 
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het rei-
zen met het openbaar vervoer gewend zijn. 
Zij helpen leeftijdsgenoten graag het gemak 
van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens 
de maandelijkse inloopspreekuren geven 
OV-ambassadeurs uitleg en beantwoorden 
OV-vragen. 
 
Wanneer: dinsdag 11 oktober 2022
Hoe laat:  10.00 - 11.30 uur
Waar:      Bibliotheek Hof van Twente - 
              locatie Goor, de Höfte 9, Goor
  
Telefonisch spreekuur  
Voor wie graag telefonisch antwoord wil, kan 
bellen met een OV-ambassadeurs tijdens het te-
lefonisch spreekuur. Dagelijks zitten OV-ambas-
sadeurs klaar om OV-vragen te beantwoorden.
Zij zijn bereikbaar op: 038 - 303 70 10.
Meer informatie vindt u op: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Opening bijenstal op 
begraafplaats Delden

Op de algemene begraafplaats in Delden is 
op vrijdag 30 september de bijenstal officieel 
geopend en ook is het informatiebord onthuld. 

Het groene grafveld kent veel soorten inheem-
se bomen, bloemen en planten. Daar is veel 
voedsel aanwezig voor bijen.

Vrijwilligers Henk Middelkamp en de heren 
Wieberdink namen samen het initiatief en ont-
wierpen de bijenstal. 

Wethouder Harry Scholten gaf de initiatief-
nemers complimenten over het ontwerp en de 
snelle realisering: “Zonder zulke vrijwilligers is 
een bijenstal op een unieke plek als deze niet 
mogelijk. De gemeente hecht veel waarde aan 
initiatieven die bijdragen aan een fijne leefom-
geving en daar is een goede biodiversiteit heel 
belangrijk in.”



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

BEWONERS MET DEMENTIE ZOEKEN 
WARMTE & GEZELLIGHEID

Gaan gezelligheid 
en jij hand in hand 
en straal jij warmte uit, 
dan zoeken wij jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Voor de bewoners maak jij het onderscheid. 
Je bent in de huiskamer en hebt tijd voor extra 
aandacht, voor een praatje of een activiteit. 
Bijvoorbeeld samen de krant lezen, een spel 
doen of een wandeling maken. Jij bent er 
voor de gezelligheid en het familiegevoel, er 
is altijd zorgpersoneel aanwezig. 

Jouw profiel
•  Je hebt affiniteit met mensen met dementie 

(PG)
• Je bent gastvrij
• Je bent gezellig 
• Je hebt een luisterend oor.

Werkuren per week/maand
In overleg, voorstel is 1x per week  1 a 1,5 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 professionele onder-
steuning op het gebied van zorg, wonen, ge-
zondheid en welzijn. Met het oog voor ieder 
mens. Het verhaal van de klant is ons vertrek-
punt. 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 waar-
devol mogelijk leven kan leiden.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)             
                Ontvangen op

Perceel gelegen achter de Goorse-
straat 16, Hengevelde                                   
het kappen van bomen       24 september 2022
Oude Borculoseweg ongenummerd, 
Diepenheim
het bouwen van een twee-onder-één kap 
woning                12 september 2022
Oude Borculoseweg ongenummerd, 
Diepenheim
het bouwen van een twee-onder-één kap 
woning                                  12 september 2022
Traasweg 4, Markelo
het bouwen van een berging 14 september2022
Langestraat 2, Delden                                              
het verlengen van de tijdelijke opvang 
vluchtelingen Oekraïne       20 september 2022
Rozenstraat 25, Goor                                             
het verlengen van de tijdelijke opvang 
vluchtelingen Oekraïne      20 september  2022
De Kerkegaarden 1, Diepenheim                                            
het verlengen van de tijdelijke opvang 
vluchtelingen Oekraïne       20 september  2022
J. Ooststraat 13 a, Markelo                                         
het verlengen van de tijdelijke opvang 
vluchtelingen Oekraïne       20 september 2022
Emmastraat 9, Delden                                    
het verlengen van de tijdelijke opvang 
vluchtelingen Oekraïne       20 september 2022 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Vaststelling bestemmingsplannen 
voor ondergrondse hoogspanning 
tracé Almelo Hengelo en tracé 
Oele - Hengelo

Op 13 september 2022 heeft de raad van de 
gemeente Hof van Twente de bestemmingsplan-
nen ‘Buitengebied Hof van Twente, herziening 
hoogspanning tracé Oele - Hengelo’ en ‘Buiten-
gebied Hof van Twente, herziening hoogspan-
ning tracé Almelo – Hengelo’ vastgesteld. Het 
bestemmingsplan voor het tracé Almelo-Hen-
gelo is gewijzigd vastgesteld omdat het tracé 
van deze kabelverbinding iets gewijzigd is ten 
opzichte van het ontwerp.

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 
380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen 
in de toekomst meerdere hoogspanningsverbin-
dingen en hoogspanningsstations in de provin-
cie Overijssel te maken met overbelastingen. 
Dit betekent dat er meer elektriciteit getranspor-
teerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de 
toekomst vormt dit een risico voor de leverings-
zekerheid en de kwaliteit van het elektriciteits-
net. Door het elektriciteitsnet te versterken en uit 
te breiden worden overbelastingen voorkomen. 
Het bestaande elektriciteitsnet in Overijssel 
wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 
110kV kabelverbindingen. Het betreft nieuwe 
ondergrondse 110kV kabelverbindingen tussen 
bestaande stations: 

• Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS); 
•  Almelo Mosterdpot (AMLM) - Hengelo Wei-

deweg (HGLW); 
•  Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo 

Oele (HGLO). 

De ondergrondse 110kV kabelverbinding 
Almelo Mosterdpot (AMLM) – Hengelo Wei-
deweg (HGLW) en de ondergrondse 110KV 
kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) 
- Hengelo Oele (HGLO) liggen ook op gron-
den gelegen in de gemeente Hof van Twente. 
Op basis van de vigerende bestemmingsplan-
nen kunnen de nieuwe ondergrondse kabel-
verbindingen niet worden aangelegd. De be-
stemmingsplannen worden daarom herzien. 
Voorliggende bestemmingsplannen omvatten 
het gedeelte op gronden in de gemeente Hof 
van Twente.Omdat het twee verschillende tra-
cés zijn is voor elk tracé een eigen bestem-
mingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plannen liggen van 6 oktober 
2022 t/m 16 november 2022 voor een ieder 
ter inzage en zijn in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis 
Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

Vervolg
-  op onze website www.hofvantwente.nl/ruim-
telijkeplannen; 

-  via deze rechtstreekse links:
Tracé Almelo – Hengelo
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planid-
n=NL.IMRO.1735.BGxhoogspanAH-VS10
Tracé Oele - Hengelo
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planid-
n=NL.IMRO.1735.BGxhoogspanOH-VS10  

Belanghebbenden kunnen gedurende boven-
genoemde inzagetermijn 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 
worden de bestemmingsplannen geschorst.

De besluiten treden de dag na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Als binnen de be-
roepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, treden de besluiten pas in 
werking als op dat verzoek is beslist.

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

2e Broekweg 1, Diepenheim
het herbouwen van een veldschuur      
                 8 november 2022 
Dammaten 5, Goor
het uitbreiden van een assemblagehal     
                8 november  2022
Van Suchtelenstraat 5, Delden
het kappen van een Rode Esdoorn
(herplantvoorschrift)              8 november 2022                                                               
Pluimersdijk 3, Diepenheim
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling den van het rieten dak           
               8 november 2022
Sligsweg 2, Markelo
het kappen van een kastanjeboom     
                9 november 2022
Herikerweg 14, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling              10 november 2022
Slotsweg 19, Hengevelde
het verbouwen van een woning     
              10 november 2022
Spreeuwenstraat t.h.v. nummer 26, 
Goor
het kappen van een zomereik 
              11 november 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg
Holtdijk 3, Markelo
het vergroten en verhogen van een ligboxenstal         
                           21 september 2022
Bolscher ongenummerd, Hengevelde                                              
het bouwen van twee-onder-één kap woning 
(kavel 66)                             21 september 2022 
Catsstraat 36, Goor                                            
het kappen van een kastanjeboom 
               28 september 2022
Stokkumerweg 6, Diepenheim                                            
het bouwen van een bijgebouw  
              23 september 2022

Weigering omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure                                                                    

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

Kieftenweg 2, Ambt Delden
het uitbreiden van een kwekerij en het plaatsen 
van teeltondersteunende voorzieningen 
              17 november 2022 

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier)                                                                   

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening
         Reactie tot
Beldweg 1b Ambt Delden
het intrekken van de omgevingsvergunning be-
perkte milieutoets voor het houden van varkens
              17 november 2022 

Meldingen Activiteitenbesluit                                                                 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Viaductweg 1, Goor
het aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem
Hagenweg 4 Ambt Delden
het verminderen van het aantal rundvee en 
het houden van schapen en paarden
Eschweg 6, Bentelo
het veranderen van het bedrijf

Voor informatie om te reageren: 
zie blad 2

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 
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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 be-
sluit worden ingediend. Als er zienswijzen 
zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit 
dat is voorbereid met de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure, dan wordt de bezwa-
renprocedure 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 recht-
bank 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 zienswij-
ze 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 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 me-
ning bent dat niet met een melding kan wor-
den volstaan omdat een omgevingsvergun-
ning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek 
om handhaving indienen bij burgemeester 
en wethouders. Het verzoek moet zijn voor-
zien 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 af-
spraak: 0547-858585. 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van de 
voorbereiding op een besluit en is niet vat-
baar voor bezwaar of beroep, tenzij de be-
slissing 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 ge-
meentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de 
openingstijden kunt de website (www.hof-
vantwente.nl) raadplegen of telefonisch met 
0547-858585. Postadressen Gemeente Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Recht-
bank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.  

Informatie om te reageren 

Besluit
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergunnin-
gen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

Markelo
-  Vergunning Off Road Rit op 6 november 
2022, buitengebied. In verband hiermee zul-
len op 6 november 2022 van 07.00 uur tot 
18.00 uur de volgende verkeersmaatregelen 
genomen:

•  de Potdijk zal worden afgesloten voor alle 
bestuurders in beide richtingen, voor zover

 gelegen tussen de Rijssenseweg en de 
   Herikeresweg, (m.u.v. aanwonenden).
•  er zal een parkeerverbod worden ingesteld 

aan beide zijden van de Herikeresweg, 
voor zover gelegen tussen de Potdijk en de 

   bebouwde kom van Markelo (29-09-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat hiernaast beschreven 
besluiten bekend zijn gemaakt (datum tussen 
haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen 
schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Hof van Twen-
te, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een ver-
zoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend.

Voornemen ambtshalve wijzigingen 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 hiernaast 
noemen hebben dit niet gedaan. Wij hebben 
een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats 
van deze personen. Dat heeft geen duidelijk-
heid gegeven. Daarom heeft ons college het 
voornemen de volgende personen uit te schrij-
ven uit de basisadministratie van Hof van Twen-
te, naar het adres: onbekend. 

Datum
besluit

Naam

H. Jansen

R. Doldersüm

26-09-2022

26-09-2022

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend

Onbekend

26-09-2022

26-09-2022


