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www.hofvantwente.nl

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

Bezoek de Open Monumentendagen in Hof van Twente
In het weekend van 10 en 11 september 2022 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland 
voor iedereen gratis toegankelijk. Het is de kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt. 

U kunt bijzondere panden met historische kenmerken bekijken. Deuren die normaal gesloten zijn gaan voor u open. De kans om bijvoor-
beeld het Huisarchief van Kasteel Twickel te onderzoeken. Of de favoriete sportauto van de barones te bekijken op het voorplein van 

het kasteel. Eet u liever een verse molenaars-
pannenkoek? Trakteer uzelf dan op een be-
zoekje aan de Braakmolen in Goor. Blijft kie-
zen lastig? Sluit dan eens aan bij één van de 
stadswandelingen die op 10 en 11 september 
2022 worden georganiseerd. Hier leert u aan 
de hand van een gids over de historie van uw 
favoriete plaats.

Een overzicht van monumenten en activiteiten 
vindt u op www.openmonumentendag.nl. 

Sinds 1987 staat het tweede weekend in 
september in het teken van Open Monumen-
tendagen. Met jaarlijks rond de één miljoen 
bezoekers worden Open Monumentendagen 
beschouwd als één van de grootste culturele 
evenementen in Nederland. Tijdens Open Mo-
numentendagen staat het verbinden van men-
sen met monumenten centraal. De schoonheid 
en verhalen van onze monumenten komen hier-
door weer tot leven. Het thema van dit jaar is: 
’Duurzaamheid’. Waarbij gastvrijheid en open-
heid in het middelpunt staan. 

OV-ambassadeurs organiseren inloopspreekuur en proefreis in Goor
Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse in-
loopspreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambas-
sadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten 
op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen seni-
oren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het 
plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders.
Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis.
Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Wanneer:      donderdag 13 september 2022                                                                                                             
Hoe laat:       10.00 – 11.30 uur
Waar:            Bibliotheek Goor, de Höfte 9, Goor     
 
Proefreis
Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen 
met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk 
uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij 
verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook 
kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 
Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmel-
ding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats.

Wanneer:   donderdag 29 september 2022
Waar:          vanuit Goor

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130.
 
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Ervaar het openbaar vervoer!

Dé kans om binnen te kijken in een monument! Provinciale subsidieregeling 
‘Asbest eraf, zon erop’

Subsidieaanvraag 2023

Help ons en vul het onderzoek in!
Win een van de activiteiten tijdens de Beleefweek 1 t/m 8 oktober 
in en rondom Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Vul het on-
derzoek in en laat weten of je trots bent op het hart van Overijssel. 
Maar bijvoorbeeld ook hoe je zelf voor het gebied zorgt. 

Wat vinden bewoners belangrijk?
Het is heel belangrijk om erachter te komen wat bewoners zelf 
vinden. Wat zijn de mooiste en meest geliefde plekjes van onze 
bewoners? Zoals een van de bewoners uit Raalte al aangaf “Ik ga 
graag toeren op de brommer om nieuwe plekjes te ontdekken in 
de omgeving.”  Is wandelen favoriet of juist fietsen? En zijn bewo-
ners betrokken bij de leefomgeving? “Ik ben ook heel benieuwd 
wat bewoners nu al doen voor de eigen omgeving. Veel inwoners 
zetten zich vrijwillig in, bijvoorbeeld als gids of door afval op te rui-
men. Zijn er nog meer of andere dingen waar inwoners zich voor 
zouden willen inzetten?” aldus Lilian Dieben, coördinator educatie 
en communicatie van IVN Natuureducatie. Dat soort vragen staan 
in het bewonersonderzoek. Inwoners van de gemeentes Hof van 
Twente, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Raalte, Ommen en 
Rijssen-Holten zijn uitgenodigd om het onderzoek in te vullen. 

Advies
De uitkomsten worden gebundeld in een advies. Dat advies helpt 
de 18 partners in het gebied om rekening te houden met wat be-
woners belangrijk vinden in het gebied en hoe zij meer betrokken 
kunnen worden.

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 te-
rugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor organisaties die 
ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben ontvangen. 
Er zijn subsidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Ac-
commodaties, Buurtschappen, Promotie van de kernen en Re-
creatie & 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 voor-
waarden kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.

•  Investeringssubsidie
U kunt een eenmalige investeringssubsidie aanvragen voor in-
vesteringen die een bijdrage leveren aan het in stand houden 
van het beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccom-
modaties (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 aanvraagformulier 
op www.hofvantwente.nl. Daar kunt u ook de nodige bijlagen toe-
voegen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning 
nodig (minimaal niveau EH2+). Lukt dat niet? Op de website staat 
ook hoe u dan een aanvraag kunt indienen. 

Wilt u uw (agrarische) bedrijf toekomstgericht ma-
ken en heeft u één of meerdere schuren met asbest-
daken op uw erf? Misschien is de subsidieregeling 
‘Asbest eraf, zon erop’ dan wel interessant. 

In het buitengebied zien we nog veel schuren met asbestda-
ken. Asbestdaken zijn een grote bron van asbestvezels en het 
gebruik van asbesthoudend materiaal is al bijna 30 jaar ver-
boden. Ondanks dat het verbod op asbestdaken in 2019 door 
de Eerste Kamer werd aangehouden, blijft de sanering van al 
deze daken een maatschappelijke opgave. Een asbestdak ver-
zekeren wordt ook steeds lastiger. De provincie ziet graag dat 
alle asbestdaken zo snel mogelijk worden verwijderd, het liefst 
in combinatie met de plaatsing van zonnepanelen. Het dak is 
dan beter voor ieders gezondheid, veiliger én duurzamer. 

Asbest eraf, zon erop
De provincie heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar 
zich hiervoor inschrijven. De belangrijkste voorwaarden zijn: 
• Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2
•  Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitge-

voerd door een gecertificeerd bedrijf
•  De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneer-

de dak
•  Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien 

in het eigen elektriciteitsverbruik

De maximale hoogte van de subsidie is € 5.000,- per aanv-
raag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvra-
gen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege con-
gestieproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het 
elektriciteitsnet.
Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl (loket/subsi-
dies/asbest). 

Meer financiële mogelijkheden
Naast de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ van de provincie kan 
er ook gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling ‘Sub-
sidie sanering asbestdaken‘ van gemeente Hof van Twente. De 
subsidie bedraagt: € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak in de 
stedelijke omgeving en € 2,25 per m2 verwijderd asbestdak in 
het buitengebied. 

Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000,-. Deze 
subsidie vraagt u uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het 
asbestdak aan bij de gemeente. 

Gemeente hof van Twente De subsidieregelingen zijn stapel-
baar, dat wil zeggen dat u gebruik kunt maken van meerdere 
regelingen tegelijk. Kijk voor meer informatie op www.hofvant-
wente.nl/subsidie-asbestdaken

Keukentafelgesprek
Als erfcoach vinden we het een mooie uitdaging om de ideeën 
voor een erf tot uitvoering te brengen. Maar waar begin je? 
Nodigt u een erfcoach uit, dan plannen we eerst een afspraak 
voor een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. In vertrouwen be-
spreken we dan alle plannen en ideeën. Soms kan het fijn zijn 
om dit aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon te vertellen. 
Wat ons betreft kunnen alle onderwerpen aan de orde komen, 
dus naast asbest verwijderen ook doorontwikkeling, bedrijfs-
beëindiging, biodiversiteit, duurzame energie, erfontwikkeling, 
financiën, zorgen of wonen. 

Mocht je door het lezen van deze informatie kennis met ons 
willen maken, neem dan gerust contact op met de erfcoach 
binnen uw gemeente.

Gemeente Hof van Twente 

Hendry van Ittersum 
06-57059830

hvanittersum@stimuland.nl

Babke Roeterdink
06-13488967

broeterdink@stimuland.nl

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Winactie: 
Verliefd op het   van Overijssel?

https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/
nationaal-park-/wat-is-een-nationaal-park/bewonersonderzoek/ 

Zo beschermt u uw waardevolle spullen tegen inbraak of diefstal

Via de gratis Stop Heling app kunt u al uw waardevolle spullen registreren. Na inbraak of diefstal heeft u dan meteen alle gegevens bij 
de hand voor uw schadeclaim bij de verzekeraar en uw aangifte bij de politie. Na de aangifte komen alle specifieke kenmerken van uw 
gestolen eigendommen terecht in de database van Stop Heling.

Daarmee vergroot u de kans dat u uw waardevolle bezittingen terugkrijgt. Bovendien kunnen dieven uw gestolen spullen daardoor minder 
makkelijk kwijt en zullen zij eerder tegen de lamp lopen. Zo helpt u mee om diefstal te bestrijden, want misdaad mag niet lonen!

Bescherm uw eigendommen tegen inbraak en diefstal
• Neem preventieve maatregelen tegen woninginbraak en diefstal
• Scan het serienummer van uw waardevolle eigendommen in de Stop Heling app
• Upload foto's van uw sieraden, kunst en antiek in de Stop Heling app
• Mail de lijst van uw bezittingen naar uzelf en bewaar hem op een veilige plek
 
Waar let u op bij het doen van een 
tweedehands aankoop?
•  Een te lage prijs is vaak te mooi om 

waar te zijn
•  Vraag bij twijfel om een aankoopbe-

wijs, de originele verpakking of het ga-
rantiebewijs

•  Wees alert op sporen van diefstal, zoals 
een serienummer dat weggeslepen is

•  Vraag naar de herkomst van het 
tweedehands goed

•  Wees op uw hoede met verkopers die 
ontwijkende antwoorden geven

•  Let bij de aanschaf van een tweede-
hands goed via een verkoopsites op, 
als de verkoper niet thuis wil afspreken 
en geen contactgegevens wil geven

•  Controleer bij goederen met een serie-
nummer of ze op stopheling.nl geregist-
reerd staan

Controleren of uw aankoop 
gestolen is
Om te controleren of uw aankoop gesto-
len is of niet, gaat u naar de database 
van stopheling.nl. Daar voert u het unieke 
nummer in van het tweedehands goed. 
Blijkt dat uw aankoop gestolen is? Meld 
dit dan bij de politie. 



Informatie om te reageren Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Diepenheim
-  Vergunning Schuttersfeest Diepenheim op 17, 23, 24 en 25 sep-
tember 2022, Goorseweg 22 en Borculoseweg. In verband hier-
mee worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:
•  op zaterdag 24 september 2022 vanaf 20.00 uur tot zondag 

25 september 2022 04.30 uur zal de Borculoseweg tussen 
de Akkers (2e afslag) en de Krommedijk worden ingesteld als 
éénrichtingsweg voor alle bestuurders met uitzondering van 
hulpdiensten, lijndienstbussen en fietsers (inrijden vanaf de 
bebouwde kom).

•  van donderdag 22 september 2022 t/m maandag 26 sep-
tember 2022 zal een parkeerverbod ingesteld worden aan 
beide zijden van de Borculoseweg (incl. de bermen), voor 
zover gelegen tussen de Haaksbergerstraat en de Oude Bor-
culoseweg/ Wilgemansweg. Tevens zal een parkeerverbod 
ingesteld worden aan beide zijden van Het Elferink vanaf 
huisnummer 3 tot huisnummer 21. (01-09-2022)

Goor
-  Vergunning Fit & Foodfestival op 1 en 2 oktober 2022, parkeer-
plaats De Hófte. In verband hiermee zal de parkeerplaats aan 
de zijde van de Reggehof op 1 en 2 oktober 2022 van 08.00 
uur tot 17.00 uur gesloten zijn voor alle bestuurders in beide 
richtingen (05-09-2022).

-  Vergunning RH Tadaa op 17 september 2022, De Höfte 5 (06-
09-2022)

Hengevelde
-  Vergunning Open Bedrijvendag SIO Hengevelde op 18 sep-
tember 2022 op industrieterrein Het Wegdam en diverse we-
gen in Hengevelde. In verband hiermee zullen de volgende 
verkeersmaatregelen op 18 september 2022 van 10.00 uur tot 
18.00 uur worden genomen:
•  De volgende wegen zullen voor alle bestuurders in beide 

richtingen worden gesloten:
-  Goorsestraat(N347) zover gelegen tussen de rotonde Ben-
telosestraat./Needsestraat en kruising Goorsestraat/Kerk-
straat,

-  Eeftinkstraat zover gelegen tussen de Bekkampstraat en de 
Slotsweg

- Het Assink
- Het Wegdam

•  Er zal een parkeerverbod worden ingesteld voor beide zij-
den van de Goorsestraat, Kerkstraat, Koude Dijk, Nieuw-
straat, Bretelerstraat, Diepenheimsestraat, Bekkampstraat en 
Eeftinkstraat (06-09-2022)

-  Vergunning jubileumfeest kinderdagverblijf op 18 september 
2022, Goorsestraat 2 (06-09-2022)

Hof van Twente
-  Vergunning rondrit met historische militaire rupsvoertuigen op 11 
september 2022 over diverse wegen (01-09-2022)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Twikkelerweg 4, Markelo
het kappen van een eik (herplantverplichting)     11 oktober 2022
nabij de splitsing Oude Needseweg en 
Lochemseweg, Markelo 
het kappen van twee lariksen                   11 oktober 2022
Den Hof 10, Delden
het kappen van een berk (herplantverplichting)    12 oktober 2022
Larenseweg 66 a, Markelo
het realiseren van een mestvergister          12 oktober 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

       Ontvangen op
Van Suchtelenstraat 5, Delden
het kappen van een Amerikaanse eik         29 augustus 2022
Hassinkstraat 8, Delden
het plaatsen van een kapconstructie 
op een schuur            25 augustus 2022
Winterkamperweg 3, Markelo
het bouwen van een schuur    29 augustus 2022
Sligsweg 2, Markelo
het kappen van een boom                                31 augustus 2022

BEKENDMAKINGEN7 SEPTEMBER 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Markveldseweg 18, Diepenheim
het verbouwen van een schuur tot een woning

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 
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 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 wethou-
ders. Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres 
en handtekening. Ook moet vermeld worden waarom u het niet 
eens bent met de melding. Wilt u een melding inzien, maak dan 
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.   

Aangevraagde evenementenvergunningen 
kunt u inzien op onze website 
www.officielebekendmakingen.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 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

Omschrijving vrijwilligerswerk 
De Goorse Braakmolen is hard toe aan een onderhoudsbeurt voor 
wat betreft schilderwerk. Voor deze klus zoeken wij enthousiaste vrij-
willigers die de handen uit de mouwen willen steken en er met de 
kwast voor willen zorgen dat de molen er weer een tijd tegenaan kan!

De werkzaamheden verricht je in overleg en in samenwerking met 
de molenaars en de vrijwilligers van de molen.

Week van de Asbestvrije Schuur
Van maandag 12 t/m zondag 18 september 2022 is de Week van de As-
bestvrije Schuur. Gemeente Hof van Twente doet mee aan de week van de 
asbest vrije schuur.  Inwoners van de Hof die een asbestdak hebben dat 
kleiner is dan 35 vierkante meter kunnen zich in deze week aanmelden 
om samen met de buurt of zelfstandig hun asbestdak van de schuur te 
verwijderen. 

Waarom kiezen voor een gezond dak? 
Op een schuur met een dak van vóór 1994 kan asbest zitten Weer en wind zorgen ervoor 
dat asbestvezels vrijkomen uit oude asbestdaken. Deze kankerverwekkende vezels komen 
in de lucht en op de grond terecht. Steeds meer eigenaren verwijderen hun asbestdak en 
kiezen daarmee voor een gezond dak. Gemeente Hof van Twente ziet graag dat inwoners 
hun asbestdak verruilen voor een gezond dak. Om inwoners te stimuleren komt er naast 
de subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken en het “Doe het zelf asbest verwij-
derpakket” binnenkort ook een stimuleringsregeling ‘regentonnen, afkoppelen hemelwater 
en aanleg groenblauwe daken’. Deze regelingen zijn stapelbaar, dat wil zeggen dat u 
gebruik kunt maken van meer regelingen tegelijk. 

Zelf verwijderen
In Hof van Twente zijn veel schuurtjes voorzien van asbestdaken. Onder bepaalde voor-
waarden, mag een particulier tot maximaal 35 m2 geschroefde, asbesthoudende, hecht-
gebonden dakplaten zelf verwijderen. Welke voorwaarden dit zijn leest u op de website 
van gemeente Hof van Twente.

Voordat u begint met verwijdering van de dakplaten, dient u eerst een sloopmelding in 
te dienen via het Omgevingsloket. Met deze melding laat u de gemeente Hof van Twente 
weten dat u van plan bent om een asbestdak te verwijderen. Zodra u de goedkeuring per 
brief heeft ontvangen, kunt u beginnen met het verwijderen van het asbestdak.

Op vertoon van de goedkeuringsbrief kunt u een “Doe het zelf asbest verwijderpakket” 
ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Het pakket is geschikt voor 2 personen en 
bevat materialen om veilig te kunnen werken. Daarnaast kunt u met de brief en uw milieu-
pas het asbest gratis (tot 0,5 m3) storten bij het Milieupark bij Bruins & Kwast. 

Graag samen doen, blijkt uit enquête 
Uit een enquête onder eigenaren van een asbestdak in Hof van Twente blijkt dat: 
-77,8% van de mensen met een asbestdak van plan is dat te verwijderen; 
- 53% van de mensen dat graag in buurtverband wil doen. 

Succesvolle actiedag ‘asbestvrije schuur of carport’  
Vorig jaar tijdens de Week van de Asbestvrije Schuur hebben bewoners van de wijk De 
Whee in Goor de asbestdaken op hun schuurtjes en carport vervangen. Buurtbewoners 
zijn samen aan de slag gegaan met het asbestdak van hun schuurtje of carport. De ge-
meente regelde beschermende kleding en verpakkingsmateriaal en speciaal voor deze 
actie ook de sloopmeldingen en afvoer van het asbest. De buurtactie ‘asbestvrije schuur of 
carport’  was een groot succes. 

Speciale acties in de week van de asbestvrije schuur 
van 12 – 18 september! 

Insectenhotel 
Aangemeld in de week van 12 - 18 september? 

Als cadeautje krijgt u een leuk insectenhotel voor in uw tuin.
Ophalen asbest 

Bij de eerste 5 buurten die zich in de week van 12 - 18 september aanmelden, 
zorgt de gemeente ervoor dat het asbest wordt opgehaald. 

Dat scheelt een rit naar het afval brengpunt. 

Waarom een insectenhotel als cadeautje 
Alle mensen die zich in de actieweek melden om op korte termijn zelf de asbestdaken 
van de schuurtjes te verwijderen, krijgen als cadeautje een insectenhotel. Diverse insecten 
vinden daar een schuilplaats en zo wordt de biodiversiteit meteen een handje geholpen. 
Insecten zijn belangrijk bij het bestuiven van bloemen en planten. Biodiversiteit is goed 
voor een gezonde leefomgeving. 

Aanmelden
Heeft u een schuurtje met een asbestdak kleiner dan 35 m2? Bent u van plan om dit dak 
zelf te verwijderen of wilt u dit samen met uw buurt doen? Meldt u zich dan aan tijdens de 
Week van de Asbestvrije Schuur door een mail te sturen naar info@hofvantwente.nl onder 
vermelding van ‘Week van de Asbestvrije Schuur 2022’.  Laat uw gegevens achter, dan 
nemen wij contact met u op.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de gemeente. Ook op de website van 
milieucentraal.nl/asbestdak staat informatie en diverse filmpjes over het zelf veilig verwi-
jderen van een asbestdak. Informatie over de nieuwe stimuleringsregeling groen/blauwe 
daken kunt u binnenkort ook vinden op onze website. 

Heeft u vragen over verwijdering van asbestdaken? Neemt u dan contact op met Carla 
Jorritsma-Lammers via c.jorritsma@hofvantwente.nl. Voor vragen over de Stimuleringsrege-
ling ‘regentonnen, afkoppelen hemelwater en aanleg groenblauwe daken’ kunt u contact 
opnemen met Gerrit de Leeuw via g.deleeuw@hofvantwente.nl . Liever telefonisch contact? 
Dat kan ook via 0547-858585. Wij helpen u graag op weg! 

 

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Ensinkgoorsdijk 9, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Larenseweg 66 a, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Stobbendijk 1 a, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Veldmolen 7, Delden
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
Steenmorsweg 3, Diepenheim
het bouwen van een stal en het wijzigen van diersoort en dier-
aantallen
Kooidijk 4 c, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Kappelaarsdijk 3 a, Markelo
het plaatsen van een mono-mestvergister
Kieftenweg 4, Bentelo
het veranderen van het bedrijf
Platenkampsweg 1, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Kooidijk 4 c, Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Stobbendijk 1 a, Markelo
het plaatsen van een mestvergister
Kappelaarsdijk 3 a, Markelo
het plaatsen van een mestvergister

Jouw profiel
Je bent een doener die bereid is de handen uit de mouwen te steken. 

Werkuren per week/maand 
Werktijden worden in overleg bepaald.

Wij bieden
• Een mooie werkomgeving
•  De kans om een bijdrage te leveren aan de instandhouding 

van een monument
• Een vriendschappelijke sfeer
• Een enthousiast team van molenaars / vrijwilligers

Organisatiegegevens
De Goorse Braakmolen is een monumentale wind-korenmolen, 
waar regelmatig graan wordt gemalen door een enthousiaste 
groep molenaars en vrijwilligers. De Braakmolen is een stichting,
de enige bronnen van inkomsten zijn sponsor- en donateursgelden.

Doelstelling van de organisatie 
Het draaiend houden van het monument De Goorse Braakmolen.

www.hofvantwente.nl


