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Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 
of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 
06 - 57 81 34 91 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken? 
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstij-
den. 

Openingstijden op afspraak
Maandag    12.00 - 19.30 uur
Dinsdag     09.00 - 13.00 uur
Woensdag   09.00 - 17.00 uur
Donderdag  09.00 - 13.00 uur
Vrijdag        09.00 - 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er 
een stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 

Een melding geeft u snel aan ons door via het 
digitale meldformulier op: www.hofvantwente.nl/
melding of via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. 

U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de 
situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten 
de kantoortijden van de gemeente kunt u bellen 
naar: 06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 
7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: 
www.hofvantwente.nl/milieupark 

Openingstijden Milieupark: 
• Woensdagmiddag van 12.30
   tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

xoe
Tijdelijke opvang asielzoe-
kers in Aparthotel Delden 

Hof van Twente gaat tijdelijk asielzoekers op-
vangen in het Aparthotel Delden. Dat heeft 
het college van burgemeester en wethouders 
deze week besloten. In dit hotel worden van 
1 december 2022 tot 1 april 2023 vluch-
telingen opgevangen. Er is plaats voor 34 
personen. Het betreft gezinnen met kinderen 
en echtparen. De vluchtelingen komen uit 
verschillende landen en willen in Nederland 
asiel aanvragen. Zij komen niet uit Oekraïne, 
deze vluchtelingen worden ergens anders 
in onze gemeente opgevangen. De vluch-
telingen verblijven in één vleugel van het 
hotel waar ook een ruimte wordt ingericht 
als gezamenlijke woonkamer. Er zal 24 uur 
per dag beveiliging aanwezig zijn in deze 
vleugel. 

Voor de omwonenden van het Aparthotel 
is op dinsdag 8 november een informatie-
bijeenkomst geweest in het Aparthotel. Op 
dit moment zijn de asielzoekerscentra en 
het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De 
Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom 
gevraagd te zorgen voor extra opvang van 
vluchtelingen. Hof van Twente vangt daa-
rom vluchtelingen op in crisisnoodopvang. 
Dat doen wij al sinds 1 september 2022 in 
Sporthal De Reiger in Delden en we hebben 
in het Aparthotel in Delden extra ruimte ge-
vonden.

Kinderen van Erve Hooyerink planten bomen op Boomfeestdag

Van de natuur wordt iedereen vrolijk en bomen zorgen 
voor een fijne leefomgeving. Daarom planten kinderen 
uit Hof van Twente ook dit jaar bomen op de landelijke 
boomfeestdag. Dat gebeurt op woensdag 16 november 
2022. Groep 5 van IKC Erve Hooyerinck Delden gaat 
samen met wethouder Harry Scholten bomen en struiken 
planten aan de Van Heeckerenweg /Hooi-Esch in Delden.
Wilt u de kinderen aanmoedigen? Kom dan naar de 
plantlocatie. Het boomfeest begint om 10.00 uur.

Bomen zorgen voor een fijne leefomgeving
Door meer bomen en groen is het niet alleen fijn wonen 
maar het groen heeft ook nog eens een functie. Bomen ha-
len schadelijke stoffen uit de lucht en zetten die om in zuur-
stof. Hierdoor wordt de lucht die wij inademen schoner. 
Ook leven in een boom veel insecten, dieren en vogels. 
Daarnaast zorgen bomen tijdens warme zomerdagen 
voor schaduw en verkoeling.

Meer variatie in beplanting, beter voor de natuur
Door een grotere variatie in beplanting kunnen we de overlast van bijvoorbeeld de eikenpro-
cessierups verminderen. Aan de Van Heeckerenweg in Delden staan veel eiken waarin elk jaar 
eikenprocessierupsen zitten. Door die te bestrijden blijft de overlast beperkt maar hoe mooi is 
het als natuurlijke vijanden de eikenprocessierups verjagen. Gemeente Hof van Twente zet zich 
daarom in voor een betere biodiversiteit, dus meer variatie in planten- en bomensoorten.

Rond de zomer hebben we informatie bij u op-
gehaald voor het maken van de Omgevings-
visie. Via het invullen van een vragenlijst kon 
u aangeven wat u belangrijk vindt voor Hof 
van Twente. Met deze informatie gaan nu pro-
fessionals aan het werk! In de omgevingsvisie 
komen straks heel veel onderwerpen te staan. 
En natuurlijk hebben we in het verleden al heel 
veel dromen en ambities voor onze gemeente 
opgeschreven. Over wonen, welzijn, zorg, duur-
zaamheid, landelijk gebied, ondernemen en 
noem maar op. Al dat beleid wordt bekeken 
en samen met de informatie uit de vragenlijst en korte nieuwe peilingen, wordt langzaam 
aan een eerste opzet van de visie geschreven. Dit najaar gaan we met organisaties en instel-
lingen in gesprek die zich inzetten voor de samenleving van Hof van Twente. Wat zien zij? 
Wat kunnen zij bijdragen?

In januari buigt de gemeenteraad zich dan over de eerste schets van de omgevingsvisie. En 
daarna komen we naar u toe! In februari en maart gaan we op bezoek op verschillende 
plaatsen in de kernen en het buitengebied van Hof van Twente. Wanneer en waar? Dat laten 
we zo snel mogelijk weten! En blijf nu alvast meedoen door onze peilingen in te vullen. De 
eerste peiling staat inmiddels op: https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/. 

Eerste peiling online
In de enquête over de omgevingsvisie, die u voor de zomer kon invullen, geven inwoners 
van Hof van Twente aan dat zij onze groene uitstraling, de rust, het noaberschap en de 
gemoedelijkheid belangrijk vinden.  

Onze vraag aan u: welke zin vindt u eigenlijk het beste passen bij de 
gemeente Hof van Twente?
o  Hof van Twente is vooral onderscheidend door haar omgeving, zoals het landschap en de 

natuur, de culturele erfgoederen en de ruimte om even tot jezelf te komen.
o  Hof van Twente is vooral onderscheidend door haar bedrijvigheid, zoals de agrarische en 

culturele sector.
o  Hof van Twente is vooral onderscheidend door de mensen die er wonen en die naar elkaar 

omkijken.

Doe mee en beantwoord deze vraag (en de vragen die nog gaan volgen) via onze website: 
https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/.

Dank u wel voor uw reactie alvast!

Wilt u een duurzaamheidsadvies voor uw huis? 
Raadpleeg een energiecoach! 

Militaire oefeningen 
in november 2022

In en rond de gemeente Hof van Twente zal 
tussen 14 en 24 november twee maal worden 
geoefend door een Genie compagnie en de 
School Noord van de Koninklijke Landmacht.

De genie is de ‘aannemer’ van Defensie. 
De genie bouwt en onderhoudt complete 
(militaire) infrastructuur, zoals aan wegen, 
gebouwen, bruggen, omheiningen, elektra, 
water en gas. Behalve het bouwen, dienen 
zij ook vernielingen aan te kunnen brengen. 
De genie voert haar taken uit voor de hele 
krijgsmacht, of dit nu in Nederland is of in 
een ver missiegebied. Daarnaast onder-
steunt de eenheid op verzoek ook de Neder-
landse civiele autoriteiten.

Deze oefeningen tellen ± 25 tot 60 bewa-
pende deelnemende militairen die zich be-
oefenen in het verplaatsen te voet en het ma-
ken van verkenningen in het duister. Er zal 
gebruik worden gemaakt van de volgende 
voertuigen: ‘de VW Amarok en een aantal 
vrachtauto’s. Bij de oefening zal over het al-
gemeen geen gebruik worden gemaakt van 
(oefen-)munitie.

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

Eerste peiling Omgevingsvisie online:
Doe mee en beantwoord de vragen

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, 
of mail 
vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl
NAAIATELIER 
PAX 
KINDERHULP 
HOF VAN 
TWENTE ZOEKT JOU! 
Trek jij je het lot aan van kinderen 
die het minder goed hebben? En 
ben jij een naaiwonder die het leuk 
vindt om anderen jouw kennis over 
te dragen en ze te helpen met het 
maken en/of repareren van kle-
ding? Dan vinden we het leuk als 
je komt lesgeven in ons naaiatelier!
Omschrijving vrijwilligerswerk
Je helpt als docent anderen met het verkrij-
gen van naaivaardigheden, zodat mensen
zelf kleding kunnen maken of repareren. 
Dit gebeurt in ons naaiatelier, waar naai-
machines beschikbaar zijn.  
Jouw profiel
• Je bent collegiaal
• Je staat achter Pax Kinderhulp
•  Je vindt het belangrijk om kinderen in het 

land van herkomst op afstand te helpen 
met kleding, speelgoed en activiteiten

      en het kind vanuit zorg en aandacht 
weer even kind te laten zijn

• Je beschikt over naaivaardigheden
•  Je vindt het leuk om je kennis over te 

dragen
• Je bent flexibel en transparant
• Je kunt werken in een team
•  Je bent bereid om een VOG-verklaring 

aan te vragen (deze wordt vergoed). 
Werkuren per week/maand
3 uur per week, in overleg minder of 
meer. De openingstijden zijn maandag- en 
woensdagochtend van 9 -12 uur en vrij-
dag van 9 -16 uur.
Wij bieden 
• Een professionele werkomgeving
•  Een gezellig team met aandacht voor 

elkaar
• Samen lunchen op vrijdag
• Een teamuitje 
Doelstelling van de organisatie 
Pax Kinderhulp trekt zich het lot aan van 
kinderen in het buitenland die in moeilijke 
omstandigheden leven. Kinderen uit met 
name Europese landen waar de leefomstan-
digheden slecht zijn door oorlog, geweld, 
armoede, onrecht of een (natuur)ramp. 
Deze kinderen krijgen een vakantie aange-
boden bij liefdevolle gastgezinnen/vakan-
tiehuizen. Daarnaast bieden wij noodhulp 
en activiteiten aan de Syrische/Iraakse 
vluchtelingenkinderen in Noord-Irak. Ook 
bieden wij activiteiten en ondersteuning 
aan Oekraïners. Pax Kinderhulp biedt kin-
deren de mogelijkheid om even gewoon 
kind te zijn. Pax Kinderhulp Hof van Twente 
is onder andere verantwoordelijk voor het 
Kleding & Speelgoed Huys, verschillende 
activiteiten en zorg voor minima, statushou-
ders & Oekraïners. Ze werkt hierin samen 
met meerdere stichtingen, organisaties en 
bedrijven in en om de Hof van Twente.

De vrijwillige, deskundige energiecoaches van Hof van Twente staan klaar om inwoners te hel-
pen met energieadvies voor uw particuliere woning. Dit advies is gratis, onafhankelijk en vrij-
blijvend. Maak een afspraak via mail: martin.slagers@hofvantwente.nl met daarbij aangege-
ven uw contact- en adresgegevens. U wordt dan door één van de energiecoaches teruggebeld 
voor het maken van een afspraak. De energiecoaches in Hof van Twente zijn Gerrit Jurgens, 
Roy Waterman en Mathias Broekhuizen.

Voor algemene informatie over energiebesparing, maar ook over bijvoorbeeld subsidie-
mogelijkheden kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, via de link: 
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente of telefonisch: 0547-208001.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen 
(regulier)                                                                                

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met een besluit, dan 
kunt u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uit-
een waarom u het niet eens bent met het be-
sluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes we-
ken na verzenddatum van het besluit worden 
ingediend. Als er zienswijzen zijn ingediend 
tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid 
met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, 
dan wordt de bezwarenprocedure overgesla-
gen en kan direct beroep worden ingesteld. 

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

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk 
zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure
kan op eigen risico gebruik worden gemaakt 
van de vergunning (of het besluit). Als u drin-
gende belangen heeft waardoor u niet kunt 
wachten op de beslissing of bezwaar of be-
roep, dan kunt u aan de rechter vragen om 
een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.Bij 
een beroepsprocedure wordt een voorlopi-
ge voorziening gevraagd bij de instantie die 
het beroep behandelt.

Informatie om te reageren 

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

Delden
-  Vergunning voor de intocht van Sinterklaas 
op 20 november 2022 aan de Haven en 
over diverse wegen. In verband hiermee 
zal op 19 november 2022 vanaf 00.00 
uur tot 20 november 2022 17.00 uur het 
Ressingplein vanaf de ingang Langestraat 
en vanaf de ingang Zuidwal worden afge-
sloten voor alle verkeer in beide richtingen 
(4-11-2022)

Goor
-  Alcoholwetvergunning Sofra Delicious, 
  Pr. Julianaplein 16 (03-11-2022)

Hengevelde
-  Vergunning voor de intocht van Sinterklaas 
op 20 november 2022 (01-11-2022)

-  Vergunning Hengevelder Revue op 10, 11 
en 12 november 2022, Bretelerstraat 16 
(02-11-2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
         Reactie tot
Kooimaten ong., Goor
het bouwen van 2 bedrijfsverzamel-
gebouwen en het aanleggen van een uitrit 
             10 december 2022 
Kleidijk 4b, Diepenheim
het tijdelijk plaatsen van een woonunit
              9 december 2022
Stokkumerweg 6, Diepenheim
het bouwen van een bijgebouw      
            13 december 2022                                                               
Averinkstraat 2, Delden
het plaatsen van een tijdelijke 
woonvoorziening          14 december 2022                                                               
Averinkstraat 2, Delden
het vergroten van een woning  
                   14 december 2022
Goorseweg 24a, Markelo
het kappen van een kastanjeboom  
                   14 december 2022
Langestraat ong., Delden
het kappen van vier beuken  
                   15 december 2022
Pluimersdijk 7, Diepenheim
het wijzigen van het gebruik 
(schöppe tot woning)       16 december 2022
Hassinkstraat 2, Delden
het plaatsen van zonnepanelen 
in een veldopstelling        16 december 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen
(regulier)                                                                    

                    Ontvangen op

Witterietsweg 2a, Markelo      
het kappen van een beuk    
             29 oktober 2022
Stokkumervlierweg ong., Markelo
het kappen van een zomereik
                          31 oktober 2022
Boswinkelsweg ong. en Esweg ong., 
Markelo
het kappen van twee eiken 31 oktober 2022
Almelosestraat 7c, Ambt Delden
het bouwen van een bijgebouw       
                         28 oktober 2022
Almelosestraat 2, Ambt Delden      
het plaatsen van een tijdelijke 
woonvoorziening                      31 oktober 2022
Haarweg ong., Ambt Delden      
het kappen van een zomereik en een es 
                         1 november 2022
Oude Goorseweg 22a, Diepenheim   
het bouwen van een bijgebouw dat vergun-
ningsvrij gebruikt gaat worden voor mantel-
zorgwoning en het aanleggen van een uitrit
                                         26 oktober 2022
Twikkelerweg ong., Markelo     
het bouwen van een woning 
met bijgebouwen                    26 oktober 2022
Hassinkstraat 2, Delden      
het plaatsen van zonnepanelen 
in een veldopstelling                28  oktober 2022
Hofstedenweg 2, Bentelo      
het herbouwen van een kapschuur               
                       29 oktober 2022
Dijkerhoekweg 7, Markelo      
het wijzigen van het gebruik van een stal 
                                           22 oktober 2022

RECTIFICATIE 
                
Ontvangen aanvraag   
                                    
              Ontvangen op     
Herikeresweg 10, Markelo, 
het kappen van twee berken moet zijn: 
Herikeresweg 3a, Markelo
het kappen van twee berken 
                8 oktober 2022

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Klavermaten ong. In Goor
het bouwen van een bedrijfspand en het 
aanleggen van een uitrit
Pluimersdijk 7, Diepenheim
het aanleggen van een uitrit
Stokkumerweg ong., Markelo
het kappen van bomen

Datum
besluit

Naam

R. van Loon17 oktober 2022

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 17 oktober 2022

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

Ambtshalve wijziging gegevens verblijf en adres Wet 
basisregistratie personen (BRP)
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Ontwerpbestemmingsplan 
‘Diepenheim, herziening 
Kerkegaarden 1’

Van 10 november 2022 tot en met 21 decem-
ber 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Diepenheim, herziening Kerkegaarden 1’ 
voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Kerkegaarden 1 in Diepen-
heim staat een voormalig schoolgebouw. 
Plan is het gebied te her-ontwikkelen door 
het schoolgebouw te slopen om vervolgens 
7 starterswoningen te kunnen realiseren. De 
voorgenomen ontwikkeling past niet binnen 
het geldende bestemmingsplan ‘Diepenheim’ 
waardoor een herziening daarvan noodza-
kelijk is. Dit bestemmingsplan voorziet hierin. 
Aangetoond wordt dat de gewenste ontwik-
keling vanuit ruimtelijk en planologisch oog-
punt verantwoord is.

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/ruimte-
lijkeplannen;

-  via deze rechtstreekse link: https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1735.DPxKerkegaarden1-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schrif-
telijk of mondeling (op afspraak) een ziens-
wijze indienen bij de gemeenteraad van Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

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

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning                                             

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze 
         Reactie tot
Sportlaan 7, Delden
het brandveilig gebruiken 
van een bouwwerk         22 december 2022 

Vervolg
Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. 
Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar in 
te dienen of beroep in te stellen. Als u van 
mening bent dat niet met een melding kan 
worden volstaan omdat een omgevings-
vergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burge-
meester en wethouders. 
Het verzoek moet zijn voorzien van datum, 
naam, adres en handtekening. Ook moet 
vermeld worden waarom u het niet eens 
bent met de melding. Wilt u een melding 
inzien, maak dan 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 daar-
tegen beroep worden ingesteld.  

Locatie waar de stukken ter inzage 
liggen    
De bovengenoemde aanvragen en beslui-
ten liggen op afspraak ter inzage bij het 
gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor 
de openingstijden kunt de website (www.
hofvantwente.nl) raadplegen of telefonisch 
met 0547-858585. Postadressen Gemeente 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.

Vervolg
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. 


