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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 - 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

Boeren in Hof van Twente 
Kom naar de kennisbijeenkomst voor de toekomst!

Subsidie aanvragen

Van 1 juni tot en met 15 september 2022 kunnen organisaties 
weer subsidies aanvragen voor 2023. Hieronder vindt u welke 
subsidies u kunt aanvragen en wat u daarvoor moet doen. 

•  Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten in 
2023 

Organisaties kunnen vanaf nu weer subsidie aanvragen voor 
jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor orga-
nisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben 
ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, 
Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de ker-
nen en Recreatie & Toerisme. 

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

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

• Investeringssubsidie
U kunt ook vanaf nu een eenmalige investeringssubsidie aan-
vragen voor investeringen die een bijdrage leveren aan het in 
stand houden van het beter toegankelijk maken van specifieke 
welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in 
eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. Nadere in-
formatie kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.

Digitaal aanvragen
U kunt subsidie online aanvragen via het digitale aanvraagformu-
lier op www.hofvantwente.nl. Daar kunt u ook de nodige bijlagen 
toevoegen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerken-
ning nodig (minimaal niveau EH2+). Lukt dat niet? Op de website 
staat ook hoe u dan een aanvraag kunt indienen. U kunt subsidie 
aanvragen tot 15 september 2022.

Vrijdag 1 juli 2022 om 12.00 uur in het gemeentehuis in Goor

Boeren zijn belangrijk voor Hof van Twente
Wij zijn een echte plattelandsgemeente. 65% van het grondoppervlak is in gebruik als landbouwgrond. Het is de economische drager van 
het buitengebied en zorgt voor voedsel, inkomsten en onderhoud van de natuur en het (cultuur)landschap. 

Het voortbestaan staat onder druk
Het voortbestaan van boeren en daarmee de vitaliteit van het platteland staat onder grote druk. Strengere milieueisen en eisen op het 
gebied van dierenwelzijn, de huidige gronddruk, stikstofproblematiek, beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een 
gebrek aan bedrijfsopvolging en de extremere weersomstandigheden vragen om veranderingen. 

We bieden perspectief
Wij hechten veel waarde aan de grote gemeenschap van boeren binnen onze gemeente. Daarom willen we de boeren op ons grondgebied 
perspectief bieden. Dat doen we door activiteiten te stimuleren en ondersteunen die bij kunnen dragen aan de maatschappelijke uitdagin-
gen maar ook bijdragen aan het lange-termijn-perspectief voor de agrariërs. 

Uitdagingen en mogelijkheden
Meer CO2 vasthouden in de bodem, bijdragen aan meer biodiversiteit en productie van duurzame energie zijn interessante uitdagingen. 
Wat de mogelijkheden zijn kunt u zien en horen op de boerenkennisbijeenkomst van 1 juli. Praktische oplossingen worden getoond en 
gepresenteerd. 

Ervaringen delen en in gesprek
Boeren delen hun ervaring met nieuwe gewassen, monovergisting, het verbeteren van de bodemkwaliteit en bijvoorbeeld agrarisch water-
beheer. Ook kunnen agrariërs tijdens deze middag persoonlijke gesprekken voeren over de mogelijkheden voor het bedrijf en de gronden.

Meld u aan voor de bijeenkomst!
Weet u als agrariër wat voor u de stap richting toekomst gaat zijn? Doorontwikkelen, opschalen, innoveren of afbouwen? 
Kom naar de bijeenkomst en hoor en zie wat er mogelijk is en waar voor u kansen liggen. 

Datum:  Vrijdag 1 juli 2022
Vanaf:   12.00 uur
Locatie:  Gemeentehuis Hof van Twente, De Hofte 7, 7471 DK Goor

Alle agrarische ondernemers uit Hof van Twente zijn welkom. Wij zien u graag op 1 juli 2022! 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via 
https://www.eventbrite.com/e/registratie-toekomst-voor-boeren-hof-van-twente-336317232897  

Doorontwikkelen: Hoe ziet 
jouw erf er over 15 jaar uit?

Om een (agrarisch) bedrijf toekomstgericht te ma-
ken, biedt doorontwikkeling kansen. Het komt vaak 
voor dat je vol zit met ideeën, maar met al deze 
ideeën op een spreekwoordelijke rotonde zit. Met 
andere woorden, je maakt geen keuze en gaat niet 
aan de slag. Een erfcoach kan je helpen om de afs-
lagen overzichtelijk te maken, mee te denken en te 
sparren. Dit maakt het voor jou als erfeigenaar uit-
eindelijk makkelijker om een afslag te kiezen. Ech-
ter, jij staat aan het roer en maakt deze keuze vanu-
it je eigen kracht.

Keukentafelgesprek
Het is een mooie uitdaging om de ideeën en wensen voor jouw 
erf tot uitvoering te brengen. Maar waar begin je? Wanneer 
je een erfcoach uitnodigt, wordt er eerst een afspraak ingep-
land voor een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’. Tijdens zo’n 
gesprek worden plannen en ideeën vertrouwelijk besproken. 
Het kan prettig zijn om je plannen aan een onafhankelijke ver-
trouwenspersoon te vertellen. 

Je hebt bijvoorbeeld een mooi agrarisch bedrijf met een SVR 
camping. Je zoon of dochter wil het bedrijf graag overnemen, 
maar heeft twijfels bij de overname van de camping. Meerdere 
mogelijkheden zijn de revue al gepasseerd. Wat past bij jullie 
en hoe kom je verder? Een erfcoach helpt om hierin helderheid 
te scheppen en opties te bekijken vanuit verschillende invals-
hoeken. 

Soms blijft het bij één gesprek en kun je als erfeigenaar zelf 
verder met de toekomstplannen voor jouw erf. Lukt dat nog 
niet, dan kan een erfcoach ook langer betrokken zijn.

Onafhankelijk
Als erfcoaches zitten we niet op de stoel van de adviseur. We 
zijn betrokken aan de voorkant van jouw proces. We helpen je 
om te kijken of een bepaalde doorontwikkeling bij je past en 
kunnen vervolgens doorverwijzen naar een specialist. 

We hebben een breed netwerk, zijn op de hoogte van subsi-
diemogelijkheden en hebben korte lijnen met de gemeente. Dit 
kan je verder helpen jouw erf toekomstgericht te maken.

Doorontwikkeling
Ter illustratie een greep uit de vragen op het gebied van 
doorontwikkeling:
-  Ik wil mij meer richten op natuurinclusieve landbouw. Waar 
moet ik beginnen? Past dit bij mij?

-  Ik heb een lege schuur. Mag ik hier plattelandsappartementen 
in realiseren? 

-  Eén van mijn kinderen wil het bedrijf overnemen, maar past 
de huidige nevenfunctie nog bij de nieuwe generatie?

-  Mag ik op mijn landbouwgrond een voedselbos aanplanten? 
Of een tiny house plaatsen? 

Hoe ziet jouw erf er over 15 jaar uit? En wat heb je hiervoor 
nodig? Zet de eerste stap en neem contact op!

Hendry van Ittersum 
06-57059830

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Babke Roeterdink
06-13488967
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Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
wijziging Bentelerhaarweg 1b 
Bentelo'

Van 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaar-
weg 1b Bentelo' voor een ieder ter inzage.

Aan de Bentelerhaarweg 1b in Bentelo is een voormalig agrarisch 
erf aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om op het bestaande 
erf een woning toe te voegen met toepassing van de Rood voor 
Rood-regeling. Ter compensatie wordt 1000 m² aan voormalig 
agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt aan de Beldsweg 23 te 
Ambt Delden. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende 
bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken is deze wijziging 
van het bestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt aangetoond dat 
aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en dat de voorlig-
gende ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimte-
lijke ordening. 

Vervolg
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.BGxWPBentelerhwg1b-OP10. 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college 
van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 
7470 AB Goor. 

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan  
'Bentelerhaarweg, Bentelo'

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwa-
liteitsplan  'Bentelerhaarweg, Bentelo' van 9 juni 2022 tot en met 
20 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmings-
plan 'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 1b 
Bentelo' ter inzage en is in te zien:

Vervolg
-  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 Twente, 
Postbus 54, 7470 AB Goor. 

Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Pluimersdijk 7 
Diepenheim'

Van 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 
7 Diepenheim' voor een ieder ter inzage.

Aan de Pluimersdijk 7 te Diepenheim bevindt zich een woonper-
ceel met een karakteristieke schuur (Schöppe) en een kippenschuur.

Vervolg
Het plan is om met toepassing van de Vab-regeling de karak-
teristieke schuur te verbouwen en in gebruik te nemen als wo-
ning, de kippenschuur te slopen en een nieuw bijgebouw te 
realiseren. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende 
bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch 
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.BGxPluimersdk7-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.

 

De erfcoaches van Overijssel

Voor kosteloze en onafhankelijke begeleiding én een steuntje 
in de rug bij het maken van duurzame keuzes voor een toe-
komstgericht erf! 
 
Voor contactgegevens van de erfcoaches en meer inzicht in 
alle mogelijkheden voor een toekomstbestendig erf: 

www.digitaleerfcoach.nl  
 

Gemeente Hof van Twente

Voor meer informatie: www.digitaleerfcoach.nl
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Informatie om te reageren 

Bezwaar  
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift 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.  

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. 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op
Mossendamsweg 5, Goor                                                 
het bouwen van een loods                          22 april 2022
Mossendamsweg 5, Goor
het bouwen van een bedrijfshal                       22 april 2022
Kern en het buitengebied van Diepenheim 
het plaatsen van 23 Rietman zuiltjes                        10 mei 2022
Plasdijk 18, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling  18 mei 2022
Goorseweg 34, Markelo                                                 
het bouwen van een transportverdeelstation                18 mei 2022
Blokstegenweg 1 e, Ambt Delden                                                
het legaliseren van het dempen van een kikkerpoel    19 mei 2022
Fluttert 13, Hengevelde                                                
het aanleggen van een uitrit                         20 mei 2022
Fluttert 15, Hengevelde                                                 
het aanleggen van een uitrit                          23 mei 2022
Iependijk 34 a, Goor                                                
het plaatsen van een erfafscheiding                30 mei 2022
Zwaluwstraat 50, Delden                                                 
het bouwen van een erker                          30 mei 2022
Benteloseweg 149, Delden                                                 
het kappen van een den                                     28 mei 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Irisstraat 5a t/m 5c,  Goor
het wijzigen van het gebruik (t.b.v. commerciële dienstverlening)  
                                              12 juli 2022 
Bosweg ongenummerd, Bentelo
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit          
               13 juli 2022                                                               
Langenhorsterweg, (Twickelervaart), Ambt Delden
het vervangen van een brug                     14 juli 2022
Sluisstraat 12, Delden
het verbouwen van een bedrijfspand                   14 juli 2022
Ensinkgoorsdijk 4, Markelo
het slopen van een schuur                     14 juli 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Goorseweg 7, Markelo                                      
het uitvoeren van onderhoud aan de woning 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

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

Delden
-  Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-
plaats met kenteken aan de Marijkestraat (Delden).  (8 juni 
2022 )

Ambt Delden
-  Vergunning Koningsschieten op 11 juni 2022, Blokstegenweg 1c 
(31-05-2022)

Goor
-  Vergunning Nachttoernooi op 10 juni 2022, Pluvierstraat 1-3 (31-
05-2022)

-  Ontheffing sluitingsuur op 11 juni 2022 tot 02.00 uur, Pluvierstraat 
1-3 (31-05-2022)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 26 juni 2022, Kerkstraat 20 
(31-05-2022)

-  Standplaatsvergunning vis en visproducten van 23 t/m 26 juni 
2022, Grotestraat (31-05-2022)

Markelo
-  Vergunning Stokkumsfeest op 11 en 12 juni 2022, Stokkumer-
weg 40 (01-06-2022)

-  Vergunning Buurtfeest Markelosebroek van 30 juni t/m 3 juli 
2022, Larenseweg 66 (02-06-2022)

-  Vergunning Wielerpop op 17 juni 2022, Kaasplein. In verband 
hiermee zal op 17 juni 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur het 
Kaasplein afgesloten zijn door middel van dranghekken voor 
alle bestuurders in beide richtingen (02-06-2022)

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

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

-  Hoeve de Haar op 24 juni 2022, Grote Looweg 4 in Ambt 
Delden

- De Tapperij op 25 en 26 juni 2022, Grotestraat 155 in Goor

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn 
gemaakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden 
hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wet-
houders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 
AB Goor. Bij spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 
GB te Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend.

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

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen 
ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je 
inzetten voor zaken die er echt toe doen? 
Word jij enthousiast van onderstaande vacature of 
ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers? 
Neem dan contact op!

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, 
app 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

MAATJE GEZOCHT 
Zet jij je graag in voor de 
medemens? Lijkt het je leuk 
om een maatje te worden 
van iemand die extra 
aandacht, ondersteuning en 
sociale contacten nodig 
heeft? Dan is Salut op zoek 
naar jou voor het project Voor Elkaar!

Omschrijving 
vrijwilligerswerk 
Je brengt bezoek aan iemand die eenzaam is of een man-
telzorger die ontlast moet worden. Je geeft extra aandacht 
door een luisterend oor, een goed gesprek, een spelletje of 
een gezamenlijke hobby of interesse. Je kan er ook samen op 
uit gaan, bijvoorbeeld een markt bezoeken of een wandeling 
maken(eventueel met rolstoel of rollator). Door wekelijks samen 
te zijn bouw je een vertrouwensband op en breng je zonne-
schijn en gezelligheid in het leven van de deelnemer.

Jouw profiel
Sociaal, geduldig, goed kunnen luisteren, warm en betrokken 
zijn, je goed in kunnen leven en gezelligheid en sfeer uitstralen 
en kunnen creëren.

Werkuren per week/maand
2 uur per week of per twee weken.

Wij bieden 
Een vrijwilligersfunctie die voldoening en plezier brengt, onder 
begeleiding van de coördinator van welzijnsorganisatie Salut. 
De mogelijkheid om je op dit vakgebied te oriënteren en je 
persoonlijke vaardigheden te vergroten. Jaarlijks aanbod van 
workshops en trainingen. Reiskostenvergoeding en een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag).

Doelstelling van de organisatie 
Salut is een professionele organisatie die zich inzet voor alle 
inwoners van Hof van Twente. Met als doel hun welzijn te ver-
beteren. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze vrijwilli-
gers. We ondersteunen individuen en het collectief waarbij onze 
actieve aandacht vooral uitgaat naar mensen in een kwetsbare 
positie. Salut gelooft in de kracht van het menselijke contact. In 
persoonlijke gesprekken, in het bieden van een luisterend oor, in 
echt meedenken met de ander. Onze inzet is gericht op zelfred-
zaamheid waar mogelijk werken we samen met andere partijen.


