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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

Toespraak door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel tijdens Nieuwjaarsreceptie Hof van Twente d.d. 5 januari 2023 

Geachte genodigden, lieve mensen,

Inmiddels zijn we weer gewend aan veel mensen 
bij elkaar en houden we al een tijdje geen 1,5 meter 
afstand meer. Soms merk je het nog aan het zoenen. 
Drie keer is achteraf gezien wel wat veel en het staat 
toch ook stoer of charmant om een box of hand op het 
hart te geven? Wij mensen wennen snel. Gelukkig maar, 
anders had ik hier weer in een lege hal moeten staan. Al 
weet ik zeker dat Dika dan wel weer met mij mee was 
gegaan. Toch Dika? Gezellig dat jij en dat u er weer 
allemaal bent! 

Evenementen en uitgaan zijn ook weer populair en daar 
kan de politie over meepraten, net als de brandweer 
die niet genoeg kan oproepen om geen eigen ener-
giebesparende, brandgevaarlijke dingen te doen. Zij 
hebben het maar druk met ons. Zij waken over onze 
veiligheid, zelfs als we dat overdreven of onnodig 

menen te moeten vinden. Ik weet dat ze dat met veel kunde en liefde doen, maar vanavond 
vraag ik opnieuw een welverdiend applaus voor onze vrouwen en mannen!

Wat een zorgelijk jaar ligt achter ons. De wereldwijde problemen kwamen en komen heel 
dichtbij. De Vereniging Hof van Twente-Kiev Pechersk haalde de jarenlange banden weer 
aan en daarmee een grote groep oorlogsvluchtelingen naar onze Hof. Onze inwoners 
stelden hun huizen open of maakten de opvang op andere manieren mogelijk. Dat zijn we: 
gastvrij, warm en in staat snel te handelen. En niet alleen voor de Oekraïners. In Delden 
vindt crisisnoodopvang plaats en vinden gezinnen uit andere landen hun toevlucht. Zoals 
die verlegen jongen uit Syrië die zichzelf gitaar leerde spelen via het internet en graag 
architect wil worden. Dan kan hij straks het huis voor zijn familie weer opbouwen. En de 
vluchtelingen die wij gaan opvangen in de twee scholen in Markelo en Goor. De stromen 
zullen blijven komen en we weten dat een mens niet zomaar vlucht. 

En toch is het af en toe lastig om dat beeld te blijven zien. Van een mens die wordt verdreven 
van huis en haard, door oorlog, door droogte of hitte, door armoede. Ik weet zeker dat 
wij die mensen, ondanks al onze vragen en al onze eigen zorgen, een plek zullen blijven 
bieden. Gewoon omdat we gastvrij en warm zijn en in staat om snel te handelen. 

Het was ook een jaar waarin de voedselbanken het drukker kregen, meer mensen in de 
schulden kwamen en kinderen zonder ontbijt naar school werden gestuurd. Met een baan 
voldoende verdienen om een huis te kunnen betalen, was niet meer vanzelfsprekend, laat 
staan om het te kunnen verduurzamen. Toegang tot zorg en onderwijs. Hetzelfde verhaal. 
Onze mensen in het gemeentehuis kregen extra en ook zware taken naast hun normale 
werk, want het rijk is afhankelijk van de uitvoering op lokaal niveau. Dat daar onvoldoende 
handen zijn en rijksmiddelen naartoe gaan is inmiddels ook wel duidelijk. Toch pakken we 
de handschoen telkens op, zelfs als we weggezet worden als onwillige lokale overheden. 
Jammer en onnodig dat Den Haag dat nog steeds niet beseft.

Dat nog steeds niet wordt beseft hoeveel kracht en creativiteit in gemeenschappen als de 
onze zit. Het afgelopen jaar was daar opnieuw getuige van: prachtige bedrijven ontvingen 
welverdiende koninklijke onderscheidingen: het 250 jarige Carelshaven in Delden, de 175 
jarige IJzergieterij Sanders in Goor. Of wat te denken van al die verenigingen die al zolang 
de spil zijn in hun gemeenschap: de 90-jarige Hervormde Vrouwengroep Diepenheim, 
PJGO Markelo 100 jaar én een koninklijke erepenning, de Deldense Korfbal Vereniging 
100 jaar met een onderscheiding, VV Bentelo 75 jaar, Eungs Schöppe 50 jaar; evenals de 
Goorse Korfbalvereniging Phenix ‘72; Rijvereniging Diepenheim 75 jaar en wat te denken 
van de Deepse Harmonie die haar 121 jarig bestaan vierde met een prachtig nieuw vaan-
del en uniformen die ronduit koninklijk zijn. 

Zoveel kracht en creativiteit en saamhorigheidsgevoel. De rolstoelvierdaagse mocht weer 
plaatsvinden in Delden. 

Onze Frederieke deed mee aan de Special Olympics in Twente, de Golden Oldies hingen 
er met dansende benen uit in Hengevelde, de Goorse paardenmarkt werd een betoverende 
Goorse Wintermarkt en de vrijwilligers-prijzen van de Provincie Overijssel gingen naar 
maar liefst vier Hofse Stichtingen. 

De Stichting Stolpersteine Goor, Stichting Franje, locatie Markelo en de groene prijs voor 
vrijwilligers van De Reggetuin. Tot slot Museumboerderij de Wendezoele die een dag later 
ook nog eens tweede werd bij de uitreiking van de Erfgoedvrijwilligers-prijs in Den Haag. 
Toppers, allemaal. Ze verdienen uw applaus.

En over de provincie gesproken. Natuurlijk mogen we wel eens met elkaar van mening 
verschillen. Waar het schuurt en aan de Regionale Energie Strategie wordt gewerkt, vallen 
wel eens spaanders. Maar we lopen samen op waar het gaat om de noodzaak voor onze 
boeren om perspectief te krijgen en de noodzaak om te gaan experimenteren. Zoals met 
het plan van de boeren in Markelo om betere en meer duurzame dingen te doen met al het 
rijksgeld dat ligt te wachten. Wij geloven dat wij het samen beter kunnen, als er geluisterd 
wordt naar onze boeren en kennis en praktijk samen optrekken. Kaartjes van tafel en uitvo-
erbare plannen erop.

Daarom is het ook zo fijn dat onze gemeente nu een tijdje de P10 mag gaan trekken. De 
club van grootste plattelandsgemeenten in Nederland, telt inmiddels 31 leden verspreid 
over de randen van Nederland en heeft een plek aan tafels waar over ons wordt besloten 
en nu dus ook met ons. Ik was erg blij dat onze koning nog eens benadrukte dat stad en 
platteland elkaar nodig hebben. Wederzijds. Het is mijn overtuiging dat die band veel meer 
moet worden versterkt. Niet vanuit een Calimero houding, maar vanuit de overtuiging dat 
wij de kracht en de creativiteit hebben om het voor elkaar te krijgen. Wij zijn fundamen-
teel onderdeel van de oplossingen die al die grote vraagstukken nodig hebben: energie, 
klimaat, wonen, zorg. En wij hebben de stad nodig. 

Toen de Commissaris van de Koning ons bezocht voor zijn ambtsbezoek twitterde hij “Een 
gevarieerd ambtsbezoek aan zelfbewuste gemeente Hof van Twente. Inspirerende inwo-
nersinitiatieven van kernen: toekomstbestendig Hengevelde, dynamiek Stokkum, duurzaam 
initiatief Markelo-Oost.” Daar had hij wel een kern van onze Hof te pakken. Wij zijn zelfbe-
wust en dat mogen we zijn omdat er zoveel goeds en moois gebeurd in onze gemeenschap. 
Al die vrijwilligers die niets vrijblijvend willen doen, van het eerste kievitsei gevonden door 
Tonny Rupert, tot aan de Held van onze Hof Maarten ter Hofte, van de Beste Buur Bokaal 
voor Bennie en Annie Potman tot aan al die nieuwe gedecoreerden tijdens de Lintjesregen. 
Van Op Stoom, naar de bouw in Stokkum. Van zoveel veegplannen naar toekomstbesten-
dige erven. Zelfbewust, krachtig en eigenzinnig, dat zijn wij.

In maart hebben wij een nieuwe raad gekregen en in mei een nieuw college. De door u 
gekozen raadsleden beginnen aan vier lastige jaren, dat behoeft geen uitleg. Samen met 
het college zullen zij moeilijke keuzes moeten maken in het belang van alle inwoners. 
Niet van een enkele inwoner of ondernemer, niet van een enkele kern. Zij zullen belangen 
moeten afwegen en doen wat het beste is voor het algemene belang, voor onze Hof. Ik gun 
hen de ruimte, de wijsheid, de onafhankelijkheid en de moed om dat te doen. Zij hebben 
uw steun daarbij nodig.

Tot slot gun ik het ons allemaal dat wij in staat zijn om onze Hof te behouden en te 
behoeden. Ook in het nieuwe jaar. Ook als er nog zoveel uitdagingen op ons afkomen. 
Misschien is het goed om dan terug te denken aan alles wat ons die eigenzinnige Hof 
maakt. Als we vluchtelingen opvangen, als we onze vrijwilligers zien werken, als we 
ondernemers hun nek zien uitsteken, als we huizen bouwen voor onze kinderen en iedereen 
die een plekje in onze gemeenschap zoekt. Als we onze jongeren en ouderen willen 
ondersteunen, Als we werken aan onze veiligheid, als we onze boeren zien boeren. Het 
zal overleg vergen, elkaar in de ogen kijken, niet praten over elkaar, maar met elkaar. Niet 
gelijk die mening klaar hebben, maar eerst willen luisteren en onderzoeken. Ik weet zeker 
dat wij dat kunnen. Dat wij dat alleen samen kunnen.

Ik wens u een zelfbewust, krachtig en saamhorig nieuwjaar.

U kent uw woonomgeving als de beste. Wat vindt u nodig om goed te blijven wonen, wer-
ken en ontspannen in Hof van Twente? Als je buiten om je heen kijkt, zie je een gemeente 
met veel groen, bijzondere historie en plekken met een eigen karakter. Wat willen we be-
houden, waar moet er iets gebeuren, en wat dan precies? 
Dat staat in de Omgevingsvisie. Een toekomstbeeld voor onze gemeente. De Omgevingsvi-
sie gaat over huizen en bedrijven, wegen en fietspaden, water, natuur, cultureel erfgoed en 
welzijn. Daar heeft u vast een waardevolle mening over. Deelt u die met ons? 

Roadshow
In februari en maart gaan we met een Roadshow langs alle kernen en buurtschappen. Daar 
horen we graag uw mening. De Roadshows worden georganiseerd in samenwerking met de 
stads- en dorpsraden en het platform buurtschappen. 
Noteer alvast de datum waarop we bij u in de buurt zijn:

Datum   Plaats          Locatie

Donderdag 9 februari  Bentelo           Wordt nog bekend gemaakt

Dinsdag 14 februari  Buurtschappen/buitengebied      Wordt nog bekend gemaakt

Donderdag 16 februari  Markelo          Wordt nog bekend gemaakt

Maandag 20 februari  Delden            Parochiehuis

Dinsdag 21 februari  Buurtschappen/ buitengebied     Wordt nog bekend gemaakt

Donderdag 23 februari  Diepenheim           De Pol

Woensdag 8 maart  Hengevelde           Herberg De Gebrande Waateren

Donderdag 9 maart  Goor           De Reggehof

Meer informatie volgt via www.hofvantwente.nl en de media. 
Kunt u niet komen? 
U kunt ook online meedoen via www.omgevingsvisie.hofvantwente.nl

Roadshow: 
hoe moet Hof van Twente er in de toekomst uitzien? 



De hulp van de gemeente verandert: 
interview met wethouder Hannie Rohaan
In onze serie: “De hulp van de gemeente veran-
dert“ hebben we deze week een interview met 
wethouder Hannie Rohaan. Zij is onder meer ver-
antwoordelijk voor de zorg in onze gemeente, 
waar de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning) een onderdeel van is.
Hoe kijkt u aan tegen de invulling van het beleid 
over de Wmo?
“Hof van Twente is een sociale gemeente en wil graag mee-
denken met inwoners en hen ontzorgen. Soms ontzorgen we 
echter wel eens te snel en té veel. De vraag: “Wat heb je 
nodig en hoe kan ik jou daarbij helpen zodat jij het zelf kunt 
doen?” kunnen we vaker stellen.” 
Bent u zelf al eens betrokken geweest bij een 
Wmo-melding of -voorziening?
Hannie: “Niet voor mijzelf, maar wel voor zeer naaste familieleden. Ik zie dat mensen 
graag lang zelfstandig willen blijven. Zelf vond ik het, in mijn eigen situatie waarbij een 
familielid erg ziek was, altijd belangrijk om samen met mijn familie zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijk te blijven voor de situatie thuis. Wel hebben we in die situatie veel baat 
gehad bij praktische tips en begeleiding van de ergotherapeut en fysiotherapeut.” 
Hoe ervaart u de toenemende vraag naar huishoudelijke hulp vanuit de 
Wmo?
“De toenemende vraag naar huishoudelijke hulp en Wmo-maatwerkvoorzieningen is een 
zorg voor ons allemaal. Door de lage eigen bijdrage hebben we de afgelopen jaren een 
flinke toename gezien in de vraag naar huishoudelijke hulp. Als de vraag te groot wordt zal 
de gemeente dit niet meer kunnen oplossen. Dit dreigt nu al het geval te worden. Gemeente 
en inwoners moeten er daarom samen voor zorgen, dat mensen het huishouden langer zelf 
kunnen blijven doen.
Dit betekent dat we de kracht van inwoners zelf meer gaan aanspreken. We zullen inwo-
ners stimuleren om bijvoorbeeld met kracht- en conditietraining aan de slag te gaan. We 
vragen hen om samen met familie en de mensen in hun omgeving te kijken: ‘wat kan ik zelf 
oplossen als het doen van het huishouden moeilijker wordt? En wie zou me daarbij kunnen 
helpen? Dit alles om dié mensen die echt intensieve zorg nodig hebben zorg te kunnen 
blijven bieden.
“Deze nieuwe werkwijze vraagt om vooruit denken: ‘Hoe ziet mijn volgende levensfase eruit?’ 
Hoe kan ik nu alvast zorgen dat het straks goed met mij gaat? Woon ik op de goede plek 
en heb ik mijn huis handig ingericht? Heb ik mensen die mij helpen als het even wat minder 
gaat? Heb ik de handige hulpmiddelen zodat ik mij zelf zo lang mogelijk kan redden? Zulke 
hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen zoals een handige stofzuiger. Net als 
een fiets die we, passend bij onze leeftijd, steeds groter en passend bij ons dagelijks leven 
kopen.” Hannie: “We investeren nu vooral de eerste helft van ons leven in onszelf en onze 
leefomgeving. Dat zou ook meer in de tweede helft mogen, dat maakt de cirkel rond.”
Hoe staat u tegenover de vraag aan inwoners om eerst in de eigen omge-
ving te kijken naar mogelijkheden voor hulp voordat ze een wmo-voor-
ziening aanvragen?
“Voorop blijft staan: jij en jouw netwerk moeten het samen aankunnen. Veel mantelzorgers 
ervaren dagelijks of wekelijks een zware zorglast. Maar de vraag is: ‘draag jij die last al-
leen? Of zijn er mogelijkheden om binnen jouw eigen kring deze last te verdelen?’ Heb je 
bijvoorbeeld kleinkinderen, broers of zussen waarmee je iets kunt afspreken? Of misschien 
een buurman voor een kleiner klusje? We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers.”
Hoe ziet u daarin de hulp van welzijns- en zorgorganisaties in Hof van Twente passen?
“Het is belangrijk dat organisaties, zoals Salut, daarbij ondersteuning geven. Maar ook 
mensen als ergotherapeuten en fysiotherapeuten kunnen je goed helpen om te kijken hoe 
je het huishouden handiger aan kunt pakken. Samen met deze zorgverleners is het goed 
mogelijk om op tijd in beeld te krijgen hoe je zelf zo lang mogelijk vitaal en gezond blijft. 
Dat geeft bovendien voldoening.”
Hoe ziet u de rol van de gemeente hierin?
“Het is onze rol te zorgen voor een goed aanbod bij de welzijns- en zorgorganisaties. We 
hebben daarvoor contacten met Salut, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Zij verzorgen 
voor ons activiteiten en programma’s. Hierdoor wordt het mogelijk om vitaal en gezond 
oud te worden. Daarnaast zullen we anders moeten gaan kijken naar onze aanvragen voor 
de Wmo.” 
Wat is hierin uw taak?
“Mijn zorg is dat we de balans houden tussen het behouden van voldoende en goede zorg 
vanuit de gemeente en het betaalbaar houden van deze zorg. We zijn een sociale gemeen-
te waarin we omzien naar elkaar. Tegelijkertijd zorgen we dat we onze budgetten goed op 
orde houden. Gelukkig doe ik dit niet alleen maar samen met collega’s.” 
Stel nu dat het uw zus zou zijn die huishoudelijke hulp nodig heeft. Hoe zou 
u reageren op de vraag vanuit de gemeente om eerst zelf in eigen kring te 
kijken?
“Mijn eigen ervaring is dat zelf doen mij meer in mijn kracht zet, dus ja, positief. Wel wil ik 
een kanttekening maken: de individualisering. Soms zien we dat mensen zich steeds meer 
terug trekken uit de samenleving en zich eenzaam gaan voelen. Daar moeten we samen 
alert op zijn. Bij bijvoorbeeld het verlies van een partner is het van groot belang maatwerk 
te leveren. Dit doen we samen met het netwerk van zorgverleners: (thuis-)zorg, Salut en 
onze consulenten. De huishoudelijke hulp kan echter nooit een vervanger zijn voor contact 
met familie, vrienden en kennissen.”
Wat zou u de inwoners van onze gemeente nog mee willen geven over 
vitaal ouder worden?
“Denk bij het ouder worden vooruit! In ons hoofd blijven we jong. Ouder worden is niet ver 
weg, maar van iedere dag. Investeer, naast je pensioen, in je lichamelijke conditie en denk 
na over wat je straks nodig hebt. Investeer in jezelf!”

Die Erfgoedcommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd 
en ongevraagd over het monumentenbeleid en handelt tevens bouwaanvragen van ge-
meentelijke - en rijksmonumenten af. De gemeente heeft binnen haar grenzen meer dan 
500 gebouwen en objecten met een monumentale status. Dat leidt tot een constante stroom 
van bouwaanvragen, die de commissie moet beoordelen. Het is dankbaar werk en levert 
een bijdrage aan de leefbaarheid en fysieke waarde van de gemeente Hof van Twente. 
Uitdagingen worden gezamenlijk opgepakt en er wordt gebruik gemaakt van een groot 
netwerk. In maart 2011 is de commissie geïnstalleerd en heeft er nu bijna 12 jaar op zitten. 
Vanwege het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. De commissie vergadert gemiddeld één keer per maand en komt bijeen 
op de donderdagmiddag.

Welke eisen stellen wij aan de voorzitter:
-  Heeft kennis van de structuur en functioneren van het openbaar bestuur en is vertrouwd met 
ambtelijke beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming;

-  Is bekend op het terrein van de architectuur, monumentenzorg, landschapsarchitectuur, 
ruimtelijke ordening, het streekeigen karakter van gebieden en heeft daarnaast aantoon-
bare ervaring op het gebied van de bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumen-
tenzorg;

-  Is vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie;
-  Is bereid actief mee te werken aan de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activi-
teiten ter promotie van de monumentenzorg;

-  Is bereid om mee te werken aan het schrijven van jaarverslagen, uitvoering te geven aan 
de beleidsvoornemens uit de komende Beleidsnotitie 2023- 2027 en andere nog te schri-
jven producten van de Erfgoedcommissie;

-  Is niet werkzaam bij de gemeente Hof van Twente;
Overige kenmerken
-  Woont in de Hof van Twente of directe omgeving daarvan en is bereid om met regelmaat 
op locatie een bouwproject te bezoeken;

-  Is bij voorkeur in staat om verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te ana-
lyseren en te beoordelen op bouwhistorische aspecten en/of aspecten van monumenten-
zorg.

Als lid van de Erfgoedcommissie ontvang je een passende vergoeding per bijgewoonde 
vergadering. Daarnaast wordt een vergoeding toegekend voor de gemaakte reiskosten. De 
benoeming geldt voor een termijn van 4 jaar en kan maximaal 2 keer worden verlengd met 
dezelfde periode. 
Informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Jan Krouwel (huidige voorzitter 
Erfgoedcommissie), telefoonnummer 06-10660963.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren kijk dan op: www.hofvantwente.nl/vacatures. 
Je kunt een sollicitatiebrief met CV sturen naar Rick ter Braak. Hij is de secretaris van de 
Erfgoedcommissie en te bereiken via mailadres r.terbraak@hofvantwente.nl.
Je kunt tot uiterlijk tot 6 februari 2023 solliciteren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats 
op woensdag 15 februari 2023.

Gezocht: nieuwe voorzitter Erfgoedcommissie 
Kijk op www.hofvantwente.nl/vacatures

Pas op: Ga niet in zee met verkopers van de gemeentegids 
of stadsgids

Pas kregen wij opnieuw meldingen 
dat bedrijven in onze gemeente be-
naderd zijn om te adverteren in de 
gemeentegids c.q. de stadsgids. 

De verkopers zeggen dat ze namens 
de gemeente werken, maar dat is 
niet zo. 
De Gemeente Hof van Twente geeft 
al ruim 7 jaar geen gemeentegids 
meer uit. 

Advies is dan ook om niet in zee te 
gaan met deze verkopers.

Tuindorp ‘Herman Heijermansplein’

De gemeente Hof van Twente is van plan om in de komende jaren de open-
bare ruimte te vernieuwen in de wijk ‘Tuindorp’ in Goor Het eerste on-
derdeel hiervan is de vernieuwing van het Herman Heijermansplein aan 
de voorzijde van Tuindorp. In de komende periode worden verschillende 
onderzoeken uitgevoerd. 

Op dit moment wordt alle informatie verzameld om een schets te kunnen maken van de 
nieuwe inrichting. Er worden daarom de komende periode verschillende onderzoeken uit-
gevoerd, zoals een onderzoek naar mogelijke bodemverontreinigingen en naar de opbouw 
van de bodem. Ook worden de straten ingemeten door landmeters en worden  foto’s ge-
maakt van putten, stoepen, erfgrenzen, bebouwing, het openbaar groen, enzovoort.

Het hele plein wordt straks opnieuw ingericht en het regenwater aan de voorzijde van de 
woningen wordt afgekoppeld van het vuilwater-riool. Hierdoor wordt straks het schone re-
genwater gescheiden van het vuile afvalwater.

Planning 
In het eerste kwartaal van 2023 wordt een schetsontwerp gepresenteerd. Dit is het voorstel 
waarop de bewoners en/of belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. In de buurt 
wordt een informatieavond gehouden waarbij de plannen door de medewerkers van de 
gemeente worden besproken met de buurtbewoners. Buurtbewoners en belanghebbenden 
krijgen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging met locatie en tijdstip. 

Contactpersoon
Contactpersoon is projectleider, R. Wopereis. Hij is tijdens kantoortijden, bereikbaar op 
telefoonnummer 0547-858585 of per email op r.wopereis@hofvantwente.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.nlbel 0547-260053, 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

TIME4YOU ZOEKT KANJERS DIE HET 
VERSCHIL WILLEN MAKEN VOOR 
VLUCHTELINGENKINDEREN
Gaan jou de belangen van kinderen
in asielzoekerscentra en noodop-
vanglocaties aan het hart? 
Dan zoeken deze kids jou als bege-
leider voor hun bijeenkomsten! 
                                                                 
Omschrijving vrijwilligerswerk
Als begeleider bij Time4You draag je bij 
aan het inhoudelijk vormgeven van de the-
matische bijeenkomsten voor kinderen en 
jongeren in asielzoekerscentra en noodop-
vanglocaties. Tijdens deze bijeenkomsten 
bespreek je thema’s, geef je informatie, krij-
gen kinderen en jongeren ruimte om vragen 
te stellen of hun verhaal even kwijt te kunnen 
en organiseer je leuke activiteiten. Je gaat 
aan de hand van een thema ontspannen en 
spelenderwijs in gesprek met de groep (8-12 
of 13-18 jaar).

Je bereidt de wekelijkse bijeenkomsten voor 
en faciliteert deze samen met je team, be-
staande uit 2 tot 4 vrijwilligers. Teams worden 
begeleid door de teamleider van Vluchtelin-
genwerk.De bijeenkomsten vinden plaats op 
een vaste dag in de week: de dinsdag. Zo nu 
en dan faciliteren jullie ook een voorlichting. 
Als begeleider ben je ook verantwoordelijk 
voor het wekelijks bijhouden van de presen-
tielijsten en heb je een signalerende rol om 
‘zorgwekkend’ gedrag te herkennen en te 
bepreken met je teamleider.

Jouw profiel
• Je hebt affiniteit met kinderen
•  Je hebt belangstelling voor andere culturen
•  Je hebt een proactieve houding: je vindt 

het leuk om contact te leggen en zaken 
op/aan te pakken

•  Je vindt het leuk om voor een groep te 
staan

•  Je bent in staat om zorgwekkend gedrag 
te herkennen

• Je spreekt Engels
• Je kunt met een computer omgaan

Werkuren per week/maand 
Ongeveer 4 uur per week, op de dinsdag-
middag.
Je bent de hele middag op locatie om 
de bijeenkomst voor te bereiden en de 
kinderen uit te nodigen. De daadwerkelijk 
bijeenkomst met de kinderen vindt plaats 
aan het eind van de middag. 

Wij bieden 
•  Een inwerkprogramma (basiscursus, 

workshops, trainingen)
•  Een stimulerende en uitdagende werk-
    omgeving met ruimte voor je eigen 

ontwikkeling
•  Volop mogelijkheden om meer te leren 

over andere culturen
•  Een prettig team waarin iedereen elkaar 

ondersteunt om samen vluchtelingen 
verder te helpen

•  Begeleiding van een professional
• Reis- en onkostenvergoeding

Doelstelling van de organisatie 
VluchtelingenWerk Nederland behartigt 
de belangen van en ondersteunt vluch-
telingen, waaronder kinderen. Speciaal 
voor gevluchte kinderen en jongeren op in 
asielzoekerscentra en noodopvanglocaties 
in Nederland heeft VluchtelingenWerk het 
project Time4You ontwikkeld. Time4You 
richt zich op de empowerment van kinde-
ren en jongeren die in asielzoekerscentra 
en noodopvanglocaties wonen en komt op 
voor hun belangen.
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Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hof van Twente, 
herziening Diepenheimsestraat 
63a Hengevelde’

Van 12 januari 2023 tot en met 22 febru-
ari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Diepenheimsestraat 63a Hengevelde’ voor 
een ieder ter inzage.
Voor de locatie aan de Diepenheimsestraat 
63/63a in Hengevelde is een plan ontwikkeld 
om met toepassing van de rood voor rood-re-
geling een tweede woning op het perceel te 
realiseren. Hiervoor wordt elders binnen de ge-
meente, aan de Slotsweg 23 in Hengevelde, 
landschapsontsierende bebouwing gesloopt. 
Op grond van het geldende bestemmings-
plan is ter plaatse slechts één woning 
toegestaan. Om deze ontwikkeling juri-
disch-planologisch mogelijk te maken is 
deze herziening van het bestemmingplan 
opgesteld. Voor de locatie Slotsweg 23 in 
Hengevelde geldt reeds een passende be-
stemmingsregeling. Dit perceel is dan ook 
niet opgenomen in dit bestemmingsplan.
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.BGxDiepenhstr63a-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.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)

 Ontvangen op
Oude Rijssenseweg 29a, Markelo
het kappen van een eik   29 december 2022
Markeloseweg t.h.v. huisnummer 55, 
Goor
het kappen van een eik   2 januari 2023
Ovinksweg 4, Markelo
het kappen van drie eiken    2 januari 2023
Javastraat 1, Goor
het uitbreiden en verbouwen van 
een woon-zorgcomplex  23 december 2022
Dammaten 5, Goor
het verbreden van uitritten  
          27 december 2022
Borkeldweg 15, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldop-
stelling            28 december 2022
Spenkelinksweg 4, Ambt Delden
het bouwen van zes plattelands woningen 
          30 december 2022
Kooimaten ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfsverzamel-
gebouw en het aanleggen van een uitrit
          23 december 2022
Deldensestraat 99, Goor
het bouwen van een schuur   
          28 december 2022
Taets van Amerongenstraat 25, 
Markelo
het verbouwen van een woning   
          31 december 2022
Stoevelaarsweg 7a, Markelo
het kappen van twee eiken     4 januari 2023
Javastraat 2, Goor
het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit 
           30 december 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Esweg 3, Markelo
het bewonen van een agrarische bedrijfswo-
ning
Tichelweg ongenummerd, Markelo
het bouwen van zorgappartementen met 
kantoren 

Melding Activiteitenbesluit                            

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
Winterkamperweg 26 en 24a, 
Markelo
het aanpassen van de inrichting

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 
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 recht-
bank tegen besluiten die zijn voorbereid met 
de uitgebreide procedure. Beroep kan dan 
alleen worden ingesteld als eerst een ziens-
wijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure 
worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbe-
sluit 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 ge-
maakt 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 beroepsprocedure wordt een voorlo-
pige 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 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 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 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 Gemeen-
te Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB 
Goor.Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle.Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.  

Informatie om te reageren 

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 persoon. Dat heeft geen duidelijkheid ge-
geven. Daarom heeft ons college het voornemen de volgende persoon uit te schrijven uit de 
basisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend. 

Datum
besluit

Naam

Z.L. Horváth5 januari 2023

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 5 januari 2023

Voornemen ambtshalve wijziging gegevens verblijf en adres
Wet basisregistratie personen (BRP)

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl
Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
Delden
-  Standplaatsvergunning zuivel, kaas en 
eieren op elke vrijdag in 2023, 2024 en 
2025, De Kolk (05-01-2023)

Diepenheim
-  Vergunning Brocante Parade op 20 mei 
2023 in het centrum. In verband hiermee 
worden op 20 mei 2023 van 06.00 uur tot 
20.00 uur de volgende verkeersmaatrege-
len genomen:

-  de volgende straten worden afgesloten 
voor alle bestuurders in beide richtingen:
•  Grotestraat, voor zover gelegen tussen 

de Raadhuisstraat en het Plein onder de 
Platanen (bestemmingsverkeer voor huis-
arts/fysiotherapie/tandarts praktijk blijft 
mogelijk);

•  Hagen;
• Peuscher;
•  Provisoriestraat, gedeelte wat gelegen is tus-

sen de Grotestraat en het Looiersplantsoen
Er zal een omleiding worden ingesteld:
Vanaf Lochem via de Raadhuisstraat-Rui-
mersdijk-Goorseweg

Verleende Omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

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

Reactie tot
Fluttert ongenummerd, Hengevelde 
(kavel 6)
het bouwen van een woning en het aanleg-
gen van een uitrit              15 februari 2023
Goorsestraat 24 a, Hengevelde
het kappen van een Amerikaanse eik   
                16 februari 2023
Iependijk ongenummerd, Goor 
(begraafplaats)
het kappen van een esdoorn en een berk 
(herplantverplichting)         17 februari 2023

Verleende Omgevings-
vergunning (uitgebreid)                                        

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

Reactie tot

Winterkamperweg 26 en 24a, 
Markelo
het veranderen van de inrichting            
               23 februari 2023

Vervolg
Vanaf Goor/Neede via de Goorweg-
Looiersplantsoen-Wolbertusstraat-Ruimers-
dijk-Raadhuisstraat
Vanaf Goor/Neede is de weg naar Borculo 
vrij toegankelijk.
-  een parkeerverbod zal worden ingesteld 
aan beide zijden van de:
• Ruimersdijk;
• Wolbertusstraat;
• Kuimgaarden;
• Looiersplantsoen.

-  een stopverbod zal worden ingesteld aan 
beide zijden van de Raadhuisstraat, voor 
zover gelegen tussen de kruising met de Gro-
testraat en de kruising met de Ruimersdijk;

-  een inrijverbod voor vrachtwagens zal wor-
den ingesteld aan de Lochemseweg, komend 
vanaf de N346 in richting Diepenheim. Van-
af Neede en Goor is er alleen doorgang mo-
gelijk richting Borculo (04-01-2023)

Markelo
-  Loterijvergunning op 21 en 28 januari 
2023, Stationsstraat 28 (04-01-2023)

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het 
opleggen van voorschriften, verleend voor 
het verbranden van gerooid en/of snoeihout 
buiten een inrichting:

- Rapperdsweg 5 Ambt Delden (04-01-2023)
- Prinsendijk 6a Diepenheim (04-01-2023)


