
18 JANUARI
2023

www.hofvantwente.nl HOFNIEUWS
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

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

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 u buiten om u heen kijkt, ziet u een gemeente met 
veel groen, bijzondere historie en plekken met een eigen karakter. Wat willen we behouden, 
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           De Pol

Dinsdag 14 februari Buurtschappen/buitengebied west  ‘t Gebouwtje Stokkum

Donderdag 16 februari Markelo                       De Haverkamp

Maandag 20 februari Delden                     Parochiehuis

Dinsdag 21 februari Buurtschappen/buitengebied oost  Esbrook, Deldenerbroek

Donderdag 23 februari Diepenheim           De Pol

Woensdag 8 maart Hengevelde           Herberg De Gebrande Waateren

Donderdag 9 maart Goor           De Reggehof

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

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

De hulp van de gemeente verandert: 
Mevrouw De Groot krijgt hulp van haar kleindochter

Bij uw hulpvragen over het dagelijks leven gaan we er bij de gemeente vanuit dat u eerst 
zelf, samen met de mensen in uw omgeving, gaat kijken naar oplossingen. Wethouder 
Rohaan vertelde vorige week in deze krant dat de gemeente er op deze manier voor wil 
zorgen dat mensen die het echt niet alleen kunnen, de hulp krijgen die ze nodig hebben. We 
houden het dan samen betaalbaar en haalbaar. In dit artikel een interview met mevrouw De 
Groot, die hiermee ervaring heeft.

Mevrouw De Groot woont in een fijn huis in Goor. Hier woont ze al meer dan 25 jaar. Elke 
dag geniet ze van haar fijne tuin en van de vertrouwde spullen om haar heen. Ze merkt al 
een half jaar dat het stofzuigen steeds zwaarder wordt. Mevrouw: “Ik merkte dat ik steeds 
meer last kreeg van mijn rug en benen bij de zwaardere werkzaamheden in het huishou-
den”. Ook als ik het stofzuigen in gedeeltes deed, bleef het pijnlijk.”

Gelukkig zijn er regelmatig fijne momenten met haar kinderen. In een gesprek met haar 
dochter en kleindochter vertelde ze haar probleem. Kleindochter Sanne hoorde het pro-
bleem van haar oma. Sanne: “Ik ben niet persé dol op schoonmaken thuis, maar wil oma 
wel een keertje helpen.” Toen mevrouw De Groot en Sanne dit de week erop uitprobeerden, 
merkten ze dat ze samen na anderhalf uur de meeste klussen gedaan hadden.

Het stofzuigen en het zware werk doet Sanne vanaf dat moment; mevrouw De Groot de 
lichtere klussen. Ondertussen heeft mevrouw De Groot met haar dochter besproken hoe ze 
Sanne kan belonen voor haar werk: gewoon met het uurloon voor de schoonmaak! Sanne 
is hier blij mee, ze zocht eigenlijk toch al een baantje. Uitgaan is flink duur geworden, dus 
nu kan ze gezellig uitgaan met haar vriendengroep, met het geld dat ze verdiend heeft bij 
oma. En ja, oma ook blij. Mevrouw De Groot: “Zo’n extra moment met mijn kleindochter én 
een opgeruimd huis zijn goud waard. Bovendien vind ik het fijn dat ik hulp krijg van mijn 
eigen familie”.

Zo kunt u vaak zelf, in gesprek met de mensen in uw omgeving, de problemen thuis oplos-
sen. Zeker als u goede afspraken maakt over wat u van elkaar verwacht, levert dat voor u 
allebei winst op.

Lukt het u niet om het probleem thuis op te lossen? Dan denkt de gemeente graag met u mee. 
U kunt daarvoor de servicebalie bellen: 0547-858585. Onze collega’s gaan dan graag 
met u in gesprek. Volgende week geven we u tips van een ergotherapeut over hoe u het 
huishouden lichter kunt maken voor uzelf.

Opvang minderjarige statushouders in Diepenheim

Vanaf februari 2023 worden in Diepenheim aan de Goorseweg 20 minderja-
rige statushouders opgevangen. Het huidige gastenverblijf biedt dan onder-
dak aan maximaal 12 kinderen met een geldige verblijfsstatus. Deze kinde-
ren zijn gevlucht zonder ouders en vallen onder de voogdij-instelling Nidos. 

24 uur per dag begeleiding 
De minderjarige vluchtelingen krijgen elk een voogd toegewezen van Nidos. Om de op-
vang en integratie van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden ze daar-
naast dagelijks begeleid door professionele woonbegeleiders van You Care. Zij zijn 24 
uur per dag aanwezig op de locatie en helpen de kinderen met alle dagelijkse zaken. De 
kinderen gaan overdag naar school. Daarnaast mogen zij een bijbaantje hebben.

Communicatie direct omwonenden 
Direct omwonenden van de nieuwe opvanglocatie in Diepenheim zijn afgelopen vrijdag per-
soonlijk geïnformeerd door de eigenaren van het pand en wethouder Hannie Rohaan. Wie 
niet aanwezig was heeft een brief ontvangen met meer informatie. Daarin zijn zij uitgenodigd 
voor een inloopavond, waar de direct omwonenden eventuele vragen kunnen stellen.



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)

 Ontvangen op
Het Wegdam 3 b, Hengevelde
het plaatsen van twee propaantanks, wijzi-
ging op een eerder verleende vergunning
          22 december 2022
Steenmorsweg 3, Diepenheim
het verbouwen van een woning  
            28 december 2022
Beldsweg 4, Ambt Delden
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling                5 januari 2023
Peperkampweg 4, Delden
het realiseren van een doorbraak en het wij-
zigen van het gebruik         2 januari 2023
Rectificatie; Markeloseweg t.h.v. 
huisnummer 55, Goor, dit moet
zijn Goorseweg t.h.v. huisnummer 
55, Markelo
het kappen van een eik  2 januari 2023
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Verleende Omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

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

Reactie tot

Breukersweg 12, Goor
het optimaliseren van de logistiek door 
verplaatsing en/of vervanging van 
een aantal machines en randapparatuur
                           22 februari 2023
Hengelosestraat 8, Delden
het intern wijzigen van een hotel    
                            18 februari 2023
Larenseweg ongenummerd, Markelo
het kappen van een eik
(herplantverplichting)         18 februari 2023

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Beukenstraat 24, Goor
het bouwen van een erker en het wijzigen 
van de voorgevel

Melding Activiteitenbesluit                            

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
Twickelerlaan 19, Ambt Delden
het veranderen van een inrichting
Deldensestraat 148, Goor
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem 

Intrekken 
omgevingsvergunning (regulier)                                

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

Reactie tot

Sloezenweg 6, Ambt Delden
het intrekken van de omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets voor het houden van 
varkens                          18 februari 2023
Sloezenweg 2, Ambt Delden
het intrekken van de omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets voor het houden van 
varkens                           18 februari 2023
Slotsweg 10 en 8, Hengevelde
het intrekking van de omgevingsvergunning 
voor het houden van 445 vleesvarkens in 
stal 3              22 februari 2023

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.

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. 
Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar in te 
dienen of beroep in te stellen. Als u van me-
ning bent dat niet met een melding kan wor-
den volstaan omdat een omgevingsvergun-
ning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek 
om handhaving indienen bij burgemeester 
en wethouders. Het verzoek moet zijn voor-
zien van datum, naam, adres en handteke-
ning. Ook moet vermeld worden waarom u 
het niet eens bent met de melding. Wilt u 
een melding inzien, maak dan telefonisch 
een 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.  

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
Bentelo
•  Ontheffing sluitingsuur van 18 op 19 febru-

ari 2023 tot 03.00 uur, O.L. Vrouwestraat 
2 (13-01-2023)

Goor
•  Verkeersbesluit voor het instellen van een ge-

handicaptenparkeerplaats met kenteken aan 
de Merelstraat (Goor). (18 januari 2023)

Melding incidentele festiviteit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving
De volgende melding voor het overschrijden 
van de geluidsnormen is geaccepteerd:

•  Café Spoolder op 18 februari 2023, O.L. 
Vrouwestraat 2, Bentelo

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

UVV MARKELO ZOEKT ACTIVITEITEN-
ONDERSTEUNERS BIJ ANHOLTSKAMP 

Hou jij van gezelligheid, bied je graag 
een luisterend oor en vind je het leuk 
om met ouderen om te gaan? 
Dan zouden wij het leuk 
vinden als jij ons komt helpen!
                                                                 
Omschrijving vrijwilligerswerk
In Carintreggeland Huis Anholtskamp in 
Markelo worden op verschillende dagen/
tijdstippen activiteiten voor bewoners ge-
organiseerd. Als vrijwilliger van de UVV 
Markelo help je bij het schenken van koffie 
en thee en/of ondersteun je bij één of meer-
dere van deze activiteiten. Zo bezorg je de 
bewoners een fijn en gezellig moment!

Jouw profiel
• Je bent vriendelijk
• Je vindt het fijn om met ouderen om te gaan
• Je hebt een luisterend oor
• Je kunt je inleven in een ander

Werkuren per week/maand 
In Anholtskamp worden activiteiten georga-
niseerd op verschillende momenten:
•  1x per maand donderdagmiddag van 

13.00 tot 16.30 uur
•  1x per maand woensdagochtend van 

09.30 tot 11.30 uur
•  1x per maand dinsdagmiddag van 

13.30 tot 16.30 uur
•  elke vrijdagochtend van 09.30 tot 11.30 

uur
Jouw inzet bepalen we graag in overleg.

Wij bieden 
• Een zinvolle tijdbesteding
•  Een goede sfeer en leuke sociale 
   contacten

Doelstelling van de organisatie 
De Stichting Unie van Vrijwilligers Markelo 
heeft als doel het bevorderen en verlenen 
van maatschappelijke hulp door vrijwilligers 
met menselijk contact en continuïteit als 
voornaamste kenmerk.

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 zienswijzen zijn 
ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is 
voorbereid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure overgeslagen en kan direct be-
roep 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 we-
ken na bekendmaking beroep instellen bij 
de rechtbank Oost-Nederland te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze 
rechtbank tegen besluiten die zijn voorbe-
reid met de uitgebreide procedure. Beroep 
kan dan alleen worden ingesteld als eerst 
een zienswijze is ingediend tegen het ont-
werpbesluit.

In de gemeente Hof van Twente hebben we 
te maken met diverse kinderopvanginstellin-
gen die verschillende vormen van kinder-
opvang aanbieden. Deze zijn over de hele 
gemeente verspreid, in elke kern is een mo-
gelijkheid tot kinderopvang aanwezig. Op 
de website: www.landelijkregisterkinderop-
vang.nl is meer informatie te vinden. Hier 
staan ook de inspectierapporten over de di-
verse locaties. De onderstaande wijzigingen 
zijn recent in het register aangebracht.

Per 31 december 2022 is de volgende bui-
tenschoolse opvang uitgeschreven uit het 
landelijk register kinderopvang in verband 
met beëindiging van de opvang:

•  BSO Pippi Langkous, Haaksbergerweg 
7a, 7471 LS Goor (LRK 150004849)

www.hofvantwente.nl

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven 
bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij 
mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het adres: onbekend.  

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben 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.  

Datum
besluit

Naam

T. Huls 

Y. Bilous 

L.W. Ziel 

19 december 2022 

19 december 2022

19 december 2022

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

19 december 2022 

19 december 2022

19 december 2022

Ambtshalve wijziging gegevens verblijf en adres 
Wet basisregistratie personen (BRP) 

Landelijk Register Kinderopvang


