
1 FEBRUARI
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

De hulp van de gemeente verandert, deel 5: 
Mijnheer Engbers en zijn buurvrouw

In de vier vorige afle-
veringen van ons Hof-
nieuws hebben we u 
geïnformeerd over be-
langrijke veranderingen
in de zorg. Er was een 
interview met wet-
houder Hannie Rohaan. 
De ergotherapeut gaf 
goede tips hoe u zelf 
uw huishouden makke-
lijker kunt maken. Ook 
gaven we mooie voor-
beelden van mensen 
die hun problemen in 
het huishouden wisten 
op te lossen met hulp 
van de mensen in hun 
omgeving. In deze af-
levering van ‘De zorg 
verandert’ het verhaal 
van mijnheer Engbers. 

Mijnheer Engbers heeft altijd zwaar werk in de bouw gedaan. Had je een klusje in de tuin? 
Hem kon je gewoon vragen; geen probleem, de klus werd geklaard. Maar sinds een paar jaar 
wil het niet meer zo: knieën versleten, pijn in de rug en minder gevoel in de handen. Tijdens 
het uitlaten van zijn hondje spreekt mijnheer Engbers zijn buurvrouw. Zij biedt spontaan aan 
wat kleine klusjes voor hem te doen. Bijvoorbeeld, de ramen zemen en de vuilnisbak aan de 
straat zetten. Gewoon van die dingen die nét teveel zijn voor mijnheer zelf. Mijnheer Engbers 
antwoordt dat hij daar even over na wil denken.
 
Mijnheer Engbers komt een dag later terug op dit aanbod. Hij zegt tegen de buurvrouw dat 
het niet nodig is. Hij voelt zich bezwaard. Hij wil zichzelf niet afhankelijk maken van zijn 
buurvrouw. Maar ja, alles bij elkaar is het toch teveel. Dus doet meneer een melding bij de 
gemeente voor de Wmo. Hij wil graag hulp van de gemeente.

In het gesprek met de medewerkster van de gemeente komt het aanbod van de buurvrouw 
aan de orde. De medewerkster vraagt mijnheer of hij het idee heeft dat zijn buurvrouw haar 
aanbod serieus bedoeld heeft? De heer Engbers antwoordt: “Ik denk het eigenlijk wel. Mijn 
buurvrouw is een aardige vrouw”. De Wmo-consulente legt uit dat de buurvrouw het waar-
schijnlijk fijn vindt om te kunnen helpen. Mijnheer Engbers: “Zo heb ik het nog niet bekeken. Ik 
had er zelf vooral moeite mee om hulp te vragen en daarmee mijn zelfstandigheid een stukje 
op te geven”. 

De Wmo-medewerkster en mijnheer Engbers bespreken samen hoe hij – met de hulp van zijn 
buurvrouw -  zijn probleem het beste kan oplossen. Hoe mijnheer daarbij wel zelf de regie kan 
houden (Hij kan bijv. een vaste tijd afspreken voor de hulp van zijn buurvrouw) en hoe hij de 
relatie met de buurvrouw goed houdt. 

De Wmo-consulente: “Als consulenten zien we dat vaker: Inwoners zijn gewend om zichzelf 
te redden en willen de mensen in  hun directe omgeving zo min mogelijk ‘belasten’ met hun 
kleine en grote problemen thuis. Zo is het aannemen van een aanbod voor hulp voor veel 
mensen lastig. Toch zouden we dat met elkaar meer moeten doen: elkaar helpen en zo voelen 
dat we het samen (zelf) kunnen oplossen. We zouden ook meer samen kunnen uitwisselen. De 
buurman kan nog een klein klusje kunnen doen in huis, wat repareren van kleine elektronica 
of kleine technische hulpvragen helpen oplossen. Op deze manier helpen we elkaar over en 
weer. In Hof van Twente is deze ‘noaberhulp’ normaal. Dat willen we graag zo houden: ja 
zeggen tegen je buren, samen goede afspraken maken over wat je van elkaar verwacht en 
hoe je het samen op kunt lossen. Zo overvraag je de buren niet en blijft de zorg voor elkaar 
haalbaar en gezellig. 

Lukt het niet uw zorgvraag op te lossen samen met uw buren of familie? Dan kunt u bij de 
gemeente terecht met uw hulpvraag. Wij kijken dan samen met u hoe uw probleem opgelost 
kan worden. U kunt daarvoor bellen met 0547-858585. Onze medewerkers gaan dan met u 
in gesprek om te kijken naar de verschillende mogelijkheden.

Let op voor kwaadwillende 
advertentieverkopers

Ons serviceteam kreeg de afgelopen week 
weer een aantal telefoontjes van onderne-
mers uit Hof van Twente die gebeld zijn door 
een firma die – ten onrechte – zegt dat zij 
advertenties werven voor een gemeentegids 
(of stadsgids) in opdracht van de gemeente. 
Deze bellers doen zich voor als medewerker 
van de gemeente. Ze gebruiken daarvoor 
zelfs de namen van onze collega’s.

De gemeente geeft echter al jaren geen 
gemeentegids (of stadsgids) meer uit. We 
willen u daarom waarschuwen voor deze 
kwaadwillende advertentieverkopers. 

Wanneer u zo’n verdacht telefoontje ont-
vangt, vragen wij u zoveel mogelijk gege-
vens te achterhalen van de beller. Bijvoorbe-
eld de informatie die de beller gaf, of deze 
een naam noemde, en/of het telefoonnum-
mer waarmee deze persoon belde. U kunt 
deze informatie doorgeven aan ons Service-
team (telefoon 0547 – 85 85 85) of zelf 
aangifte doen bij de politie. 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking.

Haalbaarheidsonderzoek 
windmolens in Lochem

Pure Energie gaat een haalbaarheidson-
derzoek doen naar windmolens in de bu-
urtschap Exel. Het gaat om het gebied 
tussen Papenslagweg en Bolksbeek. Dat 
ligt in gemeente Lochem, dicht tegen de ge-
meentegrens met Hof van Twente. Provincie 
Gelderland is het bevoegd gezag in dat pro-
ject. Dat betekent dat zij over de procedures 
gaan, zoals vergunningen. Het bedrijf heeft 
de gemeente Lochem geïnformeerd over de 
onderzoeksplannen.

Pure Energie informeert inwoners over het 
onderzoek. Wilt u op de hoogte blijven van 
dit project? Kijk dan op de website: 
https://windparkpapenslagweg.nl/ 
Gemeente Lochem heeft ook een bericht 
geplaatst over dit onderzoek.

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij 
het werven van vrijwilligers.
Wil je graag ervaring opdoen, andere 
mensen ontmoeten, een zinvolle tijds-
besteding 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
HUMANITAS ZOEKT STEUNTJE 
IN DE RUG VOOR JONGEREN 
Ben jij die stevige pijler die een ma-
tje wil zijn voor een jongere (12-25 
jaar) die wat steun kan gebruiken? 
Die iemand wil helpen aan zelfver-
trouwen en een sociaal netwerk? Dan 
zoeken wij jou als Match-vrijwilliger!
Omschrijving vrijwilligerswerk
Als Match-vrijwilliger heb je elke week con-
tact met jouw jongere. Samen ga je aan de 
slag met de doelen die jullie hebben op-
gesteld. Soms hebben jongeren hulp nodig 
met het plannen van hun schoolwerk of zijn 
er problemen thuis waar ze graag over wil-
len praten. Als vrijwilliger ben je een luis-
terend oor. Een jaar lang heb je wekelijks 
contact. De meeste jongeren kunnen na een 
jaar zelf weer verder.

Jouw profiel
• Je bent 18 jaar of ouder
•  Je hebt een open houding tegenover 

jongeren
•  Je bent bereid om je een jaar lang in te 

zetten voor een ander

Werkuren per week/maand 
2 a 3 uur per week
Wij bieden 
• Een nieuwe, leerzame uitdaging
•  Een mooie manier om je vrije tijd te 

besteden
•  (Werk)ervaring opdoen in een gezellige 

organisatie
• Professionele begeleiding én training
• Contact met andere vrijwilligers
•  Reiskostenvergoeding en WA-verzekering
• Budget voor activiteiten

Doelstelling van de organisatie 
Humanitas Twente is onderdeel van Hu-
manitas Nederland. Onze vrijwilligers on-
dersteunen mensen in Twente bij zaken als 
financiële thuisadministratie, opvoeding, 
eenzaamheid en opgroeien. We geloven 
dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is 
dat even niet het geval, dan ondersteunen 
we diegene, met een vrijwilliger, zodat hij 
vroeg of laat zelf weer verder kan. 



Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Goorseweg 22 a, Diepenheim
het bouwen van een bijeenkomst gebouw
Goorseweg 30, Markelo
het plaatsen van een erfafscheiding 
Twickelerlaan 9, Ambt Delden
het verbouwen en vergroten van een 
woning
Wheedwarsweg 13 gesitueerd aan 
de Holtdijk, Goor
het aanleggen van een uitrit

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
-  Ontheffing sluitingsuur op elke zaterdag en 
zondag tot 04.00 uur in de periode van 
1 december 2022 t/m 2 juli 2023, Lange-
straat 73 (27-01-2023)

Goor
-  Standplaatsvergunning oliebollen en 
spaanse churros in november en december 
2024, fontein Grotestraat (25-01-2023)

Markelo
-  Vergunning toneelavonden met een loterij 
op 24 februari en 3, 4, 10 en 11 maart 
2023, Herikerweg 36 (25-01-2023)

-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 24 februari 
en 3, 4, 10 en 11 maart 2023, Herikerweg 
36 (25-01-2023)

-  Loterijvergunning op 10, 11, 15, 17 en 18 
februari 2023, Larenseweg 44 

  (25-01-2023)
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 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.

www.hofvantwente.nl

Verleende Omgevings-
vergunningen (uitgebreid)                                         

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

Reactie tot
Sportlaan 7, Delden
het brandveilig gebruik van een bouwwerk 
(Aparthotel Delden)    16 maart 2023

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Hoffmeijerweg 18, Ambt Delden
het herindelen van het terrein
Het Wegdam 3b, Hengevelde
het plaatsen van twee propaantanks
Kooidijk 4b, Markelo
het bouwen van een mestsilo en het in 
gebruik nemen van de oude mestsilo als 
wateropslag

Melding Activiteitenbesluit   

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 inzag-
etermijn mondeling (op afspraak) of schrif-
telijk 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 be-
zwaar of beroep, dan kunt u aan de rech-
ter vragen om een ‘voorlopige voorziening’ 
te treffen.Bij een beroepsprocedure wordt 
een voorlopige voorziening gevraagd bij 
de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. 
Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar in 
te dienen of beroep in te stellen. Als u van 
mening bent dat niet met een melding kan 
worden volstaan omdat een omgevingsver-
gunning nodig zou zijn, dan kunt u een ver-
zoek 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 mel-
ding. 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. Na-
dat de vergunning is verleend kan daarte-
gen 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, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)

 Ontvangen op

Holtdijk 6, Markelo
het kappen van een eik      22 januari 2023
Averinkstraat 13, Delden
het plaatsen van een dakkapel  
               11 januari 2023
Esweg 4, Diepenheim
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling  17 januari 2023

Rupperink 2, Delden
het starten van een B & B 18 januari 2023
Bornsestraat 1, Ambt Delden
het vervangen van kozijnen en 
wijzigen van de gevels       19 januari 2023
Goorseweg 48, Markelo
het aanleggen van een vijver 17 januari 2023

Verleende Omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

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

Reactie tot
Dorreweg, Ambt Delden
het kappen van een bos, bestaande 
uit wilgen en elzen    3 maart 2023
Steenmorsweg 3, Diepenheim
het verbouwen van een woning  4 maart 2023
Taets van Amerongenstraat 25, 
Markelo
het verbouwen van een woning
       7 maart 2023
Winterkamperweg 8, Markelo
het bouwen van een woning   9 maart 2023
Beukenlaantje 2, Markelo
het kappen van een eik en een 
paardenkastanje (herplantverplichting) 
         9 maart 2023

Mijn baasje ruimt mijn
poep wèl op! 

#trots

G e e n  p o e p  o p  H o f  v a n  T w e n t e  s t o e p

Zo blij dat ik kan spelen zonder in de hondenpoep te stappen 

He dankjewel! Geen hondenpoep aan mijn wielen

Plantsoenen schoffelen zonder hondenpoep aan de schep :-)

Gebruik de hondenpoep bak of .....
neem het zakje mee en werp het in de grijze container
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Wij mogen wel bij verpakkingen! 

Bijna al het verpakkingsafval uit uw badkamer en  
keuken mag bij verpakkingen. Dit zijn bijvoorbeeld  
lege blikjes, flacons en plastic afval van verpakkingen. 

 Kijk voor meer informatie op  
 twentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen

Bij verpakkingen gaat het om  
verpakkingsafval van plastic, 
blik en drankenkartons.  
 
Grote plastic zeilen, zoals  
afdekzeil, vijverfolie of  
landbouwplastic, zijn geen  
verpakkingen en mogen  
er daarom niet bij.  
Dit afval kunt u  
kwijt op het  
Milieupark.
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