
22 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

Maak uw tuin ook groen & slim De stichting BAB bestaat 20 jaar

De Stichting Belangenbehartiging 
Algemene Begraafplaatsen Hof 
van Twente (BAB) is opgericht in 
2003. Zij behartigt de belangen 
van de algemene begraafplaats-
en in Delden, Diepenheim, Goor 
en Markelo. Het huidige bestuur 
bestaat uit 4 leden, mevrouw 
Johanna Klein Velderman, Dinie
Wolbrink en de heren Jan Meutste-
ge en Henk Schottink. Wethouder 
Harry Scholten feliciteerde het 
bestuur met het jubileum en sprak 
namens de gemeente zijn waarde-
ring uit voor de samenwerking. 

Een begraafplaats is zoveel meer 
De algemene begraafplaatsen zijn 4 unieke groene plekken in onze Hof van Twente. 

Een begraafplaats is bedoeld om onze overledenen te begraven. Maar een begraafplaats 
is zoveel meer. Naast een plek met grote emotionele waarde is het ook een plek met een 
historische waarde. Denk bijvoorbeeld aan de oorlogsslachtoffers die we jaarlijks herdenken. 
Ook is een begraafplaats een groene verbinding die zorgt voor meer biodiversiteit tussen het 
centrum, de kernen en het buitengebied. Maar het sociale aspect is misschien wel het aller-
belangrijkste! Zo organiseert de stichting BAB samen met de plaatselijke uitvaartondernemers 
de jaarlijkse lichtjesdagen. Dit wordt door nabestaanden erg gewaardeerd.

MELD U AAN VOOR PIENTERE TUINEN
Gemeente Hof van Twente zoekt mensen die mee willen doen met het project 
Pientere tuinen. Tuinbezitters die meedoen krijgen een gratis informatiepakket 
en een bodemsensor. Door mee te doen werken deelnemers mee aan een on-
derzoek. Wilt u meehelpen om onze gemeente nog groener en gezonder te ma-
ken? Er kunnen 10 mensen meedoen, meld u dus snel aan. 

Hof van Twente heeft veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Er is aangetoond dat groen 
en biodiversiteit hier positief aan bijdraagt. Wij doen daarom mee aan het nieuwe 
project Pientere Tuinen, waarmee wij willen stimuleren tuinen te vergroenen én onderzoek doen 
naar klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn 
op zoek naar tuinbezitters binnen onze gemeente die hun steentje willen bijdragen en mee willen 
doen aan het project. 

Deelname is gratis en kost weinig inspanning
Als u meedoet aan Pientere Tuinen krijgt u gratis een compleet informatiepakket én een 
bodemsensor die u 3 jaar in uw tuin plaatst. Daarnaast vergt uw deelname weinig 
inspanning. De bodemsensor verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de 
bodem (er worden geen persoonlijke gegevens verzameld). Deze gegevens worden gebruikt voor 
meerjarig onderzoek en ze helpen ons om betere voorlichting en tuintips te geven. Als u meedoet, 
kunt u zelf alle gegevens inzien op Mijn Pientere Tuin en krijgt u informatie en tips die toegesneden 
zijn op uw tuin.

Aanmelden
Helpt u mee om Hof van Twente groener en gezonder te maken? 
Meld u aan via Form (hsforms.com)
Kijk voor meer informatie op Deelnemers - Pientere Tuinen 

Programma Kleurrijk Leven
Gemeente Hof van Twente heeft een programma biodiversiteit ‘Kleurrijk Leven’. Met het 
programma kan de leefomgeving in zijn geheel worden aangepakt. Door het verhogen van 
de kwantiteit en kwaliteit van natuur wordt bijgedragen aan onder andere de verbetering van 
wa-terkwaliteit, landschapsherstel en gezondheid. Want uiteindelijk gaat het om het veilig en 
leef-baar maken van de leefomgeving van de inwoners uit Hof van Twente. Het monitoren 
zoals bij het project Pientere Tuinen gebeurt, draagt bij aan de kennis over de bodemgesteldheid 
in Hof van Twente.

Moestuincursus

GEZOND ETEN UIT EIGEN TUIN!
Verse groente uit eigen tuin is niet alleen 
gezond, maar het smaakt ook lekkerder! Maar 
hoe doe je dat, groente verbouwen? Om dat te 
leren organiseert de Reggetuin Hof van Twente
in samenwerking met de gemeente en Derk 
Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ net 
als vorige jaar, een cursus ‘moestuin aanleggen
en groente en fruit conserveren’ in de Reggetuin
bij de Stadslandbouw Hof van Twente, 
Kerkstraat 123D in Goor. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en kost slechts € 50. 
Meld u aan voor 15 maart bij trudiool-horst@outlook.com. 
Het maximum aantal deelnemers is 20 dus wees er snel bij!

Opzet van de cursus
De geheel biologische cursus is laagdrempelig en concreet en bestaat uit:

•  1 informatie avond in de Reggetuin:
29 maart  19.30-20.30 uur

•  5 moestuin werkbijeenkomsten in de Reggetuin:
15 april    9.30-12.00 uur 
10 mei  19.00-21.30 uur
7 juni  19.00-21.30 uur
23 augustus  19.00-21.30 uur
7 oktober    9.30-12.00 uur 

•  2 workshops conserveren
13 september groente conserveren 19.00-21.30 uur
11 oktober fruit conserveren    19.00-21.30 uur

•  Er is telkens een kort theoretisch en een uitgebreid praktisch 
gedeelte

• Bij elke bijeenkomst wordt een hand-out uitgereikt
•  In de periode van 15 april tot eind oktober is voor de cursi-

sten een gezamenlijke moestuin beschikbaar in de Reggetuin, 
waar dagelijks naar hartenlust ge(moes)tuiniert mag worden.

Aan het eind van de cursus kan iedereen zelfstandig een 
moestuin aanleggen, zaaien, planten, bemesten, onderhouden 
en conserveren. 

Aanmelden
De Reggetuin en de gemeente hechten veel belang aan het bevorderen van een duurzaam 
bewustzijn en een gezonde leefstijl. Daarom kan de hele cursus van 7 bijeenkomsten van 
2,5 uur worden aangeboden voor 50 euro per persoon. Om deze cursus voor iedereen 
toegankelijk te maken is in overleg korting mogelijk.

Dit is inclusief  - zaai- en plantgoed 
         - hand-outs
         - kookfaciliteiten tijdens de workshops

U kunt zich voor 15 maart aanmelden via trudioolhorst@outlook.com 
Er kunnen maximaal 20 personen aan de cursus deelnemen.

Eigen moestuin en voorraad
Met een kleine, gemakkelijk te onderhouden moestuin krijg je al veel opbrengst, bijvoorbeeld 
je eigen sla, worteltjes en boerenkool. Leuk om je zelf gekozen groente te zaaien en te planten. 
Spannend om te zien hoe alles groeit en om het ten slotte zelf allemaal te oogsten. En om te 
conserveren, zodat je kunt wecken of fermenteren, chutney of vruchtenlikeur kunt maken. Zo 
kun je alle overschotten van je tuin gebruiken en hoeft er nooit meer voedsel te worden verspild.

Een unieke kans om de basis-
vaardigheden te leren voor je 
eigen voedselvoorziening!



Later toezenden aanslagen 
2023

Normaal gesproken verstuurt de gemeente 
Hof van Twente de aanslagen gemeentelijke 
belastingen jaarlijks in de laatste week van 
februari. Het gaat dan om de aanslagen voor 
de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de 
onroerendezaakbelastingen (OZB). Door de 
achterstanden die we vanwege de cyberaanval
op onze gemeente hadden opgelopen, kon-
den we sindsdien de aanslagen pas later 
in het jaar versturen. De achterstanden zijn 
inmiddels enigszins ingehaald. De planning 
is daarom om de aanslagen voor 2023 eind 
april 2023 te versturen. We houden u hierover
op de hoogte via onze website, social 
media en in het Hofweekblad.

Voor aangifte inkomstenbelasting 
geldt WOZ-waarde 2022
Zoals we ook in de voorgaande jaren heb-
ben aangegeven is dit voor de aangifte 
inkomstenbelasting 2022 geen probleem: 
voor deze aangifte moeten woningeigenaren
de WOZ-waarde gebruiken die op de aan-
slag gemeentelijke belastingen 2022 staat. 
Deze zijn eind mei 2022 verstuurd.

Waar kunt u gegevens over de 
gemeentelijke belastingen vinden? 
Als u de aanslag gemeentelijke belastingen 
2022 kwijt bent, kunt u de gegevens ook 
raadplegen via de digitale belastingbalie van 
de gemeente Hof van Twente:  https://bela-
stingen.hofvantwente.nl. De WOZ-waarden 
zijn ook te vinden op de website: www.wo-
zwaardeloket.nl. 

Let op: op het WOZ-waardeloket staat de 
WOZ-waarde voor belastingjaar 2022 ver-
meld bij de peildatum 01-01-2021.

Zodra de aanslagen gemeentelijke belastin-
gen 2023 zijn verstuurd, zijn de gegevens 
voor belastingjaar 2023 ook op die websites 
te zien.

Pennen klaar? Ontwerpen maar!

LEERLINGEN ONTWERPEN BELEVINGSPAD SPOORPARK GOOR
Het bouwteam van Spoorpark Goor, ontwerpleider TWW en de gemeente, hebben de handen ineen geslagen met de leerlingen van de Waerdenborch. 
Samen hebben ze het belevingspad ontworpen voor het nieuwe stadspark. 

In het Spoorpark, tegenover de Jumbo, worden woningen gebouwd en een belevingspad aangelegd. Om dit pad interessant te maken mochten de leerlingen hierover meedenken. Daarnaast 
was de opdracht om rekening te houden met het hergebruik van materialen. En met succes! Er werden mooie ontwerpen en maquettes gemaakt. De leerlingen waren creatief met het hergebruik 
van materialen. Rioolbuizen werden wielen voor een trein en bomen werden omgevormd tot doolhof. Het leuke is dat de leerlingen straks een aantal ideeën terug zien in het belevingspad. 
Benieuwd naar de creaties? Ze staan tentoongesteld in het gemeentehuis. 

Asbestbodemonderzoek
in Diepenheim

De gemeente Hof 
van Twente vindt een 
schone en veilige leef-
omgeving belangrijk. 
Tijdens werkzaamhe-
den aande Grotestraat in 

Diepenheim is asbest aangetroffen. Omdat 
dit asbest zich onder de oppervlakte be-
vindt, is er geen direct gevaar voor de ge-
zondheid. In overleg met de eigenaar laat 
Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) 
het asbest in het najaar opruimen. 

Deze asbestvondst is aanleiding voor ge-
meente en Projectbureau BAS om de bewo-
ners van een deel van de Grotestraat, Mid-
denstraat en Raadhuisstraat een uitnodiging 
te sturen om gratis mee te doen met een 
bodemonderzoek van hun tuin. Ze zijn ook 
uitgenodigd voor een speciale informatiea-
vond. De bodemonderzoeken staan gepland 
voor dit voorjaar.

Doe mee!
Wethouder Harry Scholten: “Weet wat er 
bij u in de bodem zit, nu kunnen we u als 
gemeente nog helpen, zowel financieel 
als organisatorisch. Het is even wat extra 
moeite maar voor de toekomst een grote 
opluchting. Dit weten wij inmiddels uit erva-
ring van andere inwoners.”

Over Projectbureau BAS 
Projectbureau BAS is een overheidsproject-
bureau en werkt voor de provincie Overijs-
sel en de gemeenten Borne, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Hol-
ten, Twenterand en Wierden. Het projectbu-
reau is gevestigd in het gemeentehuis van 
Hof van Twente. Projectbureau BAS wil uw 
leefomgeving zo asbestvrij mogelijk maken 
en daarmee schoon en veilig. Meer infor-
matie over Projectbureau BAS leest u op 
www.bodemasbestsanering.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.nl 
bel 0547-260053, of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

CUBAHOF ZOEKT CHAUFFEUR 
VOOR REMBAND VAN RIJ KAR 

Gun jij kinderen in de Hof van Twente 
een mooie, creatieve dag en draai jij 
je hand niet om voor het rijden met 
een caravan? Dan zoeken wij jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Als chauffeur rijd je de Remband van Rij kar 
naar een basisschool in Hof van Twente.
De Remband van Rij kar is een soort ca-
ravan, waarin materialen zitten om op 
het schoolplein te boetseren, bamboe te 
bouwen, te schilderen enzovoort. De kar 
moet van de stalling (Diepenheim) naar 
een school gebracht worden en aan het 
eind van de middag weer terug. Een kunst-
docent gebruikt de kar overdag voor 
kunstworkshops op de school.

Jouw profiel
• Je kan en mag met een caravan rijden
• Je koppelt de kar zelfstandig aan en af

Vervolg
Werkuren per week/maand 
•  Je wordt ingezet in het voorjaar en in 

de zomer (als de scholen open zijn)
•  Vooraf wordt een rooster gemaakt en je 

kunt net zo vaak rijden als je zelf wil. 
Als er een groepje is, is het 3 a 4 x per 
jaar.

Wij bieden 
•  Een onkostenvergoeding voor de 

gemaakte kilometers (€ 0,50 per 
kilometer)

• Blije kindergezichten  
•  Heel veel dankbaarheid van scholen, 

de kunstdocenten en de Cubahof 

Doelstelling van de organisatie 
De Cubahof (Culturele Basisvorming in 
Hof van Twente) verzorgt al het kunst- en 
cultuuronderwijs op de basisscholen in 
Hof van Twente. De Cubahof is een non-
profitorganisatie en maakt dus geen winst.



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
-  Vergunning Streekmarkt Delden op elke 1e 
zaterdag van de maand in 2023 aan de 
Marktstraat. In verband hiermee wordt de 
Marktstraat, voor zover gelegen tussen de 
Langestraat en Achter de Kerk, gesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen op de 
volgende dagen van 07.00 uur tot 17.00 uur:
•  4 februari 2023, 4 maart 2023, 1 april 

2023, 6 mei 2023, 3 juni 2023, 1 juli 
2023, 5 augustus 2023, 2 september 
2023, 7 oktober 2023, 4 november 
2023 en 2 december 2023 (14-02-2023)

Diepenheim
-  Vergunning ‘Heerlijcke Markt’ op 2 april, 
30 april, 4 juni, 6 augustus, 3 september 
en 1 oktober 2023 aan De Hagen. In 
verband hiermee wordt De Hagen, voor 
zover gelegen tussen de Raadhuisstraat 
en de Kuimgaarden afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen op de volgen-
de dagen van 08.00 uur tot 18.00 uur:

•  2 april 2023, 30 april 2023, 4 juni 2023, 
6 augustus 2023, 3 september 2023 en 
op 1 oktober 2023 (14-02-2023)

Goor
-  Ontheffing art. 35 Alcoholwet op 15 maart 
en 1 april 2023, De Höfte 7 (16-02-2023)

-  Vergunning Obstacle Run op 22 maart 
2023 op en rondom Sportpark ‘t Doesgoor, 
Pluvierstraat 1 (16-02-2023)

-  Vergunning Voorjaarsmarkt op 24 en 25 
   februari 2023 in de Grotestraat. In verband 
hiermee zal op vrijdag 24 februari 2023 
van 09.00 uur tot 21.30 uur en op zater-
dag 25 februari 2023 van 09.00 uur tot 
17.30 uur de Grotestraat worden afgesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen, voor 

  zover gelegen tussen de Waterstraat en de 
  Herman Heijermansstraat (17-02-2023).

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

- 1e Zomerdijk 4 Diepenheim (15-02-2023)
- Krommedijk 3 Diepenheim (15-02-2023)

Vervolg    
Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een 
ontwerpbesluit dat is voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan 
wordt de bezwarenprocedure 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 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 genoemde aanvragen en besluiten 
liggen op afspraak ter inzage bij het ge-
meentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor 
de openingstijden kunt de website (www.
hofvantwente.nl) raadplegen of telefonisch 
met 0547-858585.  

Vervolg
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. 

www.hofvantwente.nl

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

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 het voornemen de volgende personen uit te schrijven uit de 
basisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend. 

Datum
besluit

Naam

V.D. Pavlova

L.G. Markov

S.A. Mihaylova

D.P. Voyvodska

N.P. Boykova

M.M. Lliev

R.I. Toteva

S.R. Hristova

Y. Petkova

D.G. Yordanova

V.D. Kirilova

V.M. Mladenova

I.L. Koleva

R. Jasevičs

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023

16 februari 2023
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Verordening jeugdhulp 
gemeente Hof van Twente 2023

De raad heeft op 7 februari 2023 de veror-
dening jeugdhulp Gemeente Hof van Twente 
2023 vastgesteld. In deze verordening staan al-
gemeen geldende regels voor de behandeling 
en beoordeling van aanvragen voor jeugdhulp.

Verordening maatschappelijk 
ondersteuning Gemeente Hof 
van Twente 2023

De raad heeft op 7 februari 2023 de veror-
dening maatschappelijk ondersteuning Ge-
meente Hof van Twente 2023 vastgesteld. In 
deze verordening staan algemeen geldende 
regels voor de behandeling en beoordeling 
van meldingen en aanvragen voor maat-
schappelijke ondersteuning.

Tijdelijke omgevingsvergunning 
voor opvang minderjarige sta-
tushouders Goorseweg 20 in 
Diepenheim 

Op 14 februari 2023 heeft het college van 
burgemeester en wethouders een tijdelijke 
omgevingsvergunning verleend voor het huis-
vesten van twaalf minderjarige statushouders 
aan de Goorseweg 20 in Diepenheim.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt 
u contact opnemen met Dini Schreurs, com-
municatieadviseur van de gemeente Hof van 
Twente, telefoonnummer: 0547 – 858585 of 
via communicatie@hofvantwente.nl

 Ontvangen op
Haaksbergerstraat t.h.v. huisnum-
mer 15 Markelo en Goorsestraat 
t.h.v.huisnummer 47 in Hengevelde 
(berm N347)het kappen van twee eiken                                                                                                     
                   10 februari 2023
Oude Haaksbergerweg t.h.v. huis-
nummer 5 Diepenheim en
Bentelosetraat  t.h.v. huisnummer 5 
Hengevelde (berm N740)
het kappen van twee eiken                                                                                                     
                10 februari 2023
Berm langs de N741, Ambt Delden
het kappen van bomen     10 februari 2023
Bilderdijkstraat 11, Goor
het kappen van metasequoia  
                11 februari 2023
Kemperweg 4, Markelo
het kappen van bomen      12 februari 2023
Rietdijk hoek Larenseweg, Markelo
het kappen van twee esdoorns      
              12 februari 2023
nabij Bovenbergweg 3, Markelo
het kappen van een eik      13 februari 2023
Kloetenweg 2, Delden
het aanleggen van een uitrit  30 januari 2023
Bentelosestraat 28, Bentelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling  6 februari 2023
De Berken 4, Delden
het vergroten van een bedrijfspand
                13 februari 2023
Wachtpostdijk en Viaductweg
ongenummerd, Goor
het aanleggen van wegen  23 januari  2023
Diepenheimsedijk 2, Markelo
het bouwen van een hooiberg  
              10 februari 2023
De Kerkegaarden 1, Diepenheim
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen   15 februari 2023
Emmastraat 9, Delden
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen   15 februari 2023
Rozenstraat 25, Goor
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen   15 februari 2023
Pieter Langendijkstraat 1, Goor
Het tijdelijk opvangen van Oekraïense vluch-
telingen in voormalige Puntdakschool Goor.  
                16 februari 2023
Jacob Ooststraat 13 en 13A, Markelo
Het tijdelijk opvangen van vluchtelingen 
in voormalige basisschool ‘De Welp’
                                     16 februari 2023

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)                         

Verleende Omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

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

Reactie tot
Goorseweg 48, Markelo
het aanleggen van een vijver  25 maart 2023

Vervolg                                  Reactie tot

Roggestraat 5, Markelo
het bouwen van een dakopbouw 
      26 maart 2023
Oude Postweg 4a, Ambt Delden
het herbouwen van een recreatiewoning 
       28 maart 2023
Pluimersdijk 7, Diepenheim
het aanleggen van een uitrit   28 maart 2023
Prinsendijk, Diepenheim
het kappen van drie zomereiken en een 
beuk (herplantverplichting)    28 maart 2023
Hagmolenweg 9, Ambt Delden
het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
     28 maart 2023
Spoorstraat 28 en 30, Goor
het vastleggen van het huidig gebruik ten be-
hoeve van kamergewijze verhuur                                                                                                             
       28 maart 2023
Nijhuisweg 1a, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling         29 maart 2023
Diekink 5, Markelo
het kappen van een walnotenboom   
      29 maart 2023
Goorseweg 30, Markelo
het plaatsen van een erfafscheiding   
       29 maart 2023
Goorseweg 20, Diepenheim
het tijdelijk opvangen van minderjarige
statushouders    29 maart 2023
Buitenhof 1, Bentelo
het aanleggen van een uitrit 29 maart 2023
Breukersweg 10, Goor
het milieuneutrale verandering van het be-
drijf, het plaatsen van een  opslagcontainer                                                                                                                         
     30 maart 2023
Nabij de Larenseweg 38 en 38a, 
Markelo
het aanleggen van uitrit       29 maart 2023
Loofrietweg 15, Ambt Delden
het aanleggen van een uitrit 29 maart 2023
Rubensstraat 2 a, Goor
het bouwen van een carport met berging en 
het aanleggen van een uitrit  29 maart 2023
Holtdijk 6, Markelo
het kappen van een eik 
(herplantverplichting)    29 maart 2023
Rupperink 2, Delden
het starten van een B & B     30 maart 2023
Warmtinklaan 1, Ambt Delden
het plaats van zonnepanelen in een veldop-
stelling     30 maart 2023
De Bunte 31, Bentelo
het plaatsen van een kap op de bestaande 
garage       31 maart 2023
Watermolenweg 4, Diepenheim
het aanleggen van twee parkeerplaatsen
                 31 maart 2023

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure                                         

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze

Reactie tot
Hengelosestraat 8, Delden
het brandveilig gebruik van een bouwwerk   
            6 april 2023
Kanaaldijk 2b, Ambt Delden
het brandveilig gebruik van een bouwwerk 
          6 april 2023

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Pieperiet 27, Hengevelde
het plaatsen van een erfafscheiding
Sligsweg 2, Markelo
het verbouwen van een boerderij

Meldingen Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Gelselaarseweg 10, Markelo
het stoppen met bedrijfsmatige activiteiten
Postweg 8, Markelo
het inzamelen van loodaccu’s

Verkeersbesluit

Het wijzigen van de Molenstraat 
(t.h.v. N741) in Delden (15-02-2023)

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 bezwaar-
schrift moet binnen zes weken na verzendda-
tum van het besluit worden ingediend. 


