
25 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

Column Ellen Nauta

Een lege bladzijde?
De feestdagen zijn voorbij, de dagen nog altijd kort en de lijst met voornemens weer te vol. 
Veel mensen hebben in deze periode moeite om weer om te schakelen naar een normale 
versnelling. En volgens degenen die ervoor hebben doorgeleerd, hoeft dat ook helemaal 
niet. De tijd nemen voor jezelf en voor elkaar zou juist deze periode minder ‘zwaar‘ moeten 
maken. Dat u het weet.

En dan ligt er ook een nieuw jaar voor ons als een nieuwe lege bladzijde. Ik begin het jaar 
graag met een nieuw boekje waarin ik schrijf wat ik niet mag vergeten, waaraan ik nog 
moet werken en welke afspraken ik heb gemaakt. Met elk jaar drie zaken waar ik dat jaar 
in het bijzonder aan wil werken. Dat helpt om focus te houden, ook zo’n advies dat ik mij 
ter harte heb genomen. Want zonder focus ben je minder effectief, zegt men. Dat klopt ook 
wel, zeker in een tijd waarin we makkelijk kunnen verdwalen in het enorme aanbod van in-
formatie. Dit jaar wil ik extra aandacht besteden aan de gemeenteraad. Omdat er zoveel op 
die raad afkomt en de raad optimaal moet worden ondersteund. Omdat de raad het belang 
van ons allemaal moet kunnen blijven dienen als hoogste orgaan in een gemeente. Dat vergt 
voortdurend onderhoud. Mijn tweede focuspunt heet Anders. Zodat ik eraan herinnerd word 
dat zaken ook anders kunnen. Niet altijd de gebaande paden bewandelen, maar je blijven 
openstellen voor nieuwe ideeën, invloeden etc. Niet omdat anders altijd beter is, maar wel 
om geestelijk flexibel te blijven. En tenslotte de P10 waar ik vorige keer over schreef en waar-
van ik de komende jaren voorzitter mag zijn. Niet alleen een eer namens 31 gemeenten te 
kunnen werken aan de belangen van ons platteland, maar ook om een brug te slaan naar de 
steden, We hebben elkaar hard nodig. Die drie letters vormen samen RAP. Een mooi ezels-
bruggetje om mij eraan te herinneren dat we nooit tijd te verliezen hebben!

Het nieuwe boekje staat symbool voor die lege bladzijde. Maar voordat ik in dat nieuwe 
boekje ga schrijven, merk ik dat ik begin met eerst eens te kijken in mijn oude boekje. 
Welke zaken zijn blijven liggen? Die schrijf ik op in mijn nieuwe boekje. 

Het is dus een illusie te denken dat het nieuwe jaar een 
lege bladzijde is. Dat is niet erg, we hebben immers 
altijd te maken met datgene dat geweest is. We kunnen 
ervan leren, erop voortborduren en proberen er nieuwe 
wendingen aan te geven. 

Die lege bladzijde gaat om de intentie. Er zijn zelfs spreek-
woorden over gemaakt. ‘Met een schone lei beginnen‘, 
‘nieuwe ronde, nieuwe kansen‘, ‘een onbeschreven blad 
zijn‘. Wij mensen hebben dat blijkbaar nodig. Om af en 
toe een streep te zetten, ons hoofd leeg te maken, een 
nieuw boekje te kopen en dan met de allerbeste intenties 
opnieuw te beginnen. Alsof er geen verleden is, slechts 
een toekomst.

Erg is het niet, want goede intenties zijn goud waard, 
zelfs als wij ze niet kunnen waarmaken. Zij illustreren dat wij in staat zijn om even stil te 
staan bij wat was en wat wij willen dat het wordt. Kunnen overdenken waar het niet zo lek-
ker liep, welke fouten we gemaakt hebben, waarom we gedaan hebben wat we hebben ge-
daan of nagelaten. En daardoor kunnen we onszelf steeds opnieuw uitdagen en verbeteren. 
Ongemerkt denk ik, al bladerend in mijn oude boekje, aan de afgelopen periode. En schrijf 
in mijn nieuwe boekje waar nog losse eindjes liggen, waar het anders moet en waaraan ik 
wil werken...

De lege bladzijde die voor mij lag is binnen een mum van tijd weer vol.
Ik wens u allemaal een gezond en gelukkig jaar en een lege bladzijde die gauw weer wordt 
gevuld!

Ellen Nauta | Burgemeester

CKleurrijk 
   Benefietdiner 

Zondag 29 januari 2023 van 17.00 tot 19.00 uur. Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 
in Diepenheim. Kosten: - 50,- (inclusief drank, de maaltijd zal bestaan uit diverse 
gerechten, waaronder ook vegetarische opties). Er zijn 48 plaatsen beschikbaar.

Kaarten zijn te verkrijgen via www.herbergdepol.nl

Uitnodiging

voor verkeerslessen 
vluchtelingen in Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente vangt 
75 vluchtelingen op in Markelo. 
Deze gezinnen met kinderen, afkomstig uit 
onveilige landen als Syrië, zullen een tijdje 
verblijven in Hof van Twente. Om deze 
mensen te helpen met integreren in ons 
verkeer is het verstandig om verkeers-
lessen aan te bieden.
Hier is geld voor nodig. 

Dat geld – een bedrag van - 1500,- – 
wordt ingezameld door middel van een 
benefietdiner. Koken verbindt en onder 
leiding van Marlies Schimmelpenninck 
en Renee Meijerink van de Pollepel in 
Diepenheim zal een heerlijk internationaal 
en kleurrijk 4-gangendiner worden 
samengesteld in samenwerking met de 
vluchtelingen.

Internationaal vermaard pianist 
Pieter Grimbergen  

uit Diepenheim 
componeert speciaal 
voor deze avond 
een prachtig muziekstuk 
‘Vrede’. 
Hij zal dat op 29 januari voor de deelnemers aan 
het benefietdiner opvoeren. U kunt hier naar wens 
een extra donatie voor doen op de avond zelf. 
Tussen de vier gangen door wordt Syrische 
gitaarmuziek gespeeld.

Neemt u deel aan ons benefietdiner
en doneert u daarmee aan deze 
verkeerslessen? 
De opbrengst van de avond komt volledig 
ten goede aan de verkeerslessen. 

De hulp van de gemeente verandert: tips van de ergotherapeut

Een ergotherapeut kan u 
goede adviezen geven 
op het moment dat het 
moeilijker voor u wordt 
uw eigen huishouden te 
doen. In onze serie ‘De 
hulp van de gemeente 
verandert’ gaan we in 
gesprek met één van de  
ergotherapeuten in Hof 
van Twente. Marion Len-
telink reikt ons mooie 
oplossingen aan. 

Marion vertelt dat ze in 
de dagelijkse praktijk re-
gelmatig te maken krijgt 
met mensen die heel moe 
zijn. Moe van het rege-
len, moe van het werk 
in huis en daarbuiten. 
Zij hebben geen energie 

meer om de gewone dingen in huis te doen, zoals schoonmaken. Uw energie weer op peil 
krijgen, hoe pakt u dat aan? Marion: “Een toverformule is er helaas niet. Het belangrijkste 
is om goed te kijken naar hoe en wanneer u activiteiten in en om uw huis doet. Als we eerst 
kijken naar hoe we dingen doen, denken we aan kleine dingen: gaat u douchen? Gebruik een 
douchekruk of stoel. Dit zorgt voor veiligheid en ontspanning. Staan kost meer energie. Bij het 
koken: ga zitten als u het snijwerk doet. Ook dit scheelt een hoop! Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor het strijken en het werken in de tuin. En natuurlijk het gebruik van handige oplossingen 
als een robot stofzuiger, die doet een gedeelte van het werk voor u.”

Marion: “Misschien nog wel belangrijker dan het hoe is: wanneer doet u wat? Wat is echt 
nodig en wat kan later? Of gewoon niet? Waar bent u voor verantwoordelijk en wat kunt u 
gewoon aan iemand anders vragen? Als u merkt dat uw energie niet genoeg is om de dag 
goed door te komen is het belangrijk dit samen met uw naasten te bekijken. Realiseert u zich 
dat u soms dingen automatisch doet en het liefst alles achter elkaar? Soms lijkt dat handig, 
maar het zorgt wel voor een flinke piekbelasting.”

“Dingen die u met uw naasten kunt bespreken zijn: past de plek waar ik nu woon bij mijn 
gezondheid? Heb ik genoeg balans in het doen van zware klussen zoals stofzuigen en rustige 
dingen zoals even de krant lezen? Hoe kan ik het in een schema door de week plannen? Als 
ik het eten voorbereid, kan een huisgenoot het koken staand afmaken achter het fornuis?”

Goed om te weten is dat u gewoon een afspraak kunt maken bij de ergotherapeut bij u in de 
buurt wanneer u hier zelf niet uitkomt. Lukt het u niet om uw hulpvraag 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 vertellen we hoe meneer 
Engbers zijn probleem met het huishouden heeft opgelost.

Reacties op deze column zijn altijd welkom op column@hofvantwente.nl 



Voornemen ambtshalvewijziging 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. 
 

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)

 Ontvangen op
Holterweg 30, Markelo
het kappen van bomen       12 januari 2023
Prinsendijk ongenummerd, 
Diepenheim
het kappen van vier bomen 13 januari 2023
Diekink 5, Markelo
het kappen van een walnotenboom         
   16 januari 2023
Potdijk ongenummerd t.h.v. 
huisnummer 5, Markelo
het kappen van bomen 17 januari 2023
Stokkumerweg ongenummerd, 
Markelo
het kappen van zeven eiken         
   17 januari 2023
Stationsweg t.h.v. huisnummer 24, 
Markelo
het kappen van een eik 18 januari 2023
Raadhuisstraat 34, Diepenheim
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling                4 januari 2023
de Bunte 40, Bentelo
het verbouwen van een woning         
   10 januari 2023
Oude Postweg 29, Ambt Delden
het plaatsen van tijdelijke woonunits         
   11 januari 2023
Buitenhof 11, Bentelo
het aanleggen van een uitrit         
   11 januari 2023
Lintelerweg 1, Goor
het plaatsen van een erfafscheiding         
   13 januari 2023
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Verleende Omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

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

Reactie tot

Beldsweg 4, Ambt Delden
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling             25 februari 2023
Larenseweg 33, Markelo
het bouwen van een woning    
                            25 februari 2023
Entersestraat ongenummerd, Goor
het bouwen van een bedrijfspand en het 
aanleggen van een uitrit     28 februari 2023
Javastraat 2, Goor
het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit   
                    2 maart 2023
Goorseweg nabij huisnr. 55, 
Markelo
het kappen van een eik           2 maart 2023

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 
Gorsveldweg 6a, Hengevelde
het verbouwen van een stal tot vier recrea-
tie-appartementen

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage 

Niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep

Proodsweg 3 en 3a, Ambt Delden
het plaatsen van een mono-mestvergister

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 Kindercarnavalsoptocht op 18 
februari 2023. In verband hiermee worden 
op 18 februari 2023 van 08.00 uur tot 
14.00 uur de volgende wegen afgesloten 
voor alle bestuurders in beide richtingen en 
zal een parkeerverbod worden ingesteld 
aan beide zijden van de:
-  De Reigerstraat, voor zover gelegen tussen 
de Bernardstraat en de Strampenstraat;

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.

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 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 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.

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 persoon die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit niet gedaan. Wij hebben 
een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid 
gegeven. Daarom heeft ons college besloten de volgende persoon uit te schrijven uit de basisad-
ministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend. 

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

Datum
besluit

Naam

Z.L. Horváth19 januari 2023 

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 5 januari 2023 

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure                            

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze  

Reactie tot

Proodsweg 3, Ambt Delden
het plaatsen van een mono-mestvergister 
met een WKK-installatie          8 maart 2023

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Katiersweg 6, Bentelo
het inzetten van een mobiele puinbreek-
installatie, in de periode van 
2 februari 2023 t/m 2 mei 2023

Vervolg
-  Bernardstraat, voor zover gelegen tussen 
de Cramerstraat en de Willem Alexander-
straat.

Tevens zal een parkeerverbod worden in-
gesteld aan beide zijden van de
- Spoorstraat;
- Stationsweg;
- Dr. Gewinstraat;
-  Zuiderhagen, voor zover gelegen tussen 
de Dr. Gewinstraat en de Hengelosestraat;

-  Langestraat, voor zover gelegen tussen 
de Hengelosestraat en de Nieuwstraat 
(17-01-2023)

Markelo
-  Vergunning toneelavonden met loterij op 
17, 18, 19, 24 en 25 februari 2023 en op 
3 en 4 maart 2023, Stokkumerweg 40a 
(18-01-2023)

Hof van Twente
-  Collectevergunning, Stichting Hartekind in 
de periode van 5 t/m 11 februari 2023 (17-
01-2023)

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

GYMVERENIGING MARKELO ZOEKT 
TRAINER VOOR 50-PLUSSERS

Ben jij de gedreven vrijwilliger die 
de 50+ dames en heren graag in be-
weging houdt? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
                                                                 
Omschrijving vrijwilligerswerk
Een keer per week geef je beweeglessen 
aan een groep enthousiaste 50+ers die fit 
en gezond willen blijven.

Jouw profiel
Je hebt affiniteit met de doelgroep 50+ en 
je enthousiasme en motiverende manier van 
lesgeven maakt hen ook enthousiast. Ervaring 
met het geven van gymles is een vereiste. 

Werkuren per week/maand 
Iedere woensdagochtend van 08.30 tot 
10.30 uur.

Wij bieden 
•  Een enthousiaste groep sporters die 

waardeert dat je er bent. 
• Vrijwilligersvergoeding in overleg.

Doelstelling van de organisatie 
Bij ons staat bewegen centraal voor jong 
en oud. Bewegen is gezond en goed voor 
de lichamelijke ontwikkeling. Binnen onze 
gymnastiekvereniging streven wij naar per-
soonlijke doelen, welke op een ontspannen 
maar uitdagende manier haalbaar zijn. 
Naast de sportieve gebeurtenissen is er 
uiteraard ruimte voor ontmoeting en contact. 

Datum
besluit

Naam

Z. Ganyi 

D. Ganyi

20 januari 2023

20 januari 2023

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 

Onbekend 

20 januari 2023

20 januari 2023


