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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

De hulp van de gemeente 
verandert: 
Wat kunt u zelf doen?

‘Jij en wij(k) aan zet!’ 

•  Liesbeth de Boer is wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo 
   en het buitengebied dat bij die kernen hoort
   Werkdagen: ma-di-do-vr
• Johan Vruwink is wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, 
   Hengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort  

•  Tonnie Jansen is technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente
    Werkdagen: ma-di-wo-do

Een fijne leefomgeving maak je samen!

Met onze inwoners werken we graag samen aan een fijne leefomgeving. In 2022 heeft u 
hier op veel manieren weer gehoor aangegeven. Uw ideeën zijn omgezet in daden, waar-
aan vaak veel handen hebben meegewerkt!

Zo zijn er weer speeltuintjes opgeknapt. Het plantsoen voor uw deur is misschien met uw 
bijdrage biodiverser gemaakt. En met uw hulp is op veel plekken zwerfafval opgeruimd. 
Zomaar een paar voorbeelden waarvoor een aantal van u in het zonnetje zijn gezet.

Weet u ook iemand die het verdient om in het zonnetje gezet te worden?
Neem dan contact op met ons. 
Dit kan door een mailtje te sturen naar info@hofvantwente.nl
U kunt ons ook een whatsapp bericht sturen; 06-57813491

Wist u dat u meldingen, van bijvoor-
beeld een losse stoeptegel of defecte 
lichtmast, ook via WhatsApp kunt 
doorgeven? Het is voor ons prettig 
wanneer u een foto meestuurt. Als u 
een terugkoppeling wilt ontvangen
dan verzoeken wij u ook uw email-
adres erbij te vermelden. 
Het WhatsAppnummer hiervoor is: 
06-57813491.
Algemeen telefoonnummer gemeente: 
0547-858585

Hof van Twente kleurt 
groen: 5169 bomen erbij

De natuur in Overijssel heeft er in 
totaal meer dan 57.000 bomen bij 
gekregen. In de gemeente Hof van 
Twente zijn dat er maar liefst 5169. 
Deze bomen zijn eerder dit jaar door 
inwoners van de gemeente Hof van 
Twente aangevraagd en worden 
uitgedeeld tijdens de Boomdeeldag 
op zaterdag 14 januari 2023. 

Boomdeeldag in Hof van Twente
Hof van Twente is één van de locaties op de 
eerste Boomdeeldag, zaterdag 14 janua-
ri. Het project Natuur voor Elkaar (van de 
provincie Overijssel) gaf inwoners voor de 
zomer de kans om tegen een kleine vergoe-
ding bomen en bosplantsoenplanten aan te 
vragen. De provincie organiseert deze ac-
tie samen met Landschap Overijssel en 17 
deelnemende gemeenten: Almelo, Borne, 
Deventer, Enschede, Zwartewaterland, Hel-
lendoorn, Steenwijkerland, Wierden, Har-
denberg, Hof van Twente, Rijssen-Holten, 
Raalte, Olst-Wijhe en de regio Noord Oost 
Twente. Deze herfst en winter is het zover: 
het plantgoed wordt door de deelnemers 
opgehaald tijdens de Boomdeeldagen en 
op hun eigen grond geplant. 

Gedeputeerde Ten Bolscher is enthousiast: 
“Met de Boomdeeldagen leveren we sa-
men een enorme bijdrage aan het verster-
ken van onze natuur en het landschap. Met 
de 57.849 bomen die we nu in totaal in de 
provincie uitdelen, komen we weer een stap 
dichterbij ons doel van 1,1 miljoen nieuwe 
bomen in Overijssel!”

Iedereen een boom
De provincie Overijssel is in 2019 gestart 
met het project ‘Iedereen een Boom’. In dit 
project is het doel om 1,1 miljoen nieuwe 
bomen in Overijssel te planten. Samen met 
andere partijen organiseert de provincie 
diverse acties mét inwoners om bomen te 
planten. De Boomdeeldagen horen hier ook 
bij. Inwoners die een boom planten, kunnen 
deze aanmelden via www.iedereeneen-
boom.nl. Sinds de start van het project zijn 
er al 330.021 nieuwe bomen geplant.

Subsidies voor meer groen
Sinds 2020 enthousiasmeren de provincie 
Overijssel en Landschap Overijssel groepen 
inwoners om hun leefomgeving te vergroe-
nen door landschapselementen (zoals stru-
weelheggen, houtwallen en poelen) langja-
rig te beheren. Gedeputeerde Ten Bolscher: 
“In de praktijk merken we dat het voor gro-
epen inwoners vaak te veeleisend of te hoog 
gegrepen is om voor een periode van 20 tot 
30 jaar een plan voor langjarig landschaps-
beheer te maken. Daarom ondersteunen 
we deze groepen in het organiseren en uit-
voeren van landschapsbeheer.” De provin-
cie werkt binnen deze subsidie samen met 
Landschap Overijssel. 
https://www.overijssel.nl/loket/subsidies/

Misschien loopt u al een tijdje rond 
met de vraag: Hoe kan ik mijn ei-
gen huishouden weer wat beter op 
orde krijgen? Die vraag hebben we 
natuurlijk allemaal wel eens. Soms 
lukt dit al langere tijd niet meer goed 
door bijvoorbeeld ziekte, verminder-
de conditie of het ouder worden. 

Eigen kracht
Als gemeente helpen wij u graag. We onder-
steunen u allereerst om (zo mogelijk) zelf uw 
probleem op te lossen en u weer in uw eigen 
kracht te zetten. Voor het doen van het huis-
houden vragen we u bijvoorbeeld eerst zelf te 
kijken of u, met hulp van uw familie of naasten, 
het probleem kunt oplossen. Wanneer u zelf 
schoonmaakhulp kunt regelen, dan vragen wij 
u daarvoor te zorgen. Dat zorgt ervoor dat u 
snel uw dagelijks leven weer op kunt pakken en 
het zorgt ervoor dat u zelfstandig verder kunt.  

Oplossing in uw directe omgeving
Lukt het u niet om het zelf of samen met uw 
naasten uw huishouding te verzorgen? Dan 
kunt u contact opnemen met het team Wmo 
van de gemeente  (telefoonnummer 0547-
858585). Onze collega’s gaan dan met u 
in gesprek om te horen wat uw vraag aan 
ons is. Ze zullen daarbij ook vragen hoe het 
verder met u gaat in het dagelijks leven. In 
dit gesprek gaan ze samen met u nadenken 
hoe uw probleem, met bijvoorbeeld het doen 
van het huishouden, kan worden opgelost. 
Dingen als uw algemene gezondheid, uw 
woonsituatie, werk- en gezinssituatie zullen 
dan eveneens besproken worden. Samen 
met u wordt gekeken of er snelle oplossingen 
zijn te bedenken in en met uw naaste kring. 
Vaak zijn er ook oplossingen mogelijk door 
bijvoorbeeld mensen van de welzijnsorgani-
satie Salut of andere welzijnsorganisaties in 
te schakelen. Ook wordt gekeken naar din-
gen die u zelf al kunt doen, zoals een training 
volgen of het aanschaffen van hulpmiddelen. 

Maatwerkoplossing
Soms komt u er, samen met de medewerker 
van Team Wmo, achter dat u het niet op “ei-
gen kracht” redt. Dan gaat de medewerker 
van Team Wmo een melding voor u inboe-
ken. Dat betekent dat er na dit telefoonge-
sprek een keukentafelgesprek met u zal 
worden ingepland met een consulent. Zo’n 
keukentafelgesprek vindt meestal plaats bij u 
thuis, zodat we samen kunnen kijken hoe een 
mogelijke oplossing past in uw woonsituatie. 
Ook hierbij kijken we naar alle mogelijke 
oplossingen en dus ook naar de oplossingen 
die u mogelijk zelf kunt regelen. Want naast 
maatwerkoplossingen weten wij als gemeen-
te dat er veel meer mogelijk is. Daar helpen 
we u graag mee! De komende weken zullen 
we u hier meer over vertellen in deze rubriek, 
aan de hand van een interview met onze 
wethouder Hannie Rohaan en een aantal 
mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. 

Extra energietoeslag 

Huishoudens die in 2022 op maximaal 120% 
van het sociaal minimum leefden en in 2022 
de energietoeslag toegekend kregen, ontvan-
gen een extra toeslag van 500 euro. Heeft 
u de Energietoeslag 2022 aangevraagd en 
ontvangen, dan krijgt u deze extra toeslag 
eind januari 2023 rechtstreeks. Hiervoor 
hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen! 

Het ministerie werkt aan de Wet energie-
toeslag 2023. Hoe deze wet eruit komt te 
zien, is nu nog niet bekend. Zodra er meer 
informatie is, dan communiceren wij dat via 
www.hofvantwente.nl, social media en het 
Hofweekblad. 

Nieuw jaar, nieuwe plannen, stappen zetten!
2023 staat voor de deur en daarmee gaan we alweer het vijfde jaar in dat we als erfcoaches 
actief mogen zijn in de gemeente Hof van Twente. In de afgelopen jaren hebben we op ruim 
250 (agrarische) erven in het buitengebied meegedacht over de toekomst. Waar wilt u als on-
dernemer over vijftien jaar staan en wat moet er gebeuren om daar te komen? 

Als we vertellen over ons werk als erfcoach krijgen we vaak de opmerking dat we wel druk zullen 
zijn geweest in het afgelopen half jaar. Gelukkig moeten we deze vraag ontkennend beantwoor-
den. Niet alleen het laatste half jaar, we zitten al zo lang we in de Hof actief zijn, volop in het werk.

Bij het in stand houden en ontwikkelen van een boerenerf komt veel kijken. Daarbij lijkt het 
alsof de stikstofproblematiek alle ontwikkelingen tot stilstand liet komen. Toch zien we juist in de 
afgelopen periode dat ondernemers niet stil blijven zitten, maar blijven nadenken over nieuwe 
plannen voor het erf. De thema’s asbest, verduurzaming, wonen, vergroening, bedrijfsbeëindi-
ging en financiën komen tijdens onze gesprekken met regelmaat naar voren. We staan op punt 
A en we willen graag naar punt B, maar hoe kunnen we daar het beste komen? 

Met de ervaring die we als erfcoaches in de afgelopen jaren hebben opgedaan, weten we dat 
het proces om van A naar B te komen dynamisch kan zijn. Ideeën moeten rijpen, het gezin moet 
op één lijn komen, pijnlijke beslissingen vragen om meer tijd of de benodigde financiën en ver-
gunningen zijn nog niet binnen. Is dat een reden om het bijltje erbij neer te gooien? Nee, want 
zolang u stappen blijft zetten, bent u nog steeds onderweg van punt A naar punt B. 

Als erfcoaches kunnen we in het proces van 
stappen zetten betrokken worden. We denken 
mee met uw plannen, stellen kritische vragen 
en leggen de eerste contacten met de gemeen-
te of andere instanties, kortom we helpen op 
weg. Soms haken we op een later moment nog 
weer een keer aan als er nieuwe vragen zijn of 
als een proces stil dreigt te vallen. 

Ook voor 2023 geldt: Als u stappen wilt zet-
ten, staan wij tot uw beschikking. De eerste 
stap kan een telefoontje naar de erfcoach zijn!  

Hendry van Ittersum 
06-57059830

hvanittersum@stimuland.nl

Babke Roeterdink
06-13488967

broeterdink@stimuland.nl
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Vervanging Brug Langenhorsterweg, Ambt Delden
Het verkeer op de Langenhorsterweg kruist de Twickelervaart met een ver-
keersbrug. De brug stamt uit de jaren 50 en is aan vervanging toe. De  ge-
meente Hof van Twente vervangt de huidige brug door een nieuwe brug. 
Vanaf half januari 2023 starten de werkzaamheden die acht weken duren. 
De brug is dan niet bereikbaar voor verkeer. Daarvoor wordt een omlei-
dingsroute ingesteld. Percelen in de omgeving blijven bereikbaar.  

Het afgelopen jaar is door de gemeente hard gewerkt aan het ontwerp voor de brug. In het 
ontwerp is rekening gehouden met het milieu door hergebruik van materialen en verminde-
ring van CO2 uitstoot. Samen met Nepocon B.V. en Van Heteren B.V. is gekeken hoe dit op 
de juiste manier gedaan kan worden. 
Gerecyclede en hergebruikte materialen
Gezocht is naar milieuvriendelijkere alternatieven voor zand, grind en cement. Waar moge-
lijk krijgen deze materialen een tweede leven. Zoals bijvoorbeeld het brugdek en de brug-
genhoofden. Het beton wordt gemaakt van gerecycled beton waardoor het brugdek  50% 
milieuvriendelijker is. Ook krijgen damwanden een tweede leven. 
Start werkzaamheden en bereikbaarheid
De kabels en leidingen zijn in kaart gebracht en een waterleiding vernieuwd en verplaatst. 
Het ontwerp is klaar. Vervolgens begint de sloop en bouw van de brug. De rijbaan wordt 
verwijderd, en de oude brug gesloopt. Daarna wordt de nieuwe brug geplaatst en afge-
werkt en krijgt de oude rijbaan een nieuwe asfaltlaag

De werkzaamheden starten half januari en duren 8 weken. De omgeving van de brug is dan 
niet bereikbaar. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. Percelen blijven normaal be-
reikbaar. De gemeente doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie of vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met projectleider Rick Wopereis. Rick is 
tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per mail: 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

MAN (65+) ZOEKT VROLIJKE, 
VRIENDELIJKE EN RUSTIGE 
TUINKABOUTER 
Hou jij van samenwerken en gezel-
ligheid? Ben je vriendelijk, rustig en 
geduldig van aard? En praat jij plat 
en kun je mollen vangen? 
Dan ben jij misschien wel hét 
geschikte maatje voor onze cliënt.                                                                 

Omschrijving vrijwilligerswerk
Onze vriendelijke cliënt is gepensioneerd 
en houdt heel erg van tuinieren.  Dit heeft hij 
zijn hele leven al gedaan en nu tuiniert hij bij 
ons op de kinderboerderij. Idee is dat jullie 
samen, als maatjes, een ‘eigen’ stukje tuin 
gaan onderhouden. Meneer is verbonden 
aan Goor en praat hier graag over. Omdat 
hij zich moeilijk verstaanbaar kan maken, is 
geduld een schone zaak. Leuk contact met 
meneer is belangrijker dan het resultaat.

Jouw profiel
•  Je hebt affiniteit met mensen met een ver-

standelijke beperking

•  Je bent geduldig, vriendelijk en rustig van 
aard

• Je houdt ervan een praatje te maken
•  Je hebt affiniteit met tuinieren en beschikt 

over een beetje kennis op dit gebied

Werkuren per week/maand 
Op maandag- of vrijdagochtend, bij 
droog weer. 

Wij bieden 
•  Veel gezelligheid binnen een vrolijk en 

enthousiast team
• Lekkere koffie
•  Professionele machines en materialen 

om mee te werken
• Vrijheid in de werkzaamheden
• Leuke uitjes met cliënten
•  Een mooi kerstpakket en regelmatig 

een attentie
•  Werken in een prachtige tuin op een 

schitterende locatie met de leukste men-
sen! (facebook: Aveleijn het Kukelnest)

Doelstelling van de organisatie 
Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. 
Deze laten uitkomen is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Vanuit de missie leven vol 
betekenis helpen we mensen met een ver-
standelijke beperking en/of een lage soci-
ale redzaamheid de volle rijkdom van het 
leven te ervaren. We zien eigen kracht en 
denken in oplossingen. We werken dage-
lijks vanuit onze kernwaarden Ontmoeten, 
Ontwikkelen en Ondersteunen.

BEKENDMAKINGEN4 JANUARI 2023

VERANDERT ER IETS IN UW BUURT?                                                              

Benieuwd wat er bij u in de buurt speelt? 
‘Berichten over uw buurt’ is een service van 
de rijksoverheid. Hiermee vindt u gemak-
kelijk de laatste officiële bekendmakingen 
over uw buurt. 

Dat zijn bekendmakingen door de 
gemeente, zoals hieronder, maar ook 
van bijvoorbeeld de provincie of het 
waterschap. Als u zich aanmeldt voor de 
gratis e-mailservice, dan krijgt u vanzelf be-
richt als er in uw buurt iets gaat 
veranderen. 
U vindt deze service op: 
www.overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt

Bomenverordening Hof van 
Twente 2022 vastgesteld                                

De gemeenteraad van de gemeente Hof van 
Twente heeft op 13 december 2022 de Bomen-
verordening Hof van Twente 2022 vastgesteld. 

De bomenverordening is aangepast en vol-
doet hiermee aan de huidige wet- en regel-
geving. De grens van de bebouwde kom 
‘houtopstanden’ is ook vastgesteld. 

Binnen én buiten die komgrens is de ge-
meente bevoegd gezag en daarbuiten ook 
de provincie. Wilt u weten of u een omge-
vingsvergunning ‘activiteit kappen’ nodig 
hebt, raadpleeg dan de verordening.

De tekst van de verordening, de bijbehoren-
de toelichting, de kaarten met de begren-
zing van de bebouwde kom kunt u raadple-
gen op Overheid.nl.

De verordening treedt in werking na plaat-
sing op Overheid.nl

College van burgemeester en wethouders. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Bentelo, herziening 
Grondhuttenweg 2c

Van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 
2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ben-
telo, herziening Grondhuttenweg 2c’ voor 
een ieder ter inzage.

Er is een plan ontwikkeld om op de gronden 
achter de woning aan de Kastanjestraat 33 
in Bentelo een nieuwe vrijstaande woning 
te realiseren. Deze ontwikkeling past niet bij 
recht binnen het geldende bestemmingsplan. 
Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch 
mogelijk te maken is deze herziening van het 
bestemmingsplan opgesteld.

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.
ruimte l i jkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1735.BNxGrondhwg2c-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
Rijssenseweg 4, Markelo
het kappen van een walnotenboom                           
           15 december 2022
Luttekeveldweg 13, Markelo
het kappen van een eik 16 december 2022
Leusmanweg 6, Markelo
het herstellen en restaureren van een 
schaapskooi            2 december 2022
Oude Sluisweg, Diepenheim (langs 
de Schipbeek)
het kappen van bomen 
(populieren en berken)  20 december 2022
Klavermaten 4, Goor
het vergroten van een bedrijfspand  
          13 december 2022
Twickelerlaan 9, Ambt Delden
het verbouwen en vergroten van een woning
           30 november 2022

Vervolg                             Ontvangen op
Meidoornstraat ong. 
(hoek Wilgenstraat), Goor
het bouwen van een wooncomplex met dag-
besteding en twee bergingen                          
           16 december 2022
Bolscher ongenummerd, 
Hengevelde (kavel 59)
het bouwen van een woning 
            19 december 2022
Spoorstraat 28 en 30, Goor
het vastleggen van het huidig gebruik ten be-
hoeve van kamergewijze verhuur
                       21 december 2022
Winterkamperweg 28, Markelo
het kappen van 15 beuken       
           28 december 2022
Leusmanweg 16, Markelo
het kappen van een eik    28 december 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen
(regulier)                                         

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

Reactie tot
Secr. Engelbertinkstraat 7, 
Ambt Delden
het bouwen van een kapschuur         
   28 januari 2023
langs de Oude Borculoseweg, 
Diepenheim
het kappen van drie eiken  
(herplantverplichting)   28 januari 2023
achter het adres De Berken 4, Delden
het kappen van een eik        31 januari 2023
Zomerweg ongenummerd, Ambt 
Delden
het kappen van twee eiken 
(herplantverplichting)    1 februari 2023
Kuipersweg 1 a, Ambt Delden
het verbouwen van een woning         
    1 februari 2023
Beckumerweg ongenummerd, Delden
het kappen van een beuk 
(herplantverplichting) 2 februari 2023
Twikkelerweg ong. 
(nabij huisnummer 29), Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouwen 
   28 januari 2023
Klavermaten 25, Goor
het bouwen van een bedrijfsunit  
   3 februari  2023

Vervolg                                    Reactie tot
Pluimersdijk 6, Diepenheim
het kappen van een beuk  3 februari 2023
Holtdijk 3, Markelo
het vergroten en verhogen van een 
ligboxenstal  3 februari 2023
Oude Sluisweg, Diepenheim
het kappen van 23 populieren en het 
afzetten van berken (herplantverplichting) 
   3 februari 2023
Langestraat 69 b, Delden
het aanleggen van zonnepanelen 
op het dak   4 februari 2023
Spanjerstraat 9, Delden
het plaatsen van een warmtepomp en 
airco-units   9 februari 2023

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Dijkerhoekweg 7, Markelo
het wijzigen van het gebruik van een stal
Hengevelderweg 11, Diepenheim
het bouwen van een bijgebouw

Melding Activiteitenbesluit                            

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Twikkelerweg 4, Markelo
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem
de Schipbeek 7, Delden
het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem 
Kanaaldijk 2 b, Ambt Delden
het veranderen van het bedrijf
Stovelerweg 1, Ambt Delden
het veranderen van de activiteiten

Intrekken 
omgevingsvergunning (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening 
                                      Reactie tot
Slotsweg 23, Hengevelde
het intrekking van de omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets voor het houden van 
vleesstieren  31 januari 2023



www.hofvantwente.nl

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.

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

Diepenheim
-  Standplaatsvergunning aardappelen, 
groente en fruit op elke donderdag in

  2023, Plein onder de Platanen 
  (22-12-2022)

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.  

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

Informatie om te reageren Vevolg
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 Gemeente Hof van Twen-
te, 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.  

Verleende vergunning 
uitgebreide procedure

Als u wilt reageren, zie informatie 
Beroep/Voorlopige voorziening
-  Alcoholwetvergunning ’t Brookhoes, Jan 
Broezeplein 1 in Markelo (23-12-2022)

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

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

- Rijssenseweg 21 Markelo (28-12-22)
- Rijksweg 12 Ambt Delden (28-12-22)

Uitnodiging 
Nieuwjaarsreceptie

In 2022 is er veel veranderd in de wereld om ons heen. Er zijn  
veel onderwerpen die onze aandacht vragen. Gelukkig bruist 
onze samenleving van de ideeën. De nieuwe gemeenteraad 
en het college hebben mooie plannen om die ideeën verder 
te ontwikkelen, samen met inwoners en ondernemers. Naar 
elkaar luisteren, samen de schouders eronder zetten en naar 
elkaar omzien: dat is Hof van Twente!
 
Om het jaar 2023 goed te starten, nodigen wij u van harte uit 
voor onze nieuwjaarsreceptie. Voor ons een mooi moment 
om samen met u kort terug te blikken op de afgelopen jaren, 
maar vooral vooruit te kijken naar het jaar dat komen gaat. 
U bent van harte welkom op donderdag 5 januari 2023 van 
19.30 tot 21.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis.

Het programma is als volgt

19.30 uur Ontvangst
19.45 uur Opening en nieuwjaarstoespraak door  
 burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel
20.00 uur Huldiging van de (sport-)kampioenen 2021  
 en 2022 door wethouder Harry Scholten
20.15 uur Informele voortzetting met muzikale  
 omlijsting door The Apollo BigBand
21.30 uur Einde nieuwjaarsreceptie 2023

We ontmoeten u graag op 5 januari 2023! 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente.


