
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 augustus 2018 

Aanwezig: 
drs. W.J.H. Meulenkamp (voorzitter) 
P. van Zwanenburg 
mr. A.M. Ouwehand, loco-secretaris 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
H.J. Scholten 
drs. D. Lacroix 
 
 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1. 0697579 - De besluitenlijst 
van de vergadering van B&W 
d.d. 31 juli 2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

A.2 0695024 - De besluitenlijsten 
van de vergaderingen van 
B&W d.d. 10 en 12 juli 2018 

Zweers, 
Monique  

Besloten d.d. 7 augustus is:  
a. de op 17 juli 2018 vastgestelde besluitenlijst van 

de vergadering van 12 juli 2018 in die zin te 
herroepen dat de besluitenlijst overeenkomt met 
het feitelijk door het college genomen besluit.  

b. het besluit t.a.v. de keuze uitvoeringsvariant 
Gijmink op de besluitenlijst van 12 juli 2018 als 
volgt te formuleren: 
"Besloten d.d. 12 juli 2018 is over de 
bodemsanering, met inachtneming van het advies 
van de werkgroep bomen Gondalaan e.o. en na 
consultatie van de gemeenteraad: 
1. in te stemmen met behoud van 7 bomen aan 

de zuidzijde en verwijdering van 13 bomen 
aan de noordzijde van de Haaksbergerweg, 

2. in te stemmen met behoud van circa 65 
bomen en verwijdering van circa 9 bomen 
aan de Gondalaan/Oude Haaksbergerweg, 
onder voorbehoud van circa 15 bomen in het 
tracé tussen de J.M. de Bruijnstraat en de 
Meidoornstraat, 

3. in principe bereid te zijn tot het nemen van 
een verkeersbesluit (bijv. éénrichtingsverkeer) 
voor één of meerdere delen van de 
Gondalaan als gevolg van behoud van een 
tweezijdige laanstructuur" 

 

C.1 0676920 - Beslissing op 
bezwaar gericht tegen de 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een tijdelijk 
zonnepark op het perceel 
Holtdijk ong. te Goor 
 

Beernink, 
Erna 

Besloten is: 
1. de adviezen van de commissie bezwaarschriften 

(kenmerknummer 2017-063) niet over te nemen; 
2. het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren; 
3. betrokkenen schriftelijk te informeren 

 

 
 

 
Vastgesteld d.d. 13 augustus 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de loco-secretaris,   de loco-burgemeester, 
 
 
Y.M. Haafkes-Klein Snakenborg H.J. Scholten 


