
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 18 oktober 2022 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
335098 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
11 oktober 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

332421 Straatnaamgeving De 
Breuker in Goor 

Tepper, Annemiek 
 

Besloten is aan het gebied tussen de 
Schoolstraat en de Spoorstraat de straatnaam 
"De Breuker" toe te kennen 
 

331973 Septembercirculaire 2022 te Molder, Jeroen 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de effecten van de 

septembercirculaire gemeentefonds 
2022 en de gemeenteraad te informeren 
door middel van een raadsbrief. 

2. de budgettaire uitwerking mee te nemen 
in de jaarrekening 2022 en de 1e 
bestuursrapportage 2023. 

 
330608 Beslissing op bezwaar 

omgevingsvergunning 
kappen bomen Noordwal 
72, Delden 

Jonker-Raanhuis, Marion 
 

Besloten is: 
1. het advies van de commissie 

bezwaarschriften over te nemen. 
2. de bezwaarschriften ongegrond te 

verklaren. 
3. de bestreden besluiten in stand te laten. 
4. betrokkenen schriftelijk te informeren 
5. elders drie bomen te herplanten 
 

324978 Bestemmingsplan "Goor, 
herziening Wijnkamp 
26/Rozenstraat" 

Klieverik, Koen 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan ‘Goor, herziening 

Wijnkamp 26/Rozenstraat’ gewijzigd 
vast te stellen zoals vastgelegd in het 
GML-bestand 
NL.IMRO.1735.GOxWijn26Rozenstr-
VS10. 

2. de ‘Zienswijzennotitie 
ontwerpbestemmingsplan Goor, 
herziening Wijnkamp 26/Rozenstraat’ 
vast te stellen. 

3. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
o_NL.IMRO.1735.GOxWijn26Rozenstr-
VS10. 

4. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 



332350 Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, Larenseweg 38 
Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Larenseweg 38 

Markelo" gewijzigd vast te stellen zoals 
vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxLarenseweg38-
VS10; 

2. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
NL.IMRO.1735.BGxLarenseweg38-
VS10; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. 
5. de ingediende zienswijze niet over te 

nemen, overeenkomstig het bepaalde in 
de zienswijzennotitie; 
 

309887 Aanwijzen gemeentelijke 
monumenten 

ter Braak, Rick 
 

Besloten is: 
1. de boerderij aan de Kolhoopsdijk 10 in 

Markelo aan te wijzen als gemeentelijk 
monument 

2. de boerderij aan de Rapperdsweg 5/5a 
in Ambt Delden aan te wijzen als 
gemeentelijk monument 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 25 oktober 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

 
 


