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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 
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl 
(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 digita-
le meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding 
of via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. U kunt daar-
bij 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

Verklein de kans op woning-
inbraak tijdens uw vakantie

De zomervakantie komt eraan. Twee jaar na het uitbreken van de 
corona-epidemie staan we te popelen om weer als vanouds op 
vakantie te gaan. We zijn ons er dan niet altijd van bewust dat de 
kans op woninginbraken in de zomerperiode toeneemt. 

Daarom delen we graag een aantal inbraakpreventietips:
- Leg kostbare spullen uit het zicht
- Laat een lamp aan 
- Sluit alle ramen
- Doe de voor- en achterdeur op slot 

Beveilig uw huis tegen inbrekers 
Wilt u uw huis beter beveiligen tegen inbrekers? Dit kunt u doen:
-  Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren 
- Plaats een anti-inbraakstrip bij uw voor- en achterdeur
-  Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een 
  bewegingssensor 
-  Zorg dat u makkelijk kunt zien wie er voor uw deur staat. 
  Bijvoorbeeld met een deurspion of camera

Heeft u struiken rondom uw huis? Snoei deze kort, zodat uw huis 
voor buren en voorbijgangers goed te zien is. U kunt een Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) certificaat krijgen voor uw wo-
ning. Een beveiligingsexpert controleert dan of uw woning goed 
is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen aanbevelen als dat 
nodig is. Voor meer informatie ga naar www.politiekeurmerk.nl.

Registreer uw spullen 
Lukt het een inbreker toch om uw huis binnen te dringen, dan wilt 
u uw spullen natuurlijk zo snel mogelijk terug. Als u uw waarde-
volle spullen vooraf registreert, is de kans groter dat u ze na een 
inbraak weer terugkrijgt. Bovendien helpt uw registratie bij het 
opsporen van de daders. Op www.stopheling.nl leest u hoe u 
spullen kunt registreren. 

Help ook mee aan een veilige buurt 
Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten als u 
voor langere tijd weg bent. Ook kunt u deelnemen aan een buurt-
preventie WhatsAppgroep (als hier gebruik van wordt gemaakt 
in uw wijk). Voor meer informatie over buurtpreventie WhatsApp-
groepen, neemt u contact op met de gemeente.

WINACTIE: Verliefd op het hart van Overijssel?

Win een van de activiteiten tijdens de Beleef-
week 1 t/m 8 oktober in en rondom Natio-
naal Park De Sallandse Heuvelrug. Vul het 
onderzoek in en laat weten of je trots bent 
op het hart van Overijssel. Maar bijvoorbe-
eld ook hoe je zelf voor het gebied zorgt

Wat vinden bewoners belangrijk?
Het is heel belangrijk om erachter te ko-
men wat bewoners zelf vinden. Wat zijn de 
mooiste en meest geliefde plekjes van onze 
bewoners? Zoals een van de bewoners uit 
Raalte al aangaf “Ik ga graag toeren op de 
brommer om nieuwe plekjes te ontdekken in 
de omgeving.”  Is wandelen favoriet of juist 
fietsen? En zijn bewoners betrokken bij de 
leefomgeving? “Ik ben ook heel benieuwd 
wat bewoners nu al doen voor de eigen om-
geving. Veel inwoners zetten zich vrijwillig 
in, bijvoorbeeld als gids of door afval op te 
ruimen. 

Zijn er nog meer of andere dingen waar inwoners zich voor zouden willen inzetten?” aldus Lilian Dieben, 
coördinator educatie en communicatie van IVN Natuureducatie. Dat soort vragen staan in het bewoner-
sonderzoek. Inwoners van de gemeentes Hof van Twente, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Raalte, 
Ommen en Rijssen-Holten zijn uitgenodigd om het onderzoek in te vullen. 

Advies
De uitkomsten worden gebundeld in een advies. Dat advies helpt de 18 partners in het gebied om re-
kening te houden met wat bewoners belangrijk vinden in het gebied en hoe zij meer betrokken kunnen 
worden.

https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/
nationaal-park-/wat-is-een-nationaal-park/bewonersonderzoek/ 

Van Kollaan (tussen Kerkstraat 
en Herman Heijermansstraat) 
1 dag afgesloten 
op donderdag 28 juli 2022

De firma Antea gaat de rioolaansluiting van de parkeerplaats van 
de Jumbo aansluiten. In verband met de werkzaamheden wordt de 
Van Kollaan voor het doorgaande verkeer afgesloten op donderdag 
28 juli. Het gaat om het deel vanaf de Kerkstraat tot aan de Herman 
Heijermansstraat. Het verkeer wordt omgeleid.  De omleidingsrou-
te wordt met borden aangegeven. Aanwonenden, hulpdiensten en 
openbaar vervoer worden ingelicht over de wegafsluiting.

Zonder afspraak een coronavaccinatie halen is bin-
nenkort ook mogelijk bij de pop-up priklocatie in Hen-
gevelde.  Inwoners kunnen er ook terecht voor infor-
matie. De pop-up locatie staat bij Kulturhus De Marke, 
Bretelerstraat 16 op woensdag 27 juli van 13.30 uur 
tot 19.30 uur. 

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente klein-
schalig, laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo kri-
jgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om zich te laten vaccineren 
tegen corona. Bij de pop-up vaccinatielocaties kunnen inwoners zon-
der afspraak terecht voor informatie en een eerste, tweede, booster- 
(vanaf 18 jaar), of herhaalprik (vanaf 60 jaar). Op de website staat 
beschreven voor welke prik men in aanmerking komt: https://www.
ggdtwente.nl/actueel/nieuws/welke-coronaprik-kan-ik-halen 
Denk eraan legitimatiebewijs en een medisch 
mondkapje mee te nemen.

Informatiepunt
Belangrijk onderdeel van de pop-up vaccinatielocaties is het infor-
matiepunt. GGD-medewerkers staan klaar om mensen met vragen 
en twijfels te woord te staan. 

Kunt u niet op deze datum? Kijk op www.prikkenzonderafspraak.
nl. Op onze website staat een overzicht van alle GGD-vaccinatie-
locaties waar inwoners zich met en zonder afspraak kunnen laten 
vaccineren tegen corona: ggdtwente.nl/corona/corona-vaccina-
ties/de-corona-vaccinatie-locaties-en-openingstijden

Zonder afspraak een vaccinatie 
halen in de wijk

BEKENDMAKINGEN20 JULI 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)                    Ontvangen op

Spreeuwenstraat 21, Goor                                       
het bouwen van een erker                           7 juli 2022
Waterland 16, Delden
het plaatsen van een erfafscheiding             10 juli 2022
A. ten Hovestraat ongenummerd, Markelo
het kappen van bomen                           12 juli 2022
Waterstraat t.h.v. huisnummer 27, Goor
het kappen van twee sparren             14 juli 2022
Mossendamsweg 5, Goor                                              
het bouwen van een loods                                     4 juli  2022

Vervolg
Mossendamsweg ong. en Kooimaten ong., Goor                                      
het bouwen van twee loodsen              4 juli 2022
Sluisstraat ong. 
(voorheen perceel met huisnummer 22), Delden
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling   5 juli 2022
Bovenbergweg 10, Markelo
het wijzigen van het gebruik                 6 juli 2022  Markveldseweg 18, Diepenheim
het verbouwen van een schuur tot een woning              6 juli 2022
Brikkenweg 2, Markelo                                              
het realiseren van een mestvergister                        6 juli 2022
Hogedijk 3 a, Markelo                                             
het aanleggen een uitrit                                      7 juli 2022
Twickelerweg 17, Ambt Delden                                               
het realiseren van boerderijappartementen               8 juli 2022

GEVAAR NATUURBRANDEN DOOR DROOGTE

Wees extra alert en meld verdachte zaken 
direct bij 112

Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico 
dat dan een natuurbrand ontstaat is groter. Een 
natuurbrand kan zich in droge periodes snel en on-
voorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. 
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdien-
sten zijn in deze periode extra alert, maar vragen 
ook uw medewerking om de gevolgen van natu-
urbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur 
intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde ver-
stand en meld verdachte zaken meteen via 112.

Wat betekent dit voor u?

Stook geen vuurtje! 
•  In de maanden juni tot en met oktober geldt al een stookverbod. U mag dus niet meer stoken, zelfs als u een ontheffing van het stookver-

bod heeft. 
•  Van sommige terrein -of natuureigenaren mag u geen open vuur stoken in of bij de natuur. Dit kan ook gelden voor gebruik van vuur-

korven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk of koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Volg de 
aanwijzingen/geboden van de terrein- of natuureigenaren!

Wees alert
•  Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud 

de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
• Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
•  Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een 

emmer water.
• Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand. 

-  Rook liever niet in een natuurgebied. Doe je het toch maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Let op of er een 
rookverbod geldt

-  Gooi afval in de afvalbak. Als dat niet kan, neem het mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt, werkt als een 
vergrootglas en kan brand veroorzaken. 

-  Gooi ook geen kolen van de barbecue weg, die smeulen nog lang na. 
-  Let op waar u de auto parkeert. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. In droog, hoog gras kan dit brand 
veroorzaken. 

- Parkeer niet op bospaden zodat de brandweer altijd vrij baan heeft.  

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?
• Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, liefst naar de openbare weg.
•  Loop niet voor de brand uit maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden loop dan richting het 

oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt is dan het kleinst. 
• Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
• Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Vervolg
Koelertsweg 2, Markelo                                      
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling   11 juli 2022
Brinkweg 2, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw                11 juli 2022
Prinses Irenestraat 11, Markelo
het kappen van een den                            14 juli 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Plasdijk 18, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling          
                       20 augustus 2022 

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg 
Buitenhof 3 en 5, Bentelo
het bouwen van een twee onder één kap woning, het aanleggen van 
een uitrit en het plaatsen van een erfafscheiding   20 augustus 2022 
Goorseweg 7, Markelo
het vervangen van het glas en de luiken, het schilderen van de 
woning en het plaatsen van een vlaggenmast   20 augustus 2022
Goorsestraat ongenummerd, Hengevelde
het kappen van twee lindes (herplantverplichting) 23 augustus 2022
Potdijk 9, Markelo
het aanleggen van zonnepanelen in een veldopstelling             
                   23 augustus 2022                                                               
Markesingel 20, Hengevelde
het wijzigen van het gebruik 
(het starten van een bed & breakfast)        23 augustus 2022
Blokstegenweg 1 e, Ambt Delden
het legaliseren van het dempen van een kikkerpoel                   
      24 augustus 2022



Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  www.hofvantwente.nl

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Enterseweg 15, Goor
het starten van een bedrijf,  opslaan en snijden van glas en klein-
schalig uitvoeren van reparaties aan het eigen wagenpark

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, 
app 06-20894999 
of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

GASTVROUW/GASTHEER 
OP ERVE TICHELWAARK

Ben jij diegene die ervoor 
zorgt dat mensen zich 
welkom voelen, weet jij 
mensen de juiste informa-
tie te geven en vind je het 
leuk om het mensen naar 
hun zin te maken?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
In 2015 is Stichting Tichelwaark Theeschenkerij Rohaan gestart 
met het exploiteren van een Tichelmuseum in Markelo. Naast 
het museum boden we creatieve dagbesteding voor cliënten 
van zorgboerderij Aveleijn Rohaan. Begin 2022 is de crea-
tieve afdeling afgescheiden van het horeca/museum gedeelte 
en zijn de horeca-activiteiten uitgebreid.

De dagbesteding valt onder de verantwoordelijkheid van de 
begeleiders van Aveleijn, wat wij zoeken zijn vrijwilligers die 
willen helpen met allerhande voorkomende werkzaamheden in 
onze Gasterij, bijvoorbeeld:
• appeltaart bakken
• soepen maken
• lunchgerechten bereiden
• koffie serveren
• uitleg geven in ons museum

En we staan nog maar aan het begin en hebben veel plannen. 
We hopen aan het eind van 2022 te starten met werkzaamhe-
den voor het openluchtgedeelte van het museum. Hier zullen 
we ons gaan richten op educatie voor kinderen in het basis-
onderwijs. We denken aan een blotevoeten pad, een water-
pomp, een dierenweide, een moestuin en een pluktuin. Dit alles 
met het Tichelmuseum als rode draad.

Jouw profiel
• Je hebt affiniteit met eten en drinken
• Je bent gastvrij
• Je bent gezellig 
•  Je wordt blij van mensen (gasten van onze Gasterij/Museum)

Werkuren per week/maand
In overleg. Voorstel: 1x per week een dagdeel (dinsdag tot en 
met zaterdag van 10:00 -14:00 uur of van 14:00 -18:00 uur)

Wij bieden 
•  Een leuke inspirerende omgeving, waar mensen zich op hun 

gemak voelen.
•  De mogelijkheid om te werken op een plek van historische 

betekenis, waar jij het mogelijk maakt dat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een fijne werkplek hebben waar 
ze tot bloei komen. 

• Een goede sfeer en gezelligheid.
• 2 x per jaar een vrijwilligersdag

Doelstelling van de organisatie 
Wij maken een voor de Twentse regio in cultuurhistorisch op-
zicht karakteristieke bedrijfstak zichtbaar en beleefbaar in een 
bijzondere, gastvrije omgeving met bijzondere mensen.

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 zienswij-
zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure 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 rechtbank tegen beslui-
ten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan 
dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend 
tegen het ontwerpbesluit.  

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-
reid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-
spraak) of schriftelijk zienswijzen indienen. 

Voorlopige voorziening  
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-
bruik worden gemaakt 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.

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Hogedijk 3a, Markelo                                
het aanleggen van een uitrit 

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Vervolg
•  Van vrijdag 26 augustus 2022 vanaf 14.00 uur t/m maandag 

29 augustus 2022 04.00 uur de Grotestraat vanaf nr. 9 tot aan 
de kruising Goorseweg/Prinses Irenestraat;

•  Van vrijdag 26 augustus 2022 vanaf 14.00 uur tot maandag 
29 augustus 2022 04.00 uur Het Beaufortplein vanaf Het Stro-
aten richting het Beaufort;

•  Op vrijdag 26 augustus 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur de 
Grotestraat vanaf Frederiksen tot aan Het Wapen van Markelo;

-  Tijdens de optocht op zondag 28 augustus 2022 worden de 
volgende wegen tussen 11.00 uur en 17.00 uur afgesloten 
voor alle bestuurders in beide richtingen, inclusief alle zijwe-
gen uitkomend voor het afgesloten gedeelte:

• De Holterweg, vanaf de rotonde tot aan de Tolweg;
• De Grotestraat
• De Koenderinkweg;
• De Schoolstraat (opstelling muziekkorpsen);
• De Roosdomsweg, vanaf de Traasweg tot aan de Stationsstraat;
•  Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur zullen alle 4 invalswegen naar de 

kern Markelo worden afgesloten.
-  op 26 augustus 2022 vanaf 14.00 uur tot 28 augustus 2022 
24.00 uur zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide 
zijden van de:

• Bergweg, vanaf Kerkplein tot aan de Zonneweg;
• Zonneweg;
• Kerkplein;
• Pr. Irenestraat.
-  Tijdens de optocht op zondag 28 augustus 2022 zal van 
10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld aan 
beide zijden van de:

• Tolweg;
• Stationsweg, vanaf Koenderinksweg tot de Pr. Beatrixstraat;
• Pr. Beatrixstraat;
• Pr. Irenestraat;
• Burg. Korthals Alteslaan;
• Koekoekslaan, m.u.v. de pleintjes;
• Grotestraat, vanaf T. van Amerongenstraat tot aan de Tolweg;
• Stationsstraat, vanaf de Molenstraat tot aan de Pr. Beatrixstraat;
• Kerkweg, van de Stationsweg tot aan De Hulpe.
-  De volgende wegen worden aangewezen als éénrichtingsweg:
•  Loosboerstraat, op vrijdag 26 augustus 2022 van 14.00 uur 

tot maandag 29 augustus 2022 05.00 uur (inrijden vanaf de 
Grotestraat);

•  Voordesdijk, op zondag 28 augustus 2022 van 11.00 uur tot 
17.00 uur (inrijden vanaf de Stationsweg) (14-07-2022)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt 
(datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hiertegen 
schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij 
spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Prinsendijk 8, Diepenheim
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, periode 25 juli 
2022 tot en met 30 september 2022
Twickelerweg 11, Ambt Delden
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, periode 16 au-
gustus 2022 tot en met 31 oktober 2022
Goorseweg 76, Markelo
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, periode 16 au-
gustus 2022 tot en met 31 oktober 2022
Holtdijk 9, Markelo
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, periode 2 augus-
tus 2022 tot en met 31 oktober 2022

Vervolg 
Zwaluwstraat 24, Delden
het verbouwen en vergroten van een woning   24 augustus 2022
Waterland 16, Delden
het plaatsen van een erfafscheiding      25 augustus 2022
Kremersweide 9, Diepenheim
het bouwen van een carport     25 augustus 2022
Wilsonweg 2, Diepenheim
het verbouwen van een woning    26 augustus 2022
Langestraat 80, Delden
het bouwen van een liftschacht      26 augustus 2022

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

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-
nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-
nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-
sen 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 verblijf-
plaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. 
Daarom heeft ons college besloten de volgende personen uit te 
schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het 
adres: onbekend

Vervolg
Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening ge-
vraagd 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 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 vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de 
beslissing 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 besluiten 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 
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. 

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt 
u inzien op onze website 
https://www.hofvantwente.nl/actueel/
aangevraagde-evenementenvergunningen

Delden
-  Vergunning Delden Cityrun op 25 september 2022, Cramerswei-
de (14-07-2022)

Diepenheim
-  Ontheffing geluid op 20 augustus 2022 van 20.00 uur tot 01.00 
uur, Grotestraat 62 (13-07-2022)

Goor
-  Vergunning Tropical Goor op 23 juli 2022. In verband hiermee 
zal op 23 juli 2022 van 17.00 uur tot 04.00 uur de Grotestraat 
worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen, voor 
zover gelegen tussen de Grotestraat 145 en Grotestraat 155 (12-
07-2022)

Hengevelde
-  Vergunning Houtdorp Hengevelde van 23 t/m 25 augustus 2022 
op het terrein achter Goorsestraat 16 (13-07-2022)

Markelo
-  Vergunning kinderweekvakantie met houtdorp van 22 t/m 24 au-
gustus 2022, Potdijk 9. In verband hiermee zal op de Potdijk de 
maximumsnelheid worden verlaagd naar 30 km/uur, voor zover 
gelegen tussen de Rijssenseweg en de Herikeresweg.(13-07-2022)

-  Vergunning Dorpsfeest Markelo van 25 t/m 28 augustus 2022, 
Kaasplein. In verband hiermee worden de volgende verkeers-
maatregelen genomen:
-  de volgende wegen worden gesloten verklaard voor alle be-
stuurders in beide richtingen:

•  van donderdag 18 augustus 2022 t/m dinsdag 30 augustus 
2022 het Kaasplein (op- en afbouw tent);

•  van maandag 22 t/m maandag 29 augustus 2022 de T. van 
Amerongenstraat, voor zover gelegen tussen de Pr. Irenestraat 
(appartementencomplex De Swaen) en de Wiemerinkweg (De 
Kroon);

•  van maandag 22 t/m woensdag 31 augustus 2022 het Pasto-
riepad gelegen tussen de Welkoop en ABZ Diervoeders rich-
ting supermarkt Dirk v/d Broek;

•  van maandag 22 t/m maandag 29 augustus 2022 de Wieme-
rinkweg, voor zover gelegen tussen de T. van Amerongenstraat 
en de Loosboerstraat;

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

A. Brittet

A. Zaazaa

N. El Malki

Onbekend

Onbekend

Onbekend

14-07-2022

14-07-2022

14-07-2022

30-06-2022

30-06-2022

30-06-2022


