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Hofjaarverslag 2009

Onlangs is dejaarrekening 2009 aangeboden aan de gemeenteraad. U bent

inmiddels van ons gewend dat de gemeente niet alleen verantwoording aflegt in

cijfers, maar ook door middel van een burgerjaarverslag. Met veel plezier bied ik u

hierbij mijn Burgerjaarverslag over 2009 aan. Gelet op de positieve reacties naar

aanleiding van mijn Burgerjaarverslag 2008, verschijnt het verslag ditjaar weer als

extra pagina van het Hofweekblad.

Het jaar 2009 was het laatste volle zittingsjaarvan het vorige college. Begin 2010

waren er immers verkiezingen. Dat betekent dat veel belangrijke projecten voor

onze gemeente in een besluitvormende fase kwamen. Voorbeelden van zulke

projecten zijn: de discussie rond de toekomst van de zwembaden, het Kunstwerk

Diepenheim en de strategische visie: Zicht op 2030. Ten aanzien van de komst

van het Landgoed Hof van Twente besloot de gemeenteraad negatief.

Naast de besluitvorming over deze "spraakmakende” projecten waren onze

inwoners weer op vele manieren actief om de leefbaarheid in de buurten en

kernen vorm te geven. Vrijwilligers waren op veel terreinen in onze gemeente

actief. Die betrokkenheid van onze inwoners bij hun eigen woonomgeving moeten

we ook voor de toekomst koesteren. Die eigen inbreng en eigen verantwoordelijk-

heid van de inwoners voor hun woon- en leefomgeving zal in de toekomst een

steeds belangrijkere rol gaan spelen. Op deze pagina's vindt u een groot aantal

gebeurtenissen uit 2009 die voor u als inwoner en voor de gemeente als geheel

belangrijk zijn geweest. Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van mijn verslag.

Als u wilt reageren kan dat via info@hofvantwente.nl of u kunt uw brief sturen naar

Postbus 54, 7470 AB Goor.

Burgemeester Hof van Twente

Hof van Twente in 2009

Gemeente en provincie Overijssel hebben in 2009 een overeenkomst

ondertekend voor gezamenlijke investeringen in plattelandsontwikkeling.

Ondanks de economische crisis willen gemeente en provincie een impuls

geven aan het landelijk gebied. Speciale aandachtspunten zijn daarbij: toerisme,

landbouw, leefbaarheid en de versterking van het landschap. Samen met de

provincie Overijssel en de Europese Unie wordt de komende jaren meer dan

1,5 miljoen euro in Hof van Twente geïnvesteerd in de volgende zaken:

 
 

Een van de projecten is de aanleg van 10 kilometer toeristische fietspaden langs

de Regge, Schipbeek en Bolscherbeek in samenwerking met Waterschap Regge

& Dinkel. Ook zal een aantal toeristische projecten in samenwerking met de

W worden opgestart, zoals bijvoorbeeld een kunst- en cultuurwandeling in

Diepenheim en meerdaagse arrangementen.

Om de melkveehouderij meer ruimte te kunnen geven zullen twee extra

verkavelingsprojecten in Azelo en Elsenerbroek worden opgezet. Het nieuwe

wijkcentrum 't Gijmink in Goor ontvangt een extra bijdrage in de voorbereidings-

kosten. Het buurtschapsgebouw in Deldenerbroek wordt opgeknapt.

De regeling Groene Diensten houdt in dat grondeigenaren een meerjarige

vergoeding krijgen voor onderhoud en beheer van bomengroepen en houtwallen.

Tegenwoordig vormt dit een hoge kostenpost voor grondeigenaren terwijl voor

het landschap deze elementen van groot belang zijn voor de natuur, cultuur-

historie en toerisme.

De gemeenteraad heeft op 24 november 2009 besloten dat er in plaats van

een nieuwe sportzaal een sporthal gebouwd wordt op sportpark De Koppel in

Diepenheim. Als de nieuwe sporthal gebouwd is wordt de sportzaal gesloopt om

plaats te maken voor een uitbreiding van het woonzorgcomplex. De planning is

dat de sporthal op zijn vroegst op 1 januari 2012 klaar is.
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Hof van Twente 2009 in Euro's

De jaarrekening sluit met een positief saldo, vooral door eenmalige zaken

zoals de verkoop van Essent-aandelen. Als enkele bijzondere posten buiten

beschouwing worden gelaten, dan is er per saldo sprake van een rekening-

resultaat 2009 van € 710.000. Daar staat een zorgelijke ontwikkeling tegenover.

Er zijn tegenvallers als bijvoorbeeld de kosten van het leerlingenvervoer, hulp

in de huishouding en de reïntegratie in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

Deze posten vallen allemaal hoger uit dan bij de begrotingsvaststelling in

november vorig jaar werd begroot. Zorgelijk is het, dat deze gevolgen niet tot

2010 beperkt blijven. Ook voor de periode na 2010 leiden die tegenvallers tot

een jaarljks tekort dat schommelt rond de € 1,5 miljoen.

Het jaar 2009 kende een schakering aan gebeurtenissen en ontwikkelingen op

uiteenlopend gebied. Zo is de toekomstvisie “Hof van Twente, zicht op 2030"

tot stand gekomen, zijn met provinciale bijdragen projecten gestart als Kunst-

werk Diepenheim, Boven Regge en haven Markelo. Structuurvisies voor Markelo,

Hengevelde en het buitengebied kwamen tot stand. Ook werd een nieuwe Woon-

visie vastgesteld met een geactualiseerd woningbouwprogramma

Op het gebied van welzijn en zorg zijn de opening van het digitale Centrum

voor jeugd en gezin, de realisatie van vier kunstgrasvelden en de start van het

pilotproject De Kanteling in het oog springende ontwikkelingen. Meer hierover

vindt u in het overige deel van dit jaarverslag.

   
  

    

    

    

    

  

  

  

  

 

De jaarrekening 2009 laat een batig saldo zien van € 7.120.000.

Daar zijn enkele belangrijke redenen voor, namelijk

Een extra opbrengst in verband met de verkoop van Essent

van € 5.054.000. Deze opbrengst is omgezet in een lening aan Enexis.

Een aantal uitgaven die voor 2009 waren gepland zijn niet vóór 31 december

2009 gerealiseerd, maar om uiteenlopende redenen doorgeschoven naar

2010. Het gaat hierbij n totaal om € 791.000.

De middelen voorcofinanciering voorplattelandsvernieuwing ten bedrage

van € 565.000 zijn niet overgeheveld naar 2010. Op basis van een tussen-

tijdse evaluatie en een financiële meerjarenplanning wordt hiervoor in een

later stadium een nader raadsvoorstel gedaan.

Als bovenstaande 3 posten buiten beschouwing worden gelaten, dan is er per

saldo sprake van een rekeningresultaat 2009 van € 710.000.

 

Er is lang gedebatteerd over de toekomst van de zwembaden in Hof van Twente

Wat is raadzaam voor de toekomst? Houden we alle drie buitenbaden en twee

overdekte baden in exploitatie? Of maken we keuzes, ook vanwege de kosten?

De gemeenteraad heeft in 2009 besloten het overdekte bad in Markelo open te

houden en dat te renoveren. Daarnaast wordt een nieuw zwembad gebouwd bij

sporthal De Mossendam in Goor: Inmiddels heeft de gemeenteraad een voor-

bereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking

van de plannen. Bij de voorbereiding wordt gekeken of duurzame energie-

voorziening kan worden toegepast

De gemeenteraad heeft op 24 noverber 2009 besloten het bestemmingplan

Landgoed Hof van Twente niet vast te stellen. Het college heeft hierop de

samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar ontbonden. De plannen

voor het landgoed gaan dus niet door. De Vereniging Verontruste Burgers liet

bij monde van ú_weíen bijzonder blij te zijn met dit besluit van de

gemeenteraad. De initatiefnemers zijn inmiddels een beroepsprocedure gestart.

De beroepsprocedure over deze kwestie wordt in de loop van 2010 bij de Raad

van State behandeld. Ook is de gemeente door de initiatiefnemers gedagvaard

in een civiele procedure.

Vrijwiligers van de Stichting Historisch Goor hebben hard gewerkt om een groot

aantal graftrommels te restaureren en in volle glorie te herstellen. De graftrom-

mels, een soort metalen emmers, zijn voorzien van keramieke versieringen en

teksten ter nagedachtenis aan een overledene en werden vooral gebruikt tussen

1900 en 1950 om graven te decoreren. De vondst van de 33 graftrommels op

de Algemene begraafplaats in Goor is uniek in Nederland. Niet eerder werd een

dergelijke grote hoeveelheid aangetroffen. Het vele werk met een fantastisch

resultaat is eind 2009 afgerond en gepresenteerd.

 

 

Op woensdag 29 april 2009 werden in het gemeentehuis van Hof van Twente

Koninklijke onderscheidingen uitgereiktaan 7 inwoners van Hof van Twente die

zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. BurgemeesterB

[speldde namens Hare Majesteit de Koningin de versierselen op bij de

volgende nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau:

“Í ;;_!

N2 EN:"

t Almelo(ot eind 2008 woonachtig in Diepenhein), burgemeester

(Staand vl.nr)

uit Goor,

(itend 
 

In 2009 kwamen n totaal 88 bezwaarschriften tegen genomen

besluiten binnen bij de gemeente

55 voor de kamer Ruimtelijke Zaken;

33 voor de kamer Burgerlijke Zaken

In ruim 80% van de gevallen werden deze bezwaarschriften afgedaan binnen de

termijn van 14 weken, die daar wetteljk voor staat. Door toepassing van mediation

{een goed gesprek) werden 15 bezwaarschriften ingetrokken. 36 Bezwaarschriften

werden ongegrond verkiaard. Voor de overige bezwaarschriften gold het volgende:

9 bezwaarschriften gegrond;

2 deels gegrond

6 niet-ontvankelijk;

3 kennelijk niet-ontvankelijk;

2 niet ontvankelijk en ongegrond;

2 deels niet-ontvankelijk en ongegrond

13: overig.

 

De gemeente Hof van Twente heeft nieuw beleid vastgesteld voor tijdelijke

reclame-uitingen. Voortaan is alleen reclame toegestaan voor evenementen,

theatervoorstellingen, collectes en verkiezingen die geheel of gedeeltelijk

plaatsvinden in de gemeente. Reclame voor activiteiten buiten de gemeente en

voor commerciële doeleinden zal geweerd worden. Nu i een eenduidig beleid

opgesteid dat een halt toeroept aan de groei van het aantal reclameborden

Alleen voor evenementen en gebeurtenissen die zich in Hof van Twente afspelen

kan nog reclame worden gemaakt. Het blijft mogelijk om door middel van

driehoeksborden, sandwichborden en spandoeken reclame te maken.

Daar komen nu de evenementenportaalborden bij. Deze komen bij de

invalswegen van elke kern te staan.

Een speciale “bomencommissie” heeft een inventarisatie gemaakt van alle bomen

in Hof van Twente. De bomencommissie bestaat uit vrijwilige, particuliere

boomexperts en bomenliefhebbers uit de gemeente. In totaal staan maar liefst

16.275.000 bomen in Hof van Twente. Dat is 465 bomen per inwoner! Van de

16.275.000 bomen zijn er 320 als monumentaal aangemerkt. Deze bomen

krijgen een extra beschermde status. De bomen zijn te vinden op onze website

wwwhofvantwente.nl

Hof van Twente had in 2009 drie mensen in haar midden die de leeftijd van 100

aar of ouder hebben bereikt. Dit zijn:

K N z. < °.

(zij is overleden op 8 januari 2010)

oo geb.

Delden, geb.N

zijis overleden op 15 aprl

 

 

Hof van Twente

heeft aandacht voor het milieu

Eind november 2009 is Twente Milieu in een aantal gemeenten gestart met de

inzameling van plastic verpakkingsmateriaal. Zo ook in Hof van Twente. Door

het plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in te zamelen, wordt het mogelijk

dit materiaal te recyclen tot grondstof voor nieuwe producten zoals verpakkings-

materiaal, kinderspeelgoed, mobiele telefoons, tennisballen en fleecetruien.

De inwoners van onze gemeente weten de plastic-containers al heel goed te

vinden. Vanaf 2010 moet elke Nederlandse gemeente plastic verpakkings-

materiaal inzamelen. Recycling zorgt er voor dat er minder plasti in

afvalverbrandingsovens verdwijnt, waardoor een CO?-reductie wordt behaald.

 

Om klimaatneutraal te zijn gaat de gemeente CO=-certificaten aanschaffen bij

Nuon. Die certificaten zorgen ervoor dat Nuon de CO?-uitstootvan het aardgas-

verbruik compenseert door bij te dragen aan de aanplant van bomen of andere

milieuvriendelijke energieprojecten.

Hondenpoep is ook in onze gemeente een grote ergernis voor veel mensen. Om

de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te voorkomen, staan in de Algeme-

ne Plaatselijke Verordening (APV) regels waar hondenbezitters zich aan moeten

houden. Een bevoegd controleur is in 2009 actief in de kernen bezig geweest

om hondenbezitters te informeren over de regels. Het bleef in 2009 nog bij een

waarschuwing wanneer regels werden overtreden. Vanaf 1 januari 2010 worden

boetes gegeven bij een overtreding van de regels.

Ook in Hof van Twente werden we geconfronteerd met de uitbraak van Q-koorts.

Een infectieziekte die van dieren, veelal melkgeiten en melkschapen, overdraag-

baar is op mensen. Voor een bedrijf in Hengeveide betekende dit een ruiming

van 764 dieren. De gemeente Hof van Twente organiseerde op 10 december

2009 als een van de eerste gemeenten een informatie-avond

Er werd zo breed mogelijk informatie verstrekt over de Q-koorts aan de omwo-

nenden en de eigenaren van de betrokken bedrijven. Dit gebeurde ondermeer

door vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, de GGD-regio Twente en

de LTO-Noord. De informatie-avond kreeg landelijk belangstelling van de pers.

 
 

In het Twentekanaal werd een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevon-

den. Het ging om een bom van 500 pond, waarschijnljk een blindganger die

tijdens een bomaanval in november 1944 in het kanaal is terecht gekomen. De

bom lag in de nabijheid van de spoorbrug bij Ambt Delden. Voor de ruiming van

de bom was het nodig de omgeving met een omvang van een kilometer rond de

spoorbrug af te sluiten. Bewoners van het gebied werden geëvacueerd.

De bom werd tot ontploffing gebracht op locatie De Bree in Goor. Dit werd

gedaan door de Maritieme Compagnie Explosieven Opruimingsdienst Defensie

(EODD).
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Dienstverlening

Iedereen vindt opvoeden wel eens lastig. Sinds december 2009 kunnen

ouders en verzorgers terecht bij Loes voor informatie en advies over opvoeden

en opgroeien. Loes is het gezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hof

van Twente. De medewerkers van Loes zijn deskundigen op het gebied van

opvoeding en hebben daarnaast de opleiding Triple P gevolgd. Deze methode

biedt opvoedkundige oplossingen die erop gericht zijn om de band tussen

ouder en kind te versterken.

 
Het doel van preventieve logopedie is het vroegtijdig signaleren van spraak-

en taalachterstanden bij kinderen. Dit om de startcondities bij instroom op de

basisschool te verbeteren. Met toestemming van de ouders kunnen, bij kinderen

met een spraak- of taalachterstand, verdere stappen worden ondernomen.

De pilot preventieve logopedie kinderopvang is gestart n december 2009 en

loopt door tot 1 augustus 2010. Aan de hand van een evaluatie zal bekeken

worden of na 1 augustus 2010 preventieve logopedie wordt aangeboden bij alle

voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen).

Participatie

In Delden wordt hard gewerkt om de kwaliteitvan wonen, welzijn en zorg te ver-

beteren. De gemeente wil de ontwikkeling van het woonservicegebied Delden

stimuleren en heeft hiervoor€ 30.000,- beschikbaar gesteld. In samenwerking

tussen bewoners, Stichting Welzijn Ouderen en een jongerenwerker is

bepaald waar het geld aan wordt besteed. Zo draagt de gemeente bij aan de

ontwikkeling van een digitale activiteitenkalender: een actueel overzicht van alle

activiteiten van organisaties en burgers waarbij mensen worden opgeroepen

mee te doen. Dit om te voorkomen dat meerdere activiteiten op hetzelfde tijdstip

worden georganiseerd. Ook kan samenwerking ontstaan door vergelijkbare

activiteiten gezamenlijk te organiseren. Zo'n vergelijkbaar plan is de digitale

klussen- en talentenbank. De digitale bank heeft als doel het toegankelijk en

inzichtelijk maken van vraag en aanbod van klussen en talenten

Daarnaast zet de gemeente in op het organiseren van activiteiten in het nieuwe

ouderencomplex Stadshagen, het organiseren van naschoolse activiteiten voor

kinderen van 9-14 jaar en worden de huiskamergesprekken ook in andere buurten

van Delden georganiseerd. Als laatste is het idee geopperd om êén keer in de

week een busje te laten rijden van en naar de markt in Delden. Hierover wordt

nog overleg gevoerd. De ontwikkeling van het woonservicegebied is een uitwer-

king van de nota Wonen, welzijn en zorg. Deze nota heeft als belangrijkste doel

dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het meedoen

aan activiteiten en andere mensen ontmoeten speelt hierin een belangrijke rol

 

 
 

De buitendienst van de gemeente rijdt in een elektrische auto. Met de aankoop

van deze auto wordt invulling gegeven aan de voorbeeldfunctie van de overheid

op het gebied van duurzaam inkopen en wordt een bijdrage geleverd aan het milieu.

 
 

De inwoners van Hof van Twente worden met de begrotingskrant geïnformeerd

over de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2010 en over de grote

investeringen die de gemeente wil gaan doen. Daarnaast is in de begrotings-

krant opgenomen welke plannen uit het collegeprogramma 2006-2010 inmiddels

zijn gerealiseerd.

De contracten voor het verzorgen van de huishoudelijke hulp zijn, na een aan-

besteding, gegund aan vijf aanbieders: T zorg, TSN, Bureau SPV, BTK zorg en

Solace. In het bestek is ruim aandacht besteed aan de overname van het perso-

neel en het borgen van werkgelegenheid. De raamovereenkomsten gaan in per

1 januari 2010 en worden afgesloten voor een periode van 2 jaar. De overdracht

van de werkzaamheden tussen de oude en de nieuwe zorgaanbieders verliep

heel goed. De overdracht was per 1 januari 2010 geregeld. Er kwamen bijna

geen klachten binnen bij de gemeente.

 

 
 

Heel 2009 is gewerkt aan een strategische visie voor Hof van Twente. Samen

met de inwoners is de vraag beantwoord hoe Hof van Twente er idealiter uit zou

moeten zien in 2030. In verschillende hoofdstukken van de visie wordt ingegaan op:

de gewenste identiteit van de gemeente Hof van Twente (Hoe moet

onze gemeente er ideaal gezien uitzien in 2030?) Deze gewenste

identiteitis tot stand gekomen door de medewerking van een groot aantal

inwoners en mensen die zich betrokken voelen bij onze gemeente.

De gewenste identiteit werd gevormd tijdens een zogenaamde

“identiteitsessie”, waar de deelnemers een aanta! vragen voorgelegd

kreeg. Deelnemers moesten op deze vragen antwoorden door middel

van beelden (tekeningen die werden gemaakt door professionele

tekenaars)

trends en ontwikkelingen die landelijk zijn ingezet en ook van invloed

zijn op het leven in Hof van Twente;

het toekomstperspectief: ditis het streefbeeld “hoe willen wij dat Hof

van Twente zich de komende twintig jaar gaat ontwikkelen”;

In Hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de gemeente de visie levend kan

houden

U vindt de totale tekst van de visie op de website: wwwhofvantwente2030.nl.

De voormalige gemeenteraad heeft hier nog geen besluit over genomen, omdat

zij vond dat een aantal zaken in de visie nog meer aangescherpt moesten worden.

De nieuwe gemeenteraad heeft de Strategische Visie op 1 juni 2010 vastgesteld

Vrijwiligerswerk verdient een prijs! De gemeente Hof van Twente heeft voor de

tweede keer de Wmo-vrijwilligersprijs uitgereikt, als waardering voor de inzet

van vrijwilligers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Vorig jaar

is gekozen voor de Deldense “Club 2009", een organisatie die in januari 2009

is begonnen met het organiseren van activiteiten voor jongeren met een

verstandelijke handicap. De deelnemende jongeren bepalen samen met de

vrijwiligers de inhoud van de activiteiten. Op die manier sluiten deze goed aan

bij de wensen van de deelnemers. Het programma varieert van koken en

knutselen tot dans en muziek. Ook wordt af en toe een activiteit buiten de deur

georganiseerd. Zo is een uitstapje gemaakt naar voetbalvereniging SV Delden,

waar op het kunstgrasveld spelietjes werden gespeeld. Uit handen van de wet-

houdersN«B ontvingen de vrijwilligers een bedrag van

€ 2000,- als aanmoediging om de activiteiten voort te zetten en uit te breiden.

De gemeenteraad heeft in 2009 twee keer een poliiek café georganiseerd

Beide cafés werden goed bezocht. Zowel in Goor (14 maart) als in Diepenheim

(7 oktober) maakten de inwoners gebruik van de mogelijkheid om met leden van

de gemeenteraad te discussiëren over actuele politieke zaken. Dit gebeurde

onder leiding van journalist-columnistBDe discussie in Goor ging

vooral over het Landgoed Hof van Twente (bungalowpark), de Reggeloop en het

verkeersluw maken van de Grote Straat. In Diepenheim werd onder meer

informatie gegeven over het Binnenste BuitenBos en was er discussie over de

vraag of er in Diepenheim een nieuwe sportzaal of een sporthal gebouwd moet

worden. In het kader van “De raad op straat” was de gemeenteraad te gastin Goor

Overgewicht bij kinderen is een toenemend probleem. Op dit moment is 1 op

de 5 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te dik. De gemeente Hof van Twente

zet zich in voor de aanpak van overgewicht door een meervoudig behandel-

programma te ondersteunen. Daarvoor is de Denktank Overgewicht opgericht.

Ditis een werkgroep bestaande uit plaatselijke professionals van: Zorggroep

Twente, sportschool Trisport, vertegenwoordiging basisscholen, vertegenwoordi-

ging middelbare scholen, consultatiebureau-arts, Carint, Cafetaria De Roode Vos

en ambtenaren van gemeente Hof van Twente. Het doel is om kinderen meer te

laten bewegen en ze bewust te maken van hun eetgewoonten. Dit vraagt om een

speciale aanpak zodat kinderen spelenderwijs een gezond gewicht krijgen.

Op de website van Hof van Twente is een digitaal meldingenloket

leefomgeving te vinden. Inwoners kunnen daar een melding doen of klacht

uiten over de leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een kapotte straatlantaarn,

een losse stoeptegel, overlast van ongedierte etc. Daarnaast blijft het mogelijk

om klachten telefonisch of aan de balie van het gemeentehuis te melden

(telefoon 858585).

Door de combinatie van Mantelzorg en werk worden mante!zorgers (mensen die

zorgen voor een ziek of gehandicapt familielid) vaak zwaar belast. Op 26 maart

2009 werd in het gemeentehuis van Hof van Twente de conferentie “Mantelzorg

en Arbeid” gehouden. Deze conferentie was bedoeld voor de werkgevers.

Zij kregen handreikingen om in hun personeelsbeleid beter rekening te houden

met werknemers met zorgtaken. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid levert

werkgevers veel op. Medewerkers zijn productiever, ze zijn minder vaak ziek en

blijven behouden voor de organisatie. Eén van de onderdelen van de conferentie

in Goor was het praktijkvoorbeeld van het Haaksbergse bedrijf Unipro, dat vorig

jaar als 6én van de eerste bedrijven in Nederland s gestart met mantelzorgvrien-

delijk personeelsbeleid. De conferentie werd georganiseerd door de gemeenten

Haaksbergen en Hof van Twente.

 

 

Sinds december 2009 hebben de buurtschappen in Hof van Twente hun eigen

“plaatsnaambord”. Het eerste bord werd geplaatst in de buurtschap “Herike

Elsen” door de wetnoudersN-"B
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