
Als erfcoaches werken we alweer vier jaar in Hof van Twen-
te. Beide zijn we opgegroeid op het platteland en kennen de 
omstandigheden op erf en de omgeving goed. We geven onaf-
hankelijk advies waarbij het belang van de erfeigenaar centraal 
staat.  Het afgelopen half jaar zijn we steeds vaker aan tafel ge-
vraagd door agrariërs die zich afvragen waar ze wijs aan doen 
richting de toekomst. Wijs ten aanzien van hun erf, hun bedrijf, 
hun gezin en ten aanzien van henzelf.

Onduidelijkheid en onzekerheid
Na tientallen jaren van onduidelijkheid en grote onzekerheid 
door gebrek aan helder, consistent beleid worden de contouren 
van de koers die het rijk wil gaan varen, langzaam duidelijker. 
De onlangs verschenen brief van minister van der Wal doet veel 
stof opwaaien. Het nodigt boeren uit om hun ongenoegen dui-
delijk te maken. Echter als het zó niet kan, is het goed om aan te 
geven hoe het wél kan.

Toekomst voor boeren in Hof van Twente
In veel gebieden zien we initiatieven ontstaan waar boeren zich bundelen en samen een stap voorwaarts maken, waar ze bijvoorbeeld 
zelf een gebiedsproces starten of zich verenigen om natuurgronden te gaan beheren. Niet langer afwachten maar zelf in actie komen. 
Voor een deel mee bewegen met wat er nodig is en wat de huidige maatschappij en omgeving vraagt. En voor een belangrijk deel gaan 
stáán voor het bestaansrecht van de agrariër en de noodzakelijke aanwezigheid van de agrariër in zijn omgeving. 

“Samen sta je sterker: met een positieve houding naar de ontwikkelingen, zorgen voor een krachtige positie en een realistisch verdien-
vermogen voor de agrarische sector!"

Begeleiding van erfcoaches
Maar iedere boer is uniek; uniek in persoonlijkheid en uniek in situatie en locatie.

Naast dat je collectief met elkaar optrekt, heeft ieder zijn eigen keuzes te maken.
Hoe ga ik verder in de toekomst met mijn bedrijf? Welke kansen zijn er? Welke alternatieven in verdienvermogen zijn er voor mij? Of 
is het goed voor mij als ondernemer om met een beëindigingsregeling mee te doen? De erfcoaches gaan graag met u in gesprek over 
de verschillende mogelijkheden. Wij kunnen u begeleiden, zodat u uiteindelijk zelf een goed afgewogen keuze kunt maken voor uw 
toekomst. Aan een gesprek zijn geen kosten verbonden.

Neem gerust contact op, de erfcoaches helpen u graag!
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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

Toekomst voor boeren in Hof van Twente

Succesvolle bijeenkomst met ruim 100 boeren

Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die minstens een generatie lang meegaan, de hele keten meenemen in de 
veranderingen en in een open, vertrouwelijke sfeer persoonlijk bespreken wat er mogelijk is als je wilt dooront-
wikkelen of stoppen. De boerenbijeenkomst van 1 juli in gemeente Hof van Twente leverde een schat aan infor-
matie op. Zowel voor de boeren als de gemeente. Hier gingen ruim 100 boeren in gesprek met de gemeente en 
diverse andere instanties. Ook werd er kennis uitgewisseld over enerzijds de dagelijkse praktijk van boeren, 
anderzijds de mogelijkheden die er zijn om te helpen. Wethouder Wim Meulenkamp: “Het is bijna cliché om te 
zeggen ‘We moeten het samen doen'. Maar dat is wel precies waar het om gaat. Als we met mensen in gesprek 
gaan, zoals vandaag tijdens de bijeenkomst, dan zie je dat wij én de boeren een gezonde landbouwsector wil-
len. Op die basis kunnen we veel bereiken met elkaar.”

Hof van Twente heeft ruim 500 boerenbedrijven, die samen goed zijn voor 64% van het grondgebied. De landschappelijke en econo-
mische waarde van deze sector is dus groot. Daarom is de gemeente eind 2021 gestart met een plan voor de doorontwikkeling van de 
landbouw in Hof van Twente. Als gemeente zien we dat verandering nodig is, maar was niet duidelijk welke verandering. Tijdens een 
digitale bijeenkomst begin februari dit jaar gaven agrariërs aan dat zij ook inzien dat er stappen nodig zijn, maar dat ze onvoldoende 
kennis hebben om ermee aan de slag te gaan. Dat was mede aanleiding om op 1 juli een kennisbijeenkomst te organiseren. 

Ontwikkeltafel
Na een opening door wethouder 
Wim Meulenkamp en een kor-
te inleiding door gedeputeerde 
Gert Harm ten Bolscher, was er 
een forumgesprek. Het forum, 
bestaande uit wethouder Meu-
lenkamp, oud-minister van Land-
bouw Cees Veerman en professor 
Martha Bakker (Wageningen Uni-
versiteit), ging in gesprek met de 
aanwezigen over wat er nodig is 
voor de doorontwikkeling, hoe 
perspectief geboden kan worden, 
en de boosheid bij de boeren 
over de huidige stikstofaanpak en 
tegelijkertijd hun welwillendheid. 

Na dit centrale deel was er een kennismarkt. Hier gingen boeren in gesprek met deskundigen op het gebied van onder andere finan-
ciën, bodem, alternatieve gewassen, sociaal, energie en innovatie. Tot slot waren er kennissessies. Daar werden praktijkvoorbeelden 
toegelicht en konden agrariërs in gesprek over hun mogelijkheden voor onder andere agrarisch waterbeheer, stikstof en biogas. In de 
sessie ‘rijksbeleid en praktijk’ gingen agrariërs en rijksambtenaren van LNV met elkaar in gesprek. De boeren stelden vragen, spraken 
hun ongenoegen uit en gaven aandachtspunten mee bij de verdere uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak zoals voldoende tijd en 
generatielang durende regelingen. Ook was er veel belangstelling voor de Ontwikkeltafel. Daar konden agrariërs de ideeën voor hun ei-
gen situatie en de haalbaarheid hiervan bespreken met specialisten op het gebied van vergunningen, beleid, landschap, financiën etc.. 

Subsidie voor maatschappelijke diensten door agrariërs?
Naar aanleiding van de gesprekken die de gemeente in februari voerde, hebben gemeente Hof van Twente en de Provincie Overijssel 
een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van LNV. Hierin wordt gevraagd om 50 boeren 20 jaar lang te betalen voor maats-
chappelijke diensten zoals bijvoorbeeld landschapsonderhoud en natuur- en waterbeheer die ze leveren. Maatschappelijke diensten 
worden zo een nieuw verdienmodel voor de boeren. Deze zomer wordt bekend of de subsidie er komt.

Agrariërs ondersteunen
De gemeente kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst en blijft de boeren ondersteunen om samen de landbouwsector in Hof van Twente 
toekomstbestendig te houden.

WINACTIE: 
Verliefd op het hart 💚
van Overijssel?

Drukbezochte bedankbijeenkomst 
vrijwilligers en professionals 
Oekraïne  

Op woensdagmiddag 6 juli waren zo’n 100 vrijwilligers en pro-
fessionals samengekomen die een bijdrage hebben geleverd aan 
het gastvrije ontvangst van Oekraïense vluchtelingen in Hof van 
Twente. De gemeente had in Zalencentrum De Bebsel in Goor een 
informele bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die hierbij be-
trokken is geweest.

Begin maart stonden wij voor een grote uitdaging om op zo kort 
mogelijke termijn huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te rea-
liseren. Een opgave die ons in eerste instantie niet zo eenvoudig 
leek omdat er al enige tijd een krapte op de woonmarkt bestaat. 
Maar heel Hof van Twente heeft haar betrokkenheid bij Oekraïne 
getoond en verschillende partijen hebben locaties beschikbaar ge-
steld en ingericht als woonplekken waar men in huiselijke omge-
ving tijdelijk kan wonen.

Na een openingswoordje door Monique Zweers, medewerker Be-
stuursondersteuning en kabinetszaken, bedankte wethouder Hannie 
Rohaan de aanwezigen hartelijk voor hun hulp en inzet. Tenslotte 
gaf Berryl Michel, belast met de coördinatie van de gemeentelijke
opvanglocaties, een inkijkje in haar drukke werkzaamheden 
rondom de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers die fungeren als 
buddy voor de vluchtelingen, gastgezinnen, medewerkers van 
Salut Welzijn, medewerkers van betrokken bedrijven en vele ande-
ren genoten daarna van een welverdiend hapje en een drankje.

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 bewe-
gingssensor 

-  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 
buurtpreventie WhatsAppgroep (als hier gebruik van wordt ge-
maakt in uw wijk). Voor meer informatie over buurtpreventie 
WhatsAppgroepen, neemt u contact op met de gemeente.

Hendry van Ittersum 
06-57059830

Babke Roeterdink
06-13488967 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Win een van de activiteiten tijdens de Beleefweek 1 t/m 8 oktober 
in en rondom Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Vul het on-
derzoek in en laat weten of je trots bent op het hart van Overijssel. 
Maar bijvoorbeeld ook hoe je zelf voor het gebied zorgt. 

Wat vinden bewoners belangrijk?
Het is heel belangrijk om erachter te komen 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 bewo-
ners betrokken bij de leefomgeving? “Ik ben ook heel benieuwd 
wat bewoners nu al doen voor de eigen omgeving. 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 edu-
catie en communicatie van IVN Natuureducatie. Dat soort vragen 
staan in het bewonersonderzoek. 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 rekening te houden met wat be-
woners 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/ 

De boer aan zet!



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

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
       Ontvangen op

Markesingel 20, Hengevelde                                        
het wijzigen van het gebruik (het starten van
een bed & breakfast)                             19 mei 2022
Beldsweg 23 b, Ambt Delden
het uitbreiden van een woning             10 juni 2022
Vossenbrinkweg 72, Delden
het plaatsen van een tuinoverkapping/schuur             20 juni 2022
Zuiderhagen 15, Delden
het vervangen van een rieten dakbedekking            28 juni 2022
Viaductweg 1, Goor                                                
het vergroten van een schuur                                      30 juni 2022
Twickelerweg 17, Ambt Delden                                               
het verlengen voor het tijdelijk plaatsen van 
een stacaravan                               4 juli 2022
Plasdijk 2, Markelo                                              
het kappen van een boom                                        4 juli 2022
Herikerweg 13, Markelo                                               
het wijzigen van een eerder verleende vergunning
voor het bouwen van een woning           14 juni 2022
Kremersweide 9, Diepenheim                                                
het bouwen van een carport                21 juni 2022
Groenlandsdijk ongenummerd, Markelo                                                
het bouwen van een woning en een schuur                 4 juli 2022
Roerdompstraat 4a t/m 4o en 6a t/m 6h, Goor                                              
het wijzigen van de gevels en situatie van het
project Spoorpark Goor                                     4 juli 2022

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening
          Reactie tot
Benteloseweg 149, Delden
het kappen van een boom            16 augustus 2022 
Iependijk 34 a, Goor
het plaatsen van een erfafscheiding     17 augustus 2022
Suetersweg 5 a, Bentelo
het bouwen van een bijgebouw           17 augustus 2022                                                               
Plasdijk 12, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling
en het deels vervangen en onderhouden van
het rieten dak                        18 augustus 2022
Diependaalseweg 2, Markelo
het bouwen van een schuur                   18 augustus 2022
Stoevelaarsweg 19, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw      18 augustus 2022
Ambachtsweg 1, Goor
het uitbreiden van een bedrijfshal                       19 augustus 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Meldingen Activiteitenbesluit  

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Wijnkamp 3, Goor
het starten van een bedrijf
Holterweg 25, Markelo
het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem 

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

VRIJWILLIG 
WINKELMEDEWERKER 
WERELDWINKEL GOOR

Ben jij het verkooptalent die eerlijke handel met 
respect voor mens en milieu belangrijk vindt? 
Dan komen wij graag met jou in contact want ons 
vrijwilligersteam heeft versterking nodig!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Als winkelmedewerker maak je deel uit van een team van zo’n 
veertig vrijwilligers dat samen de winkel ‘runt’. Samen zorg 
je voor een aantrekkelijke winkel en voor de verkoop van (en 
voorlichting over) eerlijke producten. Je hebt een zelfstandige en 
representatieve functie: je staat samen met een collega 
vrijwilliger in de winkel en bent het visitekaartje van onze 
Fairtrade winkel.

Jouw profiel
Jij draagt eerlijke handel met respect voor mens en milieu een 
warm hart toe. Je hebt feeling voor het winkelbedrijf het klant-
contact en de verkoop. Je bent een fijne, betrouwbare collega 
die ‘bij de les’ is en zelfstandig kan werken in teamverband.

Werkuren per week/maand
Eén dagdeel per week van 4 uur.

Wij bieden 
Een goede inwerkperiode met persoonlijke begeleiding in 
een fijne werkomgeving. Fysiek niet belastend werk waarbij je 
diverse mensen ontmoet. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid 
in een collegiale setting. Jaarlijks een attentie en/of groepsuitje. 

Doelstelling van de organisatie 
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van 
handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De 
Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten 
een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop 
van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een 
leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikke-
ling. Door de verkoop van producten laat de Wereldwinkel zien 
dat handel ook anders kan en wordt de Nederlandse consument 
een keuze geboden.

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. Bij een beroepsproce-
dure wordt een voorlopige 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 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. 

Vervolg
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. 

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Bentelosestraat 28, Bentelo                                 
het aanleggen van een uitrit 
Buitenhof 4 en 6, Bentelo
het bouwen van een twee onder één kap woning, het aanleggen 
van een uitrit en het plaatsen van een erfafscheiding

Besluiten Algemene wet bestuursrecht 

Verkeersbesluiten
•  Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-

plaats met kenteken aan de Menno ter Braakhof (Goor).  (13 
juli 2022)

•  Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-
plaats met kenteken aan de Malberg (Goor).  (13 juli 2022)

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

Diepenheim
-  Vergunning Brocante Parade op 20 augustus 2022 in het cen-
trum. In verband hiermee zullen op 20 augustus 2022 van 
06.00 uur tot 20.00 uur de volgende verkeersmaatregelen wor-
den genomen:
-  de volgende straten worden afgesloten voor alle bestuurders 
in beide richtingen:
•  Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat en 

het Plein onder de Platanen (bestemmingsverkeer voor huis-
arts/fysiotherapie/tandarts praktijk blijft mogelijk);

• Hagen;
• Peuscher;
• Provisoriestraat, gedeelte wat gelegen is tussen de Gro-
testraat en het Looiersplantsoen.

Er zal een omleiding worden ingesteld:
Vanaf Lochem via de Raadhuisstraat-Ruimersdijk-Goorseweg
Vanaf Goor/Neede via de Goorseweg-Looiersplantsoen-Wolber-
tusstraat-Ruimersdijk-Raadhuisstraat
Vanaf Goor/Neede is de weg naar Borculo vrij toegankelijk.

-  een parkeerverbod zal worden ingesteld aan beide zijden 
van de:
• Ruimersdijk;
• Wolbertusstraat;
• Kuimgaarden;
• Looiersplantsoen.

-  een stopverbod zal worden ingesteld aan beide zijden van de 
Raadhuisstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de 
Grotestraat en de kruising met de Ruimersdijk;

-  een inrijverbod voor vrachtwagens zal worden ingesteld aan 
de Lochemseweg, komend vanaf de N346 in richting Diepen-
heim. Vanaf Neede en Goor is er alleen doorgang mogelijk 
richting Borculo (01-07-2022)

-  Vergunning Fancy Fair op 27 augustus 2022, Krommedijk 2. In 
verband hiermee zal op 27 augustus 2022 van 07.00 uur tot 
14.00 uur de Krommedijk worden ingesteld als éénrichtingsweg 
(inrijden vanaf de Borculoseweg en uitgezonderd fietsers) en zal 
aan beide zijden een parkeerverbod worden ingesteld (07-07-
2022)

-  Vergunning LOLdagen van 19 t/m 21 juli 2022, Plein onder de 
Platanen en Haaksbergerstraat 1. (8-7-2022)

Markelo
-  Vergunning openluchtspel op 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 
en 30 juli 2022, Beukenlaantje 6 (08-07-2022)

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

-  Kampvuur van 19 t/m 21 augustus 2022, Morsweg 25 in Delden 
(’t Plaanknhoes) (06-07-2022)

-  Kampvuur op 24 augustus 2022, Potdijk 9 in Markelo 
 (06-07-2022)

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 incidentele festiviteit 

Verleende Omgevings-
vergunningen (uitgebreid)                                                                 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening
           Reactie tot
Tichelweg 4, Markelo    
het brandveilig gebruik van een bouwwerk      13 augustus 2022 

Melding mobiel puinbreken

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Rijssenseweg 51, Markelo
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie,
in de periode van 20 juli 2022 t/m 30 september 2022
Proodsweg 3, Ambt Delden
het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie,
in de periode van 19 juli 2022 t/m 30 september 2022

De volgende meldingen voor het overschrijden van de geluidsnor-
men zijn geaccepteerd:

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

- Café de Whee op 22 juli 2022, Da Costastraat 7 in Goor


