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Brandweer Twente zoekt nieuwe vrijwilligers

De sirene gaat. Klinkt als… Brandweer Twente! Ben jij ON 
FIRE? Brandweer Twente zoekt voor 12 kazernes collega’s 
die zich willen inzetten voor een veilig Twente. Op maan-
dag 9 augustus heeft Brandweer Twente de online-cam-

pagne voor het werven van vrijwilligers afgetrapt. Word vrijwilliger bij de warmste werkgever van 
Nederland!

‘Mariska is 24/7 ON FIRE’. Mariska is één van de vrijwilligers die centraal staat in de online wervingscampagne. Ze laat zien 
hoe een gezinsleven te combineren is met de vrijwillige brandweer. Hoe past Brandweer Twente in jouw leven? 
Bij Brandweer Twente zijn bijna 700 vrijwilligers actief. Mariska, Tony en Brian bestrijden samen met hun collega’s jaarlijks ruim 
4.000 incidenten. “Vanuit onze 29 kazernes in Twente werken we 24 uur per dag aan een veilig Twente. Ieder jaar zoeken 
we weer enthousiaste vrijwilligers zoals Mariska die zich hiervoor willen inzetten”, aldus Rob Bokdam, sectorhoofd Repressie 
bij Brandweer Twente. Het werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke 
stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is uitdagend, afwisselend en dankbaar. Ben jij ook 
ON FIRE? 

Wij zoeken enthousiaste en gedreven vrijwilligers voor de kazernes van Boekelo, Denekamp, Den Ham, De Lutte, 
Diepenheim, Enter, Haaksbergen, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Vriezenveen en Weerselo. 

Twente kan op jou rekenen!
Voor de meeste kazernes zoeken we brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten voor een uitruk op de kazerne kunnen 
zijn (op basis van vrije opkomst). Je wordt onderdeel van een hecht team binnen een kazerne. Je ontvangt als vrijwilliger een 
vergoeding voor opleiding, oefeningen en wanneer je wordt ingezet bij een calamiteit. Je inzet als vrijwilliger is cruciaal, de 
inwoners van Twente rekenen altijd op de brandweer. 

Flexwerkende vrijwilligers op kazernes
In verband met COVID-19 is dit jaar de campagne voornamelijk online. De campagne richt zich ook op de doelgroep flexwer-
kers, mensen die voor hun werk niet gebonden zijn aan een vaste werkplek. We bieden hen gratis werkplekken met voorzienin-
gen aan. Belangstellenden zijn verbonden aan een kazerne en zijn onderdeel van het lokale team. De flexwerker is gemiddeld 
twee dagen in de week in de kazerne en rukt bij een alarmering uit. We maken het graag mogelijk, hoe past Brandweer Twente 
in jouw wereld? 

Kom werken bij de warmste werkgever van Nederland
Wil jij maatschappelijk relevant zijn? Je als brandweervrijwilliger inzetten voor mens en dier in Twente? Laten we samen uit-
zoeken hoe we dat slim kunnen combineren met jouw studie of baan, jouw levensstijl en thuissituatie. Ben je benieuwd hoe 
een gezinsleven te combineren is met de vrijwillige brandweer? Kijk dan op www.werkenbijbrandweertwente.nl en word ook 
vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland! 

Solliciteren kan tot en met maandag 6 september. Op zaterdag 21 augustus organiseert Brandweer 
Twente een online informatiebijeenkomst waarvoor je je via de site kunt opgeven.

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 openingstijden. 

Openingstijden
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 17.00 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 digitale 
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of 
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij 
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

Gemeente stelt bomenvisie op

De gemeente Hof van Twente wil de Bomenverordening vernieuwen. 
Nieuwe wetten en belangrijke integrale thema’s moeten in de verorde-
ning worden verwerkt. Voordat we deze nieuwe regels voor het bescher-
men van bomen kunnen vastleggen, wil de gemeente Hof van Twente 
eerst een visie ontwikkelen over het belang van bomen en houtopstan-
den. Vooral in relatie tot de nieuwe integrale thema’s zoals biodiversiteit, 
duurzaamheid en klimaat.

Wij roepen u op om hierover mee te denken en uw mening over bomen 
en houtopstanden met ons te delen. Bent u geïnteresseerd en heeft u een 
mening of visie over bomen? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden via 
info@hofvantwente.nl. Wij zoeken een groep van ongeveer 10 tot 14 
mensen met verschillende achtergronden voor onze “Denktank”.
De Denktank denkt mee over de opzet en de inhoud van de bomenvisie 
en komt 3 keer bij elkaar in het gemeentehuis in september als de Co-
ronamaatregelen dat toelaten. Via de mail zal een concept van de visie 
worden gedeeld. We denken na over vragen als bijvoorbeeld: 

• welke bomen en hout-
opstanden vinden we be-
langrijk en welke mogen 
gekapt worden? 
• hoe bepalen we dat en 
wanneer is een beoorde-
ling van de gemeente  no-
dig in de vorm van een 
vergunning?
• het belang van bomen 
en houtopstanden bij ont-
wikkelingen

Wilt u niet meedoen aan 
de 'Denktank' maar wel 
éénmalig uw mening 
geven? Dan mag u mag 
ook onze mini-enquête 
invullen tot 8 september 
2021. Deze staat op 
onze website. https://
www.hofvantwente.nl/
enquete-bomenvisie. 
Wij stellen uw medewer-
king bijzonder op prijs. 
Dank u wel al vast!

Verkeershinder door reconstructie 
gelijkvloerse kruising N346-N741 
(Rondweg Delden)
De provincie Overijssel start binnenkort met de reconstruc-
tie van de N346-N741, Rondweg Delden – Almelosestraat 
in Delden. Naast het vervangen van het asfalt wordt er een 
verkeersregelinstallatie geplaatst. Ook wordt de openbare 
verlichting verplaatst of vervangen. De werkzaamheden 
starten maandag 16 augustus en duren tot en met don-
derdag 9 september. Door werkzaamheden te combineren 
wordt de hinder voor het doorgaande verkeer zoveel moge-
lijk beperkt.

Aan het begin en einde van de werkzaamheden wordt de N346 tijdelijk 
‘s nachts afgesloten. Tijdens de nachtelijke afsluiting is er een omleiding 
voor het verkeer. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met ex-
tra reistijd als gevolg van de omleidingsroutes en snelheidsbeperkende 
maatregelen. 

De werkzaamheden worden op de volgende momenten uitgevoerd: 
 
Maandag 16 augustus 2021 op dinsdag 17 augsutus 2021 tus-
sen 19.00 uur in de avond en 7.00 uur in de ochtend:
- Nachtelijke afsluiting van de N346 voor het treffen van verkeersvoorzienin  
gen en de afsluiting van de zuidlus.
-  Doorgaand verkeer op de N346 wordt omgeleid via de Langestraat.

Dinsdag 17 augustus 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 
2021:
- De zuidlus blijft afgesloten, de noordlus blijft open.
- Verkeer op de N346 kan middels een bypass langs de werkzaamheden.

Zaterdag 28 augustus 2021 tot en met woensdag 8 september 
2021:
- De zuidlus blijft afgesloten, de noordlus blijft open.
- Verkeer op de N346 kan met snelheidsbeperking de werkzaamheden 
passeren.

Maandag 6 september 2021 op dinsdag 7 september 2021 tus-
sen 19.00 uur in de avond en 7.00 uur in de ochtend:
- Nachtelijke afsluiting van de N346 in verband met het aanbrengen van       
asfalt.
- Doorgaand verkeer op de N346 wordt omgeleid via de Langestraat.

Donderdag 9 september 2021
- De nieuwe kruising zal naar verwachting donderdagochtend 9 september   
opengesteld worden, waarbij gelijktijdig de noordlus definitief wordt afge  
sloten voor het verkeer.

Maandag 13 september 2021 tot en met vrijdag 17 september 
2021:
- In de week van 13 tot en met 17 september wordt de aansluiting van de     
noordlus op de N741 (Europalaan) opgeheven. Hiervoor zal het verkeer op                                             
de N741 overdag om en om langs de werkzaamheden worden geleid.

Meer informatie?
Achtergrondinformatie over de werkzaamheden op de N741 en N346 is 
na te lezen op: https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/
wegenprojecten.

Melding zwerfdieren is veranderd
Dieren die worden gevonden en waarvan geen eigenaar bekend is val-
len onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Degene die een 
zwerfdier vindt is verplicht hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. In 
Hof van Twente kunt u aangifte doen bij De Breborgh in Bentelo. (Eerder 
kon u die aangifte doen bij de gemeente.)
Voor de opvang van zwerfdieren heeft de gemeente een contract geslo-
ten met De Breborgh in Bentelo. Als het gevonden dier na twee weken 
niet door de eigenaar is opgehaald, krijgt De Breborgh het dier in eigen-
dom. 
Via hofvantwente.nl/actueel/gevonden-en-verloren-voorwerpen-melden 
is meer informatie te vinden.

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)            
                 Ontvangen op
Holtkampsweg 12, Ambt Delden
het kappen van twee essen                          30 juli 2021
Prinses Julianaplein 1, Goor   
het verbouwen van een tandartspraktijk tot twee appartementen 
                         22 juli 2021 
Keppels 2, Markelo                                                                                             
het bouwen van een overkapping                               27 juli 2021
Viaductweg ongenummerd, Goor
het bouwen van een woning met bijgebouw en 
het 
aanleggen van een uitrit                                            28 juli 2021
Deldensestraat ongenummerd, Goor
het bouwen van een woning                   29 juli 2021
Rembrandtstraat 14, Goor
het bouwen van een aanbouw aan de woning                 29 juli 2021
Bernhardstraat 90, Delden
het plaatsen van een dakkapel op het achter dakvlak        26 juli 2021
van de woning
Rijssenseweg 62, Markelo
het verbouwen van een woning                  30 juli 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg          
           Reactie tot
Rectificatie; Markesingel 38, Hengevelde
het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf zondag 18 juli 2021 
                          29 augustus 2021
Welbergsweg t.h.v. huisnummer 50, Ambt Delden
het kappen van een Amerikaanse eik, ter inzage vanaf dinsdag 3 
augustus 2021                                    14 september 2021
Spoorstraat 5, Delden
het kappen van drie iepen, ter inzage vanaf maandag 2 augustus 
2021                        13 september 2021
Goorsestraat 2, Hengevelde
het vervangen van een dak van de woning, ter inzage vanaf maandag 
2 augustus 2021                                    13 september 2021
Laarstraat 66, Goor
het wijzigen van de voorgevel, ter inzage vanaf maandag 2 augustus 
2021                                                 13 september 2021
Grotestraat 4, Markelo
het wijzigen van de gevel en het vervangen van kozijnen, ter inzage 
vanaf dinsdag 3 augustus 2021         14 september 2021
Beusbergen t.h.v. huisnummer 24 (achterompad ach-
ter de woning)
het kappen van een eik, ter inzage vanaf dinsdag 3 augustus 2021 
                        14 september 2021

Melding Activiteitenbesluit 
Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om 
handhaving 

Gelselaarseweg 4, Markelo
het veranderen van de inrichting
Hagmolenweg 9, Ambt Delden
het veranderen van de inrichting

Melding mobiel puinbreken 
Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om 
handhaving

Wethouder Goselinkstraat 10, Hengevelde
het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie, in de periode 
van 13 augustus t/m 12 november 2021

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 ver-
zenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswijzen zijn 
ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure 
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 
besluiten 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 voorbereid 

Vervolg
wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-
besluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of 
schriftelijk zienswijzen indienen. 

Voorlopige voorziening  
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico gebruik 
worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als u dringende 
belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de beslissing of be-
zwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om een ‘voorlopige 
voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure 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 omgevingsver-
gunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handhaving indie-
nen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn voorzien 
van datum, naam, adres en handtekening. 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 be-
sluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de beslissing 
rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is verleend kan daar-
tegen 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 openings-
tijden 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, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
          

1e Broekweg 4, Diepenheim
het uitbreiden van het bedrijf met 6.521m2 foliekassen en het 
plaatsen van 4 gaskachels
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Voornemen 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 persoon die wij in het overzicht hieronder noemen heeft dit 
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf-
plaats van deze persoon. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven. 
Daarom heeft ons college het voornemen de volgende persoon 
uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar 
het adres: onbekend.

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Datum
ingang adres

05-08-2021 Onbekend 05-08-2021A.S. Kozcur

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 SAS 06-20894999 of mail 
vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

BESTUURLIJK SECRETARIS BIJ MUSEUMBOERDE-
RIJ WENDEZOELE – AMBT DELDEN

Ben jij een betrokken vrijwilliger met bestuur-
lijke ambities en een hart voor het traditionele 
boerenleven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Als bestuurlijk secretaris maak je deel uit van het bestuur van Museumboerderij Wen-
dezoele, dat gemiddeld maandelijks bijeenkomt. De secretariële taken bestaan uit het 
verwerken van binnengekomen post, het voorbereiden en notuleren van de bestuursver-
gaderingen en het bijhouden van het archief en de administratie.

Jouw profiel
Je hebt passie voor het buitengebied en je wilt je graag inzetten voor het behoud 
van de agrarische cultuurgeschiedenis. Je hebt affiniteit met bestuurlijke- en secre-
tariële taken en denkt graag mee over de toekomst van onze Museumboerderij. 

Werkuren per week/maand
Gemiddeld 10 uur per week. Het zwaartepunt ligt in de maanden april t/m sep-
tember wanneer het museum dagelijks geopend is.

Wij bieden 
Een plek op een prachtige historische locatie op het landgoed van Stichting Twic-
kel. Je werkt samen met een groep vrijwilligers die zich allen inzetten voor het 
behoud van historisch cultureel erfgoed. Je krijgt de kans je kennis hierover uit te 
breiden door bijvoorbeeld een oud ambacht te leren

Doelstelling van de organisatie 
Museumboerderij de Wendezoele wil bijdragen aan kennisvergroting over de 
landbouw en veeteelt in Twente tussen 1900 en 1960 voor een groot en breed 
publiek, waarbij vrijwilligers en bezoekers genieten van hun bezoek en meer ken-
nis hebben van de geschiedenis van dit erfgoed dat tot op de dag van vandaag 
bepalend is geweest voor deze sector.

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


