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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

www.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 afspraak 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

18 augustus
2021

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

Gratis cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers
in Hof van Twente

WIST U DAT HARD PLASTIC
WIST
DAT HARD PLASTIC
GEENUVERPAKKING
IS?

HOF VAN TWENTE – Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor
de naaste omgeving. Voor Salut aanleiding om in Hof van Twente in samenwerking met Stichting
Informele Zorg Twente de cursus ‘Omgaan met dementie’ aan te bieden voor mantelzorgers.

GEEN VERPAKKING IS?
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niet bij. Dit afval
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Wij mogen wel bij verpakkingen!
Tijdens deze reeks van bijeenkomsten wordt uitgebreid informatiegegeven over dementie. De deelnemers krijgen adviezen over
hoe zij met hun naaste met dementie kunnen omgaan.

Bijna al het verpakkingsafval uit uw badkamer en
keuken mag bij verpakkingen. Dit zijn bijvoorbeeld
lege blikjes, flacons en plastic afval van verpakkingen.

De toegevoegde waarde van deze cursus is dat ervaringen en tips gedeeld kunnen worden met andere mantelzorgers die ook
zorgen voor iemand met dementie. Het is van belang dat de persoon met dementie waarvoor gezorgd wordt nog thuis woont.
De bijeenkomsten worden geleid door een ervaren cursusleider. Een casemanager dementie, psycholoog en de consulent van
Salut zullen afwisselend aanwezig zijn voor informatie en vragen.

Wij mogen wel bij verpakkingen!
Kijk voor meer informatie op
Bijnatwentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen
al het verpakkingsafval uit uw badkamer en

keuken mag bij verpakkingen. Dit zijn bijvoorbeeld
lege blikjes, flacons en plastic afval van verpakkingen.

De bijeenkomsten vinden plaats op 9, 16 en 23 september, 7 en 28 oktober en 11 november steeds van 13:30 tot 15:30 uur
in de Reggehof, De Höfte 5 in Goor.

Kijk voor meer informatie op
twentemilieu.nl/hofvantwente/verpakkingen

Meer informatie of aanmelden? Bel Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail info@salut-welzijn.nl

www.hofvantwente.nl

18 AUGUSTUS 2021
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
					 Ontvangen op
Welmersweg 3, Markelo(achterop het perceel
grenzend aan de Veldstadsweg)
het kappen van twee eiken		

Eschweg 1a, Bentelo

8 augustus 2021

het kappen van tweeëntwintig berken

30 juli 2021

Verlengen beslistermijn
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 		
Barloseweg, Ambt Delden
het aanleggen van een fietspad en het kappen van bomen
Bomhof ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning

Melding Activiteitenbesluit
Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving
Spechthorstdwarsweg 5, Goor
het starten van een groothandel in landbouwmachines,
werktuigen en tractoren
Industrieweg 4, Markelo
het uitbreiden van het bedrijf

Melding mobiel puinbreken
Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving
Rapperdsweg 6, Ambt Delden

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie,
in de periode van 23 augustus tot en met 1 oktober 2021

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

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht
Bentelo

-O
 ntheffing geluid op 22 augustus 2021, Suetersweg 10
(13-08-2021)

Delden

-V
ergunning Zomerspelen/Houtdorp van 16 t/m 20 augustus
2021, Morsweg 25 (12-08-2021)

Diepenheim

- Vergunning Brocante Parade op 21 augustus 2021. In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

BEKENDMAKINGEN
Vervolg
- op 21 augustus 2021 van 06.00 uur tot 20.00 uur worden de volgende straten afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen:
- Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Raadhuisstraat en het
Plein onder de Platanen (bestemmingsverkeer voor huisarts/fysiotherapie/tandarts praktijk blijft mogelijk);
- Hagen;
- Peuscher;
- Provisoriestraat, gedeelte wat gelegen is tussen de Grotestraat en
het Looiersplantsoen.
- Er zal een omleiding worden ingesteld:
- Vanaf Lochem via de Raadhuisstraat-Ruimersdijk-Goorseweg
-
Vanaf Goor/Neede via de Goorseweg-Looiersplantsoen-Wolbertusstraat-Ruimersdijk-Raadhuisstraat
- Vanaf Goor/Neede is de weg naar Borculo vrij toegankelijk.
- op 21 augustus 2021 van 06.00 uur tot 19.00 uur wordt een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de:
- Raadhuisstraat;
- Ruimersdijk;
- Wolbertusstraat;
- Kuimgaarden;
- Looiersplantsoen.
- op 21 augustus 2021 van 06.00 uur tot 19.00 uur wordt er een inrijverbod voor vrachtwagens ingesteld aan de Lochemseweg, komend
vanaf de N346 in richting Diepenheim. Vanaf Neede en Goor is er
alleen doorgang mogelijk richting Borculo. (13-08-2021)
- Vergunning Cultureel Festival op 22 augustus 2021. In verband hiermee zullen de Raadhuisstraat, voor zover gelegen tussen Broenshof
en de kruising met De Hagen en De Hagen, voor zover gelegen tussen de kruising met de Raadhuisstraat en de parkeerplaats aan De
Hagen worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen
(13-08-2021)

Goor

-V
 ergunning houtdorp Goor van 17 t/m 20 augustus 2021, Terrein
aan de Wheedijk (12-08-2021)

Markelo

- Ontheffing geluid op 27 augustus 2021, Larenseweg 48a (10-082021)
- Vergunning cabaretoptreden 'Kosterskoele’ op 21 augustus 2021,
Beukenlaantje 6 (17-08-2021)
- Vergunning voor het houden van een kermis op 25 t/m 29 augustus 2021 in het centrum van Markelo. In verband hiermee
zullen de volgende wegen worden gesloten voor alle bestuurders
in beide richtingen van 21 t/m 30 augustus 2021:
- Pastoriepaadje, tussen Roolfssteegje en achterkant pand Welkoop
- Wiemerinkweg, tussen De Kroon en de Grotestraat
- T. van Amerongenstraat, tussen Wiemerinkweg en T. van Amerongenstraat 15b (paralelweg bereikbaar voor aanwonenden)
- Parkeerplaats T. van Amerongenstraat (De Kroon)
- Parkeerplaats T. van Amerongenstraat (Dirk van de Broek)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn 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 Voorzieningenrechter
van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend.

www.hofvantwente.nl

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 zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat
is voorbereid met de uitgebreide 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 wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Vrijwilligersvacature
Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je inzetten voor zaken die er echt
toe doen?
Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!
Onderstaande vacature is slechts een vacature uit
ons ruime aanbod. Meer weten?
www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS 0620894999 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl
VRIJWILLIGER KOFFIE INLOOP
DOESGOOR/MEDIANT
Maak jij mensen graag blij met
wat persoonlijke aandacht?
Dan is deze vacature wat voor jou.
Omschrijving vrijwilligerswerk
De vrijwilliger ondersteunt de beroepskracht bij het uitvoeren
van taken, die gericht zijn op de inloop-activiteiten voor de bezoekers. Hierbij valt te denken aan een praatje maken met de
groep of een individuele bezoeker, het doen van een activiteit
of een spelletje, het verzorgen van de koffie en thee etc.
Jouw profiel
Je hebt een luisterend oor en vind het fijn mensen blij te maken
met een stukje persoonlijke aandacht. Je kan zelfstandig activiteiten ondernemen met bezoekers van de inloop, waaronder
mensen met psycho-sociale en psychiatrische achtergrond.

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 bezwaar 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.

Werkuren per week/maand
Op woensdag- en/of donderdagochtend van 09.00–12.00 uur.

Verzoek om handhaving

Doelstelling organisatie
Bij ons staat bewegen centraal voor jong en oud. Bewegen
iMediant organiseert De Inloop bij Doesgoor: een participatievoorziening voor mensen die op zoek zijn naar meer sociale
contacten, een daginvulling of willen ontdekken welke mogelijkheden er zijn. Iedereen kan dus gewoon even binnenlopen
voor een kopje koffie, een gesprek en activiteiten. De inloop
bevindt zich bij voetbalvereniging Hector en we werken samen
met de Wijkvoorziening ’t Doesgoor.
Mediant GGZ is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Twente en biedt hulp, advies en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.

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 handtekening. Ook moet
vermeld worden waarom u het niet eens bent met de melding. Wilt
u een melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak: 0547858585.

Wij bieden
Waardevol vrijwilligerswerk, waarbij je mensen blij maakt met
je persoonlijke aandacht. Een vrijwilligersovereenkomst en een
reiskostenvergoeding van huis naar de plek waar het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd.

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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

