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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 
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 zet streep onder 
financiën 2020 en 2021

Het college van B&W is verheugd dat ze 
eindelijk definitief een streep kan zetten 
onder de (financiële) boekjaren 2020 en 
2021. 
Komende week worden de jaarrekeningen 
2020 en 2021 en het jaarverslag 2021 
aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is het 
resultaat van grote inspanningen, omdat de 
gemeente Hof van Twente door de hack 
van eind 2020 geen beschikking meer had 
over de financiële administratie. 

De jaarstukken gaan vergezeld van accoun-
tantsverslagen en -verklaringen en worden 
naar verwachting door de gemeenteraad 
behandeld op 25 oktober a.s. Daarmee 
wordt voldaan aan de voorwaarde die 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) verbond aan het 
door haar verleende uitstel. 

Halloweentocht voor jonge 
mantelzorgers

Griezelig! Vrijdagavond 28 
oktober organiseert Jmz een 
spooktocht! Deze activiteit is 
bedoeld voor jonge mantel-
zorgers van 15 jaar en ouder. 

Er is een spannende route uitgezet met 
verschillende opdrachten, durf jij het aan?

Waardevolle week van de vrijwilliger (3 tot en met 7 oktober)

De week van 3 tot en met 7 oktober was de week van de vrijwilliger. 
Welzijnsorganisatie Salut organiseerde een aantal mooie ontmoetings-
momenten voor de vrijwilligers uit Hof van Twente. Salut en de gemeente Hof 
van Twente kijken terug op een hele mooie en waardevolle week, waarin de 
vrijwilligers in de Hof centraal stonden.

Maandag 3 oktober werd afgetrapt met een ontbijt voor de afgevaardigden van de ouderen-
bonden en ouderenverenigingen in Hof van Twente bij het Beaufort in Markelo.
Burgemeester Ellen Nauta en wethouder Hannie Rohaan spraken hun waardering uit voor deze 
vrijwilligers die zich bekommeren om de senioren in onze Hof. Ook was er ruimte voor een 
gesprek over dat wat er speelt bij de senioren en de zaken die aandacht moeten krijgen. Een 
heerlijk en waardevol ontbijt!

Donderdag 6 oktober werd, voor het eerst in jaren, een vrijwilligersmarkt gehouden bij ‘de Ster’ 
in Goor. Een mooie kans voor iedere inwoner van Hof van Twente die zich wilde oriënteren op de 
mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Meer dan 20 organisaties waren aanwezig 
om kennis te maken en in gesprek te gaan over het vrijwilligerswerk dat zij bieden. Wethouder 
Hannie Rohaan en medewerkers van de afdeling sociaal domein van de gemeente brachten voor 
iedere aanwezige organisatie en de bijbehorende vrijwilligers een enorme krentenwegge, om 
hen te bedanken voor hun inzet. Het opschrift luidde: “Jij bent als de krent in de wegge”.

Vrijdagavond waren alle vrijwilligers, die érgens in de Hof vrijwilligerswerk doen, uitgenodigd 
om van een mooi stukje muziek te genieten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Meezingkoor ‘Ditis Goorus’ betrad met 
ruim 40 koorleden het podium van Stads-
centrum ‘Het Parochiehuis’ in Delden 
en nam de 80 aanwezigen mee in hun 
muzikale gang langs allerlei Nederlands-
talige meezingers. Een succes! De avond 
eindigde in een polonaise.

Salut en de gemeente kijken terug op 
een geslaagde week die voor herhaling 
vatbaar is. Want alle vrijwilligers samen 
zorgen voor een Hof van Twente 
waarin we naar elkaar omkijken en elkaar 
helpen. Vrijwilligerswerk heeft zin en 
geeft zin.

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!
Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering dinsdag 
25 oktober 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering 
van de raad van de gemeente Hof van 
Twente op dinsdag 25 oktober om 
19.30 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Hof van Twente. Onder-
staand treft u de agenda aan.

De voorzitter,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht 
burgers

1.   Opening en mededelingen

2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stuk-
ken

4.    Vaststellen besluitenlijst van de 
      vergadering van 4 oktober 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stuk-
ken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.      Actieve informatieplicht college/
      terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.    Kwaliteitsverordening Vergunningver-
lening, Toezicht en Handhaving Hof 
van Twente

Meningvormend

9.     Aanbieding onderzoek Rekenkamer-
commissie informatiebeveiligingsbe-
leid ‘De perfecte storm’

10.  Instellen raadscommissie ICT, 
      automatisering en informatieveiligheid

11.  Actualisatie APV gemeente Hof van 
Twente

12.  Tweede bestuursrapportage 2022

13.  Jaarstukken 2020-2021

Ook dit jaar reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Star-
tersprijs Midden Twente uit aan de beste starter. De genomineerden zijn be-
kend: Cirqll uit Borne, Insyte technology uit Hengelo, Podcast in de klas uit 
Hengevelde, SMAAK28 uit Hengelo en Studio LDE uit Delden.

“In mei zijn we samen met de gemeenten actief gestart met de zoektocht naar starters die in 
2021 met hun bedrijf zijn begonnen, om hen te wijzen op deze prijs”, vertelt Paul Jansman, 
ondernemersadviseur bij ROZ en verantwoordelijk voor de organisatie van deze prijs. “Aan-
melden was mogelijk tot half augustus. De jury heeft de 45 aanmeldingen gescreend, is bij 
een aantal ondernemers op bedrijfsbezoek geweest en heeft vervolgens deze shortlist met de 
genomineerden bepaald”. 

De jury bestaat uit Ilse Visscher (Wijngaard Hof van Twente), Robin Geerdink (Rabobank), 
Hans Lesscher (Odin Groep), Tijn Leussink (Leussink Retail Groep) en Gerben Lievers (onderne-
mer/groei architect). Meer info over de prijs: www.startersprijsmiddentwente.nl 

Uitreiking
Op maandagavond 14 november wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het Starterscafé 
in de Schouwburg Hengelo. Deze avond wordt georganiseerd door ROZ, Rabobank en de 
gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente. 
Meer informatie over het programma van het Starterscafé en aanmelden via:
www.rozgroep.nl/starterscafe2022 

Wilt u een duurzaamheids-
advies voor uw huis? 
Raadpleeg een energiecoach! 

De vrijwillige, deskundige energie-
coaches van Hof van Twente staan 
klaar om inwoners te helpen met 
energieadvies voor uw particu-
liere woning. Dit advies is gratis, 
onafhankelijk en vrijblijvend. 

Maak een afspraak via mail: 
martin.slagers@hofvantwente.nl met daar-
bij aangegeven uw contact- en adres-
gegevens. U wordt dan door één van de 
energie coaches teruggebeld voor het 
maken van een afspraak. 
De energiecoaches in Hof van Twente zijn 
Chris Koens, Gerrit Jurgens, Roy Waterman 
en Mathias Broekhuizen. 

Voor algemene informatie over energie-
besparing, maar ook over bijvoorbeeld sub-
sidiemogelijkheden kunt u contact opnemen 
met het Duurzaam Bouwloket, via de link: 
https://www.duurzaambouwloket.nl/ge-
meente of telefonisch: 0547-208001.



Jij hebt (r)ookmelders in huis. Dank je wel!

Steeds meer Twentenaren hebben rookmelders in huis hangen. Daar is Brand-
weer Twente heel blij mee. Ontstaat er brand, dan heb je meer tijd om te vluch-
ten en kan de brandweer zich richten op het blussen van de brand. Zo zorgen 
we samen voor een veiliger Twente. Dus dankjewel! Dat jij ook rookmelders 
hebt hangen. Juist nu de koude wintermaanden eraan komen! 

Door de hoge gasprijzen zoeken steeds meer mensen naar alternatieve manieren om hun 
woning te verwarmen. “Begrijpelijk, maar we maken ons er ook zorgen over. De risico‘s op 
brand nemen hierdoor toe”, vertelt Mariska Achtereekte, sectorhoofd Brandveiligheid. “Het is 
dus ontzettend belangrijk om in je woning voldoende rookmelders op te hangen. Een eenvou-
dige actie, met een groot effect“, geeft ze aan. Deze maand vraagt Brandweer Twente daarom 
extra aandacht voor brandveiligheid en rookmelders tijdens de Nationale Brand Preventie 
Weken van 1 t/m 31 oktober 2022. 
 
Waar kun je het beste rookmelders ophangen? 
Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van je woning wettelijk verplicht. Maar wat 
dacht je van je woonkamer waar je extra kaarsjes hebt aangestoken op de vensterbank, je 
slaapkamer waar je elektrisch dekentje je bed voor verwarmt, of je werkkamer waar een elek-
trisch of petroleum kacheltje de ruimte opwarmt? Deze alternatieve manieren van je huis ver-
warmen zorgen ervoor dat het risico op een brand omhoog gaat. Pas daarom goed op en zorg 
voor rookmelders in dit soort ruimtes,  
zodat jij op tijd gealarmeerd  wordt 
bij brand. Doe de rookmelderwijzer 
op www.rookmelders.nl/rookmelder-
wijzer en ontdek waar rookmelders 
in jouw woning essentieel zijn. Kijk 
ook op www.rookmelders.nl voor 
meer informatie over het onderhoud 
van rookmelders. 

Vier tips voor (brand)veiliger 
wonen in de winter
-  Zorg voor voldoende ventilatie van de 
ruimte bij gebruik van een (petroleum)
kachel of open haard. Hang hier ook 
CO melders aan het plafond! 

-  Houd brandbaar materiaal uit de 
  buurt van kachels en kaarsen
-  Laat je schoorsteenkanaal vegen en 
stook volgens de Zwitserse stook-

 methode

Maak kans op 1 van de 10 brandweer-verrassingspakketten
De brandweer bedankt jou! Wie bedank jij? Bijvoorbeeld je zoon/dochter omdat ze jou geholpen hebben thuis rookmelders op te hangen. Of je buurman voor het laten vegen van zijn schoorsteenkachel. Of wil je iemand een duwtje geven om eindelijk eens rookmelders op te hangen.

 Reageren kan op de Facebookpagina van Brandweer Twente of mail naar brandveiligheid@brandweertwente.nl met onderwerp ‘Actie rookmelders‘. Laat weten wie je bedankt en waarom. 
De winactie loopt tot 
31 oktober 2022. 

Tweede woonwensenquête en website Op Stoom 
gelanceerd

Maak gebruik van de actie Poen voor Groen

Let op: laatste mogelijkheid, de actie loopt tot 31 december 2022 maar op = op! 

Via Poen voor Groen krijgt u namelijk tot € 50,- terug na aankoop van bijvoor-
beeld LED-verlichting, isolatiemateriaal of een slimme thermostaat. Ook ver-
laagt u per direct uw energierekening. Kleine moeite, groot rendement!enmaal 
uitprobeert, hiermee verder wil.  

Een rekenvoorbeeld
Stel, u koopt een set sfeervolle, dimbare LED-lampen voor € 48,-. Vraagt u dit bedrag terug via 
de Poen voor Groen actie, dan kost de aanschaf u dus niets. De eerste € 48,- heeft u hiermee 
al verdiend. Omdat u uw oude, niet zuinige lampen vervangt door energiebesparende LED-
verlichting, bespaart u ook nog eens zo‘n € 44,- op uw jaarlijkse energierekening. Bovendien 
gaan deze LED-lampen ook nog eens 10 tot 15 jaar mee. Tel uit uw winst!

Poen voor Groen
De actie Poen voor Groen wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd 
namens de gemeente Hof van Twente. De campagne is erop gericht om mensen bewust te 
maken dat energie besparen een kleine moeite is die meteen geld oplevert. De actie loopt t/m 
31 december 2022. Kijk voor meer informatie op www.poenvoorgroen.nl.

Meedoen is simpel...
1. Meldt u aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
2. Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
3. Dien de kassabon in op de actiesite
4. Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. 50 euro) terug op uw bankrekening

Meer informatie
Op de actiewebsite vindt u meer over de actie, de partijen die meedoen en de voorwaarden. 
Ook kunt u contact opnemen met: 
Projectteam Poen voor Groen, Nathalie Thoonsen
06-11 288 910n.thoonsen@duurzaamthuistwente.nl

Duurzaam Thuis Twente 088 1850130 (algemeen infonummer)
info@poenvoorgroen.nl

EEN PEUK: ONEINDIG

BANANENSCHIL: 1 JAAR

KAUWGOM: 20 JAAR

PLASTIC FLESJE: ONEINDIG

HOE LANG BLIJFT
ZWERFAFVAL LIGGEN?

EEN BLIKJE: 50 JAAR

EEN PEUK: ONEINDIG

BANANENSCHIL: 1 JAAR

KAUWGOM: 20 JAAR

PLASTIC FLESJE: ONEINDIG

HOE LANG BLIJFT
ZWERFAFVAL LIGGEN?

EEN BLIKJE: 50 JAAR

Op Stoom lanceert een vernieuwde website én nieuwe woonwensenquête.
Mensen die interesse hebben om in het gebied te wonen worden uitgenodigd 
om de enquête in te vullen. De uitkomsten van deze tweede woonwensenquête 
worden gebruikt voor de eerste woningbouwlocaties: Stoombad en Parkrand 
Zuid. Op de site is niet alleen nieuw beeldmateriaal en actuele informatie te 
vinden, maar ook een interactieve plankaart die de komende tijd steeds verder 
wordt uitgewerkt. 

Volgens Renée Kleywegt van het projectteam Op Stoom (Gemeente Hof van Twente) is het invullen 
van de enquête belangrijk als je ergens in dit gebied wilt wonen: “De uitkomsten van de woon-
wensenquête van vorig jaar, zijn, net als de input van de Denktank, meegenomen bij de 
ontwikkeling van het Masterplan. Hier zaten veel bruikbare suggesties tussen. 
Deze tweede woonwensenquête is weer een stap concreter en gaat onder ander over hoe de 
eerste woningen gebouwd zouden moeten worden.”

Eerste woningbouw en kavelwachtlijst
Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de eerste woningbouw van zo’n 100 woningen 
op het Stoombad en Parkrand Zuid. Om in aanmerking te komen voor een vrije kavel of project-
woning is het essentieel om ingeschreven te staan op de kavelwachtlijst van gemeente Hof van 
Twente. Kleywegt vervolgt: “Om de nieuwe woningen goed te laten aansluiten op de bestaande 
straten en de huidige wijk te verbinden met het park, hebben we uiteraard ook gesproken met de 
direct omwonenden.” 

Tweede Woonwensenquête
De mensen die op de gemeentelijke kavelwachtlijst Goor staan ingeschreven, worden per brief 
eenmalig extra geattendeerd op de woonwensenquête. Mensen die ingeschreven staan voor de 
nieuwsbrief, worden via deze week uitgenodigd om de nieuwe woonwensenquête in te vullen. 
Een groot deel van deze groep heeft vorig jaar ook de eerste woonwensenquête ingevuld. Bij 
deze tweede woonwensenquête ligt nadruk op de eerste woningbouwlocaties: het Stoombad en 
Parkrand Zuid. Ondernemers die interesse hebben om een bedrijf te vestigen op het terrein kunnen 
zich melden bij Projectbureau Op Stoom. 

Vernieuwde en uitgebreide 
website
De woonwensenquête is te vinden op de 
vernieuwde website. Hierin zijn onder an-
dere een interactieve kaart, nieuw beeld-
materiaal en nieuwe video toegevoegd. 
Ook vind je daar de verschillende deel
gebieden van Op Stoom, zoals de Fabriek 
en Parkrand Zuid. “Met deze vernieuwde 
opzet zijn we klaar om de ontwikkelingen 
die komende jaren aan bod komen, goed 
vindbaar te maken en iedereen die dat 
wil op de hoogte te houden”, voegt Renée 
Kleywegt toe. Meer informatie is te vinden 
op www.gooropstoom.nl en in de nieuws-
brief die deze week is verstuurd. foto: Arts eMotion



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

MAN (50) MET SYNDROOM VAN 
DOWN ZOEKT REISGENOOT
Hou jij van autorijden, van het 
Nederlandse landschap en van goed 
gezelschap? 
En schuw jij lange afstanden niet? 
Dan kun jij het leven van onze cliënt 
een stukje mooier maken!

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Onze gezellige woongenoot (met Syndroom van 
Down) heeft een familielid in Limburg die hij heel 
graag bezoekt. Eens per maand gaat hij een week-
end naar Posterholt, ongeveer 220 kilometer vanaf 
Goor. Voor deze ritten zoekt hij een reisgenoot. Een 
maatje die samen met hem van het Nederlandse 
landschap geniet en hem naar zijn familie brengt. 
Indien mogelijk reist hij ook graag samen terug, 
maar dit is bespreekbaar. Niet onbelangrijk: onze 
cliënt is vriendelijke en gezellig reisgezelschap! 
Kilometervergoeding en een gezellige lunch is uiter-
aard inbegrepen. Mocht eigen vervoer een probleem 
zijn, dan bestaat ook de mogelijkheid om samen te 
reizen met het openbaar vervoer.

Jouw profiel
•  Je hebt affectie met mensen met een verstandelijke 

beperking
•  Je bent geduldig en rustig
•  Je houdt ervan een praatje te maken

Werkuren per week/maand
Eens per maand minimaal 4 uur (heen- en terugrijden, 
meer in overleg), dag en tijd in overleg.

Wij bieden 
•   Kilometervergoeding of vergoeding openbaar 
   vervoer
•  Een lekkere lunch onderweg
•  Professionele begeleiding
• Gezellige uitjes

Doelstelling van de organisatie 
Iedereen heeft dromen, wensen en talenten. Deze
 laten uitkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ helpen we men-
sen met een verstandelijke beperking en/of een lage 
sociale redzaamheid de volle rijkdom van het leven 
te ervaren. 
We zien eigen kracht en denken in oplossingen. 
We werken dagelijks vanuit onze kernwaarden 
Ontmoeten, Ontwikkelen en Ondersteunen.

www.hofvantwente.nl

                    Ontvangen op

Herikeresweg 10, Markelo                  
het kappen van twee berken      
                8 oktober 2022
Ruimersdijk 19, Diepenheim
het kappen van twee bomen (Sequoia en 
een Ceder)
                           10 oktober 2022
Irisstraat 7, Goor 
het aanleggen van een uitrit      
    6 oktober 2022
Grotestraat 102, Goor
het plaatsen van een dakkapel
             10 oktober 2022
2e Broekweg 1, Diepenheim                                         
het bouwen van een woning 
              10 oktober 2022
Goorseweg 58, Markelo                                      
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling                8 oktober 2022

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Grote Looweg 13, Ambt Delden
het kappen van een eik

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 voorberei-
dingsprocedure, 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 we-
ken na bekendmaking beroep instellen bij 
de rechtbank Oost-Nederland te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze 
rechtbank tegen besluiten die zijn voorbe-
reid met de uitgebreide procedure. 
Beroep kan dan alleen worden ingesteld 
als eerst een zienswijze is ingediend tegen 
het ontwerpbesluit.

Informatie om te reageren 

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl
Diepenheim
-  Ontheffing sluitingsuur op 29 en 30 oktober 
2022 tot 02.00 uur, Haaksbergerstraat 1 
(10-10-2022)

Markelo
-  Gewijzigde Alcoholwetvergunning, Buurt-
vereniging Kerspel Goor, Haaksbergerweg 
3-3a (14-10-2022)

Hof van Twente
-   Verklaring van geen bezwaar, toertocht 
  Victory Ride op 29 oktober 2022 over 
 diverse wegen in Hof van Twente 
   (12-10-2022)
   
Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande be-
sluiten 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 spoed-
eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 
10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend.

BEKENDMAKINGEN19 OKTOBER 2022

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

Blokstegenweg 1, Ambt Delden
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling          19 november 2022 
Mossendamsweg 7, Goor
het vergroten van een vijf bedrijfspanden
            19 november 2022
Molenstraat 12, Goor
het verbouwen van een winkel naar vier 
woningen          20 november 2022                                                               
Noordmolen 3, Ambt Delden
het verbouwen van een schuur tot 2 platte-
landsappartementen      22 november 2022
Goorsestraat 9, Hengevelde
het herbouwen van een bakkerij       
           23 november 2022
Emmastraat 9, Delden
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen                  24 november 2022
Langestraat 2, Delden
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen           24 november 2022                                                               

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Vervolg
Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide proce-
dure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn 
mondeling (op afspraak) of schriftelijk ziens-
wijzen indienen.

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure 
kan op eigen risico gebruik worden gemaakt 
van de vergunning (of het besluit). Als u drin-
gende belangen heeft waardoor u niet kunt 
wachten op de beslissing of bezwaar of be-
roep, 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 me-
ning bent dat niet met een melding kan wor-
den volstaan omdat een omgevingsvergun-
ning 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 af-
spraak: 0547-858585
. 
Niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van de 
voorbereiding op een besluit en is niet vat-
baar voor bezwaar of beroep, tenzij de be-
slissing 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 beslui-
ten liggen op afspraak ter inzage bij het 
gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor 
de openingstijden kunt de website (www.hof-
vantwente.nl) raadplegen of telefonisch met 
0547-858585. Postadressen Gemeente Hof 
van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft een verslag uitgebracht over de 
jaren 2020 en 2021 aan de raad over de 
werkzaamheden die zij heeft verricht ter 
uitvoering van artikel 30 van de Archief-
wet. Het verslag betreft alle informatie die 
de gemeente Hof van Twente opstelt of 
ontvangt op basis van haar taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. Het 
verslag vormt tevens de basis voor de infor-
matieverstrekking richting de provincie als 
toezichthouder.

Verslag archiefzorg en -beheer

Vervolg
Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Vervolg
Rozenstraat 25, Goor
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen              24 november 2022
J. Ooststraat 13 a, Markelo
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen              24 november 2022
De Kerkegaarden 1, Diepenheim
het verlengen van de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen               24 november 2022
ten westen van de Rijksweg 11, Ambt 
Delden
het aanleggen van een drinkwatertransport-
leiding              19 november 2022


