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Salut ondersteunt organi-
saties bij het werven van 
vrijwilligers.
Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijds-
besteding 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-

Vrijwilligersvacature

GASTVROUW/ -HEER 
VOOR DE DAG ONT-
MOETING ‘T KRUIS-
PUNT IN MARKELO

Ben jij die gezellige 
dame of heer die 
senioren een mooie 
dag invulling wil geven? 
Meld je dan aan als vrijwilliger!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Er zijn veel verschillende taken die je kan doen, zoals bijvoor-
beeld helpen met het draaien van de molen, helpen met het 
onderhoud, het verzorgen van rondleidingen voor bezoekers-
groepen (eventueel in het Engels of Duits) of de verkoop verzor-
gen in het molenwinkeltje en Muldershoes. In overleg bekijken 
we welke werkzaamheden bij je passen

Jouw profiel
Enthousiaste vrouw /man met interesse om te werken in een 
Rijksmonument en voor de cultuur van Markelo. Verdere profiel 
is afhankelijk van de taak die je wilt vervullen.

Werkuren per week/maand
Eén of meer dagdelen, van dinsdag t/m zaterdag.

Wij bieden
Onderdeel zijn van een team van betrokken vrijwilligers, en 
het werken in een bijzondere omgeving in een rijksmonument.

Doelstelling organisatie 
De stichting “De Vrienden Van De Molen Van Buursink” stelt 
zich tot doel de molen van Buursink voor de volgende gene-
raties te behouden. In het agrarische dorp Markelo hoort een 
agrarisch monument.

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

Wij mogen wel bij verpakkingen! 

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

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

Bij verpakkingen gaat het om  
verpakkingsafval van plastic, 
blik en drankenkartons.  
 
Gebruiksvoorwerpen van hard 
plastic, zoals tuinstoelen,  
zijn geen verpakkingen  
en mogen er daarom  
niet bij. Dit afval  
kunt u kwijt op het  
Milieupark.

 WIST U DAT HARD PLASTIC  
GEEN VERPAKKING IS?

BEKENDMAKINGEN21 JULI 2021

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Hogedijk ongenummerd in Markelo                                                                                        
het aanleggen van een tijdelijke uitrit en het aanleggen van een 
tijdelijke bouwweg, 
ter inzage vanaf vrijdag 9 juli 2021                20 augustus 2021 
Taets van Amerongenstraat 21, Markelo                                                                                                          
het verbouwen van een schoppe tot een woning, ter inzage 
vanaf vrijdag 9 juli 2021                 20 augustus 2021
Schoneveldsweg 3, Ambt Delden                                                                                                          
het bouwen van een overkapping (kapschuur open), ter inzage 
vanaf vrijdag 9 juli 2021                            20 augustus 2021 
Fokkerstraat 55, Markelo                                                                                                           
het bouwen van een garage met carport en het aanleggen van 
een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 13 juli 2021  
                 24 augustus 2021
Rozenstraat 4, Goor                                                                                                         
het plaatsen van een brandwerende scheidingswand, ter inzage 
vanaf woensdag 14 juli 2021                      25 augustus 2021
Smitjan 34, Markelo                                                                                                          
het verbouwen van de woning en het bouwen van een 
schuur/berging, ter inzage vanaf woensdag 14 juli 2021 
                                                               25 augustus 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)             

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)            
                  Ontvangen op
Spoorstraat 5, Delden
het kappen van 3 iepen                                         7 juli 2021
Welbergsweg t.h.v. huisnummer 5, Ambt Delden                                                                                      
het kappen van een Amerikaanse eik                         7 juli 2021 
De Mors 3, Delden                                                                                                           
het bouwen van een sporthal, aanvulling op de verleende vergunning 
(brandpreventieve voorzieningen)                                   6 juli 2021

Verlengen beslistermijn 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Industrieweg 7, Markelo
het aanleggen van een uitrit en het kappen van bomen
Peckedammerstraat  ongenummerd, Diepenheim                                                          
het wijzigen van de bestemming, aanleg van een parkeerhaven
Driebelterweg 2, Markelo
het realiseren van boerderijappartementen

Vervolg
Slaghekkenweg 1 b, Bentelo                                                                                                      
het bouwen van een opslagloods, ter inzage vanaf woensdag 
14 juli 2021                                      25 augustus 2021

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen   
                   
           Reactie tot
Endemansdijk 2a, Markelo
het brandveilig gebruik ten behoeve van een BSO in 
een clubgebouw (kantine) van Sportclub Markelo ter 
inzage vanaf donderdag 22 juli 2021  2 september 2021
Rozenstraat 4 , Goor                                                                                                        
het brandveilig gebruik van een bouwwerk, ter inzag vanaf  
donderdag 22 juli 2021)                             2 september 2021

Ontwerpbesluit

Vervolg
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 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 
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 be-
roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij 
de instantie die het beroep behandelt.  

Verzoek om handhaving
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. 

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)

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 

Informatie om te reageren 

Plan voor 100 woningen in Markelo 

Onder de werknaam Markelo-Noord werkt RG Investment samen met de gemeente Hof 
van Twente aan een woningbouwplan voor Markelo. In het plan zijn ongeveer 100 wo-
ningen opgenomen voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken 
naar woningen voor starters en levensloopbestendige woningen. 

Ontsluitingsweg
Plan Markelo-Noord bevindt zich straks op het perceel achter de Tasca, de Wozoco en de gemeentelijke 
gronden op De Esch. Een belangrijk onderdeel van het plan is een ontsluitingsweg. Die komt er voor de 
komende nieuwbouw én de bestaande wijk ‘De Esch’ via de rotonde aan de Holterweg. Dit is mogelijk nu 
RG Investment overeenstemming heeft bereikt met de eigenaar van de percelen, over de aankoop van de 
benodigde grond.

Passende woningen voor onze inwoners 
Wethouder Wim Meulenkamp: “Dit is een prachtige kans voor Markelo. Het levert samen met de locaties 
Countus, Hemmelweg en de Welp een belangrijke bijdrage aan voldoende passende woningen voor onze 
inwoners. Komend najaar gaan we met inwoners in gesprek om te kijken hoe we dit plan verder kunnen 
versterken. Via de gemeentelijke website volgt later in het jaar meer informatie”. Gerben Homan van RG 
Investment vult aan: “We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente over de ontwikkeling van bovenge-
noemde locatie. De woningbehoefte voor nieuwe woningen in Markelo is groot. We zijn dan ook blij de 
intentie naar elkaar te hebben uitgesproken, hier een mooie ontwikkeling te willen realiseren die aansluit bij 
de verschillende woningbehoeften in Markelo”.

Plan op hoofdlijnen, uitwerking volgt 
De partijen kunnen zich reeds op hoofdlijnen vinden in deze mooie ontwikkeling voor Markelo. Verdere 
afspraken en schetsen zullen de komende tijd nader worden uitgewerkt.

www.hofvantwente.nl

Vervolg
raadplegen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Ge-
meente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank 
Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. 

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


