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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 openingstijden. 

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

Hof van Twente gaat Oekraïense 
vluchtelingen opvangen

Opvang in Delden
Ook in Hof van Twente worden Oekraïense vluchtelingen opge-
vangen. De eerste opvanglocatie die door de gemeente wordt 
georganiseerd, is in de kerk van het Apostolisch Genootschap in 
Delden. Hier is plek voor drie gezinnen/families, in totaal 
maximaal 15 personen. Ruim een week later zal het hotelgedeelte 
van De Zwaan volgen, ook in Delden. Hier stelt de eigenaar 10 
kamers beschikbaar, het restaurantgedeelte blijft gewoon open. 

Ook Oekraïense vluchtelingen aan Rozenstraat in Goor 
Gemeente Hof van Twente gaat een derde locatie openen voor 
de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om de Ro-
zenstraat 25 in Goor, het voormalige politiebureau. Hier worden 
9 ruimtes ingericht voor evenzoveel gezinnen/families, plus een 
aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Er wordt momenteel 
hard gewerkt om het gebouw op 4 april klaar te hebben. De ei-
genaar stelt de locatie vooralsnog beschikbaar voor een half jaar. 
De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. 

Meer locaties volgen 
De Rijksoverheid heeft de Veiligheidsregio’s gevraagd om vluch-
telingen op te vangen. Voor Twente gaat dat om 1000 plekken 
op korte termijn, later komen daar nog 1000 plekken bij. Alle 
14 Twentse gemeenten dragen hier hun steentje aan bij. In Hof 
van Twente zijn geen grote locaties die snel beschikbaar zijn. 
Daarom streven wij naar locaties waar mensen in gezins- of fami-
lieverband kunnen worden opgevangen. Mogelijk zullen er meer 
locaties bij komen in onze gemeente. Ook zijn er particulieren die 
op eigen initiatief vluchtelingen in huis hebben genomen.

Voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraï-
ne zie de website van de gemeente.

‘Jij en wij(k) aan zet!’ 

Boomfeestdag woensdag 16 maart 2022 
bij Elserike Markelo

• Liesbeth de Boer is wijkregisseur voor de kernen Goor 
   en Markelo en het buitengebied dat bij die kernen hoort
    Werkdagen: ma-di-do-vr

• Johan Vruwink is wijkregisseur voor de kernen Bentelo, 
   Delden, Diepenheim, Hengevelde 
   en het buitengebied dat bij die kernen hoort  

•  Tonnie Jansen is technisch wijkbeheerder voor de hele 
   Hof van Twente
    Werkdagen: ma-di-wo-do

De landelijke boomfeestdag is verplaats naar november maar we hebben het 16 maart toch 
een beetje gevierd in onze gemeente. Wethouder Harry Scholten was op bezoek bij Openbare 
Daltonschool Elserike in Markelo. Daar plantte hij samen met leerlingen van groep 7 en 8 
honderden jonge boompjes.

Het landelijke thema van de Nationale Boomfeestdag 2022 is: ‘(met) Bomen Werken!’                                                         
En dat hebben we gedaan, er is hard gewerkt. Het bosje naast de school is kortgeleden flink 
gekapt. Mede door de droge zomers van een paar jaar geleden waren er veel bomen dood 
gegaan en was er veel dood hout. Ook lag er het nodige zwerfafval zoals plastic en pallets en 
werd het steeds meer een dumpplek. Vanuit de buurt en de oudercommissie van de school werd 
aangegeven dat het bosje wel een opknapbeurt kon gebruiken. 

Samen met medewerkers van Gildebor zijn er vele nieuwe boompjes geplant zodat er weer een 
mooi bosje kan ontstaan. En plek waar vogels, egels, insecten en eekhoorntjes graag zijn wat 
natuurlijk weer goed is voor de biodiversiteit. 

Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? 
Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook 
uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is: 06-57813491.

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Landelijke Opschoondag zaterdag 19 maart
Zaterdag 19 maart was het landeljike opschoondag. Ook in onze gemeente staken veel vrijwilligers de handen uit de mouwen om zwerfafval 
op te ruimen. Want… Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we samen! Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om het  schoon te houden. 

•  In Hengevelde ging een groep van 40 vrijwilligers aan de slag onder leiding van Paul Wegdam. Er waren 12 looproutes ingedeeld en ie-
dereen was voorzien een hesje, handschoenen, grjjper en afvalzak. In de kern Hengevelde was de opbrengst niet groot. Het waren vooral 
de sigarettenpeuken die goed scoorden. Buiten de kern was de buit groter. 

• Betsy Scherperkeuter heeft in Markelo met een groep van 8 vrijwilligers heel wat zwerfafval verzameld. 

•  Een groep van 14 cliënten van Aveleijn ruimde met elkaar in het centrum van Goor zwerfafval op. Ze waren zo enthousiast dat ze het wel 
vaker willen doen. Er was een afvalaanhanger van Twente Milieu met materialen om het zwerfafval op te ruimen.

Daarnaast zijn er ook veel inwoners die zelf het initiatief namen en zwerfafval hebben opgeruimd op deze mooie zonnige dag. Iets wat ze 
regelmatig doen want een schone en veilige leefomgeving vinden ze belangrijk. 
Meer informatie op: https://www.nederlandschoon.nl/

Lokale partijen doen het goed, 
CDA blijft grootste 

Gemeente Belangen en nieuwkomer In Beweging mo-
gen zich de winnaars noemen van de gemeenteraads-
verkiezingen 2022 in Hof van Twente. CDA bleef de 
grootste partij. De PvdA en de SP leverden iets in, VVD 
en D66 bleven gelijk. De uitslag op persoonsniveau is 
te vinden op de website van de gemeente. 

Zetelverdeling
De voorlopige einduitslag van de verkiezingen is als volgt: 
CDA:   7
VVD:   4
PvdA:   3
Gemeente Belangen: 5
D66:   2
SP:   1
In Beweging:  3

Kiezers
In Hof van Twente mochten dit jaar 28.838 mensen hun stem 
uitbrengen. Daar hebben 16.129 mensen gebruik van gemaakt, 
een voorlopig opkomstcijfer van 56,28%. Dat is minder dan bij 
de vorige verkiezingen in 2018 (opkomst 62,5%). De oudste kies-
gerechtigde is 104 jaar oud, de jongste is net twee dagen gele-
den 18 geworden. 

Stemmen
Het stemmen verliep goed. Dit jaar konden mensen ook ‘vroeg-
stemmen’ op 14 en 15 maart. In onze gemeente waren er 6 van 
die vroegstembureaus, verdeeld over alle kernen. Op 16 maart 
waren alle 26 stembureaus open, plus nog een extra mobiel 
stembureau. Dit mobiele stembureau ging langs de drie grootste 
zorgcentra in onze gemeente. Hier konden alleen bewoners en 
personeel van de zorgcentra stemmen. 

Burgemeester Ellen Nauta bezocht alle stembureaus. “De geme-
enteraad is het hoogste orgaan in een gemeente, en door te stem-
men bepaal je hoe jouw mening wordt vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad. Het is daarom goed om te zien dat de mensen 
gaan stemmen, hoewel de opkomst wat tegenviel. Maar ik ben 
trots op de 273 vrijwilligers die de verkiezingen mogelijk hebben 
gemaakt vandaag. We hadden zelfs nog 60 mensen op reserve. 
En dat terwijl er steeds meer gemeentes moeite hebben om voldo-
ende vrijwilligers te vinden voor de verkiezingen. In De Hof doen 
we dat gewoon met elkaar!” 

Meer kruidenrijk grasland in de 
Hof van Twente 

Gemeente geeft melkveehouders 
korting op kruidenrijke zaadmengsels 

Melkveehouders uit Hof van Twente kunnen met korting zaaigo-
ed bestellen voor kruidenrijk grasland. Dit wordt mogelijk dank-
zij een bijdrage van de gemeente voor 100 hectare. Kruidenrijk 
grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit en is 
een groot succes onder boeren. Wethouder Wim Meulenkamp: 
“Boeren zijn steeds meer geïnteresseerd in biodiversiteit dit stimu-
leren wij graag. Dit maakt  onze prachtige, groene gemeente nog 
mooier.” Boeren uit Hof van Twente die interesse hebben kunnen 
zich op de website van de gemeente aanmelden. Vervolgens kri-
jgen zij een speciale link toegestuurd waarmee zij met korting 
kunnen bestellen. Lees meer over deze actie op de website van 
de gemeente. 

Veel belangstelling voor productief kruidenrijk grasland - 
Veldbijeenkomst 2020 van Pure Graze.  

Leeuwerikstraat Goor, vanaf 
Scherpenzeelseweg afgesloten 
voor alle verkeer van 4-18 april

Op 4 april 2022 start Projectbureau Bodem Asbest Sanering 
(BAS) met de bodemsanering van asbest op een perceel op de 
hoek van de Scherpenzeelseweg en de Leeuwerikstraat in Goor. 
Daarom wordt de Leeuwerikstraat vanaf de Scherpenzeelseweg 
van 4 april tot 18 april afgesloten voor alle verkeer. De Leeuwerik-
straat blijft toegankelijk vanaf de kant van de Kievitstraat. De aan-
nemer plaatst hiervoor omleidingsborden. Heeft u vragen, dan 
kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS, telefoonnummer 
0547 85 85 85 of e-mail BAS@hofvantwente.nl

Anjerconcert 2022 brengt ode 
aan kameraadschap

“You’ll never walk alone”

Het Anjerconcert 2022 wordt verzorgd door de ‘Fanfa-
re Bereden Wapens’ Het concert vindt plaats op zondag 
3 april 2022 om 15.00 uur in ‘De Reggehof’ in Goor en 
wordt aangeboden door de Koninklijke Landmacht, de 
Fanfare ‘Bereden Wapens’, Nationaal Comité Vetera-
nendag en gemeente Hof van Twente. Inwoners van 
Hof van Twente zijn van harte welkom dit concert bij 
te wonen. Kaarten à € 10,- zijn te bestellen via www.
reggehof.nl. Veteranen in Hof van Twente hebben een 
persoonlijke uitnodiging voor gratis toegang voor dit 
premièreconcert ontvangen.  Sinds de uitbraak van Co-
rona in 2020 verzorgt de Fanfare Bereden Wapens op 
3 april 2022 haar eerste Anjerconcert. 

Niemand loopt alleen  
Het Anjerconcert 2022 brengt een muzikale ode aan kamer-
aadschap. Ons land, onze maatschappij en onze democratie - en 
in zeker zin het hele Vrije Westen - worden in stand gehouden 
door grote structuren die lastig te doorgronden zijn. Rechtstatelijke 
afspraken, instituties, instellingen, wetten, enzovoort. Als puntje bij 
paaltje komt, is de laatste verdediging van al die waarden, wetten 
en vrijheden: Defensie. Op zichzelf ook een instituut, een grotere 
structuur. Maar wie doordringt tot de kern van wat een leger is, van 
wat mannen en vrouwen nabij en overzee in de meest extreme situa-
ties op de been houdt, ontdekt: kameraadschap. Kameraadschap is 
niet: vriendschap. Sterker nog, kameraadschap moet losstaan van 
persoonlijke sympathieën. Het is immers onvoorwaardelijke steun, 
het besef van lotsverbondenheid, van wederzijdse afhankelijkheid 
en de bereidheid die kameraadschap boven alles te stellen. 

‘Kameraadschap’ lijkt in de huidige coronacrisis iets waar juist de 
burgermaatschappij grote behoefte aan heeft. Zekerheden vallen 
weg, verbindingen die vanzelfsprekend leken worden uit elkaar ge-
rukt, en plotseling hebben mensen het gevoel er alleen voor te staan. 
Eenzaamheid, angst en polarisatie vullen de kranten. Terwijl lotsver-
bondenheid en wederzijdse afhankelijkheid eigenlijk tot dezelfde 
kameraadschap zouden kunnen leiden die Defensie zo goed kent. 
In extreme situaties niet tegen elkaar maar mét elkaar optrekken, dat 
is de krachtige boodschap van de reeks Anjer Concerten. De voor-
stelling heeft de snelheid en urgentie van een talkshow, aangevuld 
met muzikale momenten van bezinning. Een speciaal gecomponeerd 
slotnummer, met daarin de boodschap van de voorstelling nog eens 
expliciet verpakt, stuurt de bezoekers met een fijn gevoel naar huis. 

U bent van harte welkom dit concert bij te wonen.

Sluisstraat Delden gedeeltelijk afgesloten tussen 28 maart en 8 april

In verband met het aanleggen van 
grasstenen langs de Sluisstraat in 
Delden wordt het gedeelte Slu-
isstraat tussen De Dennen en de 
Meenhuisweg afgesloten. De werk-
zaamheden starten op maandag 
28 maart. De verwachting is dat 
de werkzaamheden afgerond zijn 
op vrijdag 8 april. 
 
De weg wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid. Bewoners zijn 
bereikbaar maar er is wel hinder 
door de werkzaamheden. 
 
Hulpverleningsvoertuigen kunnen van de weg gebruiken blijven maken tijdens de werkzaamheden, er kan wel vertraging zijn door machi-
nes op de rijbaan. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid dan kunt u bellen naar: 0547-858585 en vragen naar Peter Schalkwijk 
(toezichthouder) of Joost Stakenkamp (projectleider).

Fietspad Langestraat Delden tijdelijk afgesloten tussen 17 maart 31 maart

In verband met het aanleggen van 
grasstenen langs het fietspad aan 
de Langestraat te Delden wordt het 
fietspad tijdelijk afgesloten. De werk-
zaamheden starten op donderdag 
17 maart. De verwachting is dat 
de werkzaamheden afgerond zijn op
31 maart. 
 
Het fietspad wordt afgesloten voor fie-
tsers. Fietsers kunnen gebruik maken 
van het fietspad aan de andere kant. 
De aanliggende weg De Fute blijft be-
reikbaar. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid dan kunt u bellen naar: 0547-858585 en vragen naar Peter Schalkwijk 
(toezichthouder) of Joost Stakenkamp (projectleider).



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op
Goorseweg 72, Markelo
het kappen van een eik en twee berken         14 maart 2022
Stokkumerbroekweg 10, Markelo
het kappen van een eik                                15 maart 2022
Herman Heijermansstraat 36, Goor
het kappen van een berk en een plataan         15 maart 2022
Holtdijk 9, Markelo
het kappen van twee eiken en een wilg             15 maart 2022
Herikerweg 18, Markelo
het kappen van een kastanjeboom          15 maart 2022
Binnenhagen ongenummerd, Goor
het bouwen van een twee onder één kap woning       8 maart 2022
Binnenhagen ongenummerd, Goor
het bouwen van een twee onder één kap woning      8 maart 2022
Roosdomsweg 38, Markelo
het bouwen van een woning met bijgebouw          14 maart 2022
Heijinksweg 48, Goor
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 14 maart 2022
Snakenborg ongenummerd, Hengevelde (kavel 70)
het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit               
                               14 maart 2022 
Waterhoenstraat 11, Goor
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning                                 14 maart 2022
Bentelosestraat ong. (achter de bedrijfshal van 
Haaksbergerstraat 1), Hengevelde
het plaatsen van een communicatiemast                   10 maart 2022
Industrieweg 4, Markelo
het verbouwen van een kantoor tot een logiesgebouw  9 maart 2022

Vitens en gemeente Hof van Twente heb-
ben vorig jaar afspraken gemaakt over de 
toegankelijkheid van het waterwingebied 
gelegen tussen de Slagdijk en de IJsbaanweg 
in Goor. Nieuw was dat honden helaas niet 
meer in het waterwingebied mogen komen. 
Reden daarvoor is de kans op vervuiling van 
grondwater door hondenpoep. Het college 
heeft op 15 maart 2022 besloten een Aan-
wijzingsbesluit te nemen om deze afspraak 
officieel te maken. 

Bescherming kwaliteit drinkwater
“In onze waterwingebieden gaat het in de eerste 
plaats om bescherming van de kwaliteit van het 
grondwater voor de productie van drinkwater”, zegt 
Annelies Tigchelaar van Vitens. “Daar waar mogelijk 
willen we omwonenden de gelegenheid bieden om er-
van te genieten, omdat onze terreinen meestal fraaie 
natuurgebieden zijn. Maar daarbij hanteren we sa-
men met de gemeente wel een aantal regels. Zo is 
het waterwingebied in Goor tussen zonsopkomst en 
zonsondergang alleen toegankelijk voor wandelaars, 
die daarbij op de paden moeten blijven. Er zijn extra 
voorzieningen aangebracht om dit gebied aantrekke-
lijk voor wandelaars te maken, zoals een watertap-
punt, een picknickbank en informatieborden. Gemoto-
riseerd verkeer is niet welkom. 

Honden niet toegestaan in waterwingebied
Honden zijn, ook aangelijnd, niet meer toegestaan. De omliggende zandpaden blijven wel toegankelijk voor wandelaars en honden. 

Vragen of meer informatie
De afspraken tussen Vitens en de gemeente gelden voor een periode van 5 jaar. Heeft u vragen over dit gebied? 
Neem dan contact op met Vitens via Annelies Tigchelaar: 06-22279011.

Aanwijzingsbesluit ‘Voor honden verboden plaatsen’
 

Vrijwilligersvacature

Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoe-
ten, 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

VRIJWILLIGERS VOOR EETBARE-PLUK-BLOEMEN-
TUIN. REGGETUIN GOOR

Ben jij de gedreven vrijwilliger en vind je het leuk 
samen met ons een eetbare-pluk-bloementuin op te 
zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Binnen de Reggetuin zijn verschillende werkgroepen actief  (zo-
als De Plantjesbieb, de Moestuinders, de klussers, enz). Er is een 
grote diversiteit aan taken, en voor iedereen iets te doen. Voor 
het opzetten van een eetbare-pluk-bloementuin zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. In overleg bespreken 
we welk afwisselend, inspirerend maar vooral leuk en gezellig 
werk het beste bij jou past. 

Jouw profiel
Je hebt interesse in bloemen, en je wordt blij van het creëren van 
een pluktuin waar je ook anderen van kan laten genieten. 

Werkuren per week/maand
Je kan één of meerdere ochtenden komen, dit gaat in overleg. We 
zijn er op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 
12.00 uur.

Wij bieden
Samen bezig zijn met het creëren van een plek waar groei en 
bloei en ontmoeten centraal staat. In een ongedwongen sfeer, 
waar jouw eigen inbreng wordt gewaardeerd en we samen ge-
nieten van wat we creëren. Je kan veel kennis opdoen over de 
natuur en de biodiversiteit.

Doelstelling van de organisatie 
Stichting Stadslandbouw heeft een prachtige plek aan de rand 
van Goor, aan de Regge: De Reggetuin. We telen en oogsten 
groente, fruit en bloemen (zowel eetbare bloemen als plukbloe-
men). Een ontmoetingsplaats voor mensen die ontspanning en 
inspanning zoeken, plantjes willen ruilen in de plantjesbieb, 
klusjes willen doen, willen tuinieren of gewoon genieten van de 
prachtige plek. Iedereen is welkom. Onze projecten gaan altijd 
over duurzaamheid en biodiversiteit.

BEKENDMAKINGEN23 MAART 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Twikkelerweg 1, Markelo                                                                  
het wijzigen van het gebruik van een 
agrarische bedrijfswoning             23 april 2022
Beldsweg 1b, Ambt Delden
het bouwen van een bijgebouw                   23 april 2022                                                               
Weegbree 11, Delden
het uitbreiden van een woning                23 april 2022
Rondweg ongenummerd, Diepenheim 
(parkeerplaats N346)                                                                             
het plaatsen van een telecommast en een hekwerk  23 april 2022
Larenseweg 11, Markelo                                                                
het kappen van een eik               27 april 2022
De Stoevelaar 1,  Goor
het kappen van een boom (herplantverplichting)     27 april 2022
Langeweg 1, Markelo
het herbestemmen van een dwarsritschuur 
tot een woning               27 april 2022
Lintelerweg 4, Goor
het uitbreiden van een kantine              28 april 2022

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Goorsestraat ongenummerd, Hengevelde                                   
het aanleggen van een uitrit

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen                                                                          

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Langestraat 69, Delden                                                                 
het verbouwen van een bestaand appartement tot 2 appartementen 
                        27 april 2022

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving               
Entersestraat 16, Goor
het starten van een bedrijf 
Eschweg 1, Bentelo                                                                 
het bouwen van een werktuigenberging
Oude Deldensestraat 3, Diepenheim                                                                 
het wijzigen van de inrichting                 

www.hofvantwente.nl

Ontwerpbesluit omgevings
vergunning uitgebreide procedure                                                                        

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
A. ten Hovestraat 1, Markelo                                                                
het aanpassen van brandscheidingen en het brandveilig gebruik 
van een bouwwerk                6 mei 2022

Besluit Algemene wet bestuursrecht 

Verkeersbesluit
Voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elek-
trische voertuigen t.h.v. de Van Deelestraat 4 in Goor (18-3-2022)

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

Diepenheim
-  Vergunning 'Heerlijcke Markt’ aan De Hagen in Diepenheim. In ver-
band hiermee zal De Hagen, voor zover gelegen tussen de Raad-
huisstraat en de Grotestraat, op 24 april, 6 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 
september en 2 oktober 2022 van 08.00 uur tot 18.00 uur worden 
gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen (14-03-2022)

-  Ontheffing sluitingsuur op 17 en 22 april 2022 tot 02.00 uur, Haaks-
bergerstraat 1 (17-03-2022)

Hof van Twente
- Loterijvergunning op 27 maart 2022, De Höfte 5 (16-03-2022)

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

- Stookontheffing Rouwelerweg 3 in Ambt Delden, 16-03-2022 tot 16-
03-2024 (16-03-2022)
-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022 Haarweg 1 in Ambt Delden 
(16-03-2022)
-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022 Haaksbergerweg nabij paral-
lelweg/tunneltje in Markelo (16-03-2022)

-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022 Lochemseweg 18 in Markelo 
(16-03-2022)

-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022 Kolhoopsdijk 1 in Markelo 
(16-03-2022)

-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022 Löppinksweg t.o. Napoleons-
paadje in Markelo (16-03-2022)

-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022 Rijksweg 24 in Ambt Delden 
(16-03-2022)

-  Ontheffing paasvuur op 17 april 2022, Twickelerlaan 4 (17-03-2022)

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 
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  
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.     

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.

Aanwijzingsbesluit 
'Voor honden verboden plaatsen'                                                                        

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van 
artikel 2:57 van de Algemene plaatselijke verordening besloten 
het hiernavolgende gebied aan te wijzen waar het verboden is 
voor honden te verblijven en te lopen:

-  Het waterwingebied van Vitens, gelegen tussen de Slagdijk en 
de IJsbaanweg in Goor, kadastraal bekend Goor, sectie B nr. 
2875. Dit besluit treedt op 24 maart 2022 in werking.

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

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


