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HOFNIEUWS 25 augustus
2021

www.hofvantwente.nl

Hof van Twente doet mee aan de Week van de Asbestvrije 
schuur 

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

www.hofvantwente.nl

Van 13 tot en met 19 september 2021 is het de Week van de Asbestvrije Schuur. In die week 
organiseren wij speciale acties voor het verwijderen van kleine asbestdaken. In de wijken De 
Whee en Heeckeren in Goor gaan buurtbewoners samen asbestdaken van hun schuurtjes ver-
wijderen. De gemeente zorgt voor beschermende kleding en verpakkingsmateriaal en speciaal 
in deze actieweek ook voor de sloopmelding en afvoer van het asbest.

De Whee en Heeckeren in Goor gaan aan de slag!
In Goor bereidt een aantal inwoners van de wijken De Whee en Heeckeren met Buurkracht de actiedag ‘asbestvrije 
schuur of carport’ voor. Op zaterdag 18 september gaan de bewoners samen hun asbestdak van schuurtje of carport 
verwijderen. Samen doen scheelt regelwerk, is makkelijker, goedkoper en leuker. Je helpt elkaar met het vervangen van 
het dak en door gezamenlijke inkoop krijg je makkelijker een scherpe prijs bij het inkopen van nieuwe materialen. De 
gemeente helpt bij het doen van de sloopmelding en zorgt ervoor dat de asbestplaten worden afgevoerd. U hoeft dus 
geen aanhanger te regelen en hoeft niet zelf naar de stort. De deelnemers van de buurtactie krijgen van de gemeente 
ook een klein duurzaam cadeautje voor het opruimen van het asbest uit hun buurt.

Meld u ook aan
Woont u ook in de wijk De Whee of Heeckeren? Bent u eigenaar van een schuurtje met een asbestdak dat kleiner is dan 
35 m² en wilt u ook uw asbestdak vervangen? Aarzel dan niet, neem contact op met het buurteam via buurtteamgoor@
gmail.com. Eind augustus kunt u een flyer van het buurtteam in uw brievenbus verwachten. 

U kunt u ook alvast aanmelden via de buurkracht-app voor de 
‘Asbestvrije schuur of carport’ actie, deze kunt u vinden zodra 
u de postcode invult in de app. Of mail uw interesse naar 
buurtteamgoor@gmail.com. Benieuwd welke straten allemaal 
mee kunnen doen? Kijk op buurkracht.nl/goor.

Woont u niet in De Whee of Heeckeren in Goor 
maar wilt u ook met uw buurt aan de slag? 
Meld u aan bij Carla Jorritsma via c.jorritsma@hofvantwente.nl 
of 0547-858585. Wij helpen u graag op weg!

Gemeente vraagt uw hulp bij 
opstellen bomenvisie 

Heeft u een dak van asbestplaten op uw schuurtje? Verwijder het samen met uw buurtbewoners! 

De gemeente Hof van Twente wil de  Bomenverordening vernieuwen. Nieu-
we wetten en belangrijke integrale thema’s zoals biodiversiteit, duurzaam-
heid en klimaat moeten in de verordening worden verwerkt. 

Voordat we deze nieuwe regels voor het beschermen van bomen kunnen 
vastleggen, wil de gemeente Hof van Twente eerst een visie ontwikkelen 
over het belang van bomen en houtopstanden (groepen bomen of struiken). 

Wilt u meedenken over de bomenvisie?
Dat kan op twee manieren. U kunt u aanmelden voor de ‘denktank’ of een 
mini-enquête invullen. 

Aanmelden voor de ‘denktank’
Wilt u meedoen met de denktank, meld u dan aan. Denk met ons mee en 
geef uw mening over bomen en houtopstanden. U kunt u  daarvoor aanmel-
den via info@hofvantwente.nl. Wij zoeken een groep van ongeveer 10 tot 
14 mensen met verschillende achtergrond voor onze denktank. 

Wat doet de ‘bomendenktank’?
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 coronamaat-
regelen dat toelaten. We denken na over vragen zoals bijvoorbeeld:

- welke bomen en houtopstanden vinden we belangrijk
- welke mogen gekapt worden
- hoe bepalen we dat 
- wanneer is een vergunning van de gemeente nodig 
-  het belang van bomen en houtopstanden bij ontwikkelingen, bijvoor-
beeld nieuwbouw

Vul de mini-enquête in
U mag ook onze mini-enquête invullen tot 8 september 2021. Deze staat op 
onze site: Enquête bomenvisie | Gemeente Hof van Twente 

Weet u hoe we inwoners kunnen 
betrekken bij plannen of beleid? 
Doe mee met de online participatie-
avond op 14 september!

De gemeente Hof van Twente is bezig om participatiebeleid op te 
stellen. Als gemeente willen we dat inwoners kunnen meepraten of 
meebeslissen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dat 
kan gaan over hele praktische onderwerpen, zoals een bouwplan 
in uw wijk of straat. Maar ook beleidsonderwerpen kunnen aan 
bod komen, zoals bijvoorbeeld armoedebeleid. In het Participatie-
beleid beschrijven we uitgangspunten zoals: wanneer betrekken we 
inwoners bij een besluit of plan? Kunnen mensen meedenken of ook 
meebeslissen? En wanneer vinden we dat participatie gelukt is? 
 
Als het gaat om participatiebeleid, dan willen we u daar natuurlijk graag over laten 
meepraten! 
 
Vindt u dit een interessant onderwerp? Dan nodigen we u van harte uit om deel te 
nemen aan een onlinebijeenkomst. Ook als u hierover geen uitgesproken mening 
heeft. Ook dat is belangrijke informatie voor ons. 
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 14 september van 19.00 tot 20.30 
uur. U kun zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij 
r.eijsink@hofvantwente.nl

Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname.

BEKENDMAKINGEN25 AUGUSTUS 2021

      Ontvangen op

Bentelosestraat 7, Hengevelde
het bouwen van een veldschuur       6 augustus 2021
Fluitekruid 55, Delden 
het kappen van een Amerikaanse eik                 17 augustus 2021 
Grotestraat 116, Goor
het kappen van een boom                  17 augustus 2021
Langestraat 64a, Delden
het aanleggen van een dakterras                         30 juli 2021
Enscestraat 1, Goor 
het bouwen van een schuur en een muur als erfafscheiding              
          4 augustus  202
Bretelerstraat 29 a,  Hengevelde
het bouwen van een tuinhuis met overkapping    12 augustus 2021
Larenseweg 15 a,  Markelo 
het wijzigen van de kapconstructie van een schuur 13 augustus 2021

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Verleende 
Omgevingsvergunningen regulier)                                                                                

            Reactie tot 

Bernhardstraat 90, Delden
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, 
ter inzage vanaf maandag 16 augustus 2021   27 september 2021
Polmaten ongenummerd, Goor 
het bouwen van een bedrijfspand, 
ter inzage vanaf vrijdag 13 augustus 2021 24 september 2021
Enterbroekweg 5, Markelo
het bouwen van een werktuigenberging, 
ter inzage vanaf dinsdag 17 augustus 2021   28 september 2021
Kievitstraat 1 a,  Delden
het verbouwen van een woning,
ter inzage vanaf dinsdag 17 augustus 2021     28 september 2021

Vevolg                      Reactie tot 

1e Zomerdijk 1, Diepenheim
het bouwen van een serre, 
ter inzage vanaf dinsdag 17 augustus 2021     28 september 2021
Diepenheimseweg 20, Goor 
het vervangen van twee dakkapellen, 
ter inzage vanaf donderdag 19 augustus 2021  30 september 2021
Korte Dijk 1,  Goor
het bouwen van een terrasoverkapping, 
ter inzage vanaf donderdag 19 augustus 2021  30 september 2021

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

Polmaten ongenummerd, Goor
het starten van een bedrijf
Goorseweg 3, Markelo
het veranderen van het bedrijf
Esweg 2a, Markelo
het veranderen van het bedrijf
Visschersdijk 7, Markelo
het veranderen van het bedrijf
Grote Looweg 2 Ambt Delden
het bouwen van een nieuwe loods
Sluisstraat 7, Delden
het tijdelijk plaatsen van een container op het buitenterrein

Intrekken omgevingsvergunning 
(regulier)

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

Dams Wichertsweg 4, Bentelo
het intrekken van de omgevingsvergunning voor het houden 
van vleesvarkens, ter inzage vanaf maandag 5 juli 2021

Vevolg                     
Brummelaarsweg 15, Markelo
het intrekken van de omgevingsvergunning voor het houden van 
mestvarkens, ter inzage vanaf 5 juli 2021 
Kleidijk 4, Diepenheim 
het intrekken van de omgevingsvergunning voor het houden van 
mestvarkens, ter inzage vanaf 5 juli 2021
Aangevraagde evenementenvergunningen 
kunt u inzien op onze website 
https://www.hofvantwente.nl/actueel/aange-
vraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht                                                                                 

Ambt Delden
-  Vergunning Introductiedag op 31 augustus 2021, Kanaaldijk 
Zuidzijde 8 (20-08-2021)

Diepenheim
-  Vergunning Fancy Fair op 28 augustus 2021, Krommedijk 1. In ver-
band hiermee zal op 28 augustus 2021 van 07.00 uur tot 14.00 
uur de Krommedijk worden ingesteld als éénrichtingsweg (inrijden 
vanaf de Borculoseweg) en zal er een parkeerverbod worden in-
gesteld aan beide zijden van de Krommedijk (20-08-2021)

-  vergunning  opening ontmoetingsplek de Koppel op 28 augus-
tus 2021, Dr. C.A.J. Quantstraat 79 (20-08-2021)

Goor
-  Vergunning voor een standplaats aan Classic Express op parkeer-
plaats De Höfte (schoolfeestweide) van 28 augustus 2021 tot en 
met 4 september 2021 (23-08-2021)

Markelo
-  Vergunning voor ‘Markelo's dorpsfeest bij de Kroon’ van 26 t/m 
29 augustus 2021 op het Kaasplein. In verband hiermee zal het 
Kaasplein van 24 t/m 30 augustus 2021 gesloten zijn voor alle 
bestuurders in beide richtingen (19-08-2021).

Vevolg 
-  Vergunning Samengestelde wedstrijd op 4 en 5 september 
2021, Potdijk 1a en omgeving. In verband hiermee zullen op 4 
en 5 september 2021 van 07.00 uur tot 18.00 uur de volgende 
verkeersmaatregelen worden genomen

-  de volgende wegen worden gesloten verklaard voor alle bestuur-
ders in beide richtingen (uitgezonderd aanwonenden):

-  Herikeresweg, voor zover gelegen tussen de ingang van cam-
ping Hessenheem en de kruising met de Imminksweg;

-  De zandwegen gelegen tussen Goorseweg 45 en de Herike-
resweg/Imminksweg.

-  een parkeerverbod wordt ingesteld aan beide zijden van de 
Potdijk, voor zover gelegen tussen de Goorseweg en de Herike-
resweg. (20-08-2021)

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-
gen 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 Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een 
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. 
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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 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). 

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

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

VRIJWILLIGER DIE PIANO KOMT SPELEN - SCHERPENZEEL GOOR

Maak jij graag mensen blij door piano voor ze te spelen? Reageer dan op deze vacature!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Je komt om mensen te verblijden met jouw muziek. Muziek raakt 
en verbindt, we merken dat bewoners hierdoor emoties beleven en 
geactiveerd worden. Je kan bekende liedjes spelen, om mee te zin-
gen of klassieke muziek om naar te luisteren. Alles is welkom. Er is 
altijd een zorgmedewerker aanwezig waar je op terug kan vallen 
als er iets is. 

Jouw profiel
Je vindt het leuk om piano te spelen voor onze (dementerende) be-
woners en je geniet van het effect hiervan op de mensen. 

Werkuren per week/maand
In overleg, alle muziek is welkom. Bij voorkeur dinsdag/donder-
dag of vrijdag, overdag of begin van de avond. Het kan 1 keer 
per week, maar ook 1 keer per maand, het is een fijne aanvul-
ling. In overleg bespreken we welke dag, tijd en frequentie past 
voor iedereen.

Wij bieden
Een goede en gezellige sfeer en eventuele kilometervergoeding.

Doelstelling organisatie
Zorghuis Twente is een gezellig zorghuis voor ouderen met een 
intensieve 24 uurs zorgbehoefte. U kunt bij ons terecht voor wo-
nen en dagopvang, maar ook voor tijdelijk verblijf. We hebben 
drie mooie locaties in Twente: Zorghuis Scholtenhagen in Haaks-
bergen, de Huiskamer in Denekamp en Huize Scherpenzeel in 
Goor. De overeenkomst? Ze voelen allemaal als thuis. Met als 
doel zoveel mogelijk geluksmomenten voor onze bewoners.

Vevolg
Als u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op 
de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vra-
gen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepspro-
cedure 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 hier-
tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-
ning 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: 
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 beslis-
sing 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.   
 


