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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 
(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

Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

INFO

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering maandag 
7 november en 
woensdag 9 november 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering 
van de raad van de gemeente Hof van 
Twente op maandag 7 november om 
18:00 uur, 1e termijn Begroting en 
woensdag 9 november om 19:30, 
2e termijn Begroting in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Hof van Twente. 
Onderstaand 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 stukken

4.    Vaststellen besluitenlijst van de 
      vergadering van 25 oktober 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.      Actieve informatieplicht college/
      terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Besluitnemend

8.    Programmabegroting 2023 
     ‘Aan de slag met Actief Noaberschap’

Spreektijd      Spreektijd
per fractie     college

1e termijn 10 min     1e termijn 70 min

2e termijn 5 min     2e termijn 35 min

Schorsing tot 9 november 2022, 
19:30 uur.

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

De vrijwillige, deskundige energiecoaches 
van Hof van Twente staan klaar om inwoners 
te helpen met energieadvies voor uw parti-
culiere woning. Dit advies is gratis, onafhan-
kelijk en vrijblijvend. Maak een afspraak 
via mail: martin.slagers@hofvantwente.
nl met daarbij aangegeven uw contact- en 
adresgegevens. U wordt dan door één van 
de energiecoaches teruggebeld voor het 
maken van een afspraak. De energiecoaches 
in Hof van Twente zijn 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/
gemeente of telefonisch: 0547-208001.

Column Ellen Nauta

“Gemeenten in het landelijk gebied moeten extra hun best 
doen om aandacht te krijgen voor hun specifieke behoeften”.
 
Eén plus één is drie

Onze gemeente is sinds een aantal jaar actief lid van de P10. 
Dit is de belangenorganisatie van de grootste plattelandsge-
meenten in Nederland. P10 is een naam die niet meer past 
bij ons aantal, want inmiddels zijn we met 30 gemeenten. 
Daarvan liggen er vier in Twente. Op dit moment is wet-
houder Harry Scholten de waarnemend voorzitter.

Toen wij lid werden waren er zo’n 20 gemeenten aangeslo-
ten en werd er druk gewerkt aan naamsbekendheid. Die is 
nodig om goed te kunnen lobbyen en om te zorgen dat je 
aan de juiste overlegtafels wordt uitgenodigd. Inmiddels is 
de P10 een begrip bij parlementsleden en departementen 
die zich bezighouden met het landelijk gebied. Ook de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten) weet ons goed te vinden.

De P10 heeft een Agenda Platteland met 10 concrete punten waarmee we de boer op 
gaan. Dat zijn punten zoals bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie en 
warmtetransitie. Maar we pleiten ook voor een eerlijke verdeling van het gemeentefonds, 
waaruit de gemeenten hun bijdrage uit Den Haag ontvangen.  

Bij de P10 gaan we uit van onze eigen kracht en de noodzakelijke samenwerking tussen 
stad en platteland. André Vis, oud-redacteur van Tubantia, schreef drie weken geleden in 
de rubriek ‘Het Laatste Woord’ dat we de kloof tussen stad en platteland niet ongenuan-
ceerd moeten uitvergroten. Hij stelt dat die tweedeling een bedacht fenomeen is dat onze 
samenleving onnodig splijt. Ik ben het maar voor een deel met hem eens. Natuurlijk is 
nuance nodig. We moeten niet spreken in stereotypen waarbij we de realiteit uit het oog 
verliezen. Maar feit blijft dat gemeenten in het landelijk gebied extra hun best moeten doen 
om aandacht te krijgen voor hun specifieke behoeften. Niet omdat daar een ‘andere soort’ 
mensen woont, maar simpelweg omdat plattelandsgemeenten andere behoeften hebben 
dan steden. Dat blijkt ook uit het rapport van Remkes over de stikstofproblemen. 

Daarom is de Agenda Platteland nodig, publiceert de P10 een Krant van het Platteland, 
zitten P10-leden in relevante commissies van de VNG en werkt de P10 samen met onder-
zoekers die duidelijk maken waar onze behoeften liggen. 

Dit werk staat niet altijd op de voorgrond. Het heeft zeker effect, ook voor onze gemeente, 
maar dat kost soms veel tijd. Daarom wilde ik u in deze column informeren over nauwelijks 
zichtbare, maar o zo belangrijke werk. Eén plus één is in dit geval echt drie.

Ellen Nauta
Burgemeester

Reacties op deze column zijn altijd welkom op column@hofvantwente.nl 

Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer in Goor

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Met hulp van ervarings-
deskundigen blijkt het makkelijker dan gedacht. 
Ervaren OV-ambassadeurs geven (aankomende) 
reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus. 
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan 
persoonlijke zelfredzaamheid. Ervaren OV-am-
bassadeurs omarmen dit en helpen 55-plussers 
graag op weg.  Vragen over het reizen met bus of 
trein zoals: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? 
Welk abonnement past het best bij mij?’ worden 
door hen toegelicht. Elke maand vindt dit speciale 
inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer: dinsdag 8 november 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:  Bibliotheek Hof van Twente – locatie Goor, de Höfte 9, Goor  
  
Telefonisch spreekuur 
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dagelijks zitten OV-ambassa-
deurs klaar tijdens het telefonisch spreekuur om OV-vragen te beantwoorden. 
Zij zijn bereikbaar op nummer: 038 – 303 70 10.   
  
Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   
  
Contactinformatie                                
OV-ambassadeurs                                      
p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12 | 8031 LK Zwolle | tel. 038-454 01 30      

Dagopvang De Roos ruimt 
zwerfafval in centrum Goor

Op donderdag 3 november om 9.00 
uur geeft wethouder Harry Scholten 
het startsein voor de maandelijkse 
schoonmaakactie van cliënten van 
dagopvang De Roos. Hij gaat mee 
met een rondje zwerfafval opruimen 
in het centrum van Goor. Een mooie 
actie van de dagopvang waar ook 
ondernemers en bezoekers van het 
centrum blij mee zijn.  

In het voorjaar deden cliënten van dagop-
vang de Roos mee met de schoonmaakactie 
Nederland Schoon. Dat beviel zo goed dat 
ze er een maandelijkse activiteit van wilden 
maken om in het centrum van Goor zwerf-
afval op te ruimen. Elke eerste donderdag-
morgen van de maand ruimt een groepje 
van 5-6 wisselende deelnemers met een 
begeleider zwerfafval op. Voor de cliënten 
een leuke activiteit en het centrum is netter 
en schoner voor het weekend. Een win-win 
situatie dus. 

De gemeente zorgt voor veiligheidshesjes, 
prikkers, handschoenen en vuilniszakken. 

De ondernemersvereniging (BIZ) juicht deze 
actie van harte toe. Zij trakteren de deelne-
mers in de pauze op koffie met wat lekkers.  

Wegafsluiting Spoorstraat 
Goor 7 t/m 12 november 
2022

In verband met de voorbereiding van het 
evenement Wintermarkt Goor worden er 
werkzaamheden uitgevoerd in de Spoor-
straat. Daarvoor wordt de weg afgesloten 
in de periode vanaf 7 t/m 12 november 
2022. 



EEN PEUK: ONEINDIG

BANANENSCHIL: 1 JAAR

KAUWGOM: 20 JAAR

PLASTIC FLESJE: ONEINDIG

HOE LANG BLIJFT
ZWERFAFVAL LIGGEN?

EEN BLIKJE: 50 JAAR

‘Vertel me maar wat ik moet doen’

Het lijkt soms wel de omgekeerde 
wereld, dat een agrarisch onderne-
mer op basis van een kamerbrief 
aan een erfcoach vraagt wat hij 
moet doen. ‘In die kamerbrief staat 
van alles over ons. Vertel jij me maar 
wat ik moet doen.’ En daar zit je dan 
als erfcoach. 

Centrum van de samenleving
De meeste gesprekken op het erf vinden 
plaats aan de keukentafel, de plek waar 
mensen en ook ik zich thuis voelen. Aan 
die keukentafel gaat het al lang niet meer 
alleen over alledaagse dingen en over de 
basis van de bedrijfsvoering. Ik heb het ge-
voel dat het agrarisch erf het centrum van de samenleving is geworden, waar heel veel opgaven 
samenkomen. Of het nu gaat over mest, de veestapel, het product, duurzaamheid, energie, ruim-
telijke kwaliteit, sociale verwikkelingen, leefbaarheid op het platteland, nieuwe functies, sloop, 
biodiversiteit, bodem en landschap én zelfs de samenstelling van het voer. Werkelijk alles komt 
samen op het agrarisch erf. Ik vraag mij vaak af wat er nog bij kan, of ik met een agrarisch on-
dernemer aan tafel zit of een combinatie van vele gedaanten. 

Specialist en coach
Vaak krijg ik een hulpvraag en heel soms een verkapte noodkreet met een hulpvraag achter 
de vraag. Er wordt dan verwacht dat ik overal verstand van heb, voor alles een oplossing kan 
aandragen en alles kan regelen. Soms tot het onmogelijke aan toe. Het is de spagaat die het 
werk van een erfcoach zowel lastig als uitdagend maakt. Enerzijds wil ik alles weten en is er een 
gezonde nieuwsgierigheid naar kennis. Anderzijds moet ik beseffen dat ik gewoonweg niet alles 
kan weten en dat dit ook niet van mij verwacht wordt. Gelukkig maak ik onderdeel uit van een 
team van 12 erfcoaches die actief zijn in Overijssel en zich met hart en ziel inzetten om erfeige-
naren te coachen naar een toekomstbestendig erf. Als team zijn we een specialist in het weinig 
weten van veel dingen. We zien de samenhang en weten als geen ander hoe we vragen moeten 
stellen om de ander aan de keukentafel aan het denken te zetten en daarmee tegelijkertijd ook 
verder te helpen. 

Vragen
‘Waar heeft u behoefte aan? Wat kan ik voor u betekenen’, zijn de vragen die ik dan maar te-
rugstel. Het gaat er uiteraard niet om wat ik denk dat goed is en dat ik even kom vertellen wat de 

ander moet doen. Een eenvoudige vraag kan 
een erfeigenaar juist een zetje geven om er zelf 
achter te komen wat hij of zij ‘moet doen’. En 
als de erfeigenaar eenmaal weet wat hij wil 
doen, dan kan ik hem als erfcoach de juiste 
kant opsturen en contacten leggen.
‘Vragen stellen’ is misschien wel mijn beste ant-
woord op de vraag: ‘Vertel me maar wat ik 
moet doen’.  

Ga voor contactgegevens van de erfcoaches 
en meer inzicht in alle mogelijkheden voor 
een toekomstbestendig erf naar: 
www.digitaleerfcoach.nl 

Hendry van Ittersum 
06-57059830

hvanittersum@stimuland.nl

Babke Roeterdink
06-13488967

broeterdink@stimuland.nl

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeente Hof van Twente

Nog meer bomen in 
Hof van Twente

Aftrap oogstseizoen door 
MeerBomenNu op 3 en 4 november

Het oogstseizoen voor jonge boompjes
(zaailingen) is weer begonnen. Op 
3 november 2022 start de actie 
Meerbomen.nu in Hof van Twente. 
Er worden zaailingen geoogst bij 
Twickel in Delden. Mensen die willen
meehelpen met de oogst kunnen zich 
aanmelden op de website van MeerBo-
menNu: MeerBomenNu | Evenement.
Op 4 november gaan de wethouders 
van gemeente Hof van Twente 
samen met leerlingen van groep
6 en 7 van IKC Erve Hooyerink uit Del-
den zaailingen oogsten en planten.
De jonge boompjes worden geoogst
aan de Dashaarweg in Ambt Delden
en geplant aan de Almelosestraat in 
Ambt Delden.

Voor elke inwoner een boom
Gemeente Hof van Twente wil voor elke in-
woner een boom in de Hof. Dat betekent dat 
er zo’n 35.000 bomen bij komen. Vorig jaar 
is MeerBomenNu daar al mee begonnen. 
Vrijwilligers oogstten jonge boompjes om 
ze op andere locaties opnieuw te planten.
In totaal zijn er al zo’n 12.000 bomen 
geplant. De Groene Loper Hof van Twente 
begeleidt de vrijwilligers. Alexandra Tempel-
man, Mignon Sanchez en Ina van de Riet 
organiseren de oogstdagen en activiteiten.  

Bomen op een nieuwe plek
De jonge zaailingen van bomen groeien 
vaak dicht op elkaar in een bos. Zo dicht 
dat ze geen licht en ruimte genoeg hebben 
om allemaal op te groeien tot volwassen 
bomen. Door de zaailingen voorzichtig uit 
de grond te halen en ze opnieuw te planten 
op een ruimere plek krijgen ze wel een kans. 

Samen oogsten
Samen met andere vrijwilligers zaailingen 
oogsten is een mooie manier om buiten in 
de natuur bezig te zijn. Bovendien wordt 
op deze manier gewerkt aan het tegengaan 
van klimaatverandering. Kijk voor meer in-
formatie op de website Over de actie - Meer-
BomenNu. 

Heeft u ruimte voor bomen, meld u 
aan als plantlocatie 
Heeft u een stuk grond of grote tuin waar u 
bomen wilt planten dan kunt u zich op de 
website aanmelden als plantlocatie Ik doe 
mee - MeerBomenNu.  

Voorschot op Boomfeestdag 
Elk jaar worden door kinderen van de ba-
sisscholen bomen geplant op de Boomfeest-
dag. De Boomfeestdag valt dit jaar op 16 
november maar Meerbomen.nu neemt op 
vrijdag 4 november alvast een voorschot. 
Het thema van de landelijke Boomfeestdag 
is (met) Bomen Werken! Voor kinderen is het 
een leuke activiteit in de buitenlucht waarbij 
ze leren hoe belangrijk bomen voor ons zijn. 
Bomen gaan klimaatverandering tegen, ze 
houden water vast, brengen verkoeling en 
filteren schadelijke stoffen uit de lucht. Ook 
leveren bomen voedsel en leven er aller-
lei vogels en insecten in. Kortom: bomen 
werken voor een gezond klimaat. Wilt u de 
kinderen helpen met het uitsteken van de 
zaailingen meld u dan aan op: MeerBomen-
Nu | Evenement

Op de Nationale Boomfeestdag op 
16 november planten de kinderen 
van IKC Erve Hooyerink bomen langs 
de Van Heeckerenweg in Delden. 

Wethouder Harry Scholten, Alexandra 
Tempelman en Mignon Sanchez 

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, 
of mail 
vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

HUMANITAS ZOEKT OPVOEDERS 
DIE HUN ERVARING WILLEN DELEN
Ben jij die opvoeder die zich wil 
inzetten om ouders van jonge 
kinderen (0-14 jaar) te ondersteu-
nen? Dan zoeken wij jou als Home 
Start-vrijwilliger!

Omschrijving vrijwilligerswerk
Bij Home Start word je gekoppeld aan een 
ouder die even wat ondersteuning nodig 
heeft. Een jaar lang kom je wekelijks op 
bezoek bij zijn of haar gezin. Je biedt een 
luisterend oor, geeft antwoord op prakti-
sche opvoedvragen of gaat bijvoorbeeld 
iets leuks ondernemen met het gezin. Je 
bent er voor ouders die even de balans 
kwijt zijn, zich eenzaam voelen of voor 
wie het even teveel is. Het doel is dat het 
gezin na een jaar zonder jou verder kan! 

Jouw profiel
•  Je hebt zelf kinderen of ervaring met 

opvoeden
•  Je kunt goed luisteren naar zowel ouders 

als kinderen
•  Je bent bereid om je een jaar lang in te 

zetten voor een ander

Werkuren per week/maand
2 à 3 uur per week

Wij bieden 
•  Een nieuwe, leerzame uitdaging
•  Een mooie manier om je vrije tijd te 
   besteden
•  (Werk)ervaring opdoen in een gezellige 

organisatie
•  Professionele begeleiding én training 

waar je een certificaat voor krijgt
•  Contact met andere vrijwilligers 
•  Reiskostenvergoeding en WA-verzekering

Doelstelling van de organisatie 
Humanitas Twente is onderdeel van 
Humanitas Nederland: een van de groot-
ste vrijwilligersorganisaties van Neder-
land. Onze 650 vrijwilligers ondersteunen 
mensen in heel Twente. Ze ondersteunen 
bij zaken als financiële thuisadministratie, 
opvoeding, eenzaamheid en opgroeien. 
We geloven dat ieder individu sterker is 
dan hij denkt. Is dat even niet het geval, 
dan ondersteunen we diegene, met een 
vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf 
weer verder kan. Zo dragen we bij aan 
een sterkere samenleving in Twente!



doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

www.hofvantwente.nl

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen 
(regulier)                                                                                

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 be-
roep 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 ont-
werpbesluit.

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit 
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzageter-
mijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk 
zienswijzen indienen.

Informatie om te reageren 

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

Goor
-  Vergunning Groot Goors Winterfeest op 
26 november 2022, De Höfte. In verband 
hiermee zal van 24 november 2022 07.00 
uur tot 28 november 2022 12.00 uur drie 
dubbele rijen parkeerplaatsen aan de 
rechterzijde van De Höfte (kant Reggehof) 
worden afgesloten (28-10-2022)

-  Intocht Sinterklaas op 13 november 2022, 
Haven. In verband hiermee zullen op zon-
dag 13 november van 11.00 uur tot 15.00 
uur de volgende wegen worden afgesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen:

-  De Oude Haaksbergerweg, voor zover ge-
legen tussen de kruising met de Haaksber-
gerweg en De Haven;

-  De Haven, ter hoogte van de Oude Haaks-
bergerweg 31. (28-10-2022)

Hengevelde
-  Standplaatsvergunning verkoop kaas en 
zuivel op elke dinsdag in 2022 en 2023, 
Höfteplein (27-10-2022)

-  Standplaatsvergunning verkoop vis op elke 
dinsdag in 2023, 2024 en 2025, Höfte-
plein (27-10-2022)

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

         Reactie tot

Dammaten 16, Goor
het bouwen van een afdak 
             6 december 2022 
Bolscher 21 en 23, Hengevelde
het bouwen van een twee-onder-één-kap 
woning en het aanleggen van een uitrit
              6 december 2022
Brinkweg 28, Delden
het aanleggen van een uitrit       
              8 december 2022                                                               
Bolscher ongenummerd, 
Hengevelde (kavel 11)
het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitrit   8 december 2022                                                               

Steenmorsweg 6, Diepenheim
het bouwen van een kapschuur  
                   8 december 2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen
(regulier)                                                                    

Besluit Stimuleringsregeling 
regenton

Het college van B&W van de gemeente Hof 
van Twente heeft op 5 juli 2022 het besluit 
Stimuleringsregeling regenton, afkoppelen 
hemelwater en aanleg groenblauwe daken 
vastgesteld. 
 
In het besluit staan algemeen geldende re-
gels voor de aanschaf van een regenton, het 
afkoppelen van hemelwater en/of de aanleg 
van een groenblauw dak in de gemeente Hof 
van Twente. 
 
De voorwaarden voor deze regeling worden 
binnenkort geplaatst op de website van onze 
gemeente.
 
Het besluit treedt in werking op 1 november 
2022. 
 
U kunt het besluit inzien: op onze website 
www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl.

                    Ontvangen op

Rijssenseweg 34, Markelo      
het kappen van vier berken    21 oktober 2022
Grotestraat 2, Markelo
het wijzigen van de gevels van 
De Kaasfabriek                     17 oktober 2022
Spanjerstraat 9, Delden
het plaatsen van twee warmtepompen op de 
aanbouw bij de woning          20 oktober 2022
Beldsweg t.h.v. huisnummer 5, 
Ambt Delden
het kappen van een eik       26 oktober 2022
Kagelinksbos 2, Diepenheim      
het kappen van een spar     26 oktober 2022
Kiefteweg 2a, Diepenheim      
het uitbreiden van een kapschuur 
                 18 oktober 2022
Brinkweg 5, Markelo    
het plaatsen van zonnepanelen in 
een veldopstelling                19 oktober 2022

Verlengen beslistermijn                                                               

Niet vatbaar voor bezwaar 
of beroep 

Schoolstraat ongenummerd, Goor
het bouwen van acht woningen
Breukersweg 12, Goor
het milieuneutraal veranderen van een 
inrichting
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Vaststelling besluit

Het College van B&W heeft op 4 oktober 
2022 het besluit Aanwijzingsbesluit contact-
personen Wet open overheid vastgesteld. 
Het betreft een aanwijzingsbesluit voor het 
aanwijzen van Woo-contactpersonen op ba-
sis van de Woo. 

U kunt het besluit inzien op onze website: 
www.hofvantwente.nl en op www.overheid.nl.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan ‘Markelo’

Op 4 oktober 2022 heeft de raad van de 
gemeente Hof van Twente het bestemmings-
plan ‘Markelo’ gewijzigd vastgesteld.
Al in 2019 heeft het ontwerpbestemmings-
plan ‘Markelo’ ter inzage gelegen. 

Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen 
is het aangepaste ontwerpbestemmingsplan 
nogmaals in 2020 ter inzage gelegd. Het 
geactualiseerde bestemmingsplan voorziet 
in de herziening van een aantal verouder-
de bestemmingsplannen voor het centrum 
en de woonwijken in Markelo. Het doel is 
de geldende regelingen te actualiseren, te 
standaardiseren en te digitaliseren. 

Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn vier 
zienswijzen ingediend die hebben geleid tot 
aanpassing van het plan. Daarnaast zijn een 
aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 
Daarom is het plan gewijzigd vastgesteld. 
Alle wijzigingen ten opzichte van het ont-
werp staan omschreven in de ‘Zienswijzenno-
titie ontwerpbestemmingsplan Markelo’.

Het vastgestelde plan ligt van 3 november 
2022 tot en met 14 december 2022 voor 
een ieder ter inzage en is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis 
Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

-  op onze website www.hofvantwente.nl/
ruimtelijkeplannen; 

-  via deze rechtstreekse link: 
  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?
  planidn=NL.IMRO.1735.MK-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bo-
vengenoemde inzagetermijn beroep instel-
len bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Degene die beroep heeft in-
gesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van 
genoemde Afdeling. Hiermee wordt het be-
stemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit 
pas in werking als op dat verzoek is beslist.

2 november 2022.
Burgemeester en wethouders van 
Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, 
burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Vervolg
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 
beroep, dan kunt u aan de rechter vragen 
om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen.
Bij een beroepsprocedure wordt een voorlo-
pige 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 omgevings-
vergunning nodig zou zijn, dan kunt u een 
verzoek om handhaving indienen bij burge-
meester 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 mel-
ding. 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 daar-
tegen 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.
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 Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Ontwerpvergunning Alcoholwet

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Zienswijze

Jan Broezeplein 1 in Markelo
Deze ontwerpvergunning ligt vanaf donder-
dag 3 november 2022 gedurende 4 weken 
ter inzage.

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het 
opleggen van voorschriften, verleend voor 
het verbranden van gerooid en/of snoeihout 
buiten een inrichting:

-  Rijssenseweg 8a in Ambt Delden, 
  01-11-2022 tot 01-11-2024 (26-10-2022)
-  Enkelaarsweg 8 in Markelo, 
  01-11-2022 tot 01-11-2024 (26-10-2022)
-  Ulkenweg 3 in Ambt Delden, 
  01-11-2022 tot 01-11-2024 (26-10-2022)
-  Heggelerveldsweg 2 in Hengevelde, 
  01-11-2022 tot 01-11-2024 (26-10-2022)

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

doe altijd
ramen dicht, 
lichtje aan, 
deur op slot!
ook als je maar heel 
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 
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