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Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 

   20 april 2017 

Behandeld door:   Verzonden: 

A.B.H. Roebert-ter Horst   

 

21 april 2017 

Bijlage(n):  -1- 

Onderwerp:  Uitnodiging avond van het toekomstbestendige erf 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Het buitengebied is volop in beweging! Er zijn de nodige kansen; zo wordt glasvezel 
aangelegd en zijn er diverse economische ontwikkelingen. Op het gebied van energie zijn er 
nieuwe mogelijkheden. Er zijn ook lastige opgaven, zoals asbestdaken en leegstand. 
Genoeg uitdagingen dus óp en in de nabijheid van uw erf. 
 
Om u als bewoner van het buitengebied te ondersteunen bij de zoektocht naar de toekomst 
van uw erf organiseren wij op donderdagavond 11 mei 2017 een inloopavond¹ in het 
gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7 in Goor Wij nodigen u daarvoor van harte uit. 
 
Op de achterzijde vindt u het programma voor de avond. Graag tot ziens op 11 mei!  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Drs. W.J.H. Meulenkamp 
wethouder 
 
 
_____________________________ 
1 AANMELDEN:  
 U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. Wél voor de ontwikkeltafels en workshop. 

Geef uw naam, adres en een korte omschrijving van erf en/of plan door aan Maarten Nieboer of 
Alie Roebert E:m.nieboer@hofvantwente.nl | T: (0547) 858585. 



 

 

  

UITNODIGING| AVOND VAN HET TOEKOMSTBESTENDIGE ERF 
Donderdag 11 mei 2017 | van 19.00 tot 22.00 uur 
Gemeentehuis Hof van Twente, De Höfte 7 Goor 

 

 
 

PROGRAMMA 
Om 19.30 uur opent wethouder Wim Meulenkamp de avond. Tevens verzorgt hij de aftrap voor het project ‘Hof voor 

de Steenuil’. Aansluitend verzorgt de heer Arnoud Olie een inspirerende lezing over erfwijziging. De heer Olie heeft als 

architect veel ervaring met functieveranderingen op erven die aansluiten bij bredere maatschappelijke ontwikkelingen.  

Op deze avond kunt u op verschillende manieren nadenken over de toekomst van uw erf, bijvoorbeeld door deel te 

nemen aan: 

 

ONTWIKKELTAFEL 
U kunt ideeën, plannen en wensen met ons bespreken als u nadenkt over een ontwikkeling op uw erf. Samen denken 

wij over mogelijkheden en het te volgen traject tot realisatie. Deskundigen, zoals bijvoorbeeld een (landschaps-) 

architect, een vergunningverlener, een medewerker Ruimtelijke Ordening helpen u kosteloos op weg bij het uitwerken 

van uw plan en gaan met u hierover in gesprek. 

 

STATAFEL 
Er zijn verschillende statafels ingericht. Aan de statafel kunt u in gesprek met: 

- initiatiefnemers (ervaringsdeskundigen) die het erf reeds hebben gewijzigd; 

- een fiscaal of financieel adviseur;  

- deskundigen inzake het herinrichten van erven; 

- duurzaamheidsmedewerkers; 

- medewerkers van de gemeente. 

 

WORKSHOP 
U kunt deelnemen aan een workshop voor inwoners én medewerkers van de gemeente. Deze workshop begint om 

20.30 uur. Tijdens de workshop staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen inwoners en medewerkers van de 

gemeente het best samen optrekken in de ontwikkeling van een erf?  

Alle ingebrachte ideeën, wensen, opmerkingen en vragen willen wij gebruiken om ons handelen en ons beleid af te 

stemmen op de behoeften die spelen onder de bewoners van ons buitengebied. 

 



 

 

 


