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Geacht bestuur, 
 

 

In 2016 heeft het college de 13 buurtschappen in de gemeente Hof van Twente bezocht. Van 
iedere avond is een verslag gemaakt. Het verslag treft u bijgaand aan. 
Met deze brief willen wij u nader informeren over de onderwerpen die besproken zijn tijdens 
de collegebezoeken aan de buurtschappen. Tevens sturen wij u een overzicht met specifieke 
vragen en verzoeken van uw eigen buurt.  
 
Alle avonden hadden een vast programma. Het betrof de volgende onderwerpen: 

 Glasvezel 

 Veiligheid  

 Ruimtelijk Domein 

 Sociaal Domein 

 Openbare Ruimte  
 
Glasvezel 
Tot 31 oktober 2016 heeft Wim Jansen, voorzitter van het Platform Buurtschappen een 
presentatie over glasvezel gegeven waarin de voordelen van glasvezel in het buitengebied 
verteld en getoond werden.  
Mede dankzij de presentatie over glasvezel en de aanvullende informatieavonden was het 
aantal aanmeldingen op de einddatum ruimschoots boven de 50% nl. 56,1%. Dit is een 
heuglijk feit en in 2017 zal het buitengebied van onze gemeente glasvezel krijgen. 
Punt van aandacht en zorg zijn nog de maatwerkadressen. Dit punt zal nog nadere aandacht 
krijgen. 
 
Veiligheid 
De wijkagenten van de politie hebben tijdens de avonden een presentatie gegeven over 
veiligheid. Actueel bij het onderwerp veiligheid waren de WhatsApp groepen die opgericht 
zullen worden of al opgericht waren. Tijdens de avonden kwamen vaak vragen over het 



 

 

gebruik van een WhatsApp groep. Daarbij kwamen vragen over de minimale leeftijd van de 
deelnemers, of de politie in de Whatsappgroep zit en het delen van berichten met andere 
buurten.  
Mede naar aanleiding van de presentaties van de politie zijn er meerdere WhatsApp 
buurtpreventie-groepen ontstaan. De politie en gemeente zijn aangenaam verrast over de 
hoeveelheid WhatsApp groepen in de buurtschappen. Om de gebieden te vergroten wordt 
aangeraden onderling contact met elkaar te zoeken. Deze samenwerking zorgt voor meer 
saamhorigheid, veiligheid en een vergrote pakkans. 
 
Mede dankzij de WhatsApp groepen ziet de politie een stijging van het aantal verdachte 
situaties. De slogan: ‘’112 – Daar red je levens mee’’ kan in Hof van Twente ook gebruikt 
worden als: ‘’112 – Daar vang je samen boeven mee!’’.   
 
Als bijlage treft u de richtlijnen voor WhatsApp groepen aan. 
 
Ruimtelijk Domein  
Tijdens de buurtschapsavonden werd een presentatie en nadere toelichting over de 
Omgevingsvisie gegeven. In 2019 treedt nl. de Omgevingswet in werking. Daarvoor wordt nu 
al ingespeeld op de mogelijkheden uit de wet: meer interactieve planontwikkeling, meer 
marktwerking en flexibiliteit. Daarom wordt er een Omgevingsvisie Hof van Twente 
opgesteld. Daarin geven we de gewenste ontwikkelingsrichting aan op het gebied van 
wonen, werken, recreëren, mobiliteit etc. De visie nodigt initiatiefnemers uit om te komen met 
plannen. Gestreefd wordt naar vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad in 
het eerste kwartaal van 2017. 
 
Geadviseerd wordt dat, als inwoners plannen hebben om te bouwen of te verbouwen of 
andere bouw gerelateerde zaken hebben, zoals slopen eventueel in combinatie met het 
verwijderen van asbest eerst naar de gemeente te gaan voordat een adviseur ingeschakeld 
wordt. Situaties zijn nl. vaak verschillend en wij willen graag met u de mogelijkheden 
bekijken. Er kan veel in de Hof van Twente. Ons beleid biedt ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. Daarom is de Kanpagne gestart waarbij actief uitgelegd wordt wat er kan en 
dat er minder regels zijn waaraan voldaan moet worden.  
 
Sloopvouchers 
Tijdens de avonden kwamen veel vragen over sloopvouchers. Er werd geïnformeerd of het 
mogelijk is om van agrarische bestemming naar woonbestemming te gaan. 
De afgifte van de sloopvoucher staat los van de bestemming. Vaak zijn de vragen specifiek 
gericht op een bepaalde situatie en daarom wordt ook hier geadviseerd met de vraag naar 
de gemeente te gaan. Het team Ruimtelijk Domein kan nadere informatie verstrekken. 
 
Project postcoderoos 
Er is een coöperatie in oprichting die het mogelijk maakt voor inwoners om te investeren in 
zonnepanelen op grote daken van ondernemers en agrariërs. De gemeenteraad heeft op 20 
december het college toestemming gegeven om garant te gaan staan voor een door de 
coöperatie aan te trekken geldlening. Daarmee worden inwoners in staat gesteld voor een 
paar tientjes inleg lid te worden van de coöperatie en op die manier te profiteren van 
goedkope lokaal opgewekte groene stroom. Zodra de coöperatie de inwoners een concreet 
aanbod kan doen, zal dat via de media bekend worden gemaakt. Naar verwachting is dat in 
maart 2017. 
 
  



 

 

 
Woningen voor diverse doelgroepen 
Gebleken is dat er in de buurtschappen behoefte is aan woningen voor ouderen en voor 
jongeren. Als er initiatieven liggen bij de buurtschappen, bijv. een groepje woningen of 
plannen met betrekking tot een knooperf, gaan wij daar graag over met u in gesprek. 
 
Sociaal Domein 
Het onderwerp Sociaal Domein stond op de avonden geagendeerd. Hiervoor vond een 
presentatie plaats. Tevens was er op 11 juli 2016 een brainstormavond met inwoners van de 
buurtschappen in onze gemeente over zorg. Naar aanleiding van deze avond zijn er  
vervolgafspraken gemaakt met een aantal buurtschappen.  
 
Een vraag die vaak gesteld is: 

 Wat wordt er exact van de buurtschap verwacht met betrekking tot zorg. Welke zorg 
moet de buurtschap leveren? Bijv. dagbesteding of ook medische zorg.  
 

Wij verwachten niet dat de buurtschappen zelf zorg gaan leveren. Wel denken we dat het 
voor oudere of kwetsbare inwoners van de buurtschappen belangrijk is dat ze in hun eigen 
omgeving de gelegenheid hebben elkaar en anderen geregeld te ontmoeten, in de vorm van 
b.v. een koffie- of spelletjesochtend, maaltijd of wat men wil. Een heel laagdrempelige 
manier van iets wat een beetje neigt naar dagopvang.  
We denken dat dit preventief werkt en sociaal isolement kan voorkomen; en dat er tijdig 
signalen kunnen worden opgepakt als iemand andere hulp nodig zou hebben.  
Voor de buurtschappen betekent dit dat er een locatie beschikbaar moet zijn en vrijwilligers 
die de ochtend/middag organiseren. Misschien ook dat mensen gehaald en/of gebracht 
moeten worden.  
 
Wij kunnen afhankelijk van wat men vraagt of nodig heeft, faciliteren (kleine financiële 
bijdrage, professionele partners inschakelen) en in ieder geval meedenken. 
 
We verwachten niet dat de buurtschappen zelf zorg gaan bieden. Dat zou ingekocht moeten 
worden en is voor kleine aantallen waarschijnlijk niet rendabel. Misschien is het wel mogelijk 
dat er een spreekuur van de wijkverpleegkundige georganiseerd wordt. Ons advies is om 
klein te beginnen, kijken waar meer of andere behoeften liggen en nagaan welke 
mogelijkheden hiervoor zijn.  
 
Meldingen openbare ruimte 
Bij veel buurtschapsavonden kwamen vragen aan de orde over wegen en bermen. Lokale 
vragen, die specifiek voor een buurtschap gelden, zullen met de betreffende buurtschap 
besproken worden.  
 
Als inwoners gebreken in de openbare ruimte signaleren kan dat digitaal gemeld worden op 
de website van de gemeente  
 
https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte.html 
 
Meldingen kunnen gedaan worden voor zwerfafval, plaagdieren, groen, begraafplaats, 
hondenpoep, openbare verlichting, riolering en water, speelvoorziening, straatmeubilair, 
verkeer en wegen. 
 
Per 1 januari 2017 is Diftar ingegaan en zal het zwerfafval gemonitord worden. Bij het 
aantreffen van dumpafval verzoeken wij u dit te melden bij de gemeente. 
De tijd waarin de melding afgehandeld wordt is afhankelijk van het type melding en 
eventueel gevaar voor de omgeving. De melder ontvangt een ontvangstbevestiging per mail 
inclusief de datum waarop de melding moet zijn afgehandeld. 

https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte.html
https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte/melding-zwerfafval.html


 

 

 
Tijdens de avonden kwamen er vragen over het maaibeleid van de gemeente. Er is minder 
geld beschikbaar voor openbare ruimte. Soberheid, doelmatigheid en veiligheid staan 
centraal. Indien het niet veilig is wordt het aangepakt.  
 
In verband met de Flora- en Faunawet mag niet in alle periodes van het jaar gemaaid 
worden. Er wordt rond 1 juni en 1 september gemaaid. Het maaibeleid van onze gemeente 
treft u als bijlage bij deze brief aan. 
 
De inwoners van uw buurt hebben vragen gesteld die wij uitgezet hebben in de organisatie. 
In de bijlage treft u een toelichting (uitvoeringsprogramma) op deze punten aan. 
 
We willen ons als gemeente beter op de kaart zetten. Daarom zijn we bezig met een 
zogenaamde 'branding': de unieke kenmerken vastleggen waarmee onze gemeente zich 
onderscheid van andere en ons daarmee beter “op de kaart zetten”. Om te weten hoe onze 
eigen inwoners de Hof ervaren halen we ook allerlei informatie op tijdens bijeenkomsten als 
deze met inwoners en ondernemers, zoals bijvoorbeeld de briefjes waarop mensen konden 
aangeven waaraan ze dachten bij elke kern en bij de gemeente als geheel.  
In de loop van 2017 kan hier meer informatie over gegeven worden. 
 
De kennis van de bezoekers over de gemeente werd op de avonden getoetst door middel 
van rode en groene bordjes. Wij streven ernaar de communicatie naar onze inwoners zo 
goed mogelijk te laten verlopen. De door u aangeleverde informatie zullen wij daarvoor 
gebruiken.  
 
Hoe nu verder? 
Wij hebben u tijdens de avonden geïnformeerd over onderwerpen die op dit moment spelen 
bij de gemeente. U heeft ons informatie gegeven wat er zoal leeft in uw buurt. Graag willen 
wij een vervolg geven op deze avonden. Dit gebeurt al via het contact dat we hebben met 
het bestuur van het Platform Buurtschappen. Maar wellicht hebt u mede naar aanleiding van 
het collegebezoek nog vragen die u met ons wilt bespreken. Daarom zal Dienie Rikkert, 
contactambtenaar van de buurtschappen bij onze gemeente, in de loop van het jaar 2017 
contact met u opnemen om te informeren of er nog zaken zijn waarover u nadere informatie 
wenst en als u dat wenst een afspraak met u maken.  
 
Wij danken u voor de hartelijke ontvangst in uw buurtschap en de informatie die u ons 
gegeven heeft.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris a.i.,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. B. Marinussen  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 
  



 

 

 
Richtlijnen WhatsApp groepen 
 
Huisregels 
Geen project kan bestaan zonder enkele voorwaarden (in dit geval onder de noemer 
huisregels). Het oprichten van een WhatsApp groep ten behoeve van buurtpreventie, is hier 
geen uitzondering van.  
 

 Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar; 
 Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland en België; 
 WhatsApp is een burgerinitiatief. 

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt; 
 Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting 

S = Signaleer 
A = Alarmeer 112 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 
persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. 
(“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak 
bijvoorbeeld een praatje met de persoon; 

 Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! 
Voorkom een regen van 112 meldingen; 

 Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 
 Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele 

telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig; 
 Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken 

van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed 
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het 
kenteken; 

 Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact/privéberichten. 
 

Aanvullende deelnemersvoorwaarden 
 Het lid van de groep woont in de wijk van de groep; 
 Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep; 
 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de 

regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente. 
 



 

 

Maaien en onderhoud bermen en sloten 
 
 

 
 
 
 
 
 


