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MARKELO DELDEN

19.15 uur Ontvangst bij het gemeentelijk monument op het Burg. de Beaufortplein 18.45 uur 4 mei overdenking in de Oude Blasius Kerk

Muziek door Fanfare Markelo 19:15 wr Bloemlegging op bij oorlogsmonument 'De Schreeuw' op het Ressingplein door afgevaardigde van het gemeen-

19.20 uur Korte toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente tebestuur van Hof van Twente en voorzitter Oranjevereniging Delden e.0.

19.25 uur Muziek door Fanfare Markelo 19.20 uur Stille tocht naar Algemene Begraafplaats, Langestraat 0.I.v. Muziekvereniging Amicitia

19.27 uur Bloemlegging door afgevaardigde van het gemeentebestuur 19.55 uur Welkom en toespraak door voorzitier Oranjevereniging Delden e.0.

19.30 uur Twee minuten stilte 20.00 uur Twee minuten stilte

19.32 uur Wilhelmus door Fanfare Markelo 20.02 uur Koraal 'Blijf mij nabij’ door Muziekvereniging Amicitia

Vertrek naar provinciaal verzetsmonument 20.05 uur Bloemlegging bij de Oorlogsgraven en graven verzetsstrijders door afgevaardigde gemeentebestuur en twee

verzetsstrijders

19.30 uur Ontvangst bij het provinciaal verzetsmonument op de Markelose Berg 20.10 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

19.40 uur Aankomst stille tocht onder begeleiding van Fanfare Markelo 20.15 uur Voordracht gedicht door lid scouting

Koraalmuziek door Fanfare Markelo 2020 uur 'Wilhelmus door Muziekvereniging Amicitia

19.55 uur Voordracht gedicht 20.30 uur Dankwoord door voorzitter Oranjevereniging Delden e.o.

20.00 uur Signaal ‘Geeft Acht’ gevolgd door Iwe‘e minuten stilte20.02 uur 'Last Post' en het 'Wilhelmus' door Fanfare Markelo

Bloemlegging en defilé langs het monument :'ä'ï‘gîĳ"f…‘ D

Aansluitend Koffie/thee bij 'De Smorre' voor genodigden D ee

GOOR 19.40 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant

1830 uur Ontvangst bij 'De Bebsel', Hengevelderstraat 20 in Goor 19.45 uur Welkom en korte toespraak namens de gemeenschap

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk, Hengevelderstraat 19.47 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant

19.15 uur Ontvangst van basisschoolleerlingen op "’t Schild' door namens het 4 mei Comité Goor 19.49 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

19.25 uur Opstellen op "t Schild' voor de stille tocht 19.52 uur Krans/bloemlegging schooljeugd, kinderen leggen een witte bloem

19.30 uur Bloemlegging en moment stilte bij gedenksteen ter ere van onze Poolse bevrijders 19.59 uur 'Last Post*

19.35 uur Vertrek stille tocht — korte stop bij 'Bomscherf! 20.00 uur Twee minuten stilte

Gedicht doorH 200207 Wbm
19.45 uur 'Apollo! speelt koraalmuziek bij het monument; twee leden scouting vormen erewacht Aansluitend Voortzetting in de kerk waarna de gelegenheid wordt geboden een kop koffie/thee te dringen bij 'De Gebrande

19.53 uur Kranslegging bij monument Waateren’

20.00 uur 'Last Post' gevolgd door twee minuten stilte

20.02 uur 'Wilhelmus' door Muziekvereniging Apollo Goor BENTELO

20.04 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente 19.00 uur Openstelling van de kerk

20.10 uur Koraalmu: 19.15 uur Korte herdenking in de kerk met overdracht monument door leerlingen basisschool

20.15 uur Besluiten bijeenkomst door de ceremoniemeester gevolgd door defilé langs monument en gelegenheid om bloemen teleggen __ 1945 uur Stle tocht naar ’Stirling'-monument, kruising Benelosestraat-Suetersweg

Muziekvereniging Apollo Goor verzorgt koraalmuziek 19.59 uur 'Last Post"

Aansluitend Koffie/thee in 'Grandcafé De Zon' 20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur 'Wilhelmus'

DIEPENHEIM 20.05 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente gevolgd door kranslegging

19.15 uur Vertrek stille tocht vanaf het plein in het centrum naar algemene begraafplaats Aansluitend Defilé langs monument met gelegenheid voor bloemlegging

19.45 uur Aanvang klokluiden van de Johanneskerk

Koraalmuziek door Harmonie Diepenheim

Bloemlegging bij graven geallieerden en oorlogsslachtoffers VLAGPROTOCOL

19.50 wur TEEETNGEEEE EE e OIEEeenERENTRETD Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode

19.55 uur Vioolmuziek door 'Ting Tzu Boezewinkel' waarin de vlag halfstok hangt, duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse drie-

20.00 uur Last Post', gevolgd door twee minuten stilte kleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na de twee minuten stilfe en wordt niet in de top gehesen.

20.02 uur 'Wilhelmus"

Defilé langs de graven Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang en zonsondergang.

Aansluitend Koffie/thee in 'Herberg De Pol' De oranje wimpel wordt niet gebruikt.  
 

 de Hof met blo
 Meer groen

Inwoners van 'vogelstraten’ in Hof

van Twente ontvangen op 22 mei,

de Dag van de Biodiversiteit, een

speciale bloeikaart in de brieven-

bus. In het papier van deze kaart

zitten bloemzaadjes die tot bloei ko-

men als de kaart wordt 'geplant'. De

iioriceN

groep 1 van IKC Magenta maakte

voor de categorie groep 1/2 vol-

gens de jury de mooiste tekening en

daarom staat haar tekening op een

aantal van de bloeikaarten.

 

   

De bloeiactie is georganiseerd door de

Groene Loper Hof van Twente, Hofvogels,

Hofkracht en HofPower om samen te werken

aan een nog groenere Hof van Twente met

veel biodiversiteit.

De 1300 inwoners die de bloeikaart op de

mat vinden kunnen foto's van hun geplante

kaart en/of het bloeiende resultaat delen

via  info@groeneloperhofvantwente.nl of

door @groeneloperhofvantwente te taggen

in een bericht op social media.

De tekeningen op de kaart zijn gemaakt

door kinderen uit Hof van Twente. Zij kregen

de tekenopdracht ‘stel je voor, je bent een

vil, waar houd j je schuil?”.

Naast de tekening van als winnaar

van groep 1/2, zijn nog drie tekeningen

gekozen uit de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

Deze winnaars worden de komende weken

bekend gemaakt.

 
Op vrijdag 26 april regende het lintjes in Hof van Twente! Maar liefst 10 inwoners hebben die dag een Koninklijke Onderscheiding

ontvangen uit handen van burgemeester Ellen Nauta. Onder de gedecoreerden waren onder meer een echtpaar en twee schoonzussen.

DE—…eE OOD E
lid in de Orde van Oranje even gedecoreerden zijn vrouw.

van IKC Magenta in Delden maakte voor

de categorie groep 1/2 de mooste tekening. De lintjes zijn uitgereikt aan:

 

   

Toezichthouder: totaalbeeld Hof van Twente po

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben onlangs het IBT-beeld (Interbestuurlijk Toezicht) voor Hof van Twente vastgesteld. De

gemeente scoort evenals vorig jaar een groen totaalbeeld. Toch kleurt één van de vijf domeinen oranje, namelijk Financiën. Dit heeft

nadrukkelijk te maken met de tekorten in het sociaal domein

Noonon-
Wethouder Harry Scholten: “Dit is vervelend, maar het komt niet als verrassing. Bij het aanbieden van de begroting hebben we duidelijk

aangegeven dat de tekorten in het sociaal domein voor financiële problemen zorgen. De provincie als toezichthouderziet dat natuurlijk

ook, vandaar de score oranje. Als gemeente proberen we maatregelen te treffen om weer op groen te komen. Daarnaast hopen we dat

het rijk hierin iets gaat doen, want we zijn niet de enige gemeente die dit gebeurt.”
z>o-0.

Het totale De toespraken van burgemeester Nauta en de foto's vindt u op onze website: www.hofvantwente.nl.
 jeuwsbericht vindt u op www.hofvantwente.nl



Startersprijs Wordt u Starter

EDAE EN
Midden Twente

 
In 2018 gestart in Hof van Twente, Hengelo of Borne? Dan maak je kans op de Startersprijs Midden Twente!

ledereen die in 2018 in de gemeente Hof van Twente, Hengelo of Borne is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs

Midden Twente 2019. Het maakt niet uit welk bedrijfof wat jouw product of de dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is,

kan winnen. Het enige datje hoeft te doen is het aanmeldformulier invullen via www.startersprijsmiddentwente.nl.

Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen vijf genomineerden. De genomineerden ontvangen waardecheques die besteed kunnen

worden aan promotie of verdere doorontwikkeling van het bedrijf. De winnaar ontvangt € 3.000, de andere vier genomineerden elk

€ 1.000,-. De winnaar ontvangt tevens een wisseltrofee van de Hengelose kunslsnaarĳ De beste 10 aanmeldingen krijgen
daarnaast 10 uur coaching door ervaren ROZ coaches. De prijzen worden aangeboden door de gemeenten Hof van Twente, Hengelo

of Borne en de organisatie van deze verkiezing is in handen van ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)

Op maandagavond 18 november 2019 wordt tijdens het Starterscafé in de Schouwburg Hengelo bekend gemaakt wie van de genomi-

neerden zich Starter van het jaar mag noemen.

Ken je iemand die in 2018 in Hof van Twente, Hengelo of Borne gestart is met een eigen bedrijf en die volgens jou kans moet maken op

de Startersprijs? Of ben je zelf die succesvole starter die wij zoeken? Ga naar www.startersprijsmiddentwente.nl en vul het aanmeldfor-

mulier in. Aanmelden kan tot 1 september 2019.

  
Meer weten over de Startersprijs? Neem dan contact op met ROZ, tel: 074 241 5100.

Vrijwilligersvacature

 

Samen voor een dementie vriendelijk Hof van Twente

War? Bijeenkomst 'Samen voor een dementie vriendelijk Hof van Twente'

Wanneer? Maandag 13 mei van 19.30 - 21.30 uur

Waar? _ De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor

 
Hof van Twente heeft de ambitie een dementie vriendelijke gemeente te worden. We nodigen u dan

ook van harte uit voor de bijeenkomst 'Samen voor een dementie vriendelijk Hof van Twente’, op

maandag 13 mei 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur bij De Bebsel in Goor.

Dementie is een ingrijpende ziekte. Het aantal mensen met dementie groeit snel. Omgaan met

‘dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving. Veruit de meeste mensen willen,

na de diagnose dementie, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom is het van belang dat de-

mentie wordt herkend en dat we weten hoe om te gaan met mensen met dementie; van bakker en

buurman tot sportclub en wijkagent

Tijdens de bijeenkomst op 13 mei willen wij u op de hoogte stellen wat wij doen om onze gemeente

dementie vriendelijk te maken. De avond is bedoeld voor organisaties, verenigingen, winkels en

bedrijven die mee willen helpen aan een dementievriendelijke omgeving. Maar natuurlijk ook voor Â l
mantelzorgers en andere belangstellenden, want wij kunnen allemaal te maken krijgen met mensen

met dementie n onze omgeving

Bij deze bijeenkomst willen we ook een intentieverklaring tekenen ‘Samen voor een dementie vriendelijk Hof van Twente'. Met deze ver-

klaring geven we aan dat we in 2019 een dementie vriendelijke gemeente willen worden. Dat Iukt alleen als we daarin samen optrekken.

Programma

Het programma begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 wur. voorzitter van Alzheimer Nederland afdeling

Twente, is de gespreksleider van deze avond. Zij opent de avond, samen met Wethouder Pieter van Zwanenburg. Vervolgens komen er

verschillende mensen aan het woord. Zo is er onder meer een interview met een mantelzorger over zijn ervaringen en zal Alzheimer

Nederland wat vertellen over de mogelijkheden voor scholing over dementie. Het theaterduo ‘Poeder en Plusj' zal tussendoor situaties

uitbeelden die mensen met dementie kunnen tegenkomen.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding

‘hebbenof je inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerkiets voor

© jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod. Meer weten?

wwwsalut-welzijn.nl bel 0547-260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

ENTHOUSIASTE SPORTTRAINER IN DELDEN

Vind je het Jeuk om metkinderen be: \ìì"„
zigte zijn? Vind je sporten leuk en zou

je wilen dat nog meer kinderen gaan
i

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het frainen van de jeugd tussen 6 en +/- 14 jaar van de atletiek- en

wandelvereniging. De training vindt plaats op dinsdag van 18:15

tot 19:15 uur op het terrein aan de Morsweg 23 in Delden.

Jouw profiel

Affiniteit met sport en evt. kennis van atletiek. Enthousiast zijn over

sport en dit over kunnen brengen aan de jeugdleden. Ervaring is niet

vereist wel een pré.

Werkuren per week/maand

In overleg één keer per maand. Twee wekelijks of wekelijks behoort

ook Ioîî mogelijkheden.

 

 

WT EAT Naled

arkelo _ Diepenheim

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

de Regge 21, Delden

het plaatsen van een tuinhuis/overkapping en het aanleggen van

een uitrit T april 2019

Nijstadstraat 14, Diepenhei

het bouwen van een twee-onder-een-kap-woning _17 april 2019

Nijstadstraat 16, Diepenh:

 

 

het bouwen van een (wee-onder-een-kap:woning _ 17 april 2019

Wijnkamp 64, Goor

het veranderen van een uirit 4 opril 2019

Kluunvenneweg 5a, Markelo

het kappen van bomen 15 opril 2019

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Hondsdraf 2, Delden

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf donderdag 25

april 2019 6 juni 2019

Molenstraat ong., Delden

het plaatsen van een reclamebord (verlengen van de instandhou-

dingstermijn), ter inzage vanaf donderdag 25 april 2019 6 juni 2019

Prinsendijk 8, Diepenheim

het verbreden van een uitriten het kappen van een boom, ter inza-

ge vanaf vrijdag 26 april 2019, herplantverplichting _ 7 juni 2019

Haven 12, Goor

het bouwen van een opslaghal, ter inzage vandf vrijdag 19 april

2019 31 mei 2019

Stocreve 2, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding, ter inzage vandf vrijdag 19

april 2019 31 mei 2019

Meenweg 1, Markelo

het verbouwen van een woning, ter inzoge vandf vrijdag 26 april

2019 7 juni 2019

Reactie tot

Ontwerpbesluit fase 1

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Hagenweg 1, Ambt Delden

het veranderen en reviseren van de vergunning, ter inzage vanaf

donderdag 2 mei 2019 13 juni 2019

 

  

Wij bieden

Een gezellige groep jongeren die graag sport

 

Doelstelling organisatie

ledereen kan sporten, ook jeugd met een beperking. AWD2005

is een sporlvereniging voor EDn (AT jaar kan je

deelnemen aan de sport zoals wij die aanbieden. Het is gezond,

het is spannend maar vooral leuk om te doen. Onze sport is een

individuele sport en een teamsport tegelijk. Voor jong en oud,

voor groot en klein, maar bovenal ook voor mensen met een be

rking of chronisch zieken Alle kinderen en volwassenen met een

Ë:psrking kunnen Sporten!

Wij willen (dat is de belangrijkste doelstelling in onze statuten)

een sportvereniging zijn voor alle mensen. Wanneer je denkt,

mijn kind heeft een handicap, is chronisch ziek, is niet zo sportief

aangelegd of volgt het speciaal onderwijs, dus zitten ze daar niet

Op n kind te wachten: dan heb je het helemaal mis!

 

Hengevelde _ Bentelo __ Delden

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Almelosestraat 34, Ambt Delden

het veranderen van de inrichtin:

Visschersdijk 4, Markelo

hef veranderen van de inrichting

Witterietsweg 2a, Markelo

het veranderen van de inrichting

 

Melding mobiel puinbreken

 

Als u wilt reageren, informatie:

Verzoek om handhaving

Bentelosestraat 77, Ambt Delden

het inzeften van een mobiel puinbreekinstallatie, van 6 mei 2019

tot en met 26 augustus 2019

Bentelosestraat 21, Hengevelde

het inzetten van een mobiel puinbreekinstallatie, van 1 februari

2019 tot en met 30 april 2019

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 v 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 hef besluit.

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden via: www.Hofactief.nl/activiteit/samen-voor-demntievriendelijk-hof-van-twente.

Als u nog vragen hebt over deze bijeenkomst, neemt u dan gerust contact op met

* Salut, telefoon 0547 — 260053

* Gemeente Hof van Twente, telefoon: 0547 — 858585.

Graag tot 13 mei!

 

 

  

  

 

  

  

   

Vervolg

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 behandel!

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

terinzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www:hofvantwente.nl} raadple-

gen 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.

Aangevraagde vergunning/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op onze

website https://www.hofvantwente.nl/actueel/aangevraagde-

evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet

bestuursrecht

Delden

- Vergunning Avondvierdaagse van 21 1/m 24 mei 2019 In ver-

band hiermee gelden de volgende verkeersmaatregelen:

-op 21 mei 2019 van 17.00 wur tot 20.30 uur het parkeren te

verbieden aan beide zijden van de Bornsestraat

-op 24 mei 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur de Langestraat,

voor zover gelegen tussen De Kolk en de Hengelosestraat af-

sluiten voor alle bestuurders in beide richtingen (18-04-2019)

alzheimer

nederland 

www.hofvantwente.nl

Vervolg

-Vergunning Hemelvaartfiets4daagse van 30 mei 1/m 2 juni

2019 over diverse wegen (25-04-2019)

Markelo

- Verkeersbesluit tot het tjdelijk instellen van een geslotenver-

klaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en gelei-

ders van rijof trekdieren of vee op het Beaufortplein (Mar-

kelo] ter hoogte van huisnummer 11, door het plaatsen van

het bord C1, overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990 (11

april 2019).

- Vergunning Avondvierdaagse van 21 i/m 24 mei 2019, Beu-

kenlaantje 6 en diverse wegen (18-04-2019)

Vergunning Se Univé Oost Hof van Twente Triathlon op 26

mei 2019. In verband hiermee worden op 26 mei 2019 van

09.00 uur tot 17.00 wur de Potdijk, Postweg, Winterkamper-

weg, Hochtweg, Kluunvenneweg, Luttekeveldweg, Leusman-

weg en het Beukenlaantje afgesloten voor alle bestuurders in

beide richtingen (23-04-2019).
 

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar, auto-toertocht 23 juni 2019 di-

verse wegen. (24-04-2019)

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van

de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van

bekendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd be-

zwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Ie

Goor.

Melding incidentele festiviteit

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of

snoeihout buiten een inrichting

- Stookontheffing Beldsweg 13 Ambt Delden 24-04-2019 tot

24-04-2021 (24-04-2019]

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder

ter inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrek-

king tot deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit

van de ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wet-

houders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470

AB Goor. Degene die bezwaar maakt, kan tevens om een

voorlopige voorziening verzoeken bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.

  


