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Vrijdag 26 april 2019 zijn tien inwoners van Hof van

Twente geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Elk

iaar reikt de burgemeester een aantal Koninklijke on-

derscheidingen uit. Een Koni e onderscheiding is

geen recht en geen gunst; het is een erkenning van de

verdiensten van een inwoner voor de maatschappij.

 

Voordragen

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt

u hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere verdiensten

voor de samenleving hebben of (recent) hebben gehad. ledereen kan

iemand voordragen voor een lintje. Niet iedere voordracht wordt ech-

ter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke

onderscheiding moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van

belang dat u de burgemeestervan zoveel mogelijk gegevens voor-

ziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aan-

merking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de

hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog

gevraagd wordf die gegevens te leveren.

Twee gelegenheden

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij wee

gelegenheden:

Tijdens de jaarlijkse "lintjesregen", de dag voor Koningsdag. Een

voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van

Koningsdag 2020 dient u vóór 15 juni 2019 in bij de burgemeester

. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere, bijzondere, gelegen-

heid moet tenminste zes maanden van tevoren worden ingediend.

lemand voordragen

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding,

neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemees-

er,—Iebereiken onder tel. 0547 - 85 85 85. Zij
kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzon-

der genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legtzij

precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen

van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer alle gegevens

zijn verzameld, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Ervaar het openbaar vervoe

Speciaal voor senioren organiseert

OV-ambassadeurs een inloopspreek-

uur in Goor.

Wanneer: dinsdag 14 mei 2019

0.00 - 11.30 uur

theek, De Höfte 9, Goor  

 
OV-ambassadeurs beantwoordt tijdens het maandelijkse inloop-

spreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. De

mensen van OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrij

willig leeftijdgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiema-

teriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en

abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij

diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen

aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblij

vend binnenlopen.

Meer informatie

De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het be-

langrijk dt senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen.

Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende

het gehele jaar activiteiten organiseert in diverse gemeenten

Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkom-

sten en proefreizen.Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer infor-

matie en een overzicht van alle activiteiten

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130,

of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Ervencoach helpt eigenaren met

plannen voor toekomstgericht erf

 

Pilotproject van provincie en Hof van Twente krijgt

vervolg in heel Overijssel

Hof van Twente krijgt vangf half mei een Ervencogch. Deze coach

gaat mensen helpen die hun erf willen verbeteren en op de toekomst

willen voorbereiden. Dat kan gaan om het opwekken van duurzame

energie, verwijderen van asbestdaken, slopen van oude bebouwing,

of om het innoveren of juist stoppen van een boerenbedrijf. De er-

vencoach gaat met de bewoners in gesprek over hun wensen en

plannen en helpt ze vervolgens op weg met alle mogelijkheden die

er zijn. De ervencoach is een vervolg op het pilotproject Toekomstge-

richte Erven van de provincie Overijssel. Deze pilot is uitgevoerd in

Herike-Elsen en Elsenerbroek en was een groot succes. De provincie

heeft daarom besloten dat alle gemeenten in Overijssel de mogelijk-

heid krijgen om een ervencoach aan te stellen.

Lees meer op www.hofvanwente.nl/nieuws

wij zijn de hof…

 

 
Meer groen in de Hof met bloeikaarten

Inwoners van ‘vogelstraten’ in Hof

van Twente ontvangen op 22 mei

een speciale bloeikaart in de brie-

venbus. In het papier van deze kaart

zitten bloemzaadjes die tot bloei ko- f

men als de kaart wordt ‘geplant’.

De zevenjarige u

groep 4 van openbare basisschool

‘Elserike’ maakte voor de categ:

groep 3/4 volgens de jury de mooi

ste tekening en daarom staat zij

kening op een aantal van de bloei-

kaarten.

 

   

  

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. 22 mei is de landelijke

dag van de biodiversiteit. De 1300 inwo-

ners die de bloeikaart op de mat vinden

kunnen foto's van hun geplante kaart en/of

het bloeiende resultaat delen via info@groe-

neloperhofvantwente.nl of door @groenelo-

perhofvantwente te taggen in een bericht

op social media.

De tekeningen op de kaart zijn gemaakt

door kinderen uit Hof van Twente. Zij kre-

gen de tekenopdracht ’stel je voor, je bent

een uil, waar houd jij je schuil?”. Naast de

tekening van _uls winnaar van groep
3/4, zijn nog drie tekeningen gekozen uit

de groepen 1/2, 5/6 en 7/8. Deze win-

naars worden de komende weken bekend

gemaakt

De zevenjarige

van 'Elserike' maakte voor de categorie

groep 3/4 de mooiste tekening

   

  

 

 

  

 

 

  

Vanaf 10 mei 2019 vinden wegwerkzaamheden plaats

op de A1 Apeldoorn-Azelo tussen Deventer-Oost en Ba-

thmen. Er zijn dan tot en met juli 2019 vanuit Bathmen

in de richting van Deventer-Oost 2 versmalde rijstroken

beschikbaar. Vanaf juli tot en met december 2019

tussen Deventer-Oost en Bathmen 4 versmalde rijstro-

ken beschikbaar voor het verkeer in beide richtingen

(twee per ri g). Verkeer moet rekening houden met

vertraging tot 30 minuten.

 

 

 

 

A1 Deventer-Oost - Bathmen

Van 1O mei tot en met december 2019 werkt Rijkswaterstaat tus-

sen Deventer-Oost (aansluiting 24] en Bathmen (aansluiting 25} aan

de wegverbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Tijdens de werk-

zaamheden blijven er 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90

kilometer per uur.

 

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden hebben weggebruikers alijd de be-

schikking over twee (versmalde] rijstroken. Houd rekening met

© minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde ristroken;

© maximum snelheid van 90 km per uur;

© meer oponthoud in de spis. De extra reistijd kan oplopen tot ruim

30 minuten.

* een inhaalverbod voor vrachtverkeer.

© zo nodig een tijdelijke afsluiting van de toe- en afritten bij aanslui-

ting Bathmen in de avond en nacht. Het verkeer wordt doorgeleid

naar de eerstvolgende toe- en afritten.

Weggebruikers worden geïnformeerd over de hinder en maat-

 
Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

Hinderen maatregelen

voor weggebruikers

Wegwerkzaamheden

uitbreiding A1

Apeldoorn - Azelo

vanaf10 mei 2019
E

4

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

 
regelen via aankondigingsborden langs de weg en informatiebor-

den boven de weg

Advies aan weggebruikers

* Houd rekening met tot 30 minuten extra reistijd en vermijd zoveel

mogelijk de spits

© Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.

* Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswater-

staat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost

tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding

tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede

doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid

en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en

regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de Al Oost.

Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Clean-

tech Regio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het

verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rij-

stroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken

Meer informatie?

Zie voor verkeersinformatie: wwwrijkswaterstaatverkeersinformatie.nl

Zie voor achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden:

www.A1Oost.nl

Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswa-

terstaat op 08008002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00

uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00

uur tot 18.30 uur.

College neemt elektrische fietsen

in ontvangst

 

Ambtenaren op de fiets

Burgemeester en wethouders van gemeente Hof van

Twente namen op 7 mei vier elektrische fietsen in ont-

vangst. Omdat de gemeente toe wil naar duurzame-

re vervoersmogelijkheden kunnen ambtenaren deze

fietsen reserveren voor afspraken in de buurt. Dat is

beter voor het milieu en ook nog eens goed voor de

gezondheid.

 

 
Het college stapte meteen op de e-bike voor een korte testrit. Wet-

houder Meulenkamp is enthousiast na een rondje met de fiets: “Dit

is een mooie stap richting duurzame mobiliteit in de gemeente.”

Duurzaam vervoer

Duurzaamheid is een speerpunt van gemeente Hof van Twente.

De gemeente streeft ernaar om in 2035 energieneutraal te zijn.

Om zelf ook een steentje bij te dragen, zijn er al een aantal

duurzame maatregelen getroffen. Het afval wordt gescheiden, er

zijn zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis geplaatst

en er is Ledwverlichting in het pand. Daarnaast is de gemeente

onlangs uitgeroepen tot Fairtrade gemeente. Voor dienstreizen wil

de gemeente duurzamere manieren van vervoer inzetten. De amb-

tenaren konden al gebruik maken van de NS-businesskaart en nu

worden daar de elektrische fietsen aan toegevoegd. Ambtenaren

kunnen deze fietsen gebruiken voor werkbezoeken.

Aanbesteding

De fietsen zijn geleverd door Profle Reiners uit Goor. Alle fietsen-

zaken uit de Hof zijn benaderd bij de aanbesteding. Deze leve-

rancier voldeed aan de voorwaarden en kwam als goedkoopste

uit de bus.

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring

opdoen, andere mensen

e ontmoeten, een zinvolle

ing hebben of

e inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is

vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande va-

cature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

Meer weten?

www‚salut-welzijn.nl, bel 0547-260053,

app SAS

of mail vrijwil

GASTVROUW/ -HEER

igerszaken@salut-welzijn.nl

DELDEN g

NOABERHOES

Kun je goed overweg met senio- _ activiteiten

ren en vind je het fijn om als gast-

vrouw/ -heer op fe treden?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

  

Tijdens de koffie-inloop de senioren (60+] uit Delden ontvan-

gen, ze voorzien van een kop koffie of fhee en het gesprek

tussen de gasten op gang helpen.

Jouw profiel

Je bent gezellig, gastvrij, hebt affiniteit met senioren en bent

communicatief vaardig.

Werkuren per week/maand

De koffie-inloop is iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Om een rooster op te kunnen stellen streven we naar een

team van gastvrouwen/ -heren.

Wij bieden

Vrijwilligerswerk in een mooie werkomgeving met enthousi-

aste vrijwiligers. Jaarlijks een uitje of bijeenkomst.

Doelstelling organisatie

Noaberhoes wil sociaal - maatschappelijk verantwoordelijke

heid dragen voor zijn omgeving. Het Noaberhoes vindt het

belangrijk dat er niet alleen een sterke binding is met de leden

van de voetbalvereniging, maar óók met de Deldense gemeen-

schap. De koffie inloop is één van de 'Noaberhoes activi-

teiten' van VV Rood-Zwart, in samenwerking met Salut.
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Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Grote Looweg ong., Ambt Delden

het verontdiepen van watergangen t.b.v. de waterhuishouding

Schijvenveld 25 opril 2019

rsweg t.h.v. huisnummer 9, Ambt Delden

het wijzigen van het gebruik (fijdelijke parkeergelegenheid]

 

25 opril 2019

Brinkweg 3, Delden

het bouwen van een schuur 23 opril 2019

Greeckerinckskamp 11, Delden

het verbouwen van een woning 19 april 2019

Langestraat 228, Delden

het verbouwen van een woning 19 april 2019

Sportlaan 12, Delden

het plaatsen van een erfafscheidin 22 opril 2019

Roudaalterweg 17, Markelo

het kappen van een eik 25 opril 2019

Verleende omgevingsvergun!

(regulier)

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kastanjestraat 6, Bentelo

het kappen van een kastanje, ter inzage vanaf dinsdag 30 april

2019, herplantvoorschrift TI juni 2019

Fluitekruid 11, Delden

het bouwen van een tuinhuis met overkapping, ter inzage vanaf

dinsdag 30 april 2019 11 juni 2019

Hooijerinksplein 9, Delden

het kappen van een beuk, ter inzage vanaf zaterdag 27 april

2019 8 juni 2019

Lindelaan 17, Diepenheim

het kappen van een haagbeuk, ter inzage vanaf vrijdag 3 mei

2019 14 juni 2019

Stedeke 1, Diepenheim

het restaureren van het zuidelijk bouwhuis, ter inzage vanaf

woensdag 1 mei 2019 12 juni 2019

da Costastraat 15, Goor

het plaatsen van een gevelreclame, ter inzage vanaf zaterdag 27

opril 2019 8 juni 2019

Gruttostraat 77, Goor

het bouwen van een opslagloods, ter inzage vanaf vrijdag 3 mei

2019 14 juni 2019

Slagdijk 19, Goor

het aanpassen van een (onthardings) gebouw, ter inzage vanaf

vrijdag 3 mei 2019 14 juni 2019

Zompepad ong., Goor

het vervangen van twee bruggen, ter inzage vanaf zaterdag 27°

opril 2019 8 juni 2019

't Schild 2 in Goor en Holtdijk 1a in Markelo

hef kappen van bomen, ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2019

14 juni 2019

Goorseweg 34, Markelo

het kappen van een kastanje, ter inzage vanaf vrijdag 3 mei

2019 herplantverplichting 14 juni 2019

Hogedijk ong., Markelo

het aanleggen van een koeienoversteek, ter inzage vanaf donder-

dag 2 mei 2019 13 juni 2019

Lentfersweg 2, Markelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf donderdag 2 mei

2019 13 juni 2019

Nachtegaallaan 11, Markelo

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf vrijdag 26 april

2019 7 juni 2019

Slagendijk 4, Markelo

het verbouwen van een boerderij (deelruimte wordt omgezet naar

woonruimte), ter inzage vanaf zaterdag 27 april 2019

8 juni 2019

Traasweg 12, Markelo

het verbreden van een uitrit, ter inzage vanaf zaterdag 27 april

2019 8 juni 2019

Amalialaan 6, Delden

het bouwen van een woning [twee onder één kap) en het aanleg-

gen van een uitrit, ter inzage vanaf woensdag 10 april 2019

22 mei 2019

Amalialaan 8, Delden

het bouwen van een woning (wee onder één kap) en het aanleg-

gen van een uitri, ter inzage vanaf woensdag 10 april 2019

22 mei 2019

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Rosveld 13, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit

Borkeldweg 9, Markelo

het verbouwen van een schöppe

Wiemerinksweg 24, Markelo

het kappen van een boom

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 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 voorbereid metde uitgebreide procedure. Be-

roep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

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 mondefing

[op afspraak] of schriftelijk zienswijzen indienen..

 

 

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning [of het besluit). Als

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rech

ter vragen om een “voorlopige voorziening” te treffen. Bij een

beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd

bij de instantie die het beroep behanfelo.

  

 

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 om-

dat een om svergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek omghamfimving indienen bij burgemeester en wethou-

ders. 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 ìs niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang freft. 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 kuntde website (www.hofvantwente.nl| raad-

plegen 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/

onlhgeffing 9 9 9

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt

u inzien op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/aange-

vraagde-evenementenvergunningen.html

www.hofvantwente.nl

Besluiten Algemene wet

bestuursrecht

Ambt Delden

- Vergunning boerenbruiloft met optocht op 11 mei 2019 Twicke-

lerlaan 14 (30-04-2019)

penhei

- Ontheffing sluitingsuur van zaterdag 25 op zondag 26 mei

2019 tot 02.00 ur, Haaksbergerstraat 1 (25-04-2019]

- Vergunning Jannarok op 30 mei 2019. In verband hiermee zal

op 30 mei 2019 van 09.00 uur tot 31 mei 2019 12.00 uur de

Grotestraat in Diepenheim worden afgesloten voor alle bestuur-

ders in beide richtingen, voor zover gelegen tussen de Hagen en

het Looiersplantsoen (01-05-2019}

Delden

- Ontheffing D&H van 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019 tijdens het

Hemelvaartsfeest, Marktstraat (26-04-2019)

Goor

- Ontheffing D&H op 30 juni 2019 tijdens optocht, Hengevelder-

straat 20 (26-04-2019)

- Vergunning Avond4daagse van 21 t/m 24 mei 2019 In verband

hiermee zal op 24 mei 2019 van 17.30 uur tot 21.30 uur de Gro-

testraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Laarstraat

en de kruising met de Wijnkamp en alle zijwegen uitkomend op

dit gedeelte van de Grotestraat, worden afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen (29-04-2019]

-Vergunning BVOR Demodagen op 5 en 6 juni 2019, Mossen-

damsdwarsweg 1-5 (29-04-2019]

Markelo

- Vergunning Paard, Plezier en Meer op 19 mei 2019 Borkeldweg

1 (29:04-2019]

- Ontheffing D&H op 6, 7 en 8 juli 2019 tijdens motorcrossevene-

ment, Herikeresweg 5 (30.04-2019)

- Vergunning Maarkel Open Air op 6 en 7 juli 2019 Stationsstraat

28. In verband hiermee zal op 6 en 7 juli 2019 een parkeerver-

bod worden ingesteld aan beide zijden van Roosdomsweg en

de Stafionsstraat (01-05-2019]

  

vervolg

Hof van Twente

- Vergunning Fieisddaagse van 14 1/m 17 oktober 2019 over di

verse wegen (02-05-2019]

 

® Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen op parkeerter-

reinen in Delden [De Kolk|, Bentelo (Burg. Buyvoetsplein),

Hengevelde (Bretelerstraat) en Markelo (Taets van Ameron-

genstraat), door het plaatsen van een bord E4 overeenkomstig

bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord 'opladen elektri-

sche voertuigen! en onderbord OB504 (1 mei 2019)

e Verkeersbesluit tot het instellen van een zonale maximumsnel-

heid van 30 km/uur op de Pr. Beatrixstraat Markelo, tussen de

Stationsstraat en de Goorseweg, door middel van het plaat-

sen van de borden AO130zb en A0230ze, overeenkomstig

bijlage 1 van het RVV 1990 (1 mei 2019;

o Opheffen van het parkeerverbod op de Pr. Beatrixstraat in

Markelo, tussen de Stationsstraat en de Goorseweg;

o Aanbrengen van fietsstroken op de Pr. Beatrixstraat in

Markelo, tussen de Stationsstraat en de Goorseweg;

o Opheffen van de voorrang op het kruispunt Pr. Beatrixstraat-

Molenstraat/Burg. Korthals Alteslaan door het aanbren-

gen van een gelijkwaardig plateau.

Melding incidentele festiviteit

- Kuipersweg 9, Ambt Delden op 1 september 2019 tijdens tuin-

feost (26-04-2019)

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

 

Als gemeente proberen we zo helderen duidelijk mogelijk

te schrijven. Maar misschien vindt u onze b en niet altijd

goed te begrijpen. Om dit te onderzoeken willen we graag

met mensen in contact komen die hierbij willen helpen.

Aan een kleine groep van ongeveer 8 mensen willen we een

aantal brieven voorleggen. Met de reacties uit deze groep

willen we onze schrijfstijl gaan verbeteren.

Wilt u helpen met het verbeteren van onze brieven?

Meld u dan aan op www.hofvantwente.nl/lezerspanel. Dit

kan tot uiterlijk 25 mei 2019. Daarna krijgt u bericht of wij u

uitnodigen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Hetty de Kruijff

Help mee om onze

brieven te

verbeteren!

Meld u aan voor

het lezerspanel 

h.dekruijff@hofvantwente.nl

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


