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CycloMedia maakt foto’s

DEE

 

Van medio mei tot eind juni maakt CycloMedia in Hof van Twente,

met een speciaal uitgeruste auto, 360° panoramafoto's vanaf de

openbare weg. Deze foto's worden door de gemeente gebruikt

voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte,

handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van

ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private

activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschik-

king gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd

of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activ

teiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opne-

men mef CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE

ZAITBOMMEL, Nederland.

Meer informatie: www.cyclomedia.com

Verwijderen glascontainer

Kloosterlaan in Goor

 
De ondergrondse glascontainer aan de Kloosterlaan in Goor

wordt verwijderd. De reden hiervoor is dt rondom deze glas-

container vaak afval wordt gedumpt. Omwonenden hebben hier

vaak melding van gemaakt. Daarnaast is uit gegevens gebleken

dat deze glascontainer, in vergelijking met andere glascontainers,

weinig wordt gebruikt. Dat is niet vreemd, want de meeste men-

sen brengen hun lege flessen en potten weg wanneer ze hun [we-

kelijkse] boodschappen doen.

Daarom hebben wij besloten deze ondergrondse glascontainer te

verwijderen. Dit zal medio mei 2019 gebeuren.

Uw glas kunt u wegbrengen naar de glascontainers die staan:

« Weversplein in Goor (Albert Heijn, Aldi en Lidl}

© Van Kollaan in Goor (Jumbo]

e Da Costastraat in Goor (Emté]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen mea_
medewerker afval van de gemeente Hof van Twente, tele-

oon—

Onderzoek naar ervaringen

van inwoners met de

afvalinzameling 

Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Hof van Twente het Diftar

systeem ingevoerd, voor het ophalen van huisvuil. Afval kan bijna

allemaal worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe produc-

ten. In 2030 willen de Twentse gemeenten 90% van het afval kun-

nen hergebruiken en nog maar 50 kilogram restafval per inwoner

inzamelen. De gemeente Hof van Twente is het hiermee eens. De

cijfers laten zien dat het aanta! kilo's opgehaald restafval in 2017

en 2018 duidelijk verminderd is en dat Diftar dus helpt.

Maar ervaren onze inwoners dat ook zo?

Om het Diftar systeem goed te kunnen evalueren vragen we onze

inwoners daar hun mening over te geven, via een onderzoek op

ons digitale Hofpanel:Hofvantwente.ikpraatmee.nl

Via de onderstaande link verwijzen v rechtstreeks naar het onder-

zoek: _ https://hofvantwente.ikpraafmee.nl/gespreksonderwer-

pen/afvalbeleid-hof.van-wente

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

 

 

 
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-

men als de kaart wordt ‘geplan!

negenjarige u

groep 5a van De Zwaluw maakte

voor de categorie groep 5/6 volgens

de jury de mooiste tekening en daar-

om staat haar tekening op een aan-

tal 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. 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 berichtop

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 jij je schuil?’. Naast de teke-

ning vonU«l winnaer van groep

5/6, zijn nog drie tekeningen gekozen uit de

groepen 1/2, 3/4 en 7/8. De winnaars van

groep 1/2 en 3/4 zijn inmiddels ook bekend

gemaakt, de winnaar van groep 7/8 wordt

volgende week bekend gemaakt.

enogrevan De Zwaluw maakte voor de

categorie groep 5/6 de mooiste tekening

Burgemeester Ellen Nauta opnieuw benoemd

Burgemeester Ellen Nauta is opnieuw benoemd als burgemeester van de gemeente Hof van Twente. F commis-
soris van de Koning van de provincie Overijssel, beëdigde de burgemeester tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 7 mei.

Naast de gemeenteraad waren ook familie en andere belangstellenden aanwezig. Burgemeester Ellen Nauta sprak haar dank uit: "Mag

ik u bedanken voor het feit dat u het mogelijk maakt, dat ik de burgemeester kan zijn die ik graag wil zijn. Dat v het vertrouwen geeft om

samen met u verder te gaan.”

 

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws
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wij zijn de hof…

   
Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

e  moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben of je inzetten

voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrijwilligers-

werk iets voor jou! Onderstaande vacature is slechts

een vacature uit ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@salut-wel

HANDIGE VRIJWILLIGERS

VOOR HET REPAIR CAFÉ DELDEN

 

 

Weggooien is zonde! Denk jij er ook zo over

en ben je handig kom dan ons team versterken!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het repareren van elektronica, het doormeten van audiovisuele

apparatuur en het repareren ervan.

Jouw profiel

Je bent een enthousiaste persoon, kunt goed met mensen om-

‘gaan en in teamverband werken. Ontwerpbestemmingsplan

‘Goor, herziening

Hengevelderstraat 29-37’

Werkuren per week/maand

Elke tweede zaterdag van de maand, van 10.00-13.00 uur,

locatie 't Parochiehuis Langestraat 79 te Delden

Wij bieden

Een team van vrijwiligers die zich in een informele sfeer

inzetten voor herstel van allerlei dagelijkse gebruiksvoor-

werpen

Van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37"

voor iedereen ter inzage.

    

De inititiefnemer is van plan om op het braakliggende perceel

ie aan de Hengevelderstraat 29-37 te Goor een appartementen-

complex met 12 appartementen te realiseren. Het plan past niet

binnen de regels van het geldende bestemmingsplan Goor’. Om

deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, is deze her-

ziening van het bestemmingsplan opgesteld.

 

Doelstelling organisa

Het Repaír Café is een organisatie gerund door vrijwilligers

waarbij het draait om repareren van allerlei zaken, georga-

niseerd op buurfniveau. Men kan er meegebrachte kapotte

spullen [aten} repareren. Doelstellingen zijn het verkleinen

van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren

en het versterken van de sociale cohesie. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
 

www.hofvantwente.nl

Uitnodiging inloopbijeenkomst

niet-beveiligde

spoorwegovergangen 

Na een aantal ernstige ongelukken in Nederland op onbeveiligde

spoorwegovergangen, hebben ProRail en het Ministerie van In-

frastructuur en Waterstaat besloten om alle niet-beveiligde over-

wegen aan te pakken. In gemeente Hof van Twente liggen 12

van zulke onbeveiligde spoorwegovergangen, ook wel NABO's

genoemd (Niet Actief Beveiligde Overwegen).

Onbeveiligde overwegen kunnen op een aantal manieren veiliger

worden gemaakt, bijvoorbeeld door het aanleggen van een tun-

nel of trap, het aanleggen van een parallelweg, het beveiligen

van een overweg of het opheffen ervan. ProRail heeft in samen-

werking met de gemeente de mogelijkheden per spoorwegover-

gang verkend en onderzocht.

Inloopbijeenkomst onbeveiligde spoorwegovergangen

Prorail en de gemeente willen u graag informeren over onze be-

vindingen en hierover met u in gesprek. Daarom nodigen we u uit

voor een inloopbijeenkomst op maandag 27 mei 2019 tus-

sen 17.00 uur en 19.30 uur in de hal van het gemeen-

tehuis van Hof van Twente. Daar zijn mensen van de gemeente

en van ProRail aanwezig om toelichting te geven en uw vragen

te beantwoorden

 

Wij hopen u op 27 mei te mogen begroeten!

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ProRail bereiken via

www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan

doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30. De gemeente is op verschik

lende manieren te bereiken, kijk hiervoor op www.hofvantwente.nl.

 
Starterswoning voor jongeren

In november is in Diepenheim een informatieavond gehouden

over jongerenhuisvesting. Deze informatieavond werd georgani-

seerd door Viverion in samenwerking met de gemeene.

Eén van de onderwerpen die op deze avond is besproken, was

het bouwen van starterswoningen d.m.v. CPO  (Collectief Par-

ticulier Opdrachtgeverschap). Dit is een vorm van gronduitgifte

waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn

voor hun eigen nieuwbouwproject. ledere particulier kan samen

met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelen en het

huis bouwen dat hij wenst. Bovendien kan het bouwen van een

woning in CPO ook in de kosten schelen.

Bij CPO nemen de toekomstige bewoners gedurende het gehele

ontwikkel- en bouwtraject zelf, georganiseerd n een vereniging

of stichting, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aan-

nemer en werken direct samen met alle professionele partijen in

het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede wo-

ningen, die aan alle individuele wensen voldoen.

De gemeente gaat op maandagavond 27 mei om 19.30

wur in zaal BeÎfman in Diepenheim opnieuw een informatieavond

houden. Op deze avond wordt door de gemeente uitgelegd wat

CPO inhoudt en wordt geïnventariseerd hoeveel Diepenheimse

jongeren aan een CPO+traject mee willen en kunnen doen.

Om een idee te hebben van het aantal mensen dat komt, vragen

we je om je aan te melden voor deze avond via

hofvantwente.nl

Vervolg

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: htip://www-ruimtelijkeplannen.nl/

web-ro0/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29.OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden van: _ http://Ítp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-/NL.IMRO.1735.GOxHen-

gevelder29-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling

op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

15 mei 2019. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,

drs. D. Lacroix, secretaris.



 

Op 12 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wet-

houders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan

‘Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Mar-

kelo' vastgesteld.

Aan de Larenseweg 45 in Markelo is een voormalig agrarisch

erf aanwezig. De aanwezige landschapsontsierende bebouwing

is al in het kader van de Rood voor Rood regeling gesloopt. Hier-

mee is het recht op één compensatiewoning van 750 m3 met een

bijgebouw van 150 m? verkregen. De nieuw te bouwen woning

zal ten zuiden van het perceel [arenseweg 45 worden gebouwd

Het totale perceel zal landschappelijk worden ingepast. Om

deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze wijziging van het

bestemmingsplan opgesteld.

 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 maart 2019 ge-

durende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep

en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, is het be-

stemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op

2 mei 2019 in werking getreden

 

Het onherroepelijke bestemmingsplan 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: http://www-ruimtelijkeplannen.nl/

web-r00/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxlarensewg45-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden _ van: _ htip://}lp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735.BGxLarensewg45-/NL.IMRO.1735.BGxLarense-

wg45VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt

worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

 

Op 12 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wet-

houders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan

‘Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3

Ambt Delden' vastgesteld.

Aan de Twickelerweg 3 en 3a in Ambt Delden liggen twee agra-

rische bouwpercelen. Er is een verzoek ingediend deze twee aan-

grenzende bouwvlakken samen te voegen en uit te breiden aan

de achterzijde. Initiatiefnemer is van plan een tweede bedrijfswo-

ning te bouwen en op termijn een nieuwe pluimveestal te realise-

ren achter de bestaande stallen. De plannen zijn in strijd met het

geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch

mogelijk te maken, is dit wijzigingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 maart 2019 ge-

durende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep

en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, is het be-

stemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op

2 mei 2019 in werking getreden.

  

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruit plannen;

-via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-roo/2planidn=NL.IMRO. 1735.BGxTwickelerweg3-VS10.

     

 De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden  van: _ htfp://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO.1735. BGxTwickelerweg3-/NL.IMRO.1735.BGxTwicke-

lerweg3.VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt

worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

  
www.hofvantwente.nl

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning(regulier)

Ontvangen op

provincale weg N346, Ambt Delden

onderhoud en het verstevigen van de Cottwicherbrug

 

25 opril 2019

Beukenlaan 10, Bentelo

het aanleggen van een uitrit 18 april 2019

slaghekkenweg 30, Bentelo

het aanleggen van een uitrit 15 mei 2019

Rembrandtstraat 45, Goor

het verplaatsen van een uitirit 16 mei 2019

Bolinkweg 3, Markelo

het verbouwen van een wonin 30 opril 2019

Luttekeveldweg 4, Markelo

het bouwen van een tuinoverkap 1 mei 2019

Oude Needseweg t.h.v. huisnummer 6, Markelo

het bouwen van een woning 29 april 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

De Eschmolen ong., Delden

het kappen van twee cipressen, ter inzage vandf vrijdag 3 mei

2019 14 juni 2019

Nijstadstraat 14, Diepenheim

het bouwen van een woning (twee-onder-één kop), ter inzage

vanaf zaterdag 4 mei 2019 15 juni 2019

Nijstadstraat 16, Diepenheim

het bouwen van een woning {twee- onder- één kap), ter inzage

vanaf zaterdag 4 mei 2019 15 juni 2019

Bentinckstraat schuin tegenover huisnummer 11,

Goor

het kappen van vijf fijnsparren, ter inzage vanaf vrijdag 10 mei

2019 21 juni 2019

Deldensestraat 7, Goor

het wijzigen van het gebruik ten behoeve van een kringloopwin-

kel, ter inzage vanaf donderdag 9 mei 2019 20 juni 2019

Deldensestraat 71, Goor

het bouwen van een schuurwoning met bijgebouw, ter inzage

vanaf donderdag 2 mei 2019 13 juni 2019

Wijnkamp 50, Goor

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vandf vrijdag 3 mei

2019 14 juni 2019

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Slotsweg 8 en 10, Hengevelde

het oprichten van een inrichting, ter inzage vanaf donderdag 16

mei 2019 28 juni 2019

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

Bollenweg 139, Ambt Delden

het vergroten van een stal en het veranderen van de inrichting, ter

inzage vanaf donderdag 16 mei 2019 27 juni 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Enterweg 3, Markelo

hetveranderen van de inrichting

  

  

   

  

     

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 2, Markelo

het kappen van een boom

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 enk 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 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 met de uitgebreide

procedure. Beroep 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 mondeling {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 v 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 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 omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt v 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 beroe}

Deze beslissing maakt onderdeel uit van CK: 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 jen

De bovengenoemde aanvragen en besldten lggen op afspraak

ter inzage 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 evenementenvergunningen kunt

u inzien op onze website https://www.l nt-

wente.nl/actueel/aangevraagde-evenementen-

vergunningen.html

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Ambt Delden

-Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Kuipersweg 9 (03-

05.2019)

-Vergunning Introductiekamp van 26 1/m 28 augustus 2019,

Beldsweg 109 (08-05-2019]

Delden

- Melding standplaats Bevolkingsonderzoek Borstkanker van 25

januari 2020 i/m begin maart 2020, De Reigerstraat 1 (02:05-

2019)

-Vergunning Carels Tuindag op 19 mei 2019, Hengelosestraat

30 (09.05-2019)

-Verkeersbesluit tot het instellen van voetgangersgebied bij

Stadshagen te Delden door het invoeren van een voetgangers-

zone voor het pad van de Watertorenstraat naar de Waterto-

renstraat door het plaatsen van de borden GO7 en GO8, over-

eenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990 en ter inzage liggende

tekening.

 

Goor

- Melding standplaats Bevolkingsonderzoek Borstkanker van be-

gin oktober 2019 1/m begin januari 2020, De Höfte (02-05-

2019}

Markelo

- Melding standplaats Bevolkingsonderzoek Borstkanker van be-

gin januari 2020 #/m 25 januari 2020, Stationsstraat 28 (02-

05-2019)

-Vergunning Triathlon Holten op 29 juni 2019, rondom de Do-

melaar. In verband hiermee zullen op 29 juni 2019 van 08.00

uur tot 18.00 uur de volgende verkeersmaatregelen worden ge-

nomen:

© de volgende wegen zullen gesloten worden verklaard voor alle

bestuurders in beide richtingen:

- Beusebergerweg, voor zover gelegen tussen de kruising met

de snelweg AT en de kruising met de Brummelaarsweg;

- Brummelaarsweg, voor zover gelegen tussen de kruising met

de Beusebergerweg en de Groenlandsdijk;

- Groenlandsdijk, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Brummelaarsweg en de Witterietsweg;

© op de volgende wegen zal éénrichtingsverkeer worden inge-

steld:

- Witterietsweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Roudaalterweg en de Groenlandsdijk;

- Lichtmissenweg;

. Roudaalterweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Lichtmissenweg en de Witterietsweg.

richting is Witterietsweg - Lichtmissenweg — Roudaalterweg.

© Tevens zal op deze éénrichtingswegen een parkeerverbod wor-

den ingesteld aan beide zijden van de weg (06-05-2019)

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn, onder het opleggen van voor

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoei

hout buiten een inrichting:

   

 

 

 

- Leusmanweg 16, Markelo, 20-3-2019 tof 20-3-2021

(20-03-2019)

- Î Zomerdijk 2, Diepenheim, 20-3-2019 tot 20-3:2021

(20-03-2019)

- Beldsweg 270, Ambt Delden, 20-03-2019 tot 20-03-2021

(20-03-2019)

- Holikampsweg 1a, Ambt Delden, 20-03-2019 tot 20-03-2021

(20-03-2019}

- Gelselaarsweg 11, Markelo, 20-03-2019 tot 2003-2021

(20-03-2019)

- Grote Looweg 9, Ambt Delden, 20-03-2019 tot 20-03-2021

(20-03.2019)

- Raadhuisstraat kadastraal B 2652, Diepenheim, 21-3:2019 tot

21-3-2021 (21-03-2019}

-Schoneveldsweg 29, Ambt Delden, 09-05-2019 1/m 08-05-

2021 (08-05-2019]

- Herikerweg 7, Markelo, 09-05-2019 i/m 08-05-2021

(08-05-2019)

 

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 te

Goor.

  


