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Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan:

eTwente _ xssmnenntoonnummen e S

e Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor n 0547 85 85 85 persoonlijk aan de balietijdens

° Postadres: _ Postbus 54; 7470 AB Goor e D- 929 de openingstijden

° e Dinsdog 09.00- 1700 ĳ

e a Woensdag 09:00- 1700 Milieupark Groen-Recycling Twente

Dk ICS Donderdag 09:00: 1300 Het mileupark voor afvalstoffen is gelegen aan de

Fax:  0547- 8585 86 Vrijdag 09.00-13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor

o 17001930 (bij de provinciale weg 515/N347 Goorijssen).

www.hofvantwente.nl

n | HOFNIEUWS

  

 

Telefoon: 0547 - 36 34 95

IKoNteltel

2019

U kunt terecht op het Milieupark op de

volgende tijdstippen

Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 09.00 tot 16.30 wur

Zoterdag van 09.00 tot 1600 uur.

Storingsnummer:

Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

{o.a rioleringen, gevonden huisdieren, arole

storingen openbare verlichting)

V n? Ons What:

n

 

-nummer:

nen 24 uur beantwoord.

 

Uitnodiging bijeenkomsten "Hof van Twente Energieneutraal 2035'

 

Gemeente Hof van Twente wil in 2035 energieneutraal zijn. Maar hoe? Op zes avonden gaat de gemeente met

inwoners in gesprek over dii met wethouder Wim Meulenkamp blikt de gemeente terug (wat is er

gedaan sinds het vaststellen van de ambitie in 2015), bespreekt de gemeente de visie vanuit de gemeente over de

verdere aanpak en welke concrete projecten er aankomen, maar gaat het vooral om: wat vindt u?

 

 

 

 

De eerste helft van de avond is een presentatiedeel, het tweede deel gaan we met elkaar in gesprek om reacties en ideeën op te halen.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Om 19.45 uur begint het programma. Het programma duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er is daarna

nog volop gelegenheid om door te praten.

 

Elke avond zijn wethouder Wim Meulenkamp en medewerkers van de gemeente die zich bezig houden met de diverse onderwerpen binnen

het thema duurzaamheid aanwezig. Bij voorkeur vooraf aanmelden bijNduurzaamheid@hofvantwente.nl of

U bent van harte welkom op één van de onderstaande locaties:

Donderdag 17 januari 19.30 Parochiehuis Langestraat 79, Delden)

Dinsdag 22 januari 19.30 Herberg De Pol (Raadhuisstraat 8, Diepenheim)]

Donderdag 24 januari 19.30 Herberg De Pot (Potdijk 9, Markelo}

Donderdag 7 februari, 19.30 De Ster (Grofestraat 91, Goor)

Dinsdag 12 februari, 19.30 De Pol (Burgemeester Buyvoetsplein 76, Bentelo

Donderdag 14 februari, 19.30 De Gebrande Waateren (Goorsestraat 15, Hengevelde]

Elke avond heeft ongeveer hetzelfde programma.

Tot slot: heeft u concrete ideeën voor duurzaamheid voor Hof van Twente?

Doe dan mee met de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018-2019.

Zie www.duurzaamheidsprijshvt.nl voor meer informatie.

Duurzaamheidsprijs

Elke week vraagt de gemeente een deelnemer van de Duurzaamheidsprijs hoe het met zijn/haar ingezonden

idee go, Dezewoo… HEe
editie van de Duurzaaml prijs. Zij n een i voor een uniek project voor warmteterugwin-

ning.

Wat was jouw idee?

Inde bn£iese“wìhd idee om de koelwarmtevande|All>en Heijn naast het huis van
arvoor contact gezocht met fliaaleigenaar

zaamheid hoog in het vaandel staan, dus

Hoe gaat het met jouw idee?

“Het inmiddels liseerd!”,

i…'Ëindx de
maanden is de warmtewisselaarge-

gebruiken om hun zwembad te verwarmen.

‘was meteen enthousiast. “Wij hebben als bedrijf duur-

plaatst. De schatting is dat hiermee

'op jaarbasis bijna 10.000 kWh

aan energie wordt bespaard’. De

warmtewisselaar zorgt ervoor dat

de koelwarmte van de winkel wordt

afgestaan aan een watercircuit naar

de woning.

   

 

Heb je een tip voor mensen

met een duurzaam idee?

YDoe vooral mee. Op die manier

bereikt je idee andere bedrijven, in-

stellingen en bewoners van Hof van

Twente. In ons geval inspireert het

hopelijk mensen of organisaties om

nieuwe vormen van samenwerking te

zoeken en samen energiebeparings-

projecten op te zetten.”

Ook meedoen?

Tot 10 februari kan iedereen

‚een idee indienen via www.

duurzaamheidsprijshvt.nl.
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Scholen Hof van Twente binden massaal de schaatsen onder

 
Vrijdag 11 januari kregen leerlingen van vier scholen uit Hof van Twente schaatsles bij IJsbaan Twente in Enschede. Een aantal klassen van

basisscholen Heeckeren en ’t Gijmink uit Goor, basisschool Wiene uit Ambt Delden en Bentelwijz uit Bentelo kregen een uur les van trainers

van de Schaatsschool n van de Goorse IJsclub. De wethouders Scholten (sport] en Van Zwanenburg (onderwijs} kwamen daarbij een kijkje

nemen. Zij werden ontvangen door ijsbaandirecteur

Dit schooljaar doen in totaal 500 leerlingen van 11 cholen uit Hof van Twente mee met het schoolschaatsen.
 

Lees meer op www.hofvantwente.nl
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MANTELZORGEN met MUZIEK

JJ THEMA-MIDDAG Ĳ

Â

Ben jij mantelzorger of zorgprofessional van iemand met dementie? En wil je graag leren

hoe je met muziek de zorg plezieriger, gemakkelijker en dus minder zwaar kunt maken?

Laat je dan inspireren doorB Hij is ervaringsdeskundige, tourt als spreker in NL,

België en de UK, is bekend van Alzheimer-Muziekgeluk, weet heel veel van de kracht van

muziek bij mensen met dementie en komt over zijn methode vertellen op de

gratis themamiddag

‘MANTELZORGEN MET MUZIEK’

OP DINSDAG 29 JANUARI 2019

van 15.00 - 17.00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis in Goor (Höfte 7). 

 
Mis het niet, meld je snel aan voor deze leerzame middag via een e-mail naar

(De gemeente Hof van Twente is partner van deze middag a.g.v. een match met Ingrid

Keestra op de Beursvloer van de Hof van Twentse Uitdaging).

:

_nspireert en motiveert en
is In staat om voor iedereen duidelijk

uit leggen wat muziek doet in het

brein, wat de voordelen hiervan zijn

en hoe je deze muzikale ‘rollator’ aan

kan wenden als zorg-hulp, welzijn-

brenger en hulpmotor voor het brein.

_ervaringsdeskundige
en auteur van de positieve gids

‘Mantelzorger der liefde’) organiseert

deze middag omdat zij het belangrijk

vindt dat ook de mensen in Twente

kennis kunnen maken met Ignar Rip

en zijn methode.

 
 

Drugsdumpingen: gevaar voor je gezondheid en schadelijk voor milieu

In Twente wordt regelmatig afval van synthefische drugs gevon-

den, bijvoorbeeld van ghb, speed en xtc. Dit chemisch afval is

afkomstig van illegale drugslaboratoria.Het kan zeer brandbaar,

sterk bijtend of gitig zijn. Een illegale dumping van drugsafval is

goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs

de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof

of stalen vaten, jerrycans en soms ook gasflessen.

Gevaarlijk

Deze drugsdumpingen zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Voor-

bijgangers of omwonenden kunnen bij inademing problemen met

ademhalen krijgen. Ook worden soms gasdrukhouders aangetrof-

fen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen. Als er meerdere

stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische re-

actie vormen.

 Slecht voor mi

Door de manier waarop het drugsafval gedumpt wordt Iekken de

chemische stoffen vaak weg. Dit is zeer slecht voor het milieu. De

chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen, waardoor

het grondwater verwuild kan raken.

Als je drugsafval vindt

* Raak niets aan

* Schop of duw niet tegen verpakkingen

e Neem afstand (minimaal 25 meter} met de wind in uw rug

* Niet roken in buurt van de dumping

© Houd bij brand minimaal 100 meter afstand met wind in de rug

* Alarmeer direct politie via 112, of de brandweer als het afval

brandt

* Volg hun instructies op

 

Als je een illegale dumping ziet

Bel de meldkamer van de politie (spoed, dus bel 112] als je ge-

tuige bent van een illegale dumping.

 

 
Zorg dat jouw veiligheid altjd voorop staat. Maak als het mo-

gelijk is foto's, noteer nummerborden en maak een beschrijving

van de vervoermiddelen en personen. Je kunt deze melding ook

anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, tel 0800 7000.

Als je iets verdachts ziet

Illegale dumpingen vinden vaak plaats als het donker is. Het gaat

meestal om grote hoeveelheden. Vervoer gebeurt meestal met

bestelauto's en soms kleine vrachtwagens. Wees dlert als je een

auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in het bos

of buitengebied, bijvoorbeeld een doodiopend weggetje. Noteer

het nummerbord en bel de politie n verband met een verdachte

situatie [geen spoed, dus 0900-8844].

Als je eigenaar van de grond bent

Als je zelf de eigenaar bent van de grond waar het drugsafval

ligt, doe dan officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend

is dan moet deze de schade terugbetalen.

www.hofvantwente.nl

 Markelo _ Diepenheim _ Goor _ Hengevelde _ Bentelo _ Delden
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Wil je graag ervaring op-

S°lUtn doen, andere mensen ont-
e _ moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er

echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerk iets voor

jou! Onderstaande vacature is slechts een vaca-

ture uit ons ruime aanbod. Meer weten?

www.salut-welzijn.nl bel 0547-260053 of mail

vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

BEGELEIDER VOOR JONGE-

REN VRIENDENKRING HOF

VAN TWENTE

Jij ziet het belang van

vriendschappen bij jon-

geren en kan goed orga-

niseren? Dan zijn wij op

zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Jij gaat met een groep van maximaal 5 jongeren in de leef

tijd van 18 t/m 23 jaar eens per maand activiteiten onder-

nemen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit: naar het terras,

film kijken, spelletje spelen of samen koken. Je begeleidt de

eerste ontmoetingen en na verloop van tijd wordt bekeken

of je je rol als vrijwilliger kan afbouwen. Bij deze jongeren

kan er sprake van een licht verstandelijke beperking of een

vorm van autisme zijn, geen (ernstige] gedragsproblemen.

 

Jouw profiel

Je hebt affiniteit met jongeren en vind het leuk om samen

met hen activiteiten te organiseren.
 

Werkuren per week/maand

Een keer per maand. Uren afhankelijk van de gekozen ac-

tiviteit.

Wij bieden

Reis- en onkostenvergoeding, plezier, voldoening en gezel-

ligheid met jongeren. Begeleiding vanuit Salut.

 

Doelstelling organisatie

Salut legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen, tus-

sen maatschappelijke initiatieven en tussen mensen onder-

ling. Daar waar mensen vastlopen of de weg niet weten,

bieden wij een helpende hand.

We adviseren, begeleiden of wijzen je de weg. Dat doen

we daadkrachtig, mensgericht en altijd tijdelijk.

Ons werkterrein is breed. Je kunt bij ons terecht met al je

vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werk,

vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport. En zelfs

voor vragen over initiafieven in onze gemeente.

Er worden ruimtelijke plannen voorbereid voor de volgende ge-

bieden:

- Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3

Ambt Delden.

- Buitengebied Hof van Twente, wijziging Brikkenweg 6, Markelo

- Buitengebied Hof van Twente, wij jk 9, Markelo

-Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong

Markelo

 

   

Over deze plannen zal zo nodig advies worden gevraagd aan

de overlegpariners die

de gemeente altijd raadpleegt bij de voorbereiding van een ruim-

telijk plan. Bij deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage.

 

Indienen van zienswijzen is pas mogelijk tijdens de terinzageleg-

ging van de ontwerpplannen. De bekendmaking hiervan vindt te

zijner tijd plaats in de Staatscourant, het Hofweekblad en op de

website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling

Ontwikkeling, team Ruimtelijk Domein.

 

Van 17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ligt het ontwerp-

bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, ingsplan

Twickelerweg 3 Ambt Delden! voor eenieder ter inzage.

 

Aan de Twickelerweg 3 en 30 in Ambt Delden liggen twee agra-

rische bouwpercelen,

Er is een verzoek ingediend deze twee aangrenzende bouwvlak-

ken samen te voegen en uit te breiden aan de achterzijde. I

atiefnemer is voornemens een tweede bedrijfswoning te bouwen

en op termijn een nieuwe pluimveestal te realiseren achter de

bestaande stallen.

De plannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om

deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit wijzi

gingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in e zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

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

web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxTwickelerweg3-OP10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

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

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

lerweg3-OP1O.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of

mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college

van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

Op 30 oktober 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Goor' vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal

verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woon-

wijken in Goor. Het doel is de geldende regelingen te actualise-

ren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een

zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat

er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In

hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie

bestemd. Een uitzondering hierop is het beleid om winkels te con-

centreren in het kernwinkelgebied.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 15 november 2018

gedurende 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

28 december 2019, in werking gereden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in e zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

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

web-ro0/2planidn=NL.IMRO.1735.GOORVS10.

 

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

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

NL.IMRO.1735.GOOR-/NL.IMRO.1735.GOORNVS10. Deze be-

standen kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken

van bijvoorbeeld een bouwplan.

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Tankinksweg 12, Ambt Delden

het verbouwen van een schuur tot een dagopvang en het bouwen

van een hooiberg 4 januari 2019

De IJsvogel 8, Delden

het kappen van een kostanje

Langestraat 118a, Delden

het bouwen van een integraal kindcentrum

Middendorperweg 2, Diepenheim

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling

7 januari 2019

Meidoornstraat ong. (tussen de Lindelaan en de

Wilgenstraat), Goor

‚ouwen van een tijdelijke woonvoorziening21 december 2018

Pieter Langendijkstraat 15, Goor

het bouwen van een overkapping 24 december 2018

Haaksbergerweg ong. (achter de woning met

huisnummer 2), Markelo

het bouwen van een woning

3 jonuori 2019

19 december 2018

 

   

   

11 december 2018

www.hofvantwente.nl

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Bollenweg 15a, Ambt Delden

het uitbreiden van een loods, ter inzage vanaf woensdag 9 janu-

ari 2019 20 februari 2019

Fluitekruid 3, Delden

het bouwen van een overkapping, ter inzage vanf vrijdag 11

januari 2019 22 februari 2019

Fluitekruid 5, Delden

het plaatsen van een overkapping, ter inzage vandf vrijdag 11

januari 2019 22 februari 2019

Fluitekruid 7, Delden

het verplaatsen van een schuur, ter inzage vanaf vrijdag 11 janu-

ari 2019 22 februari 2019

Broenshof 1, Diepenheim

het uitbreiden van een woning, ter inzage vanaf donderdag 10

januari 2019 21 februari 2019

Heijinksweg 24, Goor

het kappen van een eik, ter inzage vanaf vrijdag 11 januari 2019,

herplantverplichtin 22 februari 2019

Pieter Langendijkstraat 15, Goor

het bouwen van een overkapping, ter inzage vangf donderdag

10 januari 2019 21 februari 2019

Pieter Langendijkstraat 48, Goor

het kappen van een boom, ter inzage vanaf woensdag 9 januari

2019 20 februari 2019

Weversplein 5, Goor

het plaatsen van 2 vlaggenmasten, ter inzage vanaf woensdag 9

januari 2019 20 februari 2019

Larenseweg 78, Markelo

het uitbreiden van een ligboxenstal, ter inzage vanaf zaterdag 5

januari 2019 16 februari 2019

enseweg 27, Markelo

hef kappen van een populier, ter inzage vanaf woensdag 9 janu-

ari 2019, herplantverplichting 20 februari 2019

Als u wilt reageren, zie informatie

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Borculoseweg 53, Diepenheim

het herbouwen van een wagenloods

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 v 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.

Reactie tot

 

 

 

 

 

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 be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan olleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

esluiten, 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 het beslui]. 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 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

. Wilt u een melding inzien, maak dan telefonisch een

  

Vervolg

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 inzag

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen 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.

Markelo

-Verklaring van geen bezwaar MTB tocht op 17 maart 2019, di

verse wegen (09-01-2019]

 

Hof van Twente

-Verklaring van geen bezwaar fiefstoertocht 17 maart 2018,

verse wegen (09-01-2019}

 

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit 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.

De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Postweg 4 in Markelo, 09-01-2019 tot 09-01-2021 (09-01-2019).

De ontheffing ligt gedurende zes weken voor eenieder ter inza-

ge. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze

ontheffing binnen zes weken na datum besluit van de ontheffing

schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van de ge-

meente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Degene

die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorziening

verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De gemeeente heeft het voornemen om onderstaande persoon van-

wege het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na

wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het

gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistratie

personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend.

Betrokkene kan een zienswijze met betrekking tot dit voornemen

binnen twee weken n het verschijnen van deze publicatie kenbaar

maken aan het gemeentebestuur.

 

Datum [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

10.01-2019 |N |Onbekend

 

10-01-2019      

 
 

Onderstaande personen zijn vanwege het niet voldoen aan de

verplichting om binnen vijf dagen na w van het adres een

adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform

artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve inge-

schreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft plaatsge-

vonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van betrokkenen..

   

 

 

 

 

 

 

 

Datum | Naam ing | Datum

besluit op het adres | ingang adres

10-01-2019- Onbekend |17122018

10.01.2019- Onbekend _ |17122018

10-01-2019' Onbekend |17122018

10-01-2019' Onbekend |17122018     

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


