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HOFNIEUWS

Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres:
Postbus 54, 7470 AB Goor

www.hofvantwente.nl

E-mailadres: info@hofvantwente.nl
Telefoon: 0547 - 85 85 85
tevens bereikbaar onder 14 05 47
Fax:
0547 - 85 85 86

Openingstijden Publieksbalie
gemeentehuis in Goor
Alleen op afspraak
Maandag
Dinsdag 		
Woensdag 		
Donderdag 		
Vrijdag 			
			

12.00 - 19.30
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
17.00 - 19.30

Op een aantal plekken in de gemeente Hof van Twente heeft de
aannemer die glasvezel aanlegt asbest aangetroffen. Daardoor
zijn nog niet alle aangemelde glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Er werd asbest in de bermen aangetroffen op verschillende
plekken in het buitengebied van Hof van Twente, onder meer in
Diepenheim.
In opdracht van het projectbureau bodemasbestsanering (BAS)
worden nu de nodige bodemonderzoeken en –saneringen voorbereid en uitgevoerd. Als de werkzaamheden zijn afgerond, komt
de aannemer van Glasvezel Buitenaf naar Hof van Twente om
deze adressen alsnog aan te sluiten. Gemeente, BAS en Glasvezel Buitenaf streven er naar om eind 2019 de glasvezel in de
bermen te hebben liggen.
Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Eerste kievitsei Hof van Twente
gevonden in Herikervlier
In de namiddag van 12 maart 2019 is het eerste kievitsei in Hof van Twente gevonden. Het ei is gevonden door Mark Oude Luttikhuis uit Stokkum, samen
met zijn zoon Pim. Mark Oude Luttikhuis is lid van
de weidevogelgroep Hof van Twente, onderdeel van
ANV Hooltwark. Het nest is aangetroffen op een perceel aan de Herikervlierweg van de gebroeders Klein
Kranenberg. Bij de vondst op 12 maart lagen er nog
twee eieren in, later waren dat er drie.

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 uur
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Milieupark Groen-Recycling Twente
Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de
Mossendamsdwarsweg nabij Goor
(bij de provinciale weg S15/N347 Goor-Rijssen).
Telefoon: 0547 - 36 34 95

Storingsnummer:
Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd
(o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote
storingen openbare verlichting) 06 - 11 30 88 27

Het eerste kievitsei is landelijk al erg vroeg in het seizoen gevonden, de vindplaatsen in de rest van het land volgen nu. Voor de
gemeente is de vondst een belangrijk moment, omdat het laat
zien dat vogels hun habitat kunnen vinden in onze omgeving.
Dat draagt bij aan goede biodiversiteit. De gemeente stimuleert
daarom ook vogelprojecten voor behoud van de steenuil en de
kerkuil. Daarnaast is het eerste kievietsei traditioneel gezien een
voorbode van het lenteseizoen.

Vragen? Ons WhatsApp-nummer:
06 - 57 81 34 91 Wordt binnen 24 uur beantwoord.

Vrijwilligersvacature

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord en werken samen
met u aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijkbeheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisatie binnen de gemeente Hof
van Twente. Volgt u ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HvT
Wilt u weten wat wij doen? Bekijk ons filmpje op youtube
Wijkbeheer Hof van Twente: https://www.youtube.com/watch?v=nIkONh4vtFU.
Of via onze site: www.hofvantwente.nl/wijkbeheer.
Wist u dat u meldingen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven?
Het is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook
uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is: 06-57813491.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je
inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is
vrijwilligerswerk iets voor jou! Onderstaande vacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod. Meer weten? www.salut-welzijn.nl bel 0547260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

• Liesbeth de Boer is wijkbeheerder voor de kern Goor
Werkdagen: ma-di-do-vr
• Tonnie Jansen is wijkbeheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het buitengebied dat bij die kernen hoort
Werkdagen: ma-di-wo-do
• Johan Vruwink is wijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,
Hengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort
Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Boomfeestdag 2019

SENIORENVOORLICHTER VOOR
HET PROJECT SENIOREN OP EIGEN
KRACHT

Woensdag 13 maart was het de 63ste verjaardag van de Boomfeestdag!
In Delden zijn dit jaar 2 eiken geplant aan de Reigerstraat. De bomen vormen nu een geheel met de pas
schoongemaakte sloot en houtwal. Het was prachtig weer
om bomen te planten; het regende! Voordat er geplant
werd gaf Ina van de Riet van de Groene Loper een mooi
lesje over bomen. Alle 42 kinderen uit groep 8 van IKC
Magenta konden hieraan meedoen. De meeste vragen
werden goed beantwoord. De kinderen hadden de les van Juffrouw Maartje en
meester Bas goed gevolgd.

Heb jij affiniteit met senioren en vind je het boeiend om gesprekken met deze doelgroep te voeren?
Dan is deze vacature iets voor jou!

Vanuit de gemeente waren raadslid William Sanchez, Bas Schuite en Johan Vruwink aanwezig. William benadrukte het belang van bomen en het woonplezier
Boomfeestdag Delden
dat je eraan kunt beleven.
Uiteraard heeft onze trouwe hulp Gildebor gezorgd voor hand- en spandiensten tijdens het planten van de bomen. Na het
planten van de bomen kregen alle deelnemende kinderen iets lekkers en een leuk aandenken in de vorm van een potlood
waarvan het stompje zaden bevat voor zonnebloemen die geplant kunnen worden. Deze zaden zorgen dan weer voor nieuw
groen. Hoe mooi is dat!

Op foto (van links naar rechts): Burgemeester Ellen Nauta, de
heer Klein Kranenberg (grondeigenaar) en de vinders Mark en
Pim Oude Luttikhuis.			

2019

Afspraak maken? dat kan:
digitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via
0547 - 85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens
de openingstijden

‘Jij en wij(k) aan zet!’

Aanpak sanering en aanleg
glasvezel buitengebied

20 maart

In Goor is een hele rij platanen geplant aan de Deldensestraat zodat er weer een
mooie groene laan ontstaat bij het binnenrijden van Goor. 28 Kinderen uit groep
6 van de Prins Constantijnschool hebben in de stromende regen hard gewerkt
om de bomen te planten. Medewerkers van Gildebor assisteerden de kinderen
daarbij. Voorafgaand heeft raadslid Apollonia Sligman in de groep verteld hoe
belangrijk bomen zijn voor de natuur, dieren en onszelf. De wijken waar wij
wonen en waar de scholen staan zien er toch veel mooier uit als er groen en
bomen zijn. Als kind heeft ze ook zelf een boom geplant op Boomfeestdag en het
is mooi om te zien hoe groot deze boom inmiddels is geworden. Vervolgens heeft
Marianne Hutten van de Groene Loper een leuke quiz gedaan met kennisvragen
over bomen. De kinderen hadden goed opgelet in de les van meester Chris, want
ze wisten veel vragen goed te beantwoorden.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Je gaat op huisbezoek bij zelfstandig wonende senioren in
de Hof van Twente. Je voert ontspannen en informeel een gesprek, met als leidraad de vragenlijst van Senioren op Eigen
Kracht (SOEK). Je verstrekt informatie aan senioren waarbij
het uitgangspunt is dat de zelfredzaamheid en het eigen initiatief wordt behouden of vergroot. Bij gesignaleerde problemen verwijs je door naar de cliëntondersteuner van Salut.
Jouw profiel
Goed kunnen luisteren, beschikken over een invoelend vermogen, respect en betrokkenheid tonen en niet oordelend
zijn.
In staat zijn een prettig gesprek te voeren waarbij de vragenlijst aan bod komt. Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke
informatie. Je geeft je eigen grenzen aan.
Werkuren per week/maand
Ongeveer 6 – 8 uur per maand en je bent aanwezig bij de 4
informatiebijeenkomsten per jaar. Je kunt zelf de tijd indelen
voor de huisbezoeken.

Boomfeestdag Goor

Als dank voor hun inzet kregen alle kinderen een rugzakje met daarin een aandenken en wat lekkers. Door het planten van
de bomen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een groene, leefbare en duurzame wereld. Het gaat tenslotte ook
om de toekomst van onze kinderen!

Jongeren denken mee in Hof van Twente
Op 26 februari spraken jongeren van De Waerdenborch met de gemeente over belangrijke onderwerpen waarbij zij graag betrokken
willen worden. Aanleiding voor dit gesprek is dat de gemeente jongeren nadrukkelijker wil betrekken bij het beleid. Tijdens de bijeenkomst
is aan de jongeren gevraagd of ze dat zouden willen, op welke manier, en over welke onderwerpen. Anne-Wil Lensen van Zorgbelang
Overijssel organiseerde en leidde de bijeenkomst.

Wij bieden
Begeleiding door de coördinator van Salut. Mogelijkheid tot
een training voor nieuwe vrijwillige seniorenvoorlichters. Drie
à vier keer per jaar een (informatie) bijeenkomst. Onkosten
worden vergoed.
Doelstelling organisatie
De doelstelling van de huisbezoeken van ‘Senioren Op Eigen
Kracht’ (SOEK) is het in een vroeg stadium signaleren van
problemen op het gebied van eenzaamheid, zelfredzaamheid, het versterken van eigen initiatief en verantwoordelijkheid van senioren. Dit gebeurt door in te zetten op eigen
kracht en aandacht voor leefstijl. Eventuele behoeften worden in kaart gebracht.

“Aanstekelijke energie”
De jongeren gaven aan dat ze over diverse thema’s met de gemeente in gesprek willen en ook als ambassadeur aan de slag willen. Thema’s
waarover ze in gesprek willen, zijn alcohol, activiteiten, jeugdhulpverlening, duurzaamheid en wat jongeren en ouderen samen kunnen doen.
Wethouder Pieter van Zwanenburg was zichtbaar geraakt door het enthousiasme van de aanwezige jongeren: “Ik vind het geweldig dat ze
zich zo actief opstellen. Ze willen graag iets betekenen en zijn ook heel oplossingsgericht. Die energie werkt aanstekelijk. Wat mij betreft gaan
we met deze groep een aantal thema’s aanpakken!” Het eerste thema staat binnenkort op de planning: alcohol en drugsgebruik.

Warmetruienactie in Den Haag

Uitnodiging 28 maart
Energieneutrale Gemeente
Wethouder Wim Meulenkamp is in januari en februari in alle kernen langs geweest voor een bijeenkomst over een energieneutrale
Hof van Twente. Er zijn ongeveer 350 bezoekers geweest. Er zijn
veel vragen, suggesties en ideeën opgehaald op deze avonden.
Op donderdag 28 maart vindt in het gemeentehuis een bijeenkomst
plaats ter terugkoppeling wat er met al deze input is gedaan. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom, om 20.00u
start het programma. Vooraf aanmelden is gewenst via duurzaamheid@hofvantwente.nl of 0641008824 (Marianne Hutten).

De kinderen van groep 6 van OBS Stedeke uit Diepenheim zijn
uitgenodigd in Den Haag om daar hun zelfontworpen warme
trui van HofPower aan te bieden aan politici. Het werd een
bijzondere en leerzame dag, waarbij zelfs nog plek was voor
een selfie met premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Klaas
Dijkhoff!

Markelo

Diepenheim

Goor

Hengevelde

Bentelo

Delden

www.hofvantwente.nl
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BEKENDMAKINGEN

20 MAART 2019
Ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hof van Twente, wijziging
Larenseweg 45 Markelo'
Op 12 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan
'Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo' ongewijzigd vastgesteld.
Aan de Larenseweg 45 in Markelo is een voormalig agrarisch
erf aanwezig. De aanwezige landschap ontsierende bebouwing
is reeds in het kader van de Rood voor Rood regeling gesloopt.
Hiermee is het recht op één compensatiewoning van 750 m3 met
een bijgebouw van 150 m2 is verkregen. De nieuw te bouwen
woning zal ten zuiden van het perceel Larenseweg 45 worden
gebouwd. Het totale perceel zal landschappelijk worden ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze wijziging
van het bestemmingsplan opgesteld.

Vervolg
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep
heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee
wordt het bestemmingsplan geschorst.
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op
dat verzoek is beslist.

Omgevingsvergunning

Het vastgestelde plan ligt van 21 maart 2019 tot en met 1 mei
2019 voor eenieder ter inzage en is in te 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.BGxLarensewg45-VS10.
De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te
downloaden
van:
http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/
NL.IMRO.1735.BGxLarensewg45-/NL.IMRO.1735.BGxLarensewg45-VS10.

Brikkenweg 6, Markelo

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op
dat verzoek is beslist.

Ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hof van Twente, wijzigingsplan
Twickelerweg 3 Ambt Delden'
Op 12 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan
'Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3
Ambt Delden' ongewijzigd vastgesteld.
Aan de Twickelerweg 3 en 3a in Ambt Delden liggen twee agrarische bouwpercelen. Er is een verzoek ingediend deze twee
aangrenzende bouwvlakken samen te voegen en uit te breiden
aan de achterzijde. Initiatiefnemer 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 wijzigingsplan opgesteld.
Het vastgestelde plan ligt van 21 maart 2019 tot en met 1 mei
2019 voor eenieder ter inzage en is in te 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-VS10.
De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te
downloaden
van:
http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/
NL.IMRO.1735.BGxTwickelerweg3-/NL.IMRO.1735.BGxTwickelerweg3-VS10.

Suetersweg 19 a, Bentelo
het verbouwen van een woning

Molenstraat ong., Delden

11 februari 2019
14 maart 2019

het plaatsen van een reclamebord (verlengen van de instandhoudingstermijn) 				
1 maart 2019

Het Rosveld 3, Hengevelde

het bouwen van een schuur en een erfafscheiding 9 maart 2019
het verbouwen van een boerderij		

Potdijk 9, Markelo

het kappen van 4 berken		

Roosdomsweg 42, Markelo

23 februari 2019
12 maart 2019

het kappen van een kastanjeboom		

8 maart 2019

het plaatsen van een erfafscheiding		

12 maart 2019

Tolweg 87, Markelo

Twikkelerweg 3a, Markelo
het kappen van een eik

		

Wiemerinksweg 2a, Markelo
het kappen van een boom		

5 maart 2019
5 maart 2019

Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening			
					
Reactie tot
Vossenbrinkweg 53, Delden

het kappen van 3 beuken, ter inzage vanaf donderdag 14 maart
2019, herplantverplichting			
25 april 201

Zuidwal 4, Delden

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 27
februari 2019			
10 april 2019

Vondersweg 2, Hengevelde

het plaatsen van een overkapping op een bestaande mestopslag,
ter inzage vanaf donderdag 14 maart 2019
25 april 2019

Wansink 13, Markelo

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vanaf donderdag 14
maart 2019
			
25 april 2019

Ontwerpbesluit
Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen		
					
Reactie tot
De Berken 2e, Delden
het oprichten van een bestaande tankstation, ter inzage vanaf
donderdag 21 maart 2019		
2 mei 2019

Verlengen beslistermijn
Als u wilt reageren, zie informatie:
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep			
			
Haven 12, Goor
het bouwen van een opslaghal

Stationslaan 1 en 3, Goor
het plaatsen van een banier

www.hofvantwente.nl

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht

Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving					
Hengevelde
		
- Vergunning Wandelvierdaagse van 21 t/m 24 mei 2019 (07Seinenweg 12, Markelo
het veranderen van het bedrijf

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting
							
De Dinkel 19, Delden
Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)				
					Ontvangen op
Beukenlaan 12, Bentelo
het bouwen van een woning

Melding Activiteitenbesluit

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 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 voorbereid 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 u aan de rechter
vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Bij een beroepsprocedure 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 u een verzoek
om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. 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 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
ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de
openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen 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.

03-2019)

Goor
- Vergunning stoepkrijtwedstrijd op 3 april 2019 aan de Grotestraat. In verband hiermee zal de Grotestraat van 14.00 uur
tot 18.00 uur worden afgesloten voor alle bestuurders in beide
richtingen, voor zover gelegen tussen Sport-inn en Anytime fitness (hoek H. Heijermansstraat) (13-03-2019)
- Vergunning ANWB Streetwise, Reviusstraat op 22 maart 2019.
In verband hiermee zal de Reviusstraat van 08.00 uur tot 14.00
uur worden afgesloten voor alle bestuurders in beide richtingen.
(13-03-2019)
- Vergunning Apollo’s Tiroler Fest op 23 en 24 maart 2019, De
Hofte. In verband hiermee zal op donderdag 21 maart 2019
vanaf 08.00 uur tot maandag 25 maart 18.00 uur een gedeelte
van de parkeerplaats op De Höfte (hoek Reggehof/Gemeentehuis) worden afgesloten voor zowel het parkeren als bestuurders
(18-03-2019)
Markelo
- Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 27 april 2019 Stationsstraat 28 (11-03-2019)
- Vergunning fakkeloptocht en paasvuur op 21 april 2019, Groningerveldweg ong. (12-03-2019)
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 bezwaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor.

Stookontheffing
De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,
verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten
een inrichting:
-O
 ntheffing paasvuur op 21 april 2019, Kappelhofsweg ong.
(13-03-2019)
De ontheffing ligt gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. 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 gemeente 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.

Ambtshalve wijziging gegevens
verblijf en adres Wet basisregistratie personen (BRP)
Onderstaande personen zijn vanwege 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 ingeschreven op het adres: Onbekend.
Deze inschrijving heeft plaatsgevonden na een onderzoek naar
de verblijfplaats van betrokkenen.
Datum
besluit

Naam

27-02-2019

M.D. Kuźmiński Onbekend

07-02-2019

27-02-2019

W.A. Pucyfelis

Onbekend

07-02-2019

Onbekend

20-02-2019

06-03-2019 Hubinský, J

Inschrijving Datum
op het adres ingang adres

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

