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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor

Postbus 54, 7470 AB Goor

E-mailadres: info@hofvantwente.nl

Postadres:

Telefoon: 0547-85 85 85

Fax: _ 0547-85 85 86

tevens bereikbaar onder 14 05 47

| HOFNIEUWS
Openingstijden Publieksbalie

gemeentehuis in Goor

Alleenop afspraak

Afspraak maken? dat kan:

  

 itaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via

0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens

27 februari

2019

U kunt terecht op het Milieupark op de

volgende tijdstippen

Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

 

de openingstijden Vrijdag van 09.00 tot 16.30 wur

1200-1930 Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

09.00- 17.00 Milieupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer:

09.00- 1300 Het milieupark voor afvalstoffen is gelegen aan de __ Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoorlijd

09:00- 13.00  Mossendamsdwarsweg nabij Goor [o.a tioleringen, gevonden hui

17.00-19:30 i de provindle weg S15/N247 Gooeklsen).  soringen openbere veriching]

Telefoon: 0547-36 34 95

Ons What ummer:

Wordt binnen 24 uur beantwoord.

 

Ondernemers samen groen

onderweg?

Enthousiaste jury kiest winnaars Duurzaamheidsp

 

Ondernemers die elkaar versterken richting een duurzame toe-

komst, dat is één van de speerpunten van het Ondernemersplat

form. In dit geval gaat het specifiek om duurzaam vervoer. Henge-

veldse ondernemer—…….ondememors van harl út
om duurzaam rijden te komen ervaren op 21 maart om 17.30 uur

bij zijn bedrijf Autobedrijf Lesscher in Hengelo. Een tweede bezoek

is op vrijdagmiddag 26 april op vinodiging va_

Àui? Goor) bij twee projecten van Keolis in Rijssen-Holten en
Apeldoorn

 

 

Lees meer op www.hofvantwente.nl/ondernemers/

nieuws
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HENGELO

nodigt u uit voor een:

INFORMATIEAVOND

DUURZAAM RIJDEN

Do. 21 maart 1730 uur

De toekomst is dichterbij dan oolt.

s uw bedrijf al klaar voor de toekomst?

wij willen u graag kennis laten maken met de

EV-concepten van Nissan.

100 % Elektrisch rijden - Dichterbij dan u denkt!

Deze avond zullen wij u voorlichten over de

‘mogelijkheden en voordelen van elektrisch rijden.

Proefrijden is mogelijk en voor een

‘hapje en drankje wordt gezorgd.
 

Interesse? Meldje aan via verkoop@autolesscher.nl

Í

  

 

Locatie:

Showroom Autobedrijf Lesscher

Ziverstraat5 Hengelo   
Geslaagde bijeenkomsten

Energieneutraal in 2035!

 
Maar liefst 350 inwoners hebben deelgenomen aan de Rouie-

kaart 2.0-avonden. Tijdens deze avonden was er onder meer een

presentatie van wethouder Wim Meulenkamp en dachten deelne-

mers zelf acief mee. Op 28 maart is de terugkoppeling, waar-

bij wordt teruggekomen op de bijdragen die deelnemers hebben

geleverd

Wethouder Wim Meulenkamp is erg enthousiast: “Dit is waar het

om gaat! Deze Routekaart 2.O-avonden helpen ons enorm om

stappen te zetten en aan fe sluiten op de vragen die leven bij

onze inwoners.”

Lees meer op

www.hofvantwente.nl/nieuws

Twente bestrijdt

i rups vroeg én

 
Gemeente Hof van Twente bindt dit jaar al vroeg de strijd aan

met de eikenprocessierups. Doel is de overlast van de eikenpro-

cessierups de komende zomer tot een minimum te beperken. De

gemeente kiest daarbij voor een preventieve aanpak. Stichting

Hofvogels gaat nestkasten ophangen voor onder meer kool- en

pimpelmezen, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Daarnaast worden op risicovolle locaties de oude nesten met

brandharen weggezogen. Op die manier zorgt Hof van Twente

voor een meer natuurvriendelijke en biologische bestrijding van

deze overlast gevende rupsensoort

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Het was geen makkelijke opgave, maar de jury heeff dinsdag 19 februari uit de 35 inzendingen 6 winnaars gekozen. Deze prijswinnaars

worden 10 maart bekendgemaakt tijdens de finale van de Duurzaamheidsprijs, bij de Woeste Wieven. Op 1 maart gaafde stembus open

voor de publieksprijs.

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

 
De jury heeft alle inzendingen van de Duurzaamheidsprijs stuk voor stuk besproken

Op de foto, van links naar rechts:

e e N N N «

Start Werkzaamheden straat Markelo nses Beat 

Op 4 maart aanstaande gaat de gemeenie Hof van Twente van start met de reconstructie van de Prinses Beafrixstraat in Morkelo. Het gaat om

het gedeelte tussen de Stationsstraat en de kruising met de Goorseweg.

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Carnaval 2 maart 2019

Maandag 11 februori heeft burgemeester Nauta kennisgemaakt met de drie Prinsen Carnaval 2019. Op zaterdag 2 maart draagt de bur-

gemeester de stadssleutel van Hof van Twente over aan Hofprins

van het gemeentehuis van Hof van Twente en begint om 10.00 uur.

Deze sleuteloverdracht vindt plaats in de raadzaal

 
En

wyzjndehof 6 $ $ S D
www.hofvantwente.nl

AANVRAGEN SUBSIDIE

EENMALIGE ACTIVITEITEN

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwa-

 

 

eit en cohesie (subsidieregel 9)

Bent v van plan om met uw organisatie in 2019 een éénmalige ac-

tiviteit te orgoniseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd

of wilt v iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging

gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen,

dan kunt u daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze

subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de

parlicipatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrij

willigerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren.

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen.

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

* Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, soci-

ale kwaliteit en cchesie (subsidieregel 9a}

* Maatschappelijke iniiatieven buurtschappen (subsidieregel 9b)]

* Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud

daarvan [subsidieregel 9c]

 

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen

voor:

« Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk

* Sportactiviteiten voor mensen met een beperking

® Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een ar-

beidshandicap, reintegratie en vitale senioren bij activiteiten

* Sportactiviteiten gericht op paricipatie en voorkoming een-

zaamheid kwetsbare ouderen

* Activiteiten gerichtop ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd

* Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging

* Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, interna-

tiongle sportevenementen.

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de

periode 1 maart tot 1 april 2019

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal

aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het

indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de

verordening en de subsidieregels goed Ie lezen om te bepalen of

een eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels

zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente

 

op onze website https://www.hofvantwente.nl/actu-

eel/overzicht-subsidies.html

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen

© ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

Ie 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

0547-260053 of mail vrijwilligerszaken@salut-

welzijn.nl.

UITGIFTE

VOEDSELKRATTEN

Bij de voedselbank in

Goor zijn wij op zoek

naar uitbreiding van

ons team.

 

 
 Omschrijving vrijwilligerswerk

De werkzaamheden bestaan uit het tellen van producten, sa-

menstellen van de voedselpakketten en het uitgeven van deze

pakketten.

Jouw profiel

Het samenstellen van de pakketten wordt in samenwerking

met de cliënten van DAC de Roos (Aveleijn) gedaan, wat

maakt dat enige offiniteit met deze doelgroep prettig zou

zijn. Voor het verplaatsen van de kratten wordt gebruik ge-

maakt van (winkel]karretjes. Het is belangrijk dat je fysiek

in staat bent om deze kratten te tillen. Mensen met rug- of

andere fysieke klachten zijn niet geschikt voor deze functie.

Voorwaarde is tevens dat je geen familie of kennissen hebt,

die gebruiken maken van deze voedselbank.

Werkuren per week/maand

Vrijdag vanaf 12.45 tot 16.45 uur. Frequentie in overleg,

hoeft niet iedere week.

Wij bieden

Een professionele werkomgeving, somenwerken met andere

wrijwiligers, plezier, voldoening en een sociaal netwerk.

Doelstelling organisatie

De voedselbank heeft als doel wekelijks gratis voedsel en

andere levensmiddelen te verstrekken aan mensen die niet

zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

 Markelo _ Diepenheim
Goor

Hengevelde
Bentelo Delden
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Op 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herzie-

ning landgoed Warmelo' vastgesteld.

Het landgoed bestaat uit een kasteel met omliggende kasteeltuin en

park, waarin verscheidene gebouwen zijn gelegen. Op het terrein

wordt een verscheidenheid aan recreatieve activíteiten georgani

seerd. Om het landgoed een duurzaam en toekomstbestendig be-

staan e geven, is de wens onfstaan om de recreatieve en horeca

gerelateerde activiteiten uit te breiden. Het voornemen bestaat om

voor deze functies een bestaande veldschuur aan te wenden. De

veldschuur is gelegen in een boomgaard op het noordelijke gedeelie

van het landgoed.

Hoofdzakelijk bestaat de ontwikkeling uit:

e Het verbouwen en vergroten van een bestaande veldschuur met 88

meter tot circa 248 m2 voor het gebruik als horecagelegenheid;

* Het bouwen van een koetsenmuseum van 248 m2 aanpandig aan

de veldschuur;

e Het gebruik van de buitenruimte bij de veldschuur als theetuin;

e Het realiseren van een half verhard parkeerterrein en het aanleg-

gen van een wandelpad tussen het parkeerterrein en de veldschuur.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 december 2018

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en

geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmings-

plan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 februari

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 de website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

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

roo/2planidn=NL.IMRO. 1735.xBGWarmeloVS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn e downloaden

van: htip://ip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.xBG-

Warmelo-/NLIMRO.1735.xBGWarmeloVS10. Deze bestanden

kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoor-

beeld een bouwplan.

 
Op 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van

Twente het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herzie-

ning Rijssenseweg 6 Ambt Delden' vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 6 te Ambt Delden bevindt zich een voorma-

lig agrarisch bedrijf met bijbehorende opstallen. Het terrein is niet

meer als zodanig in gebruik. De nieuwe eigenaar is van plan het

erf te herontwikkelen en wil ter plaatse een houtzagerij en kloofbe-

drijf realiseren. Om het plan te kunnen realiseren zijn wee slooplo-

caties aan de Wethouder Goselinkstraat 20 te Ambt Delden en de

Beldsweg 19 te Ambt Delden aangekocht. De te slopen vierkante

meters op deze locaties zullen worden ingezet voor de nieuw e

realiseren bedrijfsgebouwen. Het hele terrein zal landschappelijk

worden ingepast. Om deze plannen planologisch mogelijk t ma-

ken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

   

 

 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 december 2018

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en

geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuurs-

rechtspraakvan de Raad van State is ingediend is het bestemmings-

plan de da na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 februari

2019 in werking gefreden.

 

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/

webr00/?planidn=NL.IMRO. 1735.BGxRijsswg6-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ http://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO. 1735

BGxRijsswgó-/NL.IMRO.1735.BGxRijsswg6VS10. Deze bestan-

den kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van

bijvoorbeeld een bouwplan.

Ontvan:

(reguli

Beldsweg 1, Ambt Delden

het vergroten van een woning

Holtkampsweg 4, Ambt Delden

het kappen van 2 populieren

Rapperdsweg 5, Ambt Delden

het ver-/herbouwen van een boerderij 29 januari 2019

Lijsterstraat nabij huisnummer 4, Delden

het kappen van een esdoorn 13 februari 2019

Polmaten ong. (toekomstig adres Polmaten 14),

Goor

het bouwen van een bedrijfshal met kantoor en het plaatsen van

een erfafscheiding 15 februari 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Deldensestraat 14, Goor

het verbreden van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 19 februari

2019 2 opril 2019

Eikenweg 10, Goor

het plaatsen van een dakkapel, ter inzage vangf zaterdag 16

februari 2019 30 maart 2019

Goorseweg 48, Markelo

het verbouwen van een zorgboerderij, ter inzage vanaf woensdag

20 februari 2019 3 opril 2019

Koelertsweg 1, Markelo

het kappen van drie bomen, ter inzage vanaf donderdag 14 fe-

bruari 2019, herplantverplichting 28 maart 2019

Als u wilt reageren, zie informa'

Zienswijzen op http://www.hofvantwente.nl

Reactie tot

 

 

%’“ aanvragen omgevingsvergunning

Ontvangen op

 

11 februari 2019

11 februari 2019

 

 

Reactie tot

 

Mossendamsweg 2 a, Ambt Delden

hef slopen van 2 pluimveestallen en hef bouwen van een pluimvee-

stol, ter inzage vanaf donderdag 28 februari 2019 11 april 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Langestraat 118a, Delden

het bouwen van een integraal kindcentrum

Slagendijk 4, Markelo

het verbouwen van een deelruimte tot een woning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Peckedammerstraat 15, Diepenheim

het oprichten van een be: 

Dammaten 6, Goor

het oprichten van een bedrijf

Mossendamsdwarsweg 5, Goor

het oprichten van een stand-alone biomassa installatie

 
www.hofvantwente.nl

Bezwa:

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 Îan direct beroep

worden ingesteld.

  

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kuntu 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 me de uitgebreide procedure. Beroep

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

diend 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 monäeling (op a

Spraak|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 bedissing of bezwaar of beroep, dan kunt y 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 zov zijn, dan kunt v een verzoek

om handhas indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. Ook moef vermeld worden waarom v 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 beslising 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) 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.

Bentelo

- Vergunning slipjacht op 23 maart 2019 (20-02-2019}

Delden

- Vergunning Project Streetwise aan de Cramerstraat en Veilig op

weg verkeersproject aan de Irenestraat. In verband hiermee zijn

de volgende straten gesloten voor alle bestuurders in beide rich-

tingen:

e Cfamerstraat, voor zover gelegen tussen de Bernhardstraat en

de Strampenstraat, op 5 en 8 maart 2019 van 08.00 uur tot

13.00 uur

. |2rêr‘leqîfruui op 7 maart 2019 van 08.00 tot 14.15 uur (19-02-

Goor

-Vergunning dressuurwedstrijden 24, 25, 26 mei 2019 en 22

september 2019 Lintelerweg 3b.(20-02:2019])

Markelo

- Vergunning motorerosswedslrijden op 13 en 14 opril 2019, He-

rikeresweg $a. In verband hiermee zullen van 12 /m 14 opril

2019 de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:

Vervolk

w volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuur

ders in beide richtingen:

- de Herikeresweg na inrit Hessenheem tussen de aldaar in te

richten parkeerterreinen;

-de zandweg vanaf de Goorseweg [bij aannemersbedrijf

Oonk-Noteboom) inclusief beide aftakkingen [links naar de

Herikeresweg achter buitencentrum 'Hessenheem! en rechts

richting cireuit];

- de zandweg vanaf de Herikerweg tegenover perceel H

kerweg 14, niet eerder dan bij de afslag naar 'de Pieuw!

- de zandweg tegenover het zwembad richting buitencentrum

'Hessenheem';

- de zandweg vanaf het pand Rijssenseweg 24 uitgezonderd

vergunninghouders;

. de zandweg, verlengde Imminksweg.

© de Herikeresweg (tussen de Herikerweg en de Imminksweg] en

de Imminksweg (tussen de Herikeresweg en de Worsinkweg]

aan te wijzen als éénrichtingsweg.

© het parkeren te verbieden aan beide zijden van de Herikeres-

weg (lussen de Potdijk en de Imminksweg) en de Imminksweg

(15:04-2019]

- Vergunning fakkeloptochten paasvuur op 21 april 2019 aan de

Zonneweg. In verband hiermee zal op 21 april 2019 van 19.30

wur tot 23.30 uur de Zonneweg worden afgesloten voor alle

bestuurders in beide richtingen (18-04-2019]

  

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schritelijk en gemotiveerd bezwaar

maken bij het college van burgemeester en wethouders van de

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

- Eetcafé de Burgemeester op 1 maart 2019, Langestraat 73 in

Delden

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mog

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of

snoeihout buiten een inrichting:

 

 

- Branden van een kampvuur, 20 februari 2019 tot 20 februari

2021, Deventerdijk 1 Diepenheim (20-2-19)

- Stookontheffing Needseweg 1 Diepenheim, 20 februari 2019

tot 20 februari 2021 (20-02-2019]

-Stookontheffing. Oude Goorseweg Diepenheim sectie A

1724, 20-02-2019 tot 20-02:2021 (20-02:2019)

- Stookontheffing Larenseweg 32 Markelo, 20-02-2019 tot 20-

02-2021 (20-02-2019)

- Stookontheffing Schoneveldsweg 7a Ambt Delden, 20-02-

2019 tot 20-02:2021 (20-02-2019]

- Stookontheffing Beldsweg 18 Ambt Delden, 20-02-2019 tot

20-02-2021 (20-02-2019]

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.

 

Wij hebben het voornemen om onderstaande persoon 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 basisregistra-

tie personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend.

 

   

 

Betrokkene kan een zienswijze met betrekking tot dit voornemen

binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie ken-

baar maken aan het gemeentebestuur.

 

Datum | Naam Inschrijving | Datum

besluit op hetadres | ingang adres

20-022019/N _ |Onbekend

 

     
20-02-2019

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


