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Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor Aleen op afpraak

Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor e

Emailadres: info@hofvantwente.nl E

Telefoon: 0547 85 85 85 ED

tevens bereikbaar onder 14 0 47 D

Fox 0547-858586 fidag

Openingstijden Publieksbalie

gemeentehuis in Goor

  

 

Afspraak maken? dat kan: U kunt terecht op het Milieuparkop de

itaal via www.hofvantwente.nl pertelefoon via __ volgende tijdstippen

0547 -85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens Woensdogmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

de openingstijden Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

(1)ê% };.âg Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

0900 17.00 Milieupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer:

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

0900 13.00 Mossendamsdwarsweg nabij Goor {o.a rioleringen, gevonden huis

17001930 (bij de provinciale wegweg S15/N347 Goorkijssen). _ storingen openbare verlichting
Tele'bon 0547 -36 34 95

Ons whn ummer:
innen 24 uur beantwoord.

 

 

 
  

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud van de openbare ruimle kunt u con-

tact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan v graag 1e woord en werken samen

met v aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijk-

beheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisalie binnen de gemeente Hof

E van Twente. Volgt v ons al op Twitter? @Wijkbeheer_HvT

Wilt u weten wat wij doen? Bekijk ons fmpje op youtube

Wijkbeheer Hof van Twente: htips://www.youtube.com/watch?v=nlkONh4viFU.

Of via onze site: www.hofvantwente.nl/ wijkbeheer.

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:ü

=Ewijkboheorder voor de kern Goor
atdegen aIew

n wo-do

is wijkbeheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het buitengebied dat bij die kernen hoort

°%swijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,
len en het buitengebied dat bij die kenen hoort

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

Zieke bomen leiden tot experimenteel buurtproject in openbare ruimte

Bewoners van de Huygensstraat in Goor kunnen vanaf deze zomer genieten van hun nieuwe plein.

Het is met recht ‘hun’ plein: De bewoners hebben zelf het hele plan opgepakt, van idee tot uitvoering!

 

 

Wethouder Harry Scholten heefl woensdugZ eomdlkealkdnesgeden

Daarbij sprak hij zijn dank uit aan de bewoners die zoveel werk hebben verzet. Ze mogen trots zijn op het resultaat want

het ziet er prachtig uit. ledereen was erbij betrokken, bij de uitvoerende werkzaamheden maar ook was er altijd koffie, koek,

soep en broodjes voor de harde werkers. Het was mooi om zo met elkaar bezig te zijn in de eigen buurt. En wat is het leuk

dat al zoveel kinderen uit de buurt de nieuwe speelplek weten te vinden.

Het buurtproject in de Huygensstraat Goor is mogelijk gemaakt door gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel. De

gemeente heeft voor dit project het gereserveerde groen-vervangingsbudget beschikbaar gesteld. De provincie heeft 50%

subsidie verleend voor groeninrichting, een natuurlijke speel-/leerplek, de bewustwording van bewoners voor biodiversiteit

‚en klimaataanpassingen, het inrichten van een voorbeeldtuin en het aanbieden van inspiratie voor aanpassingen in de

tuinen. De provinciale financiering is toegekend vanuit de regeling Natuur en Samenleving 2.0 2018 voor het projectplan

‘Groenplan Huygensstraat te Goor, Een bewonersinitiatief als ‘proeftuin’ in gemeente Hof van Twente’. Meer informatie,

schetsen en foto's zijn te vinden op de website over het project.

 

https://stichtingvimb.jouwweb.nl/   
eningstijden gemeenteh Vrijwilligersvacature

In verband met Hemelvaartsdag is het gemeente-

huis donderdag 30 en vrijdag 31 mei gesloten. Voor

spoedeisende zaken kunt u contact openen met ons

telefoonnummer 0547-858585.

Maandag 3 mei zijn we weer geopend vanaf 12.00 uur.

 
Verbeteringsronde led-straat-

ET i :ETE

tot en met juli 2019 
De komende periode zal de onderhoudsaannemer van de Ge-

meente Hof van Twente genaamd Ziut/Spie verbeferingen uitvoe-

ren aan verschillende verlichtingsarmaturen in Hof van Twente.

Het gaat om de ledarmaturen. Doel van deze verbeterslag is:

zorgen voor betere wegdekverlichting.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van

een aantal meldingen door ondernemers uit Hof van Twente. De

verbeterslag wordt uitgevoerd n de maanden mei, juni en juli van

2019 op diverse plaatsen in Hof van Twente.

Het werk wordt uitgevoerd door medewerkers van Ziut/Spie. Zij

maken gebruik van hoogwerkers om de verbetering uit e voeren.

Dus mocht u deze werknemers in uw straat aan het werk zien dan

is de reden bekend.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u bellen met

—vcmde gemeente Hof van Twente, telefoon 0547 -858585 of mailen naar: Bhofvantwente.nl

 

   

  

Wil je graag ervaring

opdoen, andere mensen

ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

Ie inzetten voor zaken die er echttoe 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 vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

 

GASTVROUW/-HEER

VOOR DE

DAGONTMOETING ÄJe

T KRUI: IN DEL THervan rwente

Ben jij die gezellige dame of heer, die senioren een

mooie dag invulling wil geven? Meld je dan aan als

vrijwilliger!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het ontvangen en begeleiden van deelnemers op de dagont-

moeting "T Kruispunt in Delden. Samen leuke dingen doen,

waarbij gezelligheid voorop staat. Bijvoorbeeld wandelen,

knutselen, spelletjes doen en samen geniefen van een heer-

lijke mafijd.

  

Jouw profiel

Affiniteit met ouderen, gastvrij, gezellig en een luisterend oor.

Werkuren per week/maand

Twee keer per maand een hele dag op donderdag.

j bieden

Begeleiding/goede sfeer/verzekering.

 

Doelstelling organisatie

T Kruispunt is bedoeld voor volwassenen, waarbij sociaal

isolement dreigt of die het moeilijk vinden zelfstandig iets te

ondernemen. T Kruispunt is een dagactiviteit waarbij aan-

dacht voor elkaar en iets ondernemen centraal staat, rekening

houdend met fysieke en geestelijke mogelijkheden van de in-

dividuele deelnemer.

wij zijn de hof…

 Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde  Bentelo _ Delden

Wijzigingen ophaaldagen huisvuil Hemelvaart

en Pinksteren

Inhaalzaterda

v%plaa!svan, \\ y

ìonderdag 30 mei

wordt uw

Zaterdag

Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) wordt uw afval niet opgehaald.

Dit geldt voor al uw containers.

In plaats van donderdag 30 mei wordt uw afval opgehaald op zaterdag 1 juni.

Let op dat u het juiste afval vóór 7.30 uur aan de straat zet.

De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag tussen 09.00 — 15.00 uur

bereikbaar via telefoonnummer 0900-8520111

of per e-mail via info@twentemilieu.nl

- h

ginhaalzâterdag Pin

plaa!s van \\ wordt uw
Zaterdag

i

aandag 10 juni

TW&TE

 

Op maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) wordt uw afval niet opgehaald.

Dit geldt voor al uw containers.

In plaats van maandag 10 juni wordt uw afval opgehaald op zaterdag 15 juni.

Let op dat u het juiste afval vóór 7.30 uur aan de straat zet.

De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag tussen 09.00 — 15.00 uur

bereikbaar via telefoonnummer 0900-8520111

of per e-mail via info@twentemilieu.nl

Onderzoek naar ervaringen van inwoners met de afvalinzameling

Wat vindt u van de afvalinzameling in uw straat?

 
« Worden uw containers vaak genoeg geleegd?

   
ieupark vaak genoeg open?

Dat zijn een paar van de vragen, die we hebben over uw afval en de inzameling daarvan.

Wilt u hierover uw mening geven? Doe dan mee aan de enquête.

Aanleiding onderzoek

Afval kan bijna allemaal worden hergebruikt als grondstof

voor nieuwe producten. In 2030 willen de Twentse gemeen-

ten 90% van het afval kunnen hergebruiken en nog maar 50

kilogram restafval per inwoner inzamelen. De gemeente Hof

van Twente is het hiermee eens. Daarom begon Hof van Twen-

te in 2017 met een nieuwe manier van afvalinzamelen. Vanaf

dat moment heeft ieder huishouden verschillende containers 2000

(grijs, groen, oranje] voor verschillende soorten afval. Voor

het aanleveren van restafval betaalt u sinds dat moment voor

iedere keer dat u uw grijze container laat ledigen. De bewo-

ners van appartementen kunnen vanaf 1 januari 2017 met

hun milieupas afval weggooien in de ondergrondse container

in de buurt. Zij betalen ook per keer dat zij restafval aanbie-

den. Deze manier van inzameling heet Diftar.

Hof van Twente heeft Diftar ingevoerd omdat het eerlijker is

en om u te stimuleren uw afval beter te scheiden. Hieronder

ziet u een overzicht van de hoeveelheid restafval per inwoner

van Hof van Twente vanaf het jaar 2014 en de gewenste

ontwikkeling richting het jaar 2030.

Restafval per inwoner

 

kgperimwoner

  

 

Deze cijfers laten zien dat de hoeveelheid restafval vanafde invoering van Diftar flink gedaald is en dat deze werkwijze geslaagd is. U

wordt steeds beter in het scheiden van afval en de hoeveelheid restafval wordt steeds minder. Een dikke pluim voor u dus!

Maar ervaart u onze service zelf ook zo? Worden de containers goed geleegd? Vindt u de kosten redelijk? We zijn benieuwd naar uw

ervaringen met Diftar en uw mening.

Vul de vragenlijst in via HofvanTwente.Ikpraatmee.nl

Wilt u uw mening geven, ga dan naar de website HofvanTwente.Ikpraatmee.nl. Daar vindt u meer informatie over dit onderzoek en de

link naar de vragenlijst. Invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 10 minuten tijd

U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 31 mei 2019.

Wat gaan we met de uitkomsten doen

Met de uitkomsten van de enquête in de hand gaan we beoordelen of we de afvalinzameling verder kunnen verbeteren. De uitkomsten

van de enquete zullen we ook befrekken bij besluiten over Diftar in de naaste toekomst.

U kunt de vragenlijst afvalinzameling invullen via de website: Hofvantwente.Ikpraatmee.nl.

www.hofvantwente.nl



Afgelopen week was het E1IEA

 

Mulder:kamr
De kinderen van Openbare Dalton School Gijmink hebben vandf 12.30 uur

les gekregen over wormen. Daarna zijn de wormen uitgezet rondom school

‚en op het nog aan te leggen groene speelterrein. Dit was de officiële start van

‘het Groene speelterrein aan de Mulderskamp' in Goor (prijswinnaar van de

groenste straat van Overijssel).

Inrichting plein Huygensstraat

De bewoners van de Huygenstraat in Goor kunnen vanaf deze zomer

genieten van hun nieuwe plein. Het hele plan, van idee tot uitvoering,

hebben de bewoners zelf opgepakt.

Enkele enthousiaste reacties van bewoners:

-"Het plein heeft een metamorfose ondergaan. We hebben meer

contact met elkaar en de kinderen kunnen in de zandbak hun geluk

niet meer op.”

- "Wat een mooie samenwerking tussen gemeente, burgers en markt-

partijen. We zagen het enthousiasme en de befrokkenheid van alle

partijen. En we hebben nu korte lijntjes met elkaar.”

 

    

 

Bloeikaarten

Op 1300 adressen in Hof van Twente viel een ‘bloeikaart’ in

de brievenbus. De kaarten zijn ontworpen door basisschool

leerlingen in Hof van Twente. In het papier van deze kaart

zitten bloemzaadjes, die gaan groeien als de kaart wordt ‘ge-

planf. Op 21 mei hebben de jonge ‘ontwerpers' van de bloei-

kaarten hun kaarten al in het echt gekregen. Op de foto staan

inwoners van de Lijsterstraat met hun bloeikaarten. Het wordt

nog een hele keuze waar de kaarten wordt geplant!

 
 

Tegel eruit, plant erin

Een 'steen'goede actiel Wat een drukte was het tijdens de actie ‘Tegel

eruit, plant erin’ op het schoolplein van de Erve Hooijerinck in Delden.

Er zijn maar liefst 30 plantjes uitgereikt, dus 30 tuintegels/klinkers zijn

ingezameld voor het nieuwe groene schoolplein. De tegels zijn inge-

leverd en worden gebruikt voor een stapel- ofvlindermuurtje op het te

  
realiseren ‘groene schoolplein’ op Erve Hooijerink

 

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Grondhuttenweg 2, Bentelo

het verbouwen van een woning en het bouwen van een garage/

berging 16 mei 2019

Eschmolen 108, Delden

het verbouwen van een woning 15 mei 2019

Breukersweg 14, Goor

het verbouwen van een bedrijfspand 14 mei 2019

Klavermaten ong. (tussen 254 en 35), Goor

het bouwen van een bedrijfshal 14 mei 2019

t.h.v. Van Kollaan 19 en Coornhertstraat 39,

Goor en Bretelerstraat 27a, Hengevelde

het kappen van bomen 16 mei 2019

Kerkplein 37, Markelo

het plaatsen van twee dakkapellen 29 opril 2019

Koelertsweg 1, Markelo

het verbouwen van een schuur tot kantoorruimte 16 mei 2019

Wiemerinkweg 2a, Markelo

het aanleggen van een uitrit 1 mei 2019

 
Verleende omgevingsvergun

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Grote Looweg ong. (nabij Blokstegenweg 4 en

6), Ambt Delden

het verondiepen van watergangen voor de waterhuishouding

Schijvenveld, ter inzage vanaf dinsdag 21 mei 2019 2 juli 2019

provincale weg N346, Ambt Delden

onderhoud en het verstevigen van de Cottwicherbrug, ter inzage

vanaf woensdag 22 mei 2019 3 juli 2019

Deldensestraat 69, Goor

het bouwen van een woning met bijgebouw en het plaatsen van

zonnepanelen, ter inzage vanaf vrijdag 24 mei 2019 5 juli 2019

Burgemeester de Beaufortplein 6, Markelo

het wijzigen van het gebruik, ter inzage vanaf woensdag 22 mei

2019 3 juli 2019

Kolhoopsdijk ong., Markelo

het kappen van bomen, ter inzage vandf dinsdag 21 mei 2019,

herplontplicht 2 juli 2019

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen

Reactie tot

Burgemeester de Beaufortplein 6, Markelo

het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, ter inzage vangf

donderdag 30 mei 2019 11 juli 2019

Hofkracht Café

Het Hofkracht Café stond in het teken van biodiversitei 

belang van biodiversiteit.

Melding mobiel puinbreken

 

Als u wilt reageren, zie informat

Verzoek om handhaving

 

Beldsweg 19, Ambt Delden

het inzetten van een mobiele puinbreker, van 27 mei 2019 tot en

met 7 juni 2019

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 ken diect 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 be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

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

diend tegen het ontwerpbesluit.

  

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 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 besluit]. Als

u dringende belangen heeft waardoor u nief kunt wachten op

de beslissing 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 behur\deîfi

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 omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een ver-

zoek om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders.

Het verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en hand-

tekening. 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 beslising maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang freft. Nadat de vergunning is

verleend, kan daartegen beroep worden ingesteld.

 
Eii

Natuur, landschap en landbouw bij Natuur en Milieu Overijssel, vertelde over het

Bijeenkomst 'If Bees Are Few.…'

In Diepenheim is het kunstwerk 'If Bees Are Fe

kunstwerk bestaat uit zeven bijenkasten: twee echte en vijf versteende, om aan te geven hoe belangrijk

bijen zijn voor de natuur. Het kunstwerk zelf en de omgeving zijn zo ingericht, dat het gebied nog aantrek-

kelijker is voor mens en dier. Tijdens de feestelijke heropening waren er onder andere imkers, die van alles

vertelde, en lieten zien over bijenvolken.

… opnieuw ingericht, net als de omgeving ervan. Het
 

 

Vervok

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Tiggen op afspraak

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadple-

gen oftelefonisch 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/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

Hengevelde

- Vergunning Zomerfeesten Hengevelde van 14 t/m 16 juni 2019

n van 21 1/m 23 juni 2019, aan de Goorsestraat. In verband

hiermee zullen de volgende verkeersmaatregelen worden ge-

nomen:

* op 15 juni 2019 vanaf 18.00 uur tot 16 juni 2019 20.00 uur

en op 22 juni 2019 vanaf 18.00 uur tot 23 juni 2019 20.00

uur zal de Goorsestraat, vanaf de rotonde Goorsestraat/ Het

Wegdam tot aan de rotonde Bentelosestraat/Needsestraat,

gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide

richtingen;

*op 15, 16, 22 en 23 juni 2019 zal de Kerkstraat, vanaf

de kruising met de Goorsestraat tot aan de kruising met de

Koude Dijk, gesloten worden verklaard voor alle bestuurders

in beide richtingen

* op diezelfde data wordt ook de Koude Dijk, vanaf de krui-

sing met de Kerkstraat tot aan de kruising met de Bentelo-

sestraat, gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in

beide richtingen

* op 16 juni 2019 zal de Diepenheimsestraat, ter hoogte van

de Bretelerstraat, gesloten worden verklaard

* Op 16 juni 2019 worden ook de Nieuwstraat, ter hoogte van

de Goorsestraat en de Weth. Goselinkstraat, ter hoogte van

Het Wegdam, gesloten verklaard

© op 16, 22 en 23 juni 2019 zal een verbod worden ingesteld

om stil te staan aan beide zijden van de Koude Dijk.

© op 16, 22 en 23 juni 2019 zal een parkeerverbod worden

ingesteld aan beide zijden van de:

- Diepenheimsestraat, tussen Goorsestraat en Janninksweg

- Bretelerstraat, tussen Diepenheimsestraat en Needsestraat

- Markesingel, Bomhof, Bekkampstraat, V.d. Brinkstraat, Kor-

melinkstraat, Eeftinkstraat, Koenderinkstraat

- Needsestraat, tussen Goorsestraat en Bretelerstraat

- Bentelosestraat, t.w. de oostzijde vanaf de Heggelerveld-

weg tot de Goorsestraat, en aan de westzijde vanaf de

Koude Dijk tot de Goorsestraat

- Kerkstraat, vanaf de Goorsestraat tot de Koude Dijk

 

Vervolg

* Op 16, 22 en 23 juni 2019 zullen de volgende wegen worden

ingesteld als éénrichtingsverkeer:

- Bekkampstraat,

- Koenderinkstraat,

- Eeftinkstraat, tussen Bekkampstraat en Koenderinkstraat (28-

05-2019)

Goor

-Vergunning 'Kleurrijk in de Hof op 6 juli 2019 op de parkeer

plaals aan De Höfie. In verband hiermee is de parkeerplaals aan

de Höfie, aan de kant van de Reggehof, van 08.00 uur tot 1700

uur gesloten voor alle bestuurders (23-05:2019}

Markelo

- Vergunning loterij tijdens gymuitvoering op 15 juni 2019, Stati-

onsstraat 28 (22-05-2019]

-Vergunning Stokkums Feest met vogelschieten op 1 en 2 juni

2019, Stokkumerweg 40 (28-05-2019]

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar Bornse wandelvierdaagse, 3 juní

2019 i/m 6 juni 2019 (22-05-2019)

- Verklaring van geen bezwaar toertocht ‘Sallandse Beste Bulten’

op 23 juni 2019 (22-05-2019)

-Verklaring van geen bezwaar fietstocht op 11 juli 2019 (2205-

2019)

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschri:

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

- Middendorperweg 10, Diepenheim (16-05-2019) + kampvuur

- Needsestraat 1 Hengevelde (22-05-2019)

- Leusinkweg T Bentelo (22:05-2019]

- Rapperdsweg 2 Ambt Delden (22-05-2019)

Bezwaarmogelijkheid

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met befrekking tot

deze ontheffingen 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. De-

gene die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 
 


