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w G gemeentehuis in Goor digitaal via www.hofvantwente.nl pertelefoon via __ volgende tijdstippen

ĳ 0547-85 85 85 persoonlijk aan de balietijdens _ Woensdagmiddag van 12.30 tof 16.30 uur

. Bezoedkuc{res. De Ë°“e 7,747] DK Goor Alleen op afspraak de openingstijden Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

° ° Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor Maandag 12.00- 19.30 Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
° Dinsdk 09.00- 17.00 ĳ

l e aied Vekg 09.00-17.00 jeupark Groen-Recycling Twente Storingsnummer:
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Vragen? Ons WhatsApp-nummer:

Oe2rbeanwoord,
 

Om de gezonde voornemens te stimuleren heeft de gemeente Hof

van Twente een nieuwe website gelanceerd met de naam: Hof

actief. De website is gebruiksvriendelijk en bestemd voor jong

en oud. Bent u op zoek naar een sportieve activiteit, een ontmoe-

tingscentrum of een culturele activiteit dan kunt u hierover informa-

ie vinden op de website: www.hofactief.nl. Ook kunt u hier kijken

wat er te doen is voor uw familieleden, buren en vrienden.

 

Op 30 januari 2019 is de website de lucht in gegaan. De buurt

sportcoaches, Salut Welzijn en de cultuurmakelaar hebben de

website samen vormgegeven en zijn ook verantwoordelijk voor

het beheer. Bijna alle organisaties in Hof van Twente op het ge-

bied van Sport, Welzijn en Cultuur staan inmiddels op de website

en hebben eigen inloggegevens om hun gegevens te actualiseren

Hiermee kunnen de organisaties hun eigen organisatiepagina

voorzien van informatie en activiteiten. Ook kunnen zij evene-

menten publiceren. Mocht uw organisatie er nog niet op staan

dan kunt u deze aanmelden op de website.

Bent u benieuwd wat er allemaal te doen is in Hof van Twente?

Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u gaan filteren en kijken wat

bij u past. Denk hierbij aan thema's als: wonen, geldzaken, ont-

moeten en meedoen, onderwijs, cultuur en sport en bewegen. Via

deze weg kunt u alles gemakkelijk en snel opzoeken. Ook kunt u

kijken wat er bij v in de buurt te doen is, door bijvoorbeeld te zoe-

ken op plaatsnaam. Naast het zoeken van organisaties, activitei-

ten en evenementen is op www.hofactief.nl gerichte informatie te

vinden om u wegwijs te maken waar u moet zijn met vragen. Ze

maken het dus een stuk gemakkelijkervoor u met deze websitel

Voor vragen over de website kunt u per mail contact opnemen

met info@hofactief.nl of telefonisch met Salut Welzijn via 0547-

260053.

Neem snel een kijkje op de website www.hofactief.nll

Deze week is de lokale mbo-entreeopleiding in Hof van Twente

van start gegaan. De belangstelling hiervoor is zo groot dat er

maar liefst twee klassen van start gaan. In totaal hebben zich 28

personen ingeschreven voor deze mbo 1-opleiding. Wethouder

Pieter van Zwanenburg: “Het is goed om te zien dat er zo veel

belangstelling is. Voor ons een teken dat de lokale opleiding

voorziet in een behoefte!”

Lees meer op www.hofvantwente.nl

Wil je graag ervaring op-

solut‚ doen, andere mensen ont-
moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrij-

willigerswerk 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.

 

VRIJWILLIGE VERKOOPMEDEWERKERS

WERELDWINKEL GOOR

De wereldwinkel zoekt voor uitbreiding van het

team nieuwe vrijwilligers verkoopmedewerkers.

Staat fairtrade bij jou hoog in het vaandel en wil

j daar je steentje aan bijdragen. Dan is de We-

reldwinkel in Goor op zoek naar jou!

 

AR =

>STRADE

  

 

WERELD

CSWINKELvan en voor wereldburgers @

Omschrijving vrijwilligerswerk

Je helpt klanten in de winkel bij de aankoop van fairtrade pro-

ducten. Daaraast bedien je de kassa en zorg je dat de winkel

er netjes uitziet. Je werkt altijd samen met een collega vrijwilliger.

Jouw profiel

Ben je klantgericht, kun je met een kassa werken of ben je

bereid dit te leren?

Werkuren per week/maand

4 uur per week.

ieden

Geen salaris maar wel veel voldoening en leuke sociale con-

tacten.

 

Doelstelling organisatie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke

levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn ge-

maakt met respect voor mens en milieu. Omdat de produ-

centen zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren,

er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een mens-

waardig bestaan opbouwen

  

Elke week vragen we een deelnemer van de Duurzaamheidsprijs hoe het met zijn/haar ingezonden idee gaat.

Deze week |uit Delden, deelnemer aan de tweede editie van de Duurzaamh ij i

was omoaneRaad van Stoer een platform te hebben voor kinderen die letterlijk aan de slag gaan

met duurzaamheid, wetenschap en techniek.

Wat was jouw idee?

“Met de Raad van Sioer wil k de kinderen een platform geven om bij te dragen aan maatschappelijke uidogingen, zoals afval, energieverbruik

en verantwoord agrarisch ondernemen”,vmh_lauudvan Stoer is een groep van ongeveer 20 kinderen in de leeftijd 8-15 jaar,
dîe oplossingen bedenken bij concrete problemen. Raad van Stoer is Hofbreed en

 
itenschools. “Volwassenen zien vaak dingen over het hoofd.

Het gaat om de creatiiteitvan kinderen! Eris een probleem, ze bedenken een oplossing en gaan er dan een techniek bij bedenken. Neem nou

…hij zag afval als een probleem en had als oplossing bedacht dat hij een stol ë Mi had die het afval opzuigt. Daana is h ere techniek bij gaan bedenken en zie wat hij nu voor impact heeft gemaak!”, aldus

Hoe gaat het met jouw idee?

De eerste bijeenkomst is op 19 jonuari ge-

weest; dat was fontastischt Met nome het

enthousiasme van de kinderen, dat is ge-

wEuun5lekelqk“‚verfie\lËEr waren 27 kinderen uit Delden die eerst

zwerfafval in het centrum van Delden heb-
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was, indlusief de lbjassen aan en veilig-

heidsbrilen op.

Hgeeft aan da het wel wat
tijd kost om de Raad van Stoer verder vorm

te geven. Hij wilde graag samenwerken met

andere iniiaieven, zoals Hof van Plastic en

hij heeft een subsidieaanvraag gedaan met

de gemeente bij Nederland Schoon. “Dat

kest nou eenmaal j” benoemt

nog een ander effect van de eerste werkses-

sie/studie: “Kinderen zijn geschrokken van

de grote hoeveelheid afval die ze in korte

tijd n het centrum van Delden hebben ver-

zameld. Dat helpt natuurlijk ook in de be-

wustwording dat ze zelf geen zwerfakal

veroorzaken” 
Heb je een tip voor mensen met een duurzaam idee?

"Gebruik de Duurzaamheidsprijs als een aansporing om je eigen ideeën over verduurzoming op te schrijven en t delen met anderen. Alleideeën,

groot en lein, tllen mee.” ùv…c‚\g« “I ben er zeker van dat er mensen zijn die zich herkennen in jouw idee samen met het idee naar

werkelijkheid gaat brengen!

Ook meedoen? Tot 10 februari kan iedereen een idee indienen via www.duurzaamheidsprijshvt.nl.

Vragen vragen/sparren kan je contact opnemen met

duurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl duurzaamheidsprijs@l intwente.nl
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‘Jij en wij(k) aan zet!

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud von de openbare ruimie kunt u con-

tact opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord en werken samen

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

‘beheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisatie binnen de gemeente Hof

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

Wiltu weten wat wij doen? Bekijk ons fmpje op youtube

Wijkbeheer Hofvan Twente: htips://www. youtube.com/watch?v=nlkONh4vtFU.

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 s voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wij v ook

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor ist

-…iswijkbeheerdervoor de kern Goor
agen: mo-dr-do-vr

sBieeerder voor de kemen Morkelo, Diepenheim en het butengebied dat bij de kernen hoorte

Jagen: ma-diwo-do

*E vibebeerer voo d karmen Delden Bentloevelde en het buitengebieddat

Algemeen telefoonnumrmer gemeene: 0547-858585

 

 

 

 

Hoek Oude Haaksbergerweg/Mulderskamp (voormalig speelterrein) in Goor is in de race

voor de titel ‘Groenste straat van Overijssel’
 

Veel straten in Overijssel hebben zich aangemeld voor de ‘Groen, Groener, Groenst’ prijsvraag van de provincie Overijssel. Ze willen de

groenste straat van Overijssel worden. Per gemeente kan een straat mee doen. Uit 14 gemeenten hebben straten aangemeld. De 14

straten die gaan voor de titel ‘Groenste Straat van Overijssel’ zijn inmiddels bekend.

 

 

De lofing werd verricht door gedeputeerde staten van Overijssel. De volgende straten zijn in de race: De Vriezenveensweg in Almelo, de Wes-

terhof in Dalfsen, de Vogelslag in Deventer, de Dorpsstraat in Latrop, de Delistraat in Enschede, de Ommer- en Meppelerweg in Balkbrug, de

Laan Hart van Zuid in Hengelo, de hoek Oude Haaksbergerweg in Goor, de Christinastraat in Kampen, de Stationsstraat in Raalte,

de Houthaven n Steenwijk, de Oldenzaalseweg in Fleringen, de Plein Trompstraat in Genemuiden en de Stien Eelsinghstraat in Zwolle.

 

 

—-gedupvhurde natuur van de provincie Overijssel: “We willen in Overijssel de natuur dicht bij mensen brengen, letterlijk
in hun straat. Dat is goed voor het welzijn van de Eew:lnurs. Maar groene straten dragen ook bij aan meer planten en dieren in steden en

dorpen, kinderen kunnen in het groen spelen en we vangen er de Fevulgun van de klimaatverandering mee op. Bijvoorbeeld verkoeling bij
extreme hitte. Fantastisch om te zien dat zoveel straten in Overijssel groene oases willen worden.”

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

De vertegenwoordigers van de geselecteerde straten komen

op 30 januari a.s. samen in Buitencentrum Sallandse Heuvel-

rug in Nijverdal voor de startbijeenkomst. Daar ontmoeten

de stroten hun begeleiders die hen gaan ondersteunen bij

het uitwerken van hun ontwerp. Daarna gaan ze aan de

slag. Tijdens een spannende finalebijeenkomst op 11 april

horen we welke straten er met de winst vandoor gaan! In

drie categor is €20.000 te verdienen: biodiversiteit,

kindvrienìn ‚en klimaatbestendigheid. De straat die

de drie thema's goed weet te combineren krijgt een bonus

van €5.000 euro.

   

 

   

 

  

Wij zijn nog op zoek naar bewoners die willen

meedenken bij het ontwerpproces! Voor meer

informati. unt u contact iemen m

esamailcom

Huidige situatie hoek Oude Haaksbergerweg/Mulderskamp  
 

 

 

Hoe zorgen we dat toeleveranciers en klanten/toeristen

‚ons goed kunnen blijven bereiken? Hoe ziet het woon-

werkverkeer van de toekomst eruit? Voor ondernemers

gaat mobiliteit om efficiënt vervoer van goederen van

en naar bedrijven en een goede bereikbaarheid voor

klanten en personeel gebruikmakend van weg, water,

spoor, lucht en leidingen. Daarom vindt op donderdag

31 januari een bijeenkomst voor ondernemers rondom

dit thema plaats in het gemeentehuis.

Vervoerder Keolis, Regio Twente en GreEnbike Twente verlenen

hun medewerking aan deze interactieve avond. De bijeenkomst

vindt op 31 januari plaats in het gemeentehuis in Goor van 19.45

tot 21.30 uur.

Meer informatie op www.hofvantwente.nl/hofvandetoekomst. Aan-

melden kan via het Ondernemersloket van Hof van Twente (onder-

nemersloket@hofvantwente.nl|.

Het Ondernemersplatform Hof van Twente werkt samen met het col-

lege aan een economisch sterk Hof van Twente. Eén van de actuele

thema's is mobiliteit. Dat is de aanleiding voor deze bijeenkomst.

Op 23 januari j. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State uitspraak gedaan inzake de realisatie van het

zonnepark Waterlanden aan de rand van Goor. De Raad van

State heeft geoordeeld dat de rechtbank Overijssel terecht het

beroep van omwonenden ongegrond heeft verklaard en dat het

realiseren van een zonnepark op deze plek nietin strijd is met een

goede ruimtelijke ordening

Lees meer op www.hofvantwente.nl

 

onte

f@vaneTwente

INFO

GEMEENTERAAD
 

Beeldvormende bijeenkomst

over Economisch klimaat

Namens de voorzitier nodig ik v vit voor de Beeldvormende Bijeen-

komst van de raad van de gemeente Hof van Twente op woensdag

6 februari 2019 om 19:30 uur met als onderwerp: economisch

klmaat in Hof van Twente

De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeenlehuis,

De Höfie 7 Ie Goor. De bijeenkomst is openbaar. Onderstaand treft u

de agenda aon

Inwoners die deze bijeenkomst wilen bijwonen kunnen hun belangstek

ling melden via grfie@hofvantwente.nl

19.30 uur

Opening door de voorziterM M
Schets van de aanleiding en doel van de avond: een beeld vormen van

het economisch klimaat in Hof van Twente.

19.35 uur

Stand van zaken Sociaal Economische Werkgroep

Van waaruit s de Werkgroep gestarf? Wat is de stand van zaken nu,

wat is de voorlopige balans, en wa doen we naast de [Sociaal Econo-

mische Visie (SEV] aan het economische klimaat? Waar liggen moge-

lijkheden en waar liggen belemmeringen? Welke ontwikkelingen spelen

er? Hoever kan de gemeenie facileren? Hoe gebeuri datin de proktijk?

Waar liggen eventuele belemmeringen?

19.50 uur

Visie van de Ondernemersverenigingen op het

nomisch klimagt in Hof van Twente: door

…v….ì…SE OmETETe
platform Hof van Twente

Hoe wordt de SEV ervaren? Wa zijn eventuele wensen, waar liggen

kansen en belemmeringen? Wat zou anders moeten? Hoe zien zij de rol

van de gemeente? Wat s hierbij de rol van de ondernemers?

20.15 uur

HofMarketing: doorB—voorzitter van Raad van Toezicht

Terugkijken op 2018 en war zijn plannen voor de toekomst.

 

 

20.30 uur

Welke perspectieven kunnen ondernemers

onze inwoners op de arbeidsmarkt bieden?

Via rondetafelgesprekken wordt e sfil gestaan bij de stand van zoken

Waar liggen belemmeringen en waarom? Zijn er innovatieve alierno-

tieven?

21.00 uur

Actieplan Sociaal economische visie 2019-2020

Wat zijn de doelstellingen voor de komende twee jaar? Verdiepend

Inzoomen op de vijf pijers en speerpunten

21.15 uur Discussie

21.30 uur Afsluiting   Sluiting
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen 
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De gemeente Hof van Twente wil graag woningen bouwen in de

Hof. Daarom vindt zij het belangrijk dt elke bouwmogelijkheid die

is ontstaan door een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning

ook daadwerkelijk wordt benut. Mocht een woning om wat voor

reden dan ook niet worden gebouwd dan wil zij de woonbestem-

ming graag verwijderen zodat die elders in de Hof kan worden

 

ingezet. Dit doet de gemeente in overleg met de eigenaren van de

betreffende locaties.

 

it inventorisatie is gebleken dat in de kernen van de gemeente

Hof van Twente meerdere onbenutte WG-1 locaties zijn. Dit zijn

locaties met een woonbestemming waarbinnen volgens het bestem-

ingsplan één of meer woningen kunnen worden gebouwd. Door

omstandigheden zijn op de betreffende locaties nog geen wonin-

gen gebouwd. Dit terwijl er wel behoefte is aan meer woningen in

de kernen. Daarom zijn we n gesprek met de eigenaren van de

betreffende locaties om zo te komen tot bouw van woningen of een

alfernatieve bestemming.

 

Alle eigenaren van percelen met de bestemming WG-1 die nog niet

zijn ingevld zijn per brief op de hoogte gesteld van het voornemen

om de bestemming van de desbetreffende locaties aan te passen.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

n':Ê‚weg 19, Ambt Delden

het kappen van 3 bomen

Prinsendijk 8, Diepenheim

het verbreden van een uitrit en het kappen van bomen

19 januari 2019

16 januari 2019

Deldensestraat 14, Goor

het verbreden van een uitrit

Gondalaan 58, Goor

het aanleggen van een uitrit

Haven 12, Goor

het bouwen van een opslaghal

Stationslaan 1 en 3, Goor

het plaatsen van een banier

Stoevelaarsweg 1a, Goor

het kappen van 2 eiken 17 januari 2019

Burgemeester Nilantlaan 28, Markelo

het kappen van een boom 16 januori 2019

21 januori 2019

11 januori 2019

15 januari 2019

14 januari 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Eschweg 1a, Bentelo

het bouwen van een bedrijkhal, ter inzage vanaf dinsdag 22

januari 2019 5 maart 2019

Kerkpad 9, Delden

het verbouwen en het uitbreiden van een woning, ter inzage van-

f vrijdag 18 januari 2019 1 maart 2019

Mulderskamp 2b, Goor

het restaureren van de Braakmolen, ter inzage vanaf zaterdag 19

januari 2019 2 maart 2019

Oude Haaksbergerweg 2, Goor

het kappen van een beuk, ter inzoge vanaf woensdag 23 januari

2019, herplantverplichting 6 maart 2019

Wijnkamp 53BX, Goor

het bouwen van een garagebox, ter inzage vanaf dinsdag 22

januari 2019 5 maart 2019

Herikerweg 14 a, Markelo

het kappen van 2 eiken en 2 coniferen, ter inzage vanaf zaterdag

19 januari 2019, herplantverplichting 2 maart 2019

ijk 9, Markelo

het bouwen van een dwarsritschuur, ter inzage vanaf zaterdag 19

januari 2019 2 maart 2019

Sligsweg 1, Markelo

het kappen van bomen, ter inzage vanaf vrijdag 18 januari 2019,

herplantvoorschrift 1 maart 2019

Stationsweg 12, Markelo

het plaatsen van een schuur, ter inzage vanaf woensdag 23 janu-

ari 2019 6 maart 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor r of beroep

Rapperdsweg 1, Ambt Delden

het bouwen van een ondergrondse kadaverkoeling, het plaatsen

van een weegbrug.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond

van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indie-

nen 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

Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ont-

dat is voorbereid met de uitgebreide voorberei-

dingsprocedure, dan wordt de bezwaren

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 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 uit-

gebreide procedure. Beroep kan dan alleen worden ingesteld

als eerst een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Zienswijzen

besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voor-

bereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Te-

gen dit ontwerpbesluit kunt v tijdens de inzagetermijn monde-

ling (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 nief 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 vergun-

ning is verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op af-

spraak ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in

Goor. Voor de openingstijden kunt de website (www.hofvant-

wente.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.

Markelo

- Vergunning wielerwedstrijden op 24 en 31 maart 2019 en op 7

opril 2019 aan de Hulpe, Stokkumerweg en de Kerkweg (23-01-

2019)

- Vergunning uitvoeringen Stokkums Toneel en loferij op 15, 16, 17,

22, 23, 27 februari en op 1 en 2 maart 2019 Stokkumerweg 40

(23-01-2019)

- Vergunning Streelwise ANWB op 13 februari 2019 aan de Brink-

weg. In verband hiermee wordt de Brinkweg voor zover gelegen

tussen de bocht thv. huisnr. 8 tot het kruispunt met de Loppinks-

weg afgesloten voor alle verkeer. (24-01-2019).

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar Nightskate van 1 mei t/m 20 sep-

tember 2019, diverse wegen (23-01-2019).

Vervolg

Bezwaarmog

Tegen deze besluiten 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 ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

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

buiten een inrichting:

 

  

- Stokkumerweg 11 in Markelo, 23-01-2019 tot 23-01-2021 (23-

01-2019)

-Krommedijk 2 n Diepenheim, 23-01-2019 tot 23-01-2021 (23-

01-2019)

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking 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.

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.

 

Onderstaande persoon is vanwege het niet voldoen aan de ver-

plichting 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 be-

trokkene.

 

Datum Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

23:012019N |Onbekend

  

    10-01-2019

 

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


