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Adressen en telefoonnummers

&: f Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor: _ dingen digitaal regelen.

  

Gm |LHOFNIEUWS
Op onze website www.hofvantwente.nl kunt u veel

trent corona! De medewerkers die u hier te woord

staan hebben daar ook geen kennis van.

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor LE DEE

eales De h 7 TU PK G Dinsdog 09.00-17.00 wur Storingsnummer gemeente Hof van Twente _ Milieupark Groen-Recycling Twente

eo OAB Woensdag 09.00-17.00 wu Voor spoedzaken in de openbare ruïmte buiten de kan-  Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

4 : Donderdag 09.00-13.00 uur toorlijden van de gemeente kunt u bellen naor: Telefoon: 0547 - 286 600Telefoonnummer: 0547- 85 85 85 D o 0A n

eO e L Vrijdog 09.00-13.00 wur « Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Dit nummer is alleen buiten kumooffiid!l‘ bereikbaar

WhatsAppnummer

U krijgt antwoord binnen

Ù kunt ook chatten met de gemeente vi

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 wur}

Afspraak maken?

Tijdens de coronacrisis gaan alleen spoedafspraken

door. U kunt elefonisch een afspraak maken via:

0547 -858585.

 

 

en alleen voor spoedzaken in de leefomgeving. Denk  Openingstijden Milieupark:

aan een gevaarlijk gat in de weg, drukriool of bomen _* Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

op de weg. Let op! Dit nummer is NIET bedoeld _ * Vrijdag van 09.00 tot 16,30 uur

voor vragen over corona of maatregelen om- * Zoferdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Oude gebouwen opruimen?

Vraag een sloopvoucher aan!

Veel vraag naar sloopvouchers

 
Er is op dit moment grote vraag naar sloopvouchers.

Daarom adviseert de gemeente om bij sloopplannen in

het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. De

opbrengst van zo’n voucher kan de sloopkosten flink

compenseren.

Wat is een sloopvoucher?

Een sloopvoucher is een bewijsdat u van plan bentom een schuurte

gaan slopen. U kunt dit sloopvoucher inzeten voor ontwikkelingen

waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het toevoe-

gen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebouwen. Een

sloopvoucher is 10 jaar geldig

De afgelopen 4 jaar hebben we al ruim 100 sloopvouchers afge-

geven met een totale oppervlakte van 51.790 m2 aan landschap

ontsierende bebouwing die gesloopt wordt.

U kunt het sloopvoucher zelf gebruiken of verkopen. Op dit moment

merken we daf de vraag naar sloopmelers groot is en het aanbod

laag. Hebt v plannen voor het slopen van schuren op uw erf? Over-

weeg dan om hiervoor een sloopvoucher aan te vragen. Als v het

voucher zelf niet nodig heeft, dan kunt u het verkopen. Om in aan:

merking te komen voor een sloopvoucher maakt het nietuit of u een

gebouw van 50 m2 of 2500 m2 sloopt I alle gevallen kunt , wan-

neer u voldoet aan de voorwaarden, een voucher krijgen

Sloopvoucher aanvragen

Een sloopvoucher vraagt v simpel online aan via www hofvantwente.

nl/sloopvoucher. Voeg aan de aanvraag een situatietekening toe met

daarop de genummerde gebouwen. Geef hierbij ook de opperviak-

tes van de bebouwing aan. Zit er asbest in het fe slopen dak? Dan

kunt u daarvoor nog steeds een subsidie ontvangen van € 2,25 per

m2. Deze subsidie kunt v ook makkelijk aanvragen via www-hofvant-

wente.nl/subsidie-asbestdaken.

Wilt u meer weten?

Neom dnip eN:E
van het team Ruímte en Economie van de gemeente Hof van [wente

via telefoonnummer: 0547-858585

Uitstel gemeentelijke belastingen

voor ondernemers

 

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de

verspreiding van het coronavirus is groot voor het

Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft in:

dels een uitgebreid maatregelenpakket is besc

baar gesteld om ondernemers te ondersteunen. De

gemeente Hof van Twente wil hieraan bijdragen door

ondernemers uitstel te verlenen van de betaling van

de gemeentelijke belastingen.

  

 

Zie voor meer informatie en het aanvragen van uitstel gemeentelijke

belastingen op onze website: www.hofvantwente.nl/uitstelbelasting

eT IT E e}

Op Koningsdag (27 opril) haalt Twente Milieu geen afval op. In

plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 25 april de contai-

ners legen. Let op dat u de container die dag voor 07.30 uur aan

de straat zet. Zo weet u zeker daf uw container geleegd wordt. De

klantenservice van Twente Milieu is op zaterdag 25 april geopend

van 09.00 — 15.00 uur bereikbaar via teleloonnummer 0900-

8520111 of via het contactformulier op www.twentemilieu.l.

In plaats van

Maandag 27 april

wordt uw container geleegd op

Zoterdag 25 april

 

Ontwerpbestemmingsplan

“Buitengebied Hof van Twente,

herziening

Stokkumerweg 25 Markelo”.

Van 16 opril tot en met 27 mei 2020 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokku-

merweg 25 Markelo” voor iedereen ter inzage.

Er is een plan ontwikkeld om met toepassing van de Rood voor

Rood-regeling een woning te realiseren op de locatie Stokku-

merweg 25 in Markelo. De woning zal worden gerealiseerd

aansluitend aan de bestaande lintbebouwing, naast Stokkumer-

weg 27, Ter compensalie zal op drie locaties in de gemeente in

otaal 1000 m? landschap ontsierende vrijkomende agrarische

bebouwing worden gesloopt. Om deze ontwikkeling mogelijkte

maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld

  d tegen de eikenprocessierups beg

 

  

Afgelopen week ging de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups van start. Aannemer Grootgroener B.V.

vernevelt nematoden (aaltjes) in de eikenbomen die in beheer zijn van de gemeente. Directeur_umGroot-
groener B.V. en wethouder Harry Scholten van gemeente Hof van Twente namen een kijkje op de eerste locatie aan

de Lintelerweg in Goor.

Vorig jaar was de overlast van de eikenprocessierups in de gemeente Hof van Twente groot. Het warme weer en de aanhoudende droogte zorg-

den ervoor dat de eikenprocessierups zich steeds meer liet zien in eikenbomen. Veel mensen klaagden erover en deden melding bij de gemeente

Daarom besloot het college om in 2020 ook aan preventieve bestrijding te gaan doen en stelde extra middelen beschikbaar.

ing met nematode

D\redeur_”De bestrijding van de rupsen doen we door het bespuiten van de eiken met microscopisch kleine aaltjes, de zogenaamde
nematoden. Die gaan de jonge rupsen te lijf nog voordat ze die vervelende brandharen ontwikkelen, We hopen zo de overlast e verminderen

vooral op plaatsen waar veel mensen komen. Het bespuiten van de bomen moet in de avond of nacht gebeuren omdat de aaljes niet tegen

UVlicht kunnen. Dat betekent dat er soms wat lawaaioverlast kan zijn, maar we proberen er wel rekening mee te houden. In de woonwijken

gaan we vooral aan het begin van de avond aan hef werk. Uiteraard houden we ons bij de bestrijding ook aan de coronaregels. We houden

afstand. Gunstig is dat er 's avonds en 's nachts niet zoveel mensen op siraat zijn.Mensen moeten ook uitde buurt van de spuitneve blijven.”

  

Voorkomen overlast

Wethouder Harry Scholten is blij met deze werkwijze: “Hopelijk voorkomen we zoveel mogelijk overlast door de eikenprocessierups. De gevolgen

van de brandharen zijn erg vervelend. Deze preventieve besfijding is nieuw voor ons en we gaan zien of het goed werkt. Ontstaan er och nog

nesten met rupsen dan gaan we die weg laten zuigen. Het is natuurljk ook zaak om voor een goede biodiversitet e zorgen. Hoe meer afwisseling

in planten en bomen, hoe meer de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een kans krijgen.”

Locaties

De gemeente Hof van Twente gaat binnen de bebouwde kom besfrijden op plaatsen waar veel eiken staan. Daarbij zijn de eiken op plekken

waar veel mensen komen het belangrijkst.

Denk bijvoorbeeld aan eiken in de buurt ’

van speelferreinen, sportterreinen en [angs

fiels- en wandelroutes. De bomen in het

buitengebied worden niet meegenomen

Uitzondering zijn de omgeving van de

Kösterkoele en het zwembod in Motkelo

omdat hier veel bezoekers komen. Ook

de rupsen in bomen die niet van de ge-

meente zijn, worden niet bestreden. Een

voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het

wandelpad langs het Twentekanadl, dat

eigendom is van Rijkswaterstaat

Duur van de werkzaamheden

De preventieve bestrijding met nemato-

den wordt vitgevoerd in \wee rondes.

Elke ronde duurt ongeveer anderhalve

week. Do tweede ronde I nodig om plek

ken of rupsen die in de eerste ronde niet

geraakt zijn mee te nemen.

Updates werkzaamheden op so-

cial media gemeente

Op Facebook en andere sociale media

van de gemeente worden updates van

de voorlgang en planning van de werke

zaamheden geplaatt

De Erfcoaches in Hof van Twente voeren keukentafelgesprekken digitaal

 

Tot voor kort zaten wij bij u aan de keukentafel om uw vragen en plannen voor het erf te bespreken. Als erfcoach kwamen we graat

bij u langs, maar helaas dwingt de realiteit ons om te schakelen naar een andere werkwijze. In de huidige situatie doen we nog steeds

ons werk aan de keukentafel, maar dan wel vanaf onze eigen keukentafel.

We blijven in gesprek met agrariërs en bewoners van hef buitengebied over de toekomstvan uw bedrijf of erf. N telefonisch of digitaal

via beeldbellen of skype. Het gesprek bli hetzelide, alleen de setting is anders: Ieder aan zijn eigen keukentofe

Heeft u vragen over de toekomst van uw bedrijf of erf, wilt u sparren over uw plannen, zijn er zorgen of wilt u van gedachten wisselen

over uw situatie? Schroom dan niet om contac! op te nemen met de ervencoaches die'actief zijn in de gemeente Hof van Twente. Tele-

fonisch of digitaal praten we graag met u verder en proberen we de Îe lijnen te schetsen naar aanleiding van uw vraag. Juist ook in

deze tijd is het van belang om het vizier richting de toekomst open te houden. We denken graag met u meel

Met vriendelijke groet,

De erfcoaches gemeente Hof van Twente,

e

Raadsvergadering Hof van Twente voorlopig taal

De gemeenteraad van Hof van Twente gaat digitaal vergaderen. De eerste vergadering via videoconferencing

is op 21 april. Die vergadering is zoals gebruikelijk voor het publiek te volgen via de website

hitps://gemeenteraad.hofvantwente.nl. Het is belangrijk dat gemeenteraden kunnen blijven vergaderen en

besluiten. Daarom heeft minister Knops de spoedwet digitalisering besluitvorming in het leven geroepen.

   

  

De gemeentewet staat niet toe dat een gemeenteraad digitaal besluiten neemt. Deze wet schrijft voor dat raadsleden Írs\ek in de raadzaal aanwezig
moelen zijn om te stemmen. De noodwet is een toevoeging op de Gemeenlewet die digîtale besluivorming mogelijk maakt. Raadsleden kunnen

nu stemmen vanuit hun eigen huis. Dit doen ze via een toepassing die videovergaderen mogelijk maakt. Voorwaarde hierbijis dat de griffier en de

voorzitter van de gemeenteraad het raadslid goed kunnen zien en horen.

Openbaarheid en ransparante zijn belangrik n een demoeratie. Daarom schrijf de noodwet ook voor dat inwoners rechtstreeks moeten kunnen

meekijken. Zoals gewoonlijk is de digitale raadsvergadering van 21 april via de site van de gemeenteraad, gemeenteraad hofvantwente.nl, te

volgen. Ef wordt g ondelzocht of de digitele vergedering zok Yi Hol:treek Omroep op radic en TV igezonden kan worden.

Deze spoedwet is van tijdelijke aard. De wet geldftot 1 seplember waara de wet verlengd kan worden met telkens twee maanden.

Vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,

de Höfte 7 te Goor;

. op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

Omgevingsvergunningen

  

-via deze rechtstreekse link: htips://www.ruimtelijkeplannen

nl/?2planidn=NL. IMRO. 1735.BGxStokkumerweg25-OP10.

Vanwege het coronavirus wordt hetniet aangeracen om het onk

werp bestemmingsplan in het gemeentehuis in te zien. Wij ver-

zoeken u het betrsffende plan via bovenslaande links te raadple-

en. Mocht u contoet wilen met een van de medewerkers cver

e plan dan verzoekenwi u it elefonisch met de beleidsmede.

werkers Ruimtelijke Ontwikkeling f 1e stemmen (0547-858585)

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: http://ftp.hofvantwente. n\/Reo/é)lannen/NL IMRO. 1735.BG-
xStokkumerweg25-/NL.IMRO. 1735.BGxStokkumerweg25-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schritelijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Haarweg 14, Bentelo

het bouwen van een weidestal

Hassinkstraat 25, Delden

het bouwen van een berging met overkapping

Rembrandtstraat 24, Goor

30 maart 2020

31 maart 2020

het kappen van een den 7 opril 2020

Rembrandtstraat 42, Goor

het vergroten van een woning 1 april 2020

Bomhof 77, Hengevelde

het bouwen van een woning 2 april 2020

Hogedijk 2, Markelo

het verbouwen van een schuur 2 april 2020

Ophalen oud papier en textiel ligt

op veel plaatsten stil

 

Door de coronamaatregelen ligt het ophalen van oud papier en

karton op veel plaatsen stil. In Hof van Twente wordt oud papier

normaal gesproken opgehaald door 29 verschillende vrijwilligers

organisaties, zoals scholen, verenigingen, etc

Deze organisaties besluiten zelf of zij wel of niet oud papier inza-

melen tijdens deze periode. Op onze website: www.hofvantwente.

nl/oudkpapier kunt u de |aatste informatie vinden of de organisatie

die in uw Ëwrl oud papier inzamelt dat wel of niet doet.Ook kunt

u daar vinden waar papiercontainers staan bij u in de buurt

Vriendelijk verzoek

Als het oud papier bij v in de buurt niet opgehaald wordt, wilt u het

apier dan nief aan de straat laten staan? Lpfi<um het oud papier even

Dvaren of zelf naar de dichtsbijzinde papiercontainer Prengen

Textiel

Door de coronamaatregelen zijn de texlielcontainers van Twente

Milie gesloten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw oud textiel

voorlopig even te bewaren.

ij bedanken v al vast hartelijk voor uw medewerking!

-
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Vergadering via videoconferentie

woensdag 21 april 2020, 19.30 uur

Hierbij nodig ik v vit voor de vergodering van de road van de ge-

meente Hof van Twene op dinsdag 21 april om 19:30 uur via video-

conferentie. Onderstaand treft u de agenda aan

De voorziter,

Was geïekend

drs. HA.M. Nauiovan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Voststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluiten!

 t en ingekomen stukken

4. Voststellen besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2020

5. Voststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieye informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappe-

like Regelingen

Hamerstukken

8. Uitbreiding veehouderijbedrijf Nieuwe Haghuis aan de Prinsendijk

1, ÌA, 1B en 2A in Diepenheim

9. Intrekken verordeningen Werk en inkomen

  

10. Voor- en vroegschoolse educaie: vaststellen "Verordening

drage Voor. en vroegschoolse educatie aan kinderopvangins!

Ïingen Hof van Twenie 2020

11. Stichting Openbaarprimair onderwijs Hof van Twente: jrotin

2020/meerjarenbegroing 292172022 a

Meningvormend

12. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, her-

ziening Oude Goorseweg en Borculoseweg 53.55 Diepenheim

13. Huisvesting Bibliotheek, Welzijnsinsteling Salut en de Ggd/

Jeugdgezondheidszorg in Centrum van Goor

14 Versrekken geldening voorduurzaamheidsinvstringeninIKC's

Besluitnemend

15. Energiefonds Hof van Twente  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen 



Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Blokstegenweg 3, Ambt Delden

het kappen van een gedeelte van een houtwal met eiken, berken

en beuken, ter inzage vanaf zaterdag 4 april 2020, herplantver-

lichting 16 mei 2020

Suetersweg 194, Bentelo

het bouwen van een werktuigenberging, ter inzage vanaf don-

derdag 9 april 2020 21 mei 2020

Suetersweg 29, Bentelo

het aanleggen van een uitrit en een weg, ter inzage vanaf woens-

dag 8 q rì?2020 20 mei 2020

Hooi-Esch 3, Delden

het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een dakkapel, ter

inzage vanaf donderäug 9 april 2020 21 mei 2020

Langestraat 664, Delden

het realiseren van 2 winkelunits en 3 appartementen in een bestaand

gebouw, ter inzage vanaf zaterdag 4 april 2020 _ 16 mei 2020

Sportlaan 7, Delden

het aanpassen van brandscheidingen, ter inzage vanaf donder-

dag 9 april 2020 21 mei 2020

Sportlaan ongenummerd, Delden

het kappen van 28 bomen, ter inzage vanaf woensdag 8 april 2020,

herplantverplichting 20 mei 2020

Lijsterstraat ongenummerd, Goor

hef kappen van 5 bomen, ter inzage vanaf woensdag 8 april 2020

herplantverplichting 20 mei 2020

Scherpenzeelseweg 12, Goor

het wijzigen van de gevels, ter inzage vanaf dinsdag 7 april

2020 19 mei 2020

Bomhof 79, Hengevelde

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf donderdag 9

april 2020 21 mei 2020

Rosveld 9, Hengevelde

het plaatsen van een tuinhuisje, ter inzage vanaf dinsdag 7 opril

2020 19 mei 2020

Enterweg ter hoogt van huisnummer 2, Markelo

het aanleggen van een uitrit en het verplanten van 2 eiken,

ter inzage vanaf dinsdag 7 april 2020 19 mei 2020

Grotestraat 2, Markelo

het veranderen van de voorgevel, ter inzage vanaf donderdag

9 april 2020 21 mei 2020

Vervolg

Holterweg 5, Markelo

het vervangen van het dak en het plaatsen van dakkapellen, ter

inzage vanaf dinsdag 7 april 2020 19 mei 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

De Mors 6b, Delden

het verbouwen van een kantoor fot een woning

Oude Goorseweg 13, Diepenheim

het bouwen van een kapschuur

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

 

Wethouder Goselinkstraat 10, Hengevelde

het beëindigen van de vehouderij

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 zef u uiteen waarom v hef 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 dt is voorbereid met de

uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenpro-

cedure 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 kuntu 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.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

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 monâeling {op af

Spraak|of schrifielijk zinswijzen indienen

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als

u drmfiende 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 handhavin

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelik hierie-

en bezwaar in Ie dienen of beroep in te stelen. Als u van mening

Bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge.

vingsvergunning nodig zou zin, do kunt u een verzoek om handhe-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voerzien van dalum; naam, adres en hendekening. Ook moet ver

meld worden waarom t het niet eens bent met de meiding. W u een

melding inzien, maak dan telefonisch een afspraak: 0547-858585.

 

 vatbaar voor bezwaar of beroe}

Deze beslising maakt onderdeel uit van «e 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 besiuiten Tiggen op afspraak

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 n 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.

Aangevraagde evenementenvergunningen kuntu inzien

op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Hof van Twente

-Verklaring van geen bezwaar opstijgen met een heteluchtballon

2020, Kievitstraat Delden (06-04-2020)

-Verklaring van geen bezwaar opstijgen met een heteluchtballon

2020, Kievitstraat Delden (06-04-2020)

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif

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

buiten een inrichting:

Veldhuisweg 7 in Ambt Delden (08-04-2020]

-Hoffmeijerweg 12 in Ambt Delden (08-04-2020]

-Rijssenseweg 16 in Ambt Delden (08-04-2020]

-Zomerweg 3a in Ambt Delden (08-04-2020]

-Oude Postweg 4 in Ambt Delden (08-04-2020]

-W. Scheidingsweg ong. in Ambt Delden (08-04-2020}

-Schoneveldsweg 25 in Ambt Delden (08-04-2020]

-Herikerweg 44 in Morkelo (08-04-2020]

-Oude Needseweg 16 in Markelo (08-04-2020]

-Brummelaarsweg 26 in Markelo (08-04-2020)

-Hogedijk 12 in Markelo (08-04-2020)

-Oude Needseweg 9 in Markelo (08-04-2020]

-Haarweg 10 in Bentelo (08-04-2020]

-Heggelerveldsweg 3 in Hengevelde (08-04-2020]

-Needsestraat 12 in Hengevelde (08-04-2020]

Lochemseweg 5 in Diepenheim (08-04-2020]

-le Zomerdijk 4 in Diepenheim (08-04-2020)

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 ont-

heffing 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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


