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Adressen en telefoonnummers __ Openingstijden Telefonisch maakt veen afspraak via 0547.858585. __ De medewerkers die u hier te woord staan hebben

G Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken ingsnummer Hof van daar ook geen kennis van.

 

 

 

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor e

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor g°°ndfls (I)â.% - :;.gg uor

Emailadres: info@hofvantwente.nl ii .00- 17.00 uur

Woensdag 09.00- 17.00 uur
  

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

  

  

 

Storingsm gemeente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

u_<mmur‘alleen buiten kantoortijden bereik-

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/mil

Openingstijden Milieupark:

# Woensdagmiddag van 12.30 tot 1630 uur

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

 

vpark
 

f / Donderdag 09.00- 13.00 wur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

$‚°h';‚l;';'krf‘_::r'n“"d“"e Vijdag 09.00- 13.00 uur ETeeSE MEE

U k Evoud E drukriool of bomen op de weg. Let op!

ee e Afspraak maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

e ë U kunt op onze website online een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur} via vewwhofvantwente l/ofspraak. EE e Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Duitsland test sirenes

VEILIGHEIDS®x3}

TWENTE

Op donderdag 10 september om 11.00 uur worden in heel Duits-

land de sirenes getest. Mogelijk kunnen inwoners die in het grens-

gebied wonen dit ook horen. Mocht u dit horen, dan hoeft u niets te

doen. Het befreft een test bij onze Oosterburen.

Kijk voor meer informatie over deze ‘Warntag’ op de [Duitstalige)

website van NordrheinWestfalen: https://www.im.nrw/themen/

gefahrenabwehr/warnung/wamtag-nrwwasistdas

Vervangen brug

Oude Diepenheimseweg

 

De gemeente is van plan de brug aan de Oude Diepenheimseweg

te vervangen. De brug is in zeer slechte staat en moet vervangen

worden door een nieuwe. De plannen voor de vervanging l

ter inzage.

   

  

 

Na een inspectieronde is gebleken dat de huidige brug in slechte

staat is. Er zijn al maatregelen genomen om zwaar verkeer op

de brug te weren.

Wat gaan wij doen

De huidige brug wordt gesloopt en er wordt een nieuwe brug aan-

gelegd naar de maatstaven van deze tijd. De breedte en de uitstra-

Îing van de brug zullen ongeveer hetzelfde worden. De ní

brug wordt wel sterker uitgevoerd en kan zwaardere voertuigen

aan. Er wordt voor de nieuwe brug dan ook geen aslast beperking

meer opgelegd.

Ter inzage legging

De tekening met het ontwerp voor de nieuwe brug is in te zien tot en

met vrijdag 11 september via onze website:

www.hofvantwente.nl/brug

Geen inloopmoment i.v.m. coronamaatregelen

Normaal gesproken zou de gemeente Hof van Twente een inloop-

moment verzorgen. Door de coronamaatregelen is dit echter niet

mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard zijn we wel

bereikbaar voor uw vragen of opmerkingen.

Planning

De plannen liggen tot 11 september ter inzage. Nadat de plannen

ter inzage hebben gelegen worden de eventuele reacties op de

plannen geïnventariseerd en beantwoord. Het is de bedoeling dat

vanaf ongeveer half oktober gestart wordt met de werkzaamheden

aan de brug. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in be-

slag nemen. Daarna kan de brug weer opengesteld worden voor

het verkeer.

Aannemer

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is de firma

Van Heteren. Mocht u tegen die tijd iemand willen spreken over de

uitvoering dan kan dit via telefoonnummer 074-763 0908.

Vragen, opmerkingen of reactie indienen?

Als v nog vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider

ËÙ kunt hem bereiken v telefoonnummet 0547
f door een bericht te sturen via de gemeentelijke website:

www.hofvantwente.nl/brug

Reactieformulier

Wanneer u wilt reageren op het ontwerp, dan word{en}t uw reactie{s}

ongewijzigd opgenomen in de reactienota en hierop voorzien van

ons commentaar. Een exemplaar van de reacfienota zal worden ver-

stuurd aan iedereen die een reactie heeft ingediend. De reactienota

ijgt de status van een openbaar stuk. Wij dragen er zorg voor dat

uw persoonlijke gegevens niet worden gepubliceerd. De reaclie moet

te koppelen zijn aan uw naam en adres. Wanneer naam en/of adres

ontbreken zullen wij uw reactie niet in behandeling nemen. Op onze

website: www.hofvantwente.nl/brug vindt u een reactieformulier.

 

 

2e Zomerdijk in Diepenheim

en Esweg in Markelo vanaf

7 september afgesloten 
In de week van 7 september start Projectbureau Bodem Asbest Sa-

nering (BAS) met de bodemsanering van de wegbermen aan de 2e

Zomerdijk te Diepenheim en de Esweg te Markelo.

  

Dit betekent dat deze wegen vanaf 7 september gedurende een pe-

riode van 3 weken l dan niet gedeele|ik zijn afgesloten voor «l

verkeer. Het Projec!bureau Bodem Asbest Sanering [BAS) voert de

werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Waarom?

De wegbermen aan de 2e Zomerdijk en de Esweg zijn verontreinigd

met asbest. Daarom worden ze gesaneerd. Dit betekent dat we de

verontreinigde grond van de bermen verwijderen. Daarvoor in de

plaats komt schone grond.

Projectbureau BAS

Eï‚oáeclbureau BAS (Bodem Asbest Sanering] ruimt de asbest in de
em op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden,

Bome, Hellendoorn, RijssenHolien, Haaksbergen, Twenterand en

Hof van Twente.

Vragen of meer informatie

Met vragen of voor aanwllende informatie kunt u contact opnemen

met Projectbureau BAS. Dit kan per mail: ii@hofvantwente.nl óf

telefonisch: 0547-858585.

 

 

Doe mee aan de World Cleanup Day op zaterdag 19 september 2020!

WORLD CLEANUP DAY 2020

Op zaterdag 19 September is de World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimdag van het jaar gaan we Nederland een

grote schoonmaakbeurt geven. Samen met ruim 180 andere landen maken we onze planeet schoon. Dit jaar wordt World Cleanup Day in

Nederland georganiseerd door de Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon

Doel van de World Cleanup Day 2020

Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfwuil! En vooral ook hetverkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat

‚en in het milieu belandt en de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Hoe meer we te weten

komen over het afval, hoe gerichter we kunnen werken aan oplossingen.

 

 

World Cleanup Day en corona preventiemaatregelen

Maar hoe ruimt v op tijdens een pandemie? Ook tijdens World Cleanup Day staat uw gezondheid natuurlijk voorop! Daarom vragen we

iedereen zich te houden aan de corona preventiemaatregelen. De actuele corona preventiemaatregelen kunt u vinden op de website

veow:worldeleanupday.nl/preventiemaatregelenivm-corona/

Aanmelden World Cleanup Day 2020

U kunt u aanmelden voor een schoonmaakactie voor Hof van Twenle. Voor meer informatie kunt v kijken op: www.worldeleanupday.nl

Wilt u meer informatie over schoonmagkacties in de gemeente Hof van Twente dan kunt u contact opnemen me

medewerker afval. Telefonisch| of per mail hofvantwente.nl

Wij nodigen u van harte uit om aan een schoonmaakactie mee te doen.

Win een brandveilige prijs met deze woordzoeker

Ook ijdens deze warme zomer staat Brandweer Twente paraat om hulp te verlenen als jouw veiligheid in gevaar is. Zelf kun je ook veel doen

om te zorgen voor een brandveilige leefomgeving. Maak bijvoorbeeld samen een vluchtplan of hang rookmelders op.

Om die brandveiligheidsgedachte op een wat andere manier onder de aandacht te brengen, dagen we je uit om de woordzoeker in te vullen.

De oplossing kun je tot uiterlijk 30 september mailen naar brandveiligheid@brandweertwente.nl of opsturen naar Brandweer Twente,

antwoordnummer 1634, 7550 WB Hengelo.

Onder de juiste antwoorden kiezen we drie winnaars, die een mooie, brandveilige prijs krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober. Veel puzzelplezier!!

Brandweer Twente
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Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maakje eigen woordzoeker  
Subsidiecampagne ‘Poen voor Groen’ van start in Gemeente

Hof van Twente

 

Geld-Terug-Actie als extra stimulans voor aanschaf van energiebesparende producten.

Op 1 september startte in de gemeente Hof van Twente de actie ‘Poen voor Groen’. Deze actie wordt door de Stichting

Duurzaam Thuis Twente georganiseerd namens zes Twentse gemeenten. Doel van de actie is om huiseigenaren te

stimuleren hun woning energiezuiniger te maken met kleine duurzame maatregelen.

Poen voor Groen is opgezet in het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Concreet houdt de actie in dat een inwo-

ner van Hof van Twente tot € 50,- geld terug kan krijgen voor de aanschaf van energiebesparende artikelen bij een deelnemende winkelier.

Subsidie voor aanschaf kleine duurzame maatregelen

Inwoners van Hof van Twente die energiebesparende materialen zoals ledlampen, tochtstrippen, radiatorfolie of andere duurzame producten

aanschaffen, worden hiervoor beloond. Zij ontvangen tot 50 euro als subsidie terug als ze meedoen met de actie.

Meedoen is heel sim

1. Meld je aan op de acliewebsite poenvoorgroen.nl

2: Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel

3. Dien de kassabon in op de aciesite

4. Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. 50 euro) terug op je bonkrekening

 

 

  
Start campagne met lancering actiewebsite PoenvoorGroen.nl

De campagne ging op 1 september van start met de opening van de actiewebsite PoenvoorGroen.nl. Inwoners van Hof van Twente kunnen

tot 31 maart 2021 deelnemen, maar OP=OP. Zodra het subsidiepotje van de gemeente leeg is, stopt de actie.

 

 

Beleidsregels Wet kinderopvang vastgesteld

 

  
Het college van burgemeester en welhouders heeft op 18 augustus 2020 de 'Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet

gemeente Hof van Twente 2020' vastgesteld.

leropvang

Hierin staan algemeen geldende regels voor de gemeentelijke uivoering Wet kinderopvang. Deze geven aan hoe de handhaving door de

gemeente geregeld wordt wanneer een voorschoolse voorziening (kinderopvangvoorziening, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gast-

ouder] niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet kinderopvang.

De 'Beleidsregels gemeentelike taken uitvoering Wet kinderopvang Hof van Twente 2020' traden in werking op 1 september 2020.

De ‘Beleidsregels handhoving Wel kinderopvong Hof van Twenle 2018' zijn niet meer van loepassing en werden per 1 september 2020 dan

ook ingetrokken. De kinderopvanginstelingen en gastouderbureaus zijn over de nieuwe beleidsregels ingelicht. U kunt de beleidsregels inzien

op onze website: www.hofvantwente.nl.
 

 

Geld en ondersteuning voor crea-

tieve broedplaatsen in Twente

Creatieve

Broedplaatsen

Twente

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest ver-

nieuwende regio’s van Nederland. Maar Twente wil

verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het

creatieve klimaat een grote rol. Om creatieven voor

de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1

september 2020 de regeling Creatieve Broedplaatsen

Twente van start. Deze regeling biedt een financiële

bijdrage, netwerkvorming en coaching voor broed-

plaatsen die al bestaan of die worden ontwikkeld.

Drie soorten broedplaatsen kunnen in aanmerking komen:

© Een fysieke verzamelplek waar talentvolle mensen uit de crea-

tieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Bijvoor-

beeld kunstenaars, game-developers, VJ's en vormgevers.

® Een vernieuwend project, gestart door een ‘gevestigde' Twentse

ondernemer in samenwerking met creatieve en technologische

talenten.

* Programma's of activiteiten zoals workshop- en maakplaatsen

die technologie en kunst koppelen. Bijvoorbeeld in kulturhusen

en bibliotheken.

Creatieven kunnen vanaf Ì september 2020 om 09.00 uur aan-

vragen via www.creatievebroedplaafsentwente.nl

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De

regeling gaat om 09.00 uur open en wie het eerst komt wie het

eerst maalt.

 

Er is in totaal 1,4 miljoen subsidiegeld vanuit de Regio Deal van

het Rijk. De regeling geldt in de 14 Twentse gemeenten: Almelo,

Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo,

Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen,

Twenterand en Wierden.

Kijk voor de regelir\ op www.goudintwente.nl of op
www.creatievebroedplaatsentwente.nl.

Voor meer informatie neem contact op met aanjager creatieve broed-

plaatsen| reatievebroedplaatsentwente.nl

of mob.

Hof van Twente kiest

de ‘’Beste Buur’

 

Goed contact met de buren is goud waard. Met deze gedachte

organiseert Salut in samenwerking met Wonen Delden, Viverion

‚en gemeente Hof van Twente de 'Beste Buur Verkiezing’. De bes-

te buur levert een grote bijdrage aan de onderlinge sfeer in de

buurt. ledereen in de gemeente Hof van Twente kan zijn buur tot

11 september nomineren voor de 'Beste Buur’.

De ’Beste Buur’ is misschien iemand die een oogje in het zeil

houdt, vriendelijk is tegen de kinderen in de buurt of klaarstaat

wanneer er een klusje gedaan moet worden. Ofis het de buur die

ongemerkt veel voor de buurt doet zonder dat hij/zij in het mid-

der\mi staat en het verdient om gewaardeerd te worden. Of juist

degene die zorgt voor een vrolijke noot in de buurt.

  

Alle inwoners uit de gemeente Hof van Twente komen in aanmer-

king voor de ‘Beste Buur’. Inwoners kunnen tot 11 september een

bewoner uit hun buurt voordragen. Via het nominatieformulier op

de website www.salutwelzijn.nl/bestebuur kan diegene opgege-

ven worden. Een jury zal de bewoner die het meest deze titel ver-

dient uitkiezen. De uitreiking van de ‘Beste Buur Verkiezing’ vindt

plaats op burendag; zaterdag 26 september. De ‘Beste Buur

wordt door de burgemeester verrast en in het zonnetje gezet.

Meer weten? Bel Slut 0547-260053, oppNo

mail info@salutwelzijn.nl

x HS

} BUUR

VERKIEZING

Doet jouw buurman/urouw veel voor de straat of buur

Dan verdient hijzij tochde titel Beste Buur! Inschrijven

an tot en met urijdag 11 september 2020. Misschien zet

de burgermeester jouw buur op 26 september in het

zonnetje. Ga naar de wel

of bel met Salut 0547-

 



   
llen Nauta Dahlia’ fleurt schoolfeestpl op

Nieuwe dahliasoort geplant voor gemeentehuis

De dahlia die burgemeester Ellen Nauta vorig jaar doopte, staatin volle bloei

in de bloembakken voor het gemeentehuis. De bloem kreeg bij de doop de

naam ‘Ellen Nauta Dahlia'Èk…mde dahlia'en i trots op het
n Nauta’ op nog meer populariteit van deze

   

 

resultaat. Hij hoopt met d

bijzondere bloem.

_humaleur dohliakweker. Ook is hij penningmeester van dee dahlia is weer helemaal van nu. De bloem is erg populair en

ierdan de ander” …….#wu…
Burgemeester Ellen Nauta is er blij mee: “Ik

voel me zeer vereerd met zo'n prachtige bloem die naar mij genoemd is. Vorig jaar mocht ik de

dahlia dopen en nu staat de bloem vlak voor mijn raam te bloeien.”

    

 

De dahlia vraagt niet veel verzorging zagl_ “Het is een vrij makkelijke plant. Met
mest kun jeen beetje water, zon en zo of en toe wat le hele zomer tot aan de nachtvorst van

deze mooie bloemen genieten. Ik hoop dat nog meer mensen enthousiast worden over de dahlia

en zich aansluiten bij de Landelijke Dahliavereniging.”

 

 

Landelijke Dahliaverenigi

De Landelijke Dahliavereniging promoot al meer dan 100 jaar de dohlia. De vereniging is opge-

richt in 1909 en zowel professionele als amateurkwekers zijn lid. Een keer per jaar organiseert

de vereniging een landelijke dohliashow*. Tijdens de show wordt gestreden om de mooiste en

groofste dahlia en worden de nieuwste soorten gepresenteerd. De Ellen Nauta Dohlia is een

 

Vrijwilligersvacature

S°lut _,“"'á‘l;_5‚"”fi ;..M;3.uf'i.í‚.x'.n.„…..k.nd.‘..ru:.í:."d;.„f
© Dan s vrij iets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit i . Meer weten?

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS|

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

BEGELEIDER VOOR JONGEREN VRIENDENKRING HOF VAN TWENTE

Jij ziet het belang van vriend- Werkuren per week/maand

£.3‚„„bij jongeren en kan Een keer per maand. Uren afhankelijk van de gekozen
organiseren? activiteit.

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij bieden

Omschrijving vrijwilligerswerk Reis- en onkostenvergoeding, plezier, voldoening en

Jij gaat met een groep van maximaal 5 jongeren in de leef gezelligheid met jongeren. Begeleiding vanuit Salut.

tijd van 14 /m 17 jaar of 18 t/m 25 jaar eens per maand

een activiteit ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit: Doelstelling organisatie ĳ

naar het terras, film kijken, spelletje spelen of samen koken. Salut legt verbindingen. Tussen vragen en oplossingen,

Je begeleidt de eerste ontmoetingen en na verloop van tijd !ussen maatschappelijke initiatieven en fussen mensen

wordt bekeken of je je rol als vrijwilliger kan afbouwen. Bij onderling. Daar waar mensen vasfiluáaan of de weg niet
deze jongeren kan er sprake van een licht verstandelijke _ weten, bieden wij een helpende hand.

beperking of een vorm van aufisme zijn, geen (ernstige) ge- We adviseren, begeleiden of wijzen je de w

dragsproblemen. we daadkrachtig, mïu;äsnchf en altijd tijdelij
Ons werkterrein is breed. Je kunt bij ons ierecht met al je

Jouw profiel vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werL,

Je hebt affiniteit met jongeren en vindt het leuk om samen _ vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport. En

 

   

Dat doen

 

goede, stabiele soort die alle proeven heeff doorstaan.

* Of de dahliashow ditjaar doorgaat is nog maar de vraag vanwege het coronovirus.

\ WI zijn

hof van twente

2 SEPTEMBER 2020

 met hen activiteiten te organiseren.
 

zelfs voor vragen overi /en in onze gemeente.

 

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Kuipersweg 9, Ambt Delden

het kappen van twee bomen

Burg. Buijvoetsplein 16, Bentelo

het realiseren van 2 appartementen in een voormalig

19 augustus 2020

kinderdagverblijf 24 juli 2020

Ruimersdijk 52, Diepenheim

het bouwen van een erker 19 augustus 2020

Wolbertusstraat 9, Diepenheim

het kappen van een berk

Entersestraat 6, Goor

het kappen van een boom

endijk 19 Goor

het aanpassen van de bestaande kapconstructie en het plaatsen

van een dakopbouw 3 augustus 2020

20 augustus 2020

19 augustus 2020

  

 

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Kanaal ZZ 0, Ambt Delden

het bouwen van een woning met een bijgebouw,

ter inzage vandf zaterdag 22 augustus 2020 ‚ 3 oktober 2020

Steenmorsweg 4 in Diepenheim, Diepenheim

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf zaterdag 22 augustus 2020 3 oktober 2020

Herikerweg ong. (naast huisnr. 36), Markelo

het bouwen van een kinderopvang met bijgebouw en het aanleg-

gen van een uifit,

ter inzage vanaf donderdag 27 augustus 2020 _8 oktober 2020

Hos eâiik ong. (nabij huisnr. 12), Markelo

het plaatsen van een tijdelijke woonunit,

engage vanof donderag 27EN22 htî_oklobâr) 2020enheim: ong. (nal isnr. 3),

Markelo soweg ong l

het vervangen van een brug,

ter inzage vanaf donderdag 27 augustus 2020 8 oktober 2020

Ovinksweg 8, Markelo

het vergroten van een werktuigenberging,

ter inzage vanaf zaterdag 22 augustus 2020 _ 3 oktober 2020

Reactie tot

 

 

Verleende omgevingsvergunning

(uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Wilsonweg 35, Diepenheim

het veranderen van de inrichting,

ter inzage vanaf donderdag 3 september 2020 16 oktober 2020

 

 

Reactie tot

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 borosp

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

1e Zwolle. Ook kan beroep wrden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid mef 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 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 beslui]. 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 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 zou zijn, dan kunt u een

Verzoek om handhoving indiensn bij burgemsester en wethou-

ders. 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.

 

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe;

Deze beslissing maakt onderdeel uit van de voorbereiding op

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

beslissing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunni

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld.

 

 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Îiggen 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.

Aangevraagde vergunning/ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u in-

zíen°ep onze website HHps://www.hofvnug:wweme.nl/uc-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Ambt Delden

- Vergunning Twickelloop op 20 september 2020 (25-08-2020)

 Vergunning Toneelvoorste|ing “Grond van 3 1/m 28 september

2020, Lage Eschweg 3 (28-08-2020)

Markelo

- Vergunning voor het houden van een trainingsomloop op 5 sep-

temper 2020 aan de Holtdijk, Plasdijk en K?emmerweg in Mar-

kelo. In verband hiermee zal de Holtdijk, Plasdijk en Klemmer-

weg van 14.00 uur tot 20.30 uur edee|celĳk worden afgesloten

voor alle bestuurders in beide ricglmngen met uitzondering van

bestemmingsverkeer en alle hulpdiensten (06-08-2020]

 

Diepenheim

- Vergunning Heerlijcke Markt op 6 september 2020 In verband

hiermee zal de Hagen in Diepenheim, voor zover gelegen tus-

sen de Raadhuisstraat en de Kuimgaarden gesloten worden voor

alle bestuurders in beide richtingen op 6 september 2020 van

09.00 uur tot 18.00 uur.

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakies) kunnen belanghebbenden hierie-

gen schritelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Bij

spoedeisende kwesties kan gelijklijdig bij de Voorzieningenrech

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

  

  

 
basisregistratie personen (BRP)

Wanneer u gaat verhuizen bent v verplicht uw nieuwe adres bin-

nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-

nen. In amlìl 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

  

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben

dit niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de

verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid ge-

geven. Daarom heeft ons college besloten de volgende personen

uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar

het adres: onbekend.

 

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Datum  [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

26-08-2020 Onbekend 06-08-2020

26-08-2020 Onbekend 06-08-2020

26-08-2020 Onbekend 06-08-2020

26.08-2020 Onbekend 06-08-2020

26-08-2020 Onbekend 06-08-2020

26.08-2020 Onbekend 12082020

26-08-2020 Onbekend 12082020

26-08-2020 Onbekend 12:08:2020

26.08-2020 Onbekend 12082020

26.08-2020 Onbekend 12082020

26.08-2020 Onbekend 12082020

26.08-2020 Onbekend 12082020

26-08-2020 Onbekend 12082020     
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


