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Telefonisch maakt u een afspraakvia 0547-858585.

Storingsne Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

 

4november

2020

De medewerkers die v hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdworsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/mi
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Openingstijden Milieupark

« Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur

« Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

huis … voor:

eI Maandog; 12.00- 19.30 wur e

f Onsieg 0200-1700 r
E E Woen: 09:00- 17.00 wur Dit nummer is alleen buiten kontoortijden bereik-

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

WhatsAppremmer Vrijdag 09.00- 13.00 wur geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

U K eroord drukriool of bomen op de weg. Let op!

EE Afspraak maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

worwhofvonwend.nl, (ussen 09.00 en 12.00wwr) n oP opze webse nline eencfsprook meken __over corona of maatregelen omtrent
* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Bodemsaneringswerkzaamheden

 
Grootholdsweg Bentelo

Projecibureau BAS start n de week van 9 november met bodem-

saneringswerkzaamheden aan de Grootholdsweg in Bentelo. De

werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren.

Tijdens de saneringswerkzaamheden zal de Grootholdsweg ge-

deeltelijk voor het verkeer afgesloten zijn.

Omwonenden worden door het projectbureau per brief geïnfor-

meerd.
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WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

 

 

Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons.

Bij verpakkingen mag veel, maar ietalles. H i goed om te weten dat

hetalleen om eenmalige vrpakkingen gaat e dat deze eeg moeten zjn

o maken we samen de recycling mogelij van deze belangrjke grondstoffen. 

 TWSTE.

‚gezond n fris

Úten

    
Koop geen adverten

 
gemeentegids

Wij krijgen meldingen dat organisaties en bedrijven in onze ge-

meente zijn benaderd door een bedrijf dat zogenaamd adverten-

ties verkoopt voor de gemeentegids. Deze verkopers zeggen dat ze

namens de gemeente werken. Ze bieden een advertentie aan in de

gemeentegids voor 195 euro exclusief BTW.

Dit bedrijf werkt niet voor de gemeentel De gemeente geeft al sinds

2014/2015 geen gemeentegids meer uit. Advies is om niet met

deze verkopers in zee te gaan.

“ LET OP!q

Week van de Pleegzorg:

28 oktober tot en met 4 november 
Afgelopen week was de week van de Pleegzorg. In deze week

vroeg stichting Jarabee aandacht hiervoor. Niet verwonderlijk

dat juist nu in coronatijd en de halve lock down die aandacht

harder nodig is dan ooit. Want er zijn meer mensen nodig om

een kind zo fhuis mogelijk te laten opgroeien. Aandacht voor

een veilig thuis is nog nooit zo belangrijk geweest.

 

ledereen in Twente is nodig om kinderen een veilig thuis te bie-

den. Vraagt v zich ook af hoe een 'gemiddeld' pleeggezin er-

itziet? Net als u en ik. Gewone mensen. Maar wel mensen die

stevig in hun schoenen staan en het kind positief benaderen.

Mensen die een kind rust, reinheid en regelmaat kunnen bieden,

al is het maar tijdelijk. Het belangrijkste is dat zij iets willen be-

tekenen voor een kind. Momenteel bieden 611 pleeggezinnen

in Twente pleegzorg aan 710 kinderen. Dankzij hun aandacht,

ondersteuning en geduld kan het kind zijn wie hij of zij is. Dit

geeft het kind zelfvertrouwen

 

Misschien is pleegzorg ook een idee voor u? Neem dan voor

meer informatie contact op met de stichting Jarabee. Aanmelden

of informatie vragen kan via: pleegouders@jarabee.nl.

DTEaTIn

EAI

  Geldprobleme

Bezorgd over uw baan en uw inkomen? Dreigt u in geldproble-

men te komen? Het kan iedereen overkomen. Zeker nu, kunt u

door de coronamaatregelen zomaar geconfronteerd worden met

geldproblemen. Ook vóór de coronacrisis had 1 op de 5 Neder-

landers geldzorgen. Gelukkig zijn er organisaties en mensen die

u kunnen en willen helpen. In Hof van Twente kunt u terecht
 

 sorganisatie Salut, Rozenstraat 2A in Goor of Averink-

straat 30 in Delden. Telefoon: 0547-26 00 53.

- Stadsbank in Enschede, telefoon: 088-766 3666 of mail naar:

info@stadsbankoostnederland.nl. Op deze website vind u een

aanmeldingsformu

- De gemeente Hof van Twente.

Stuur een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl

Bellen kan ook: 0547-858585

 

Wacht niet te lang met hulp zoeken als u in de problemen raakt. Dat voorkomt dat u meer schulden krijgt. Onze medewerkers helpen u

graag met het zoeken naar de oplossing. U had het nef goed voor elkaar. Een nukurencontract dat aan het eind van de maand een prima

salaris opleverde. Een tijdelijk contract met zicht op verlenging en misschien wel een vaste aanstelling. Een mooie vaste baan waardoor u

af en toe al dacht aan hoe het zou zijn om met pensioen te gaan.

Op losse schroeven

Maar de coronacrisis zet alles op losse schroeven. Veel bedrijven en organisaties komen in de problemen. Uw werkgever heeft daarom

misschien voorlopig geen werk meer voor v De baas kondigt een ontslagronde aan. Of hij zegf: “U kunt blijven, maar dat betekent wel

10 procent salaris inleveren”.

Goed op de hoogte

In deze onzekere periode is het belangrijk dat u goed weet wat uw rechten en plichten zijn als werknemer.

Op de website: www.komuitjeschuld.nl vindt u daarover informatie. Maar zorg ook dat u goed weet hoe u er qua geld voor staat.

Hebt u reserves? Staat u vaker rood dan eerst? Moet u maatregelen nemen?

Geldfit-test

Wilt u snel en eenvoudig weten hoe u er financieel voor staat? Doe dan de test op www.geldfit.nl. Hebt u de test ingevuld? Dan wordt gelijk

duidelijk hoe u er voor staat. Als blijkt dat u problemen hebt kunt natuurlijk altijd terecht bij de hierboven genoemde adressen. Wacht daar

niet te lang mee. En voorkom dat u verder in de schulden raakt. Er i altijd een oplossing te vinden.

Kom helpen bij het stemburea

Alleen of samen met uw clubgenoten

Gemeente Hof van Twente is op zoek naar stembureaumedewerkers en tellers voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021

Vanwege de coronamaatregelen zijn er extra mensen nodig op de stembureaus. De gemeente zoekt inwoners die aan de slag willen gaan

als lid van het stembureau en die op 18 maart mee willen helpen met de centrale telling van de stemmen. Dit laatste is onder voorbehoud,

omdat centrale stemopneming mogelijk niet zal worden toegestaan vanwege coronamaatregelen.

 

Een kijkje in de keuken

Bent u maatschappelijk betrokken? Heeft u altijd al eens willen weten wat er allemaal bij verkiezingen komt kijken? En wilt u een extra

zakcentje verdienen? Meldt u dan aan als stembureau lid of teller. Aanmelden kan vanaf 18 jaar.

De verkiezingsdag

De stembureaus gaan open op 17 maart om 07.30 uur. Gedurende de dag wisselen de stembureauleden elkaaraf volgens een rooster tot

de sluiting om 21.00 uur. Het is secuur werk, maar er is ook tijd voor gezelligheid. Na de sluiting tellen de stembureauleden samen alle

stemmen per partij. Als centrale telling wordt toegestaan, worden op donderdag 18 maart de voorkeursstemmen geteld.

Wij zoeken

We zoeken stembureauleden en tellers vanaf 18 jaar die stressbestendig, representatief, enthousiast en behulpzaam zijn. U moet zelf kies-

gerechtigd zijn voor een Tweede Kamerverkiezing. En u moet bereid zijn om een elearning te volgen en op 17 maart of 18 maart de hele

dag beschikbaar zijn. Het spreekt voor zich dat u fysiek in staat moef zijn om een lange dag op hef stembureau te zitten. Er staat natuurlijk

een leuke vergoeding tegenover.

De clubkas spekken

Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel worden bij deze ook uitgenodigd om zich aan te melden om een stembureau te

bemensen. Een stembureau bestaat uit 8 mensen die moeten voldoen aan de hiervoor genoemde eisen. De vergoeding wordt dan beschik-

baar gesteld aan de vereniging of stichting.

Corona

De veriezing word! oronaproof georgoniserd. Viiheid oo voorop. Mocht w It een isieogroep behoren, dan i ht weliht goed
uzelf a te vragen of deze ro| wat voor v is. Ondanks hef coronaproof maken, komen er gedurende die dag natuurlijk veel mensen langs in

het stembureau, Het is wellicht goed u af te vragen hoe u zich daar dan bij voelt voordat u zich aanmeldt.

Aanmelden

Aanmelden kan via https://hofvantwente.mijnverkiezing.nl

Voor het aanmelden van verenigingen en stichtingen kunt u contact opnemen met team Burgerzaken.

Vragen

Als u vragen hebt over de werkzaamheden als stembureau lid of teler, neem dan contact op met team Burgerzaken of stel uw vraag via

info@hofvantwente.nl. Als u al eerder als stembureau ld of tller bij een verkiezing hebt geholpen, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden

U wordt persoonlijk benaderd

MIJN IDEE VOOR EEN TRUI!
De trui-ontwerpwedstrijd is weer

 
 

1 Maak het mooiste ontwerp en win jouw ontwerp Naam:

gestart! ap en trui voor de hele Kist veetij

Voor het 6e jaar worden kinderen van groep 3 t/m 6 gevraagd om

een tekening te maken voor een warme frui. De hele maand novem-

ber mogen kinderen aan de slag met de tekenopdracht: Energie

besparen? Natuurlijk! Oftewel: waar denk jij aan bij energie en na-

tuur? De mooiste truiontwerpen worden afgedrukt op een echte trui

voor de hele klas. Met deze actie wordt jaarlijks aandacht gevraagd

voor het belang van energie besparen. Elke graad op de verwar-

ming minder, scheelt 5% op de energierekening. Daarom: doe eerst

een frui aan voor u de verwarming aan zet! Energie besparen is

leuk! En helemaal als dat in uw eigen, originele warme trui is!
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Kijk voor inspiratie van eerdere winnende ontwerpen op

www.warmetruien.nl. Deze actie wordt uitgevoerd door HofPower,

het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en techniek.

Vragen? Neem contact op met|

info@hofpower.nl of

everwarming 1 groo lge,bespoartl gauw S energe

enu dr het Symboolvan aarem een ondelke wame
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Hof van Twente start met

uitvoering Hof Beweegakkoor

 

Afgelopen jaar is het Lokaal Sportakkoord in Hof van Twente ge-

naamd het ‘Hof Beweegakkoord' ontwikkeld. Eind maart stond

een startbijeenkomst gepland waarbij alle betrokken partijen het

akkoord zouden ondertekenen en van start zouden gaan met de uit-

voering van alle actiepunten. Door de uitbraak van het coronavirus

kon di niet doorgaan. Door de recente ontwikkelingen rondom het

coronavirus hebben we nu besloten om geen startbijeenkomst meer

te organiseren en te kijken hoe we van start kunnen gaan

Binnen het Hof Beweegakkoord zijn verschillende actiepunten ont-

wikkeld om meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen.

Hiervoor stelt het Ministerie van VWS per gemeente een budgef be-

schikbaar. In eerste instantie voor de jaren 2020 en 2021, maar nu

ook voor een extra jaar in 2022. In de gemeente Hof van Twente

hebben verschillende partijen in werkgroepen bepaald waar dit

budget aan wordt besteed. Zo wordt er onder andere ingezet op

bekendheid met het sport en beweegaanbod in de gemeente voor

diverse doelgroepen, kennismaking door jeugd met sport- en be-

weegaanbieders en het organiseren van netwerkbijeenkomsten en

kennisuiwisseling voor sportaanbieders.

 

 

Ondersteuning sportverenigingen

Door het corongvirus en de bijbehorende maatregelen wachten we

met het opstarten van een groot deel van de actiepunten. Wel gaan

we van start met twee acties om sport- en beweegaanbieders in de

gemeente te ondersteunen. Juist nu kunnen zij een extra steuntje in

de rug gebruiken!

 

Als eerste actie hebben alle sporlverenigingen in de gemeente ofgelo-

pen week een vragenlijst ontvangen om de ondersteuningsbehoefften

op te halen. Deze behoeften zullen gekoppeld worden aan de ver-

schillende workshops, begeleidingstrajecten, bijscholingen en trainin-

gen die vanuit het Hof Beweegakkoord beschikbaar zíjn. Doel hier-

van is om de sportverenigingen te ondersteunen en/of te versterken.

Als tweede actie maken we op Linkedin een groep aan voor alle

sportaanbieders in de gemeente. Dit dient als platform om on-

derling kennis en ervaringen uit te wisselen. Alle geïnteresseerde

sporiaanbieders in de gemeente kunnen zich aanmelden bij de

Lnkedin groep 'Hof Beweegakkoord’. Op deze pagina kan iedere

sportaanbieder een vraag stellen of ervaring delen. Nu met alle

coronamaatregelen extra fijn om elkaar te helpen en adviseren.

Coördinator Hof Beweegakkoord

Met de start van de uitvoering van het Hof Beweegakkoord geeft

sponformateur Catharina Muiders het stokje over aan buurtsport-

coach Hij is coördinator van de vivoering van het

Hof Beweegakkoord en is het eerste aanspreekpuntvoor alle vragen

Contact over het Hof Beweegakkoord of vragenlijst

Bent u benieuwd naar het Hof beweegakkoord? Kijk dan op de web-

site _ https://sportengemeenten.nl/sportakkoord/Hofvan-Twente-

Sportakkoord.pdf. Heeft u als sportvereniging geen vragenlijst

ontvangen of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact

op meNi sporokkoord@hofvoriwente nì

Werkzaamheden algemene

begraafplaatsen Hof van Twente

 
Dit najaar gaat de gemeente groot onderhoud doen op de alge-

mene begraafplaasen in Hof van Twente. We gaan op de begradf:

plaatsen Diepenheim, Goor en Markelo een gedeele van de paden

verbeteren. Dit doen we om de begraafplaals beter toegankelijk 1e

maken voor bezoekers die niet goed kunnen lopen.

Daarnaast gaan we op de algemene begraafplaats in Goor een

dode haag vervangen voor een nieuwe haag. Op de begraaf-

plaats in Markelo leggen we een aantal nieuwe rijen graven aan.

Door de werkzaamheden kan het zijn dat sommige graven tijdelijk

niet goed bereikbaar zijn. Als e medewerkers op de begraafplaats

bezig zijn kunnen zíj v helpen als er vragen zijn

oo ragen oer de werkzaonieden knt 1 belene
beheerder algemene begraafplaatsen Hof van Twente, Tele-

eenummerNs 0527 856565

Fietsverlichting aan, daar kun je

mee thuis komen

 

De dagen worden weer korter. Tijd om uw fietsverlichting te checken!

Zonder fietsverlichting bent u slecht zichtbaar voor het andere ver-

keer en kunt v zelf ook minder goed zien. Zorg dat u goed opvalt

in het donker! Voor meer info:

https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/fietsverlichting

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Almelosestraat 11, Ambt Delden

het kappen van bomen

Slaghekkenweg 3b, Bentelo

het Kappen van drie eiken

Greekerinckskamp 30, Delden

het kappen van een boom

Esweg 4, Diepenheim

het bouwen van een woning 22 oktober 2020

Lindelaan ongenummerd (t.h.v. huisnummer 35),

Diepenheim

het kappen van een linde boom

Dammaten ongenummerd, Goor

20 oktober 2020

21 oktober 2020

26 oktober 2020

26 oktober 2020

 

het bouwen van een assemblage hal 24 oktober 2020

Kloosterlaan 27, Goor

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan 20 oktober 2020

Wielewaalstraat 15, Goor

hef vervangen van een draagmuur door een ijzeren

draagconstructie 20 oktober 2020

Beukenlaantje 3a, Markelo

het kappen van een eik 22 oktober 2020

Burgemeester Korthals Alteslaan 19, Markelo

het bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage

19 oktober 2020

  senseweg 189, Markelo

het bouwen van een tuinkamer 19 oktober 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Schuttenweg 9, Ambt Delden

het tijdelijk plaatsen van een woonunit en het tijdelijk aanleggen

van een uitril, ter inzage vanaf dinsdag 27 oktober 2020

8 december 2020

Burg. Buijvoetsplein 16, Bentelo

het realiseren van 2 appartementen in een voormalig kinderdag-

verblijf,ter inzage vanaf dinsdag 27 oktober 2020

8 december 2020

De Kolk ongenummerd, Delden

het kappen van twee Valse Christusdoorn, ter inzage vanaf zater-

dag 24 oktober 2020, herplantverplichting _ 5 december 2020

Hooi-esch 3, Delden

het bouwen van een aanbouw aan de woning, ter inzage vanaf

zaterdag 24 oktober 2020 5 december 2020

Anjerstraat 48, Goor

het verplaatsen van een uitrit, ter inzage vanaf zaterdag 24

oktober 2020 5 december 2020

Enterseweg 1, Goor

het bouwen van een opslaghal, ter inzage vanaf donderdag

1 oktober 2020 12 november 2020

Irisstraat ongenummerd, Goor

het verplaatsen van een uitrit,

ter inzage vandf zaterdag 24 oktober 2020 5 december 2020

Haaksbergerstraat ób, Hengevelde

het kappen van elf eiken, ter inzage vanaf dinsdag 27 oktober

2020, herplantverplichting 8 december 2020

Als u wilt reageren, zie informat

Verzoek om handhaving

Suetersweg 8, Bentelo

het vergroten van de stal

Klavermaten 27, Goor

het starten van een autoschadeherstelbedrijf

 

 

Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrif 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 kan direct 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 besluiten die zijn voorbereid met 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 v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af-

spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen

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 be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhavi

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 handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

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

ning. 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 treff. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld

 

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak

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

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

gen of telefonisch met 0547-858585.

  

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag.

 

  

   

 

 

 

   

www.hofvantwente.nl

 

 

 

Vrijwilligersvacature  

Wil je graag ervaring

, andere mensen ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?

S° U e Denis vrijwiligerswerkiets voor jou!

Ondemaandevn:aìurekslechfseenvom!weuifun:mímeonkMeer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

VRIJWILLIGER RESPIJTZORG

Wil jj je i als vrijwilli Jat de

do£r’;vnnhuudiorùaunvdkunhoudon? Dunü

Ïjdiegenedie wij zoeken!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Eens per week twee à drie uur de zorg overnemen van mantelzor-

gers die langdurig en/ of intensief zorgen voor een naaste. Door

jouw inzet als vrijwilliger kan de mantelzorger de zorg langer vok

EE EEe E

ijtzorg horen geen zorgtaken maar gezelligheid en gezelschap.

Ëe activiteiten variëren van wandelen, een spelletje, fietsen, ge-

zellig kletsen of een luisterend oor. Afhankelijk van jouw wensen,

mogelijkheden en beschikbaarheid zoeken we een Lulpvruag die

bij jou past.

 

 

Jouw profiel

Je bent zorgzaam en hebt affiniteit met mantelzorg. Bent geduk

dig, beschikt over inlevingsvermogen en je wilt graag iets beteke-

nen voor een ander.

Werkuren per week/maand

Gemiddeld twee à drie uur per week.

 

SAS

saluUL.

iligersfunctie die voldoening en plezier biedt onder

begeleiding van de coördinator van welzijnsorganisatie Salut.

De mogel ìheid om je op dit vakgebied te oriënteren en je

persoonlijke vaardigheden te vergroten. Jaarlijks aanbod van

workshops en frainingen. Reiskostenvergoeding en een VOG

(Verklaring Omtrent Gedrag).

   

  

Doelstelling organisatie

Salut is een professionele organisatie die zich inzet voor alle

inwoners van Hof van Twente. Met als doel hun welzijn te ver-

beferen. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze vrijwilli-

gers. We ondersteunen individuen en het collectief waarbij onze

actieve aandacht vooral uitgaat naar mensen in een kwetsbare

positie. Salut gelooft in de kracht van het menselijke contact. In

persoonlijke gesprekken, in het bieden van een luisterend oor, in

echt meedenken met de ander. Onze inzet is gericht op zelfred-

zaamheid waar mogelijk werken we samen met andere partijen.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

inzien op onze websi

https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Delden

-Drank- en Horecavergunning, Gall & Gall, Kortestraat 11 (26-

10-2020)

- Standplaatsvergunning voor de verkoop van friet en aanverwan-

te etenswaren op elke woensdag t/m zondag in de periode van

28 oktober i/m 31 december 2020 (29-10-2020]

Markelo

- Verklaring van geen bezwaar opstijgen met een paramotor voor

onbepaalde tijd, Grotegoorsdijk a (28-10-2020]

Stookontheffing

De volgende ontheffing is onder het opleggen van voorschriften,

verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten

een inrichting:

- Oude Haaksbergerweg 4 in Diepenheim 1-11-2020 tot

1-11-2022 (28-10-2020]

Verkeersbesluiten

- Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeer-

plaats met kenteken aan de Pellehof in Hengevelde (30-10-2020}

- Verkeersbesluit tot het opheffen van een gehandicaptenparkeer-

plaats aan de Markt in Delden [4 november)

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakies) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schrifelij bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan gelijkijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

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

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

nen. In artikel 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 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

uitte schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar

het adres: onbekend.

      

 

  

  

  

  

 

Datum | Naam Inschrijving [Datum

besluit op het adres | ingang adres

2710:2020 Onbekend _ [23-09:2020

27.10:2020 Onbekend _ [23-09:2020

27.10:2020 Onbekend _ |14102020

27.10:2020 Onbekend _ |14102020    

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


