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HOFNIEUWS

Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585

Storingsnummer gemeente Hof van Twente

De medewerkers die v hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Openingstijden Milieupark:

voor: Voor spoedzaken in de openbare ruïnie buten de

ET Maandog 12.00- 19.30 wur kantoorijden van de gemeente kunt u bellen naar:

EneieeHO Dinsdeg 0900-17 00 w eTelefoonnummer: 0547 - 85 85 85 /oensdag 09.00 - 17.00 uur Dit nummeris alleen buiten kantoortijden bereik-

E E E Donderdog 09.00-13.00 wur baar en alleen voer spoedzaken in de leeforr

Ai vijdog 09.00-13.00 wur geving. Denk aa een gevearlijk get ìn de weg,

U krijgt antwoord binnen 24 w drukriool of bomen op de weg. Let op!

Afspraak maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

U kunt ook chatten met de gemeente via:

veww hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 wur)

U kunt op onze website online een afspraak maken

via www.hofvantwente.nl/afspraak.
corona!

over corona of maatregelen omtrent

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 09.00 tof 16.30 wur

# Zaerdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Bezorgd over uw baan en uw inkomen? Dreigt u in

geldproblemen te komen? Het kan iedereen overko-

men. Zeker nu, kunt u door de coronamaatregelen

zomaar geconfronteerd worden met geldproblemen.

Ook vóór de coronacrisis had 1 op de 5 Nederlanders

Idzorgen. Gelukkig zijn er organisaties en mensen

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

u terecht bij

 

 

- Welzijnsorganisatie Salut, Rozenstraat 2A in Goor of

Averinkstraat 30 in Delden

Telefoon: 0547 - 26 00 53.

- De Stadsbank in Enschede, telefoon: 088-766 3666

  
Op deze website vind u een aanmeldingsfor:

- De gemeente Hof van Twente. Stuur een mail naar:

werkeninkomen@hofvantwente.nl.

Bellen kan ook: 0547 - 858585

Wacht niette lang met hulp zoeken als u in de problemen raakt. Dat

voorkomt dat u meer schulden kri/gì Onze medewerkers helpen u
graag met het zoeken naar de oplossing.

U had het net goed voor elkaar. Een nulurencontract dat aan

het eind van de maand een prima saloris opleverde. Een tijdelijk

contract met zicht op verlenging en misschien wel een vaste aan-

stelling. Een mooie vaste baan waardoor v 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 bedrij.

ven en organisaties komen in de problemen. Uw werkgever heef

daarom misschien voorlopig geen werk meer voor u. De baas

kondigt een ontslagronde aan. Of hij zegt: “U kunt blijven, maar

dat betekent wel 1Ô 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 reser-

ves? 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 Geldfit.nl. Hebt u de test ingevuld? Dan wordt

Ëe\îik duidelîlk hoe u er voor staat. Als blijkt dat u problemen hebt
unt natuurlijk alijd terecht bij de hierboven genoemde adressen

Wacht daar niet te lang mee. En voorkom dat u verder in de schul-

den raakt. Er is altijd een oplossing te vinden.

De gemeente Hof van Twente werkt op dit moment

aan de verbetering van het deel van de website dat

gaat over het sociaal domein. Onder het sociaal do-

mein vallen onder meer de volgende zaken:

e Zorg

WMO

« Werk & Inkomen

We werken aan een nieuwe indeling en nieuwe teksten voor dit

deel van de website, met als doel: verbetering van onze dienstver-

lening aan de inwoners van de Hof.

 

Wij willen deze taak graag uitvoeren samen met u als inwoner.

We willen daarom een klankbordgroep vormen van 15 inwoners

die we vragen kritisch mee te kijken naar onze ontwerpen voor de

indeling van de website en naar de teksten. Aan u de vraag wat

u daar goed aan vindt en wat eventueel beter kan. Als gebruiker

van de website kunt u ons belangrijke informatie geven.
 

W willen graag dat elke leeftijdsgroep zoveel mogelijk vertegen-

woordigd 2 in deze klankbordgroep

U doet het natuurlijk niet voor niets. Ten eerste helpt u uw mede

Hof van Twenteinwoners om een betere aansluiting tussen ge-

meente en inwoners te bereiken. En na afloop van de drie vra-

genronden staat een leuke attentie voor v klaar.

Wat vragen we van u:

Tijd

. Redelijk snel kunnen reageren

- Dat u de beschikking hebt over internet en email

. Dat u telefonisch beschikbaar bent voor enkele mogelijke aanvul-

lende vragen

Vertrouwelijkheid

Is u zich aanmeldt voor deelnome aan deze klankbordgroep geeft

de afdeling communicatie uw naam, e-mailadres en telefoonnum-

mer door aan de onderzoeker die de klankbordgroep begeleidt

van onderzoeksbureau Emcuview uit Delden]

)oor uw aanmelding geeft u daarvoor toestemming.

We werken alleen digitaal. U ontmoet de andere deelnemers van

de klankbordgroep dus niet. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om

met de fisgevens die u aan ons verstrekt. We gebruiken uw infor-
matie alleen voor de verbetering van onze dienstverlening.

Planning

We willen graag een eerste raadpleging van de klankbordgroep

plannen in de tweede/derde week van Secember. Daorma volgen

er nog maximaal twee in het eerste kwartaal van 2021.

Vragen?

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen mer_
van de afdeling communicatie, Zijis te bereiken per mal

hofvantwente.nl of telefonisch:

Opgave

Wilt u meedoen aan deze klankbordgroep?

Dan kunt v (liefst voor 5 december aanstaande)

een mail sturen naar: communicatie@hofvantwente.nl

Al vast heel hartelijk dank voor uw reactie!

 

  
 

Werkdagen: ma-di-do-vr

Wist u dat u mel 

neer u een foto meestuurt. Als u een ter:

verzoeken wij u ook uw emailadres e

nummer hiervoor

Algemeen telefoonnummer gemeente: 0547-858585

 

  

  

WIJKBEHEER

Jij en wij(k) aau zet!

“ ijkrogisseur voor de kernen Goorn Mrkelo onhet
tengep da iiskemenNeen

gen, van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte

lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? Het i voor ons prettig wan-

koppeling wilt ontvangen dan

te vermelden. Het WhatsApp-

/

‘Jij en wij(k) aan zet!

   

  

  

  

*Ei wijkrogissour voor de kernen Bentele, Delden,
iepenheim, Hengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort

.Fi:technisch wijkbeheerder voor de hele Hof van Twente
Jerkdagen: ma-di-wo-do

 

Boomfeestdag 2020

toch een beetje de Boomfeestdag gevierd en
 

van het fruit genieten. 
Helaas geen landelijke Boomfeestdag in maart. Maar op woensdag 18 november hebben we

ijn e bij een aantal scholen fruitbomen geplant.

Het hema dit jaar was ‘bomen geven energie. De scholen kregen een schep en boomverzor:

gingskaart als aandenken. Als de kinderen de jonge bomen goed verzorgen kunnen ze later  
 

Gemeente Hof van Twente doet actief mee aan de week van de afvalvermindering. In de week van 21 tot 29 no-

vember brengen we op onze social media manieren om minder afval te krijgen onder de aandacht. Het beste afval

is immers afval dat niet wordt geproduceerd. Wethouder Harry Scholter
 

“Nerbeter de wereld en begin bij jezelf,

daarom is het goed om regelmatig stil te staan bij de vraag hoe kan ik mijn hoeveelheid afval verminderen”’. Soms
 

zit het hele kleine 

gen. Deze week plaatsen we elke dag een tip of prijsvraag op onze social media.

Voor meer informatie zie onze website: www.hofvantwente.nl/nieuws en social media kanalen

 

 
  

  

Het voorlopige ontwerp voor de inrichting van woning-

bouwlocatie De Marke II fase 2 in Hengevelde is klaar.

Op dit moment wordt lure voor het bouwrijp

maken van de 2e fase voorbereid. Het bouwrijp maken

begint naar verwachting begin februari 2021 en is, als

alles meezit eind april klaar. De tekeningen voor de in-

richting zijn te vinden op de website van de gemeente.

In De Marke I fase 2 kunnen ongeveer 69 woningen

worden gebouwd. Dit plan biedt de kern Hengevelde

voor de komende jaren voldoende mogelijkheden om

de vraag naar woningen op te vangen.

 

Bouwrijp maken 2e fase

Het ontwerp voor het bouwrijp maken van De Marke II is klaar. In

de afgelopen maanden zijn verschillende onderzoeken gedaan.

De grondwaterstanden zijn in kaart gebracht. Ook is het gebied

ingemeten en is het onwerp technisch verder uitgewerkt. De proce-

dures die doorlopen moeten worden zijn gestart. Binnenkort volgt

de aanbesteding voor het bouwrijp maken. De verwachting is dat

begin februari 2021 de aannemer aan de slag kan. Begin mei kun-

nen geïnteresseerden waarschrjnlijk al beginnen met het bouwen

van woningen. Hierover volgt later meer informatie.

Maatregelen bouwverkeer

Het bouwverkeer voor De Marke II zal worden omgeleid. Er

wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd met het bouwrijp

maken 2e fase.

Het verkeer kan via de Needsestraat, Janninksweg en de nieuwe

ontluitngsweg het bouwplan bereiken Hiermee wordt overlast door

bouwverkeer in de kern zoveel mogelijk voorkomen.

Voorlopig ontwerp

De tekeningen met de voorlopige ontwerpen voor het bouwrijp ma-

ken, zijn in te zien op de website van de gemeente:

www.hofvantwente.nl. Een reactie sturen kan tot uiterlijk 8 december

2020.

itgifte

van de kavels begint na het bouwrijp maken. Dat zal waar-
 

De uitgi

schijnlijk in mei 2021 zijn. Hierover volgt later meer informatie. Ac-

tuele informatie over dit plan is ook te vinden op de website van de

gemeente.

maken le fase

De planning is om De Marke |II fase 1 n de tweede helft van 2021

woonrijp te maken. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort

gestart. Te zijner tijd zal óók hiervoor een ontwerp ter inzage wor-

‘den gelegd. Hierover volgt in de loop van 2021 meer informatie.

Meer informatie

Contactpersoon is de projectleider uitvoerinMtijdens
kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer k of per

emeil opHP ofvenwerie.nl

 

 

De Stadspomp op de Markt in Delden is na dertig jaar

‘weer toe aan een opknapbeurt. Het college van burge-

meester en wethouders heeft hiervoor inmiddels geld

beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden in

het voorjaar van 2021 uitgevoerd, op basis van een

inspectierapport van Monumentenwacht Oost, waar-

in het benodigde herstelwerk staat omschreven. Dit

betreft vooral schilderwerkzaamheden, voegherstel-

werk en ook de binnenzijde van de constructie wordt

behandeld. Momenteel wordt eveneens een meer-

iaren-onderhoudsplan opgesteld om het benodigde

groot onderhoud ook voor de toekomst goed in beeld

te hebben. Wethouder Harry Scholten zegt: “De stads-

pomp is een sieraad in het centrum van Delden, dat

door veel inwoners wordt gewaardeerd. Na de res-

tauratie kan dit Rijksmonument weer lange tijd mee’”.

De graaf van Twickel, het Historisch Centrum Hof van Twente, Ver-

eniging Heemkunde Ambten Stad Delden en de Stichting Delden

terug Naar Toen, hebben de gemeente, eigenaar van de pomp,

eerder verzocht dit rijksmonument te restaureren. In een brief aan

het college schreven zij dat de pomp inmiddels 125 jaar bestaat

en hard toe is aan een opknapbeurt. In 2018 werd de stadspomp

uitgeroepen tot 'Pronkstuk van Delden’.

De pomp werd in 1894 is op de Morkt in Delden geplaatst als

dank…HDe teket op de plaqvelke Iuidr'Dankbare hulde van het bestuur en de burgers van Stad Delden

er
‘hem in de gemeente aangelegde waterleiding nov. 1894'

Los-en-lekker-leed

kan jouw yoghurtb

bij het plastic

 

   
Jouw piaste verpakingen bikies

n drnkoaken zin waarsevel

verpakgen een tweeda leven

rigen Dus sm schud, k en

r hetlaastork

ze plten goozeosn e goede

bok f zak Zo i zerecyeidaan

Met el
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eeydkiaen

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de start van de bo-

demsaneringswerkzaamheden van de wegberm aan de Oude

Borculoseweg in Diepenheim verplaatst naar 14 december.

Dit in verband met de gewijzigde planning van de aannemer.

 
 



I AE

Wil je graag ervaring op-

, andere mensen ont-

moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben of je inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod, Meer jn,

nl, bel 0547:260053,upp…JCEvEE

NOODHULPTEAMLID Rode

Weet jij de rust te bewaren i

als de nood hoog is? Kruis

 

Omschrijving vrijwilligerswerk

Als er een ramp of criss plaatsvindt dan sta ji, als lid van het

Noodhulpfeam samen met het ambulancepersoneel en andere

medische professionals klaar om hulp te bieden aan gefroffenen

Samen met je Noodhulpfeamleden zorg jij voor hef inrichten van

de verzorglocatie, het opvangen van lichigewonde slachtoffers en

voer je eerste hulp handelingen uit

Jouw profiel

* Je beschikt over eigen vervoer en hebt minimaal 1 jaar ervaring

En

« Je bent stressbestendig en beschikt over incasseringsvermogen;

« Je komt direct in actie als er iels gebeurt en bent niet bang om

verantwoordelijkheid te nemen:

* Je bent een echte, teamspeler, flexibel en sterk in communiceren;

« Je bent bereid om frainingen Ie volgen en 32 wur per jaar mee

te draaien in eerstehulpverlening bij groe evenementen, om je

vaardigheden op peil te houden.

 

Werkuren per week/maand

4 tot 6 wur per week.

Wij bieden

© Zinvol en verantwoordelijk vrijwiligerswerk, jj maakt het verschil

© Relevante opleidingen en frainingen om je goed voor e bereiden

op noodsituaties;

© De kans om ervaring en contacten op te doen in een Noodhulp

organisatie;

© Een vergoeding van gemaakte reïskosten.

Doelstelling organisati

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek

Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen

  

  

    

opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich

mei passie inzelten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven

grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit,
 

Snafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Samen maken we een verschil!

 

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Rapperdsweg 6, Ambt Delden
het wijzigen van het gebruik 4 november 2020

Schoneveldsweg 9, Ambt Delden

16 november 2020

het kappen van een ik

Twickelerweg 2, Ambt Delden

het bouwen van een machineberging

Eschweg 10, Bentelo

het bouwen van een bedrijfswoning

Brinkweg 26, Delden

het wijzigen van de voorgevel van een woning 10 november 2020

De Mors 3, Delden

het bouwen van twee bergingen

Sanderij 19 en 20, Belden

het bouwen van een carport

Hengevelderweg2, Diepenheim

het kgppen van bomen

D.J.Bunschotenstraat 2, Goor

hef oprichten van een tijdelijkesportschool _ 4 november 2020

Markeloseweg ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning 3 november 2020

Markeloseweg ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitrit 10 november 2020

Grotestraat 2, Markelo

het maken van een doorbraak in een muur op de begane grond

van de Kaasfabriek 11 november 2020

Potdijk ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit

2 november 2020

23 oktober 2020

11 november 2020

5 november 2020

13 november 2020

13 november 2020

Verleende omgevingsvergunning

(regulier)

 

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Blokstegenweg d, Ambt Delden

het bouwen van een woning met bijgebouw,

ter inzage vanaf vrijdag 13 november 2020 25 december 2020

De Helie 33, Delden

het kappen van een berk, ter inzage

vanaf dinsdag 17 november 2020

Wolbertusstraat 9, Diepenheim

het kappen van een berk, ter inzage

vanaf zaterdag 14 november 2020

Vijverpad 3, Goor

hef bouwen van een carport met schuur, fer inzage

vanaf woensdag 18 november 2020 30 december 2020

Gorsveldweg 13, Hengevelde

het kappen van vier eiken, ter inzage vangf donderdag 19 no-

vember 2020, herplantverplichting 31 december 2020

Diekink 15, Markelo

het vergroten van een dakkapel, ter inzage

vanaf donderdag 19 november 2020

Enterbroekweg 10a, Markelo

het kappen van een kastanje, ter inzage vanaf woensdag

18 november 2020, herplantverplichting _ 30 december 2020

Enterweg ongenummerd, Markelo

het bouwen van een woning met bijgebouw en het tjdelijk gebrui-

ken van dat bijgebouw voor bewoning, ter inzage vanaf donder-

dag 12 novemì)sr 2020 24 december 2020

Reactie tot

29 december 2020

26 december 2020

31 december 2020

Verlengen beslistermijn

   
Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

De Dinkel 9, Delden

het plaatsen van een dakkapel

Den Hof 9, Delden

het verbouwen van een tandartsenpraktijk

Melding Activiteitenbesluit

  

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Twickelerweg 4, Ambt Delden

het uitbreiden van de inrichting (dierenaantal blift ongewijzigd}

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 kan direct beroep

worden ingesteld.

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u benthet niet eens met de

beslissing op hef bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken n

bekendmaking beroep insteen bij de rechtbank OostNederland

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid metde vitgebreide 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 schriffelijk 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 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 vol-

staan omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan

kunt v 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.

Aangevraagde vergunning/ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt U

inzien op onze website

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Besluit Algemene wet

bestuursrecht

Goor

- Drank- en Horecavergunning, Lunchcafé de Ster, Grofestraat 91

(16-11-2020]

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluit bekend zijn ge-

maakt [datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrech-

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

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Ambtshalve wijziging gegevens

verblijf en adres Wet

basisregistratie personen (BRP)

 

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 datwij men-

sen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven

naar het adres: onbekend.

  

De personen die wijin het overzicht hieronder noemen hebben dit

nief gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf

plaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.

Daarom heeft ons college besloten de volgende personen uit te

schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het

adres: onbekend.

 

 
Voornemen ambtshalve wijziging

gegevensverblijf en adres Wet

basisregistratiepersonen (BRP)

 

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 persoon die wij n het overzicht hieronder noemen hebben d

niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblij

plaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid gegeven.

Daarom heeft ons college het voornemen de volgende personen

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

het adres: onbekend.

 

 

 

 

 

  
  

 

 

   
   

  

 

 

 

Datum |Naam Inschrijving [Datum Datum | Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres besluit op het adres| ingang adres

18-11-2020 |Onbekend 29-10-2020 18-11-2020 Onbekend 18-11-2020

18-11-2020 lOnbekend _ |29102020

18-11-2020 lOnbekend _ |02112020   
  

Laat onze PKVW adviseur de inbraakpreventie check doen …

In Nederland wordt jaarlijks 120.000

keer ingebroken. De gevolgen van

een inbraak zijn vervelend. Er wordt

een inbreuk gedaan op uw privacy

en u mist wellicht dierbare en kost-

bare spullen.

Alleen al daarom is het belangrijk

dat u maatregelen neemt om een in-

braak in uw woning te voorkomen.

Een inbraakpreventie check wordt in

de meeste gevallen vergoed door uw

gemeente. Na het bezoek van onze

adviseur brengt Noaber Bouw een

vrijblijvende offerte uit. 
VEILIGHEIDSí

TWENTE

 

 
Laat u de aanbevolen aanpassingen

door Noaber Bouw uitvoeren dan

maken wij met u een afspraak. Ons

montageteam zal vervolgens uw

woning voorzien van hang-en sluit-

werk conform de laatste eisen en

normen waarna uw woning kan

worden gecertificeerd.

Uit onze preventieprojecten is ge-

bleken dat de kans op een inbraak in

een gecertificeerde woning met

95% afneemt. Veel verzekeraars

geven u voor een woning met een

certificaat 10 tot wel 20% korting op

uw inboedelverzekering.  

Burenweg 6 . 7621GX BORNE . t.: 074-2653638

pkvw@noaberbouw.nl
. www.noaberbouw.nl

 
 


