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Storingsnummergemeente Hof van Twente

 
De medewerkersdie u 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:

* Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur

wij niet de dienstverlening leveren, zoalsu __ Voor spoedzaken n de openbare ruïmte buiten de

ì'‚m'.;:,"”;: Höfte 7, 7471 DK Goor van ons gewend bent. kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Postadr ’ostbus 54, 7470 AB Goor - —

Email: info@hofvontwente.nl Kijk EDI s a ĳ n

Telefoonnummer: 0547- 85 85 85 www. nl inggemeentehuis Dit nummer is alleen buiten nniuf;rll.den bereik-

Ook bereikbaar onder: 14 05 47 voor de actuele status van onze dienstver- baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

WhatsApprumrer: lening. geving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,

WETET e drukriool of bomen op de weg. let op!

M dienstverlening? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen
www.hofvantwente.nl. (fussen 09.00 en 12.00 uur) Maak dan een afspraak via 0547-858585.

over corona of over de cyberaanval.

* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
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Ken jouw

Hof van Twente

Quiz

Eenmalige subs

activiteiten voor par

leefbaarheid en sociale cohesie

in 2021

Bent u van plan om in 2021 met uw organisafie een éénmalige

aciviteit te organiseren op het gebied van cultuur, zorg of jeugd?

Wilt v iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging

gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen?

Misschien kunt u daar een subsidie voor ontvangen. Met deze

subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de

participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrij-

willigerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren.

U kunt deze eenmalige subsidie aanvragen voor:

e Aciviteiten die bijdragen aan parficipatie, leefbaarheid, soci

dle kwaliteiten cohesie (subsidieregel 9a]

Maatschappelijke iniiatieven buurischappen (subsidieregel 9b}

* Jubileumactiviteiten van 25 jaar of een veelvoud daarvan (sub-

sidieregel 9e]

 

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 1 maart en 1 april 2021

2 tranche 2021 subsidie sportstimulering

Het i helaas niet meer mogelijk een aanvraag in e dienen voor

de 2e ranche 2021 van de subsidie sportstimulering omdat het

volledige budget al gebruikt is en het subsidieplafond bereikt s.

Subsidie vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier

op wwwhofvantwente.nl/subsidies en voorzien van de benodig-

de bijlagen.

Om dt formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning (mini

maal niveau EH2+] nodig

Meer informatie kunt vinden op de website van de gemeente Hof

van Twente: www.hofvantwente.nl

Wil je graag ervaring op-

, andere mensen ont-

e moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben ofje inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature vit

ons ruime aanbod. Meer weten? www. ijn.

nl, bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwilligerszaken@salut-welzijn.

CONTROLEUR

VOGELNESTKASTEN

(OMGEVING GOOR)

Heeft u recent ook zo ge-

nofen van de tuinvogel-

telling en maakt u graag

een boswandeling, meld u

dan aan voor het controleren van vogelnestkasten.

Leerzaam en ontspannend!

 

 

  
ng vrijwilligerswerk

Wekelijks op pad om vogenesijes te controleren in Landgoed

Weldam (bos lussen Goor en Markelo of rondom het kasieel).

De verzamelde gegevens invullen op het formulier.

Jouw profiel

Ù bent goed ter been en wilt in het bos nestkasten controleren

Kennis van vogels is geen voorwaarde, v bent geïnteresseerd

in notuurbeleving en natuurbescherming.

Werkuren per week/maand

1 tot 2 uur per week tussen April en begin Juli

Wij bieden

Begeleiding van een ervaren controleur bij aanvang vrijwill

erswerk. Únieke kans op het krijgen van inzicht in het vogel.

even van ei of vlieg vlugge vogel. Ontspannend en Íeerzaum

werk in de natuur n de mooiste tijd van het jaar.

 

Doelstelling organisatie

De vogelwerkgroep van het NIVON in Goor controleert in het

hvoedseímenîApviläulí) wekelijks op broedresultaten van nest-
kasten met hole broedende zangvogels. Met welwillende me-

dewerking van 09 landgoed het Weldam teneinde het broed-

succes vast Ie stellen en de vogelstand in de bossen rondom

Goor op peil te houden.

E

WIJ zijn

 

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
STEMMEN BĲ VOLMACHT

De burgemeester van Hof van Twente maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

1. Bij Burgerzaken gemeente Hof van Twente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaarvoor de verzoekschriften om bij volmachtte mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar

hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan nief worden ingediend door de kiezer aan wie al een

kiezerspas is verstrekt of door de kiezer in het buitenland aan wie hetis toegestaan om per briefte stemmen.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen

hef gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezetie, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de

voorzitter van het stembureau laten zien.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tof en met de dag van de stemming.

Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door

de volmachtgever worden ingetrokken.

    

  

opon-Pon©
Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie] volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Burgerzaken gemeente Hof van Twente, verkiezingen@hofvantwente.nl

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Hof van Twente maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

T. Bij Burgerzaken gemeente Hof van Twente van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschrifien om in een

willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen

2. Het verzoekschrif, alsmede de stempas {indien reeds verstreki, moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd

3. Het verzoek wordt niet ingewiligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan

de stemming te mogen deelnemen

4 Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

8. MONDELINGE AANVRAAG

T. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas overe leggen bij

Burgerzaken gemeente Hof van Twente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

2. Het verzoek wordt nit ngewiligd, wanneer ef de verzoeker i toegestaan oin bij vlmacht of ls kiezer n het butenland er per rief

aan de stemming fe mogen deeÎnemen

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij veries niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig

identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Burgerzaken gemeente Hof van Twente, verkiezingen@hofvantwente.nl

Woonrijp maken Heeckeren fase 1a, Ensink Goor en weghalen tijdelijke

bouwweg naar Zenkeldamshoek

jemeente is van plan om binnenkort het laatste deel van het Ensink, in de wijk Heeckere

maken. De bedoeling is om de aatste delen van de nieuwbouwwijk definitief in te richten. Bij deze definitieve inrich-

ing wil degemeente de tijdelijke toegangsweg naar industrieterrein Zenkeldamshoek weghalen. Het voorontwerp

is in te zien op de website www.hofvantwente.nl/heeckeren1a. Reageren kan met een formulier op de website.

Woonrijp maken laatste deel van het Ensink

Het voorlopig ontwerp voor het woonrijp maken van het laatste deel van het Ensink is klaar. De tekening die is gemaakt, is gebaseerd op

het beeldkwaliteitsplan dat bij het bestemmingsplan van de wijk hoort

 

He is de bedoeling da de huidige bouwstraavan het Ensink wordt ingericht zoals het noordelijk deel van het Ensink en het verlengde deel

van de Wanyng. Daarnaast komt er nog een aantal parkeerplaatsen en een aantal groenvakken met bomen. Naast de verharding zal ook

de wadi aan de rand van de woonwijk zijn definiieve vorm krijgen. Ook wordt een aantal exfra bomen geplant aan de rand van de wijk.

Weghalen tijdelijke bouwweg naar Zenkeldamshoek

Er ligt aan het Ensink nog een voormalige bouwweg met een tijdelijke duiker [waar het water onder de weg door loop!]. Deze bouwweg

waseen tijdelijke oplossing voor bouwverkeer, waarvan ook fietsers en wandelaars gebruik maakten. Met het definitief inrichten van het

Ensink wordt de bouwweg weggehaald. Als de duiker en de bouwweg zijn weggehaald wil de gemeente de grondwallen van het indus-

trieterrein Zenkeldamshoek en de woonwijk met elkaar verbinden door het planten van een bosplantsoen

Reageren op het plan

Een reactie sturen kan tot uiterlijk 3 maart 2021. Dit kan met het formulier op de website hofvantwente.nl/heeckerenla. Wanneer u wilt

reageren op het ontwerp, dan wordt uw reactie ongewijzigd opgenomen in de reactienota en hierop voorzien van ons commentaar. leder-

een die een reactie heeft ingediend, krijgt een exemplaar van de reactienota toegestuurd. De reactienota is een openbaar stuk maar wij

zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet worden gepubliceerd. Voor ons moet de reactie te koppelen zijn aan uw naam en adres.

Wanneer naam en/of adres ontbreken nemen wij uw reactie niet in behandeling.

Meer informatie

Contactpersoon is de projectleider NNN tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op

jhefv……e…enl

Start bouwrijp maken fase 2

De Marke Ill, Hengevelde

 
WeEenbeuw Lansink uit Saasveld gaat het bouwrijmaken van fase 2 De Marke II uitvoeren. Dit werl

gebeurt in opdracht van de gemeente Hof van Twen-

te. De werkzaamheden op het bouwplan bestaan uit

het aanbrengen van riolering, kabels en leidingen,

bestrating, verlichting en het aanbrengen van wadi's.

De werkzaamheden starten begin februari. De planning is dat

deze werkzaamheden eind april 2021 klaar zijn. Dit is afhan-

kelik van de weersomstandigheden en onvoorziene omstandig:

heden. Het bouwverkeer voor De Marke |ÌÌ fase 2 wordt omge-

leid. Ér wordt een nieuwe enlsluitingsweg aangelegd mer het

bouwrijp maken 2e fase. Het verkeer kan via de Needsestra

Janninksweg en de nieuwe ontsluitingsweg het bouwplan berei

ken. Hiermee wordt overlast door bouwverkeer n de kern zoveel

mogelijk voorkomen

 

 

 

Kaveluitgifte

De uitgifte van de kavels begint na het bouwrijp maken. Begin

mei kunnen geïnteresseerden waarschijnlijk al beginnen met het

Douwen van woningen. Hierover volgt |ater meer nformatie Ac:

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

de gemeente.

 

Meer informatie

Contactpersoon is de projectleider u\woeringws idens

kanlooni‘ n bereikbaar op telefoonnummer " 85 of
per email op| hofvantwente.nl

Textiel, wat gebeurt erme:

   

 

Gooi textiel niet in de grijze container maar geef het

een tweede leven!

Bijna alle oude kleding die u niet meer draagt en huishoudelijk

textiel (handdoeken of lakens) dat u niet meer gebruikt kan worden

gerecycled. Vervolgens worden er nieuwe producten van gemaakt.

Èlk jaar komt er nog veel textiel bij het restafval terecht en komt

onnodig in de verbrandingsovens en dat is jammer. Lever oude

kleding en textiel daarom in bij de textielcontainers. Ook textiel dat

kapot is mag in de textielcontainer! Let op: dit geldt alleen voor de

textielcontainers van Twentemilieu. In textielcontainers van andere

partijen mag alleen herbruikbare kleding

U vindt de textielcontainers van Twentemilieu op de

volgende plekken:

Locaties

Goor Parkeerplaats Jumbo Supermarkt- Patrijzenstraat, par-

keerplaats voormalige supermarkt - Da Costastraat,

parkeerplaats Albert Heijn/Aldi/Lid! supermarkten —

Weversplein

Markelo _ Parkeerplaats Plus supermarkt- Grotestraat.

Delden _ Parkeerplaats Albert Heijn svpermarkt - de Kolk

Hengevelde Parkeerplaats Coop supermarkt de Höfte

Voor meer informatie over wat wel en niet in het textiel mag kijk op:

www.twentemilieu.nl/hofvantwente/textiel.

Wist u dat?

- 1 kilo katoen kost 10.000 liter water

-1 kilo ingezomeld textiel bespaart door hergebruik en recycling

3,4 kilo CO2

-80% van de tijd draag je 20% van je garderobe

- Je garderobe bestaat gemiddeld uit 173 kledingstukken

- 60% van je garderobe wordt niet of nauwelijks gedragen

- Gemiddelde Nederlander geeft jaarlijks 700 euro uit aan kleding,

exclusief schoenen

- Spijkerbroek kost 8.000 liter water, tshirt 2.700 liter

- Synthetische kleding veroorzaakt bij wassen ook minuscule plastic

restjes, die de waterzuivering er niet helemaal vit krijgt

- Jaarljks gooien we 40 kledingstukken weg

. We kopen jaarlijks gemiddeld 46 kledingstukken

- 1/3 van het textiel gaat in de textielcontainer, 2/3 nog bij restaf:

val, vaak omdat het versleten of niet meer draagbaar is

www.hofvantwente.nl
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1O FEBRUARI 2021 BEKENDMAKINGEN

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Luttekeveldweg 5, Markelo

het kappen van bomen

Stationsweg 34, Delden

het vergroten van een woning en het plaatsen van dakkappelen

10 december 2020

Kappelhofsweg 26, Ambt Delden

het bouwen van een bijgebouw

Slotsweg 13, Hengevelde

het vergroten van een jongveestal

de Dinkel 44, Delden

het plaatsen van 2 airco units

De Blauwververij 10, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding

Gondalaan 6a, Goor

het gewijzigd uitvoeren van een te bouwen woning!

29 janvori 2021

Rosveld 12, Hengevelde

het bouwen van een woning

Ontvangen op

30 janvori 2021

27 januari 2021

29 januari 2021

27 januari 2021

27 januari 2021

31 december 2020

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening Reactie tot

Haven 12, Goor

het ophogen van een dak en het milieuneutraal veranderen van

de inrichting, ter inzage vanaf dinsdag 2 februari 2021

9 maart 2021

  

Rembrandtstraat 1, Goor

het kappen van een berk,

ter inzage vanaf woensdag 3 februari 2021

Sluisstraat 16, Delden

het kappen van een eik,

ter inzage vanaf dinsdag 2 februari 2021

Stationsweg 6, Delden

het kappen van een Fraxinus Excelsior, ter inzage vanaf dinsdag

2 februari 2021, herplantverplichting 9 maart 2021

Markeloseweg ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning,

10 maart 2021

9 maart 2021

ter inzage vanaf woensdag 3 februari 2021 _ 10 maart 2021

Kanaal ZZ 6, Ambt Delden

het bouwen van een recreatiewoning,

ter inzage vanaf woensdag 3 februari 2021 _ 10 maart 2021

Herikerweg 16, Markelo

hef kappen van 28 acacia's,ter inzage vanaf donderdag

4 februari 2021 herplantverplichting 11 maart 2021

Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Kuipersweg 5, Ambt Delden

het aanleggen van een rijbak en een longeerbak

Stationsweg 34, Delden

het vergroten van een woning en het plaatsen van dakkappelen

Dammaten ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitrit

t.h.v. van Kollaan 33, Goor

het herbouwen van (prefob] garages achter de woning aan de

Van Kollaan 33

 

  
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Markeloseweg 80, Markelo

het bouwen van een logiesverblijf,

ter inzage vanaf dinsdag 2 februari 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

10 maart 2021

  

Lintelerweg 4, Goor

Dranke en horecavergunning, Kinderboerderij Het Kukelnest

(04-02:2021)

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 viteen 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 be-

roep worden ingesteld.

www.hofvantwente.nl

Vervolg

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met

de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes we-

ken na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-

Nederland te Zwolle.

Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank tegen be-

sluiten die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep

kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is inge-

diend 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

afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

 

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 volstaan

omdat een omgevingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een

verzoek om handhaving indienen bij burgemeester 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.

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 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 Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag.  

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voor-

schriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoei-

hout buiten een inrichting:

- Kieftenweg 2 in Ambt Delden (04-02:21}

- Oude Goorseweg ong kadastraal A 1724 in Diepenheim

1040221}

Verkeersbesluiten

# Verkeersbesluit voor het opheffen van de blauwe zone in een

deel van de Rozenstraat in Goor (04-02-2021)

© Verkeersbesluit voor het opheffen van de blauwe zone in een

deel van de Wijnkamp in Goor (04-02-2021}

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten 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 Voorzieningen-

rechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Geen afvalinzameling tot en met

13 februari 2021

Twente Milieu heeft moeten besluiten de huis-

aan-huis inzameling voor alle afvalstromen te

staken tot en met aankomende zaterdag. Ook

de eerder aangekondigde inhaalzaterdag ver-

valt. Door de winterse omstandigheden zijn de

wegen in de woonwijken slecht bereikbaar.

De wagens van Twente Milieu kunnen niet vei-

lig door de gladde, nauwe straten en ook kun-

nen de containers niet goed aan de straat ge-

zet worden. Er is op dit moment teveel sneeuw

in de wijken en buurten. De meest actuele

informatie over afvalinzameling vindt u op:

www.twentemilieu.nl/winterweer.

 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente


