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Adressen en telefoonnummers
Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postadres:
Postbus 54, 7470 AB Goor
Email: info@hofvantwente.nl
Telefoonnummer: 0547- 85 85 85
Ook bereikbaar onder: 14 05 47

www.hofvantwente.nl
Vervoer Regiotaxi Twente
tijdens Pasen

van ons gewend bent.

Kijk op www.hofvantwente.nl en

wwuî…îudvu…l-…nllnori…huis
voor de actuele status van onze dienstverlening.
Komt
u in aanmerking
voor onze beperkte
dienstverlening?

Maak dan een afspraak via 0547-858585.

Storingsnummer gemeente Hof van Twente
Voor spoedzaken in de openbare ruimie buiten de

kantoortijden van de ìmeeme kunt u bellen naar:
Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereikbaar en alleen voor spoedzaken
in de leefomgeving. Denk aan een gevaarlijk gat in de weg,
drukriool of bomen op de weg. Let op!

Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

over corona of over de cyberaanval.

de paasdagen

Omdat corona nog steeds heerst, is de Regiotaxi tijdens de paasdagen alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen

De medewerkers
die 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
« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
« Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur
* Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Dromen van Bomen - tekeningen
van scholen en peuterspeelzalen
voor verpleeghuizen

Veel supporters van schoon

Op zondag 4 april en maandag 5 april i het Pasen. In dit bericht
leest u over de vervoersmogelijkheden van de Regiotaxi tijdens

Wilt v reizen? Dan

WhatsAppnumm
(U krijgt antwoord
binnen 24 uur)
Ù kunt ook chatten met de gemeente via:
vewwhofvantwente.nl. [ussen 09.00 en 1200 wur)

In verband met de cyberaanval kunnen
wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

Afgelopen zaterdag gingen heel veel men-

sen op pad om zwerfalval op 1e ruimen.

Ruim 60 kilometer werd volgens de Hele:
maalgroen app schoongemaakt in Hof van

De jaarlijkse bloeikaartenactie staat weer voor de deur! Dit jaar
een tikje anders. Ook de peuterspeelzalen wordt gevraagd om
mee te tekenen! Kinderen wordt gevraagd hun 'droom van een

Twente. Daar zijn we zo trots op.

boom! op papier te zetten!
Dromen van Bomen

gelden de volgende RIVM-richtlijnen:

Deze week krijgen alle scholen en peuterspeelzalen tekenbladen

« Volg de basisregels die voor iedereen gelden;

bezorgd met de vraag of kinderen hun 'droom van een boom!

* Was voor en n de reis uw handen;
* Houd 1,5 meter afstand;

willen tekenen. De mooiste tekeningen worden afgedrukt op een
echte bloeikaart, een kaart waar bloemzaadjes in verwerkt zitten.
De tekeningen worden 30 en 31 maart opgehaald bij de scholen
n peuterspeelzalen. Er worden vervolgens 4 tekeningen gekozen
voor op de bloeikaart in 4 leeftijdscategorieën.

Helemaal

« Draag een medisch mondkapje tijdens de reis.
Beperkt aantal zitplaatsen
Door het landelijke corona protocol mogen er minder reizigers in

GROEN

een voerluig:

® Personenauto: 1 perscon

© Toxibusje: 2 of 3 personen (afhankelijk van het model]
* Rolstoelbus: 4 personen
Belangrijke wijzigingen met Pasen
* Door bovenstaande maatregel is ook op eerste en tweede
paasdag een maximumaantal reizigers per uur mogeijk.
« Ritreserveren: u kunt uw riften voor eerste en tweede paasdag

uiterlijk tot 31 maart 2021 reserveren.
© Bij uw reservering kan blijken da het maximumaantal reiziers is bereikt en u op een ander tijdstip kunt reizen dan u

Ëud gewild of niet meer met de Regiotaxi kunt reizen. We
hopen op uw begrip hiervoor.

* Rit wijzigen of amelden: u kunt uw gereserveerde ritten voor
de paasdagen wijzigen tot 31 maart 2021. Ritten afmelden

karr weltolviterij 6&n uor voor de afgesproken ophaaltijd

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon
0900- 1814.

Geen vaste wekelijkse ritten tijdens de paasdagen

Op eerste paasdag vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt u

Het initiatief voor de Landelijke Opschoondag is van Nederland Schoon en de Plastic
Soup Foundation. Met de Opschoondag en
de campagne 'Supporter van Schoon’ willen
zij mensen stimuleren om niet alleen hun eigen afval netjes weg te gooien maar ook af
‚en toe iets extra's op te ruimen in hun eigen
omgeving.

Ditjoar was de landelke Opschoondag
v

wege
coronaweer
in aongepaste
Het em
was: Word
verlield op vorn.
je buurt!

Er werd veel rommel opgehaald, naast blik
jes, mondkapjes en plastic
flesjes ook een
schoenzool, autovelg en billendoekies

uw vaste rit op tweede paasdag wél door laten gaan? Geef dit

dan
uiterlijk op 31 maart 2021 goor aan de Regiotaxi Twente via
telefoon 0900 - 1814

e s oo

Wij wensen v fine paasdagen!

Vrijwilligersvacature

Mini-Boomfeestdag in Hof van Twente

huizen

Leerlingen helpen wethouder met planten van bomen op mini-boomfeestdag

moefen, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je inzetten

Op woensdag 17 maart was er in Hof van Twente een mini-Boomfeestdag. De landelijke Boomfeestdag is uitgesteld door de coronamaatregelen en ook gemeente Hof van Twente pakt het dit jaar daardoor anders aan. Zes kinderen hielpen wethouder Harry Scholten met het
planten van bomen aan de Enterseweg in Goor, ter hoogte van tankstation Hoek.

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Winnend boomverhaal

‘Onderstaande
vacature is slechts een vacature uit ons

ruime aanbod, Meer weter;

bel10547:2600
0547-260053,

Bloeikaarten en tekeningen gaan naar de verpleeg-

Wil je graag ervaring op-

, andere mensen ont-

e

Foio: N ‘violike Boon’

zijn.nl,

SAS

SAMEN DE MARKT

of mail

rint

BEZOEKEN OP

VRIJDAGOCHTEND IN GOOR

De zes kinderen zijn niet zomaar kinderen. Zij hebben namelijk vorig jaar een winnend boomverhaal geschreven. Het voorlezen van hun
verhaal bij het Boomfeest kon niet doorgaan door corona. Op deze manier kynnen we de schrijvers van de winnende boomverhalen toch
nog

in het zonnetje zetten. De scl

rs van de boomverhalen

16 oB
Boomverhalen
is een samenwerking vane
HofPower en

let project
De winnende boomverhalen zijn t lezen op www.hofpower.nl.

de

(;o
jaar),
(T
jaar),
roene Loper Hof van Twente.

(T

De bloeikaarten én zo veel mogelijk tekeningen worden bezorgd
bij de bewoners van verpleeghuizen in Hof van Twente. Zo maken
we samen de Hof groenerl De kaarten en tekeningen worden rond
22 opril [Dag van de Aarde) bij de verpleeghuizen bezorgd. De
jaarlijkse bloeikaartenactie is een samenwerking van HofPower,
Hofkracht en Groene Loper Hof van Twente. Voor vragen over de
bloeikaartenactie kan contact worden opgenomen met

B
v info@hofpower.nl ofN

Afvalinzameling rond Pasen

jaar),

aar).

wgeland

‘Op maandag 5 april (weede paasdag] haalt Twente Milieu geen

afval op. In plaats daarvan komt Twente Milieu op zaterdag 3
april de containers legen. Let op dat u de container die dag voor
07.30 uur aan de straat zet. Zo weet u zeker dat uw container

geleegd wordt. De klantenservice van Twente Milieu is deze zaterdag tussen 09.00 — 15.00 uur bereikbaar via telefoonnummer

Vind jij het leuk om bewoners van de Wheehof een

09008520111 of digitaal via www.twentemilieu.nl/contact.

N

In plaats van

gezell Uitje Ie bezorgen, dan is t cen geweldige
E

Maandag 5 april

wordt uw container geleegd op
Zaterdag 3 opril
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Jouw profiel

Je bent enthousiast, lichamelijk in staat om een rolstoel te duwen
en naar de markt te wandelen en je hebt affiniteit met ouderen.

Werkuren per week/maand
Ix per week óf x per 2 weken op vrijdagochtend - 1 & 1,5 uur.

'|= ieden

Professionele begeleiding, deskundigheidsbevordering n de vorm

van
scholing (wanneer
coronawijditenqu|::j‚
onkosten
vergoeding
n verzokering.
Verder bieden
goede saer
en gezeligheid.
Doelstelling organisatie

Carint Reggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied
van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met hef oog voor ieder
mens. Het verhaaf van de klantis ons verrekpunt. Vonuit dt verhaal
bieden wij passende, befekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning
n advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkheden die
hij/zij
heeft een zo waardevol mogelij leven kon leiden.

Leerlingen helpen wethouder Harry Scholten met bomen planten.

Op de 1+

WI zijn

® hof van twente

www.hofvantwente.nl
Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Woningﬁouw Stokkum
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening
Stokkumerweg ong. Markelo'
Van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo" voor iedereen ter inzage

Daarom is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.
In 2020 heeft al een ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie
ter inzage gelegen.
Na overleg tussen Provincie, gemeente, initiatiefnemers en Dynamiek Stokkum is het plan gewijzigd. Daarom wordt het plan
opnieuw ter inzage gelegd.
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de
Höfte 7 te Goor;

Aan de Stokkumerweg in het buurtschap Stokkum bevindt zich

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;
-via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/2planidn=NL.IMRO.1735.BGxMKxStokummrwg-OP20.

ter plaatse een tiental woningen te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is he noodzakelijk de agrarische bestem-

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifteijk of mondeling
(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

een onbebouwd agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan om
ming om te zeften naar een passende woonbestemming

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan woningbouw Stokkum van 25 maart 2021 tot en

met ó mei 2021 voor iedereen ter inzage.

Ontwerpbeschikking hogere
waarde Wet geluidhinder
Ook maakt het college van burgemeester en wethouders van
Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerp-beschik-

king hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt.
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-

mingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumer-

De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het vaststellen van

weg ong. Markelo " ter inzage en is in te zien:
- tijdens openingstijden n het gemeentehuis Hof van Twente, de

oen
grenswaarde gelid voor de locatie Stokkumerweg
ong.hogere
in Markelo.

- op onze website www.hofvantwente.nl/rui elijkeplannen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling (op afspraak} een zienswijze naar voren brengen bij het

Höfte 7 te Goor;

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak)
een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
Postbus 54, 7470 AB Goor.

Als u wilt reageren, zie informati
Verzoek om handhaving

Vervolg
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.

Brinksweg 5, Markelo

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Vervolg

Diepenheimsestraat 57, Hengevelde

het vergroten van een woning en het plaatsen van een dakkapel,

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Ontvangen op

Grondhuttenweg 2b, Bentelo
het kappen van bomen

10 maart 2021

het kappen van een beuk

11 maart 2021

Hazendammerweg 4, Diepenheim

Almeüseslruni 17, Ambt Delden
het vergroten van een driving range
De Mors, Delden

9 maart 2021

het

Ieﬁnmysiran' 2, Goor

9 maart 2021

het bouwen van een overkapping

11 maart 2021

plaatsen van een kunstwerk

Pieter Langendijkstraat 61, Goor
het vergroten van een woning,

ter inzage vanaf maandag 15 maart 2021

Wilsonweg
het vergroten van13,
een Dierenheim
dakkapel,

ter inzage vanaf donderdag 11 maart 2021

26 opril 2021

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 11 maart 20211
Grotestraat 106 a, Goor
het aanleggen van een dakterras,

ter inzage vanaf donderdag 11 maart 2021

22 opril 2021

1 maart 2021

Dorreweg 1, Ambt Delden

ter inzage vanaf maandag 15 maart 2021

het inzage
plaatsenvanafvanwoensdag
dokkuﬂaellen17 enmaart
het vergroten
van een
ter
2021
28 woning,
april 2021

10 maart 2021

Peppelendijk

Stationsweg 34, Delden

Bomhof 64, Hengevelde

9 maart 2021

Reactie tot

ter inzage vanaf dinsdag 16 maart 2021

De Mors 3, Delden
Drank- en Horecavergunning, Sportkantine De Finish,
ter inzage vanaf donderdag 25 maart
6 mei 2021

het bouwen van een erker.en hef vergroten van een garage,

ter inzage vanaf dinsdag 16 maart 2021

het aanleggen van een grondwal

Slotsweg 13, Hengevelde

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling
11 maart 2021

Demmersweg 5, Ambt Delden
9 maart 2021

Goorsestraat 22, Hengevelde
9 maart 2021

het vergroten van een jongveestal,

ter inzage vanaf dinsdag 16 maart 2021

het plaatsen van 4 prefab garages op een bestaande fundering,
ter inzage vonaf donderdag 18 maart 2021
29 april 2021

Enterweg 1, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling 9 maart 2021

ter inzage vanaf donderdag 11 maart 2021

het kappen van een acacia

18 maart 2021

het kappen van een boom

11 maart 2021

27 april 2021

hef bouwen van een schuur,

22 april 2021

Plasdijk 1, Markelo

16 maart 2021
het kappen van bomen
Twentekanaal, Delden
het gaat om het renoveren en vervangen van damwanden van
het Twentekanaal vanaf de sluis Delden tot aan de gemeentegrens met Hengelo en de zijtak vanaf de afslag tot aan de
gemeentegrens met Almelo
9 maart 2021
Verbeekstraat 1 c, Delden
11 maart 2021
het wijzigen van een bestemming

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep
Rijssenseweg 59, Markelo
igen van de gevel en kozijnen aan de voorzijde van de

Als u wilt reageren, zie informatie:
Verzoek om handhaving

Reactie tot

C. Romijnlaan 31, Markelo

et kappen van een kastanjeboom,
ter inzage vanaf maandag 15 maart 2021

Scholendijk 9, Markelo

het kappen van een eik, ter inzage vanaf
vrijdag 12 maart 2021 herplantverplichting

Tijenesch 19, Delden

het bouwen van een carport,
terinzoge vanaf vrijdag 12 maart 2021
23 april 2021
Posthuisstraat 25, Goor
het bouwen van een schuur met een overkapping en een erfafscheiding, er inzage vanaf vrijdag 12 maart 2021
23 opril2021

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

Voorlopige voorziening

Oude Haaksbergerweg 129, Goor

het bouwen van een overkapping voor de opslag van kunststof

Wheeweg 47, Goor
het verwijderen van een koelcel en wasgelegenheid en het

wederopbouwen van ruimtes met dezelfde functie
23 april 2021

niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen

het veranderen van het bedrijf

Diepenheim

omheiningen

26 april2021

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

het veranderen van het bedrijf

Goorseweg 22 a,

Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Bezwaar

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op af
spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

Larenseweg 34, Markelo

Slotsweg 13, Hengevelde

het verlengen van stal 2, waarbij de dieraantallen en emissiepunten niet wijzigen

Slotsweg 15, Hengevelde
het bouwen van werktuigenberging met een kelder

Wheeweg 16, Goor

het vervangen van een oude koelinstallatie door een nieuwe
koelinstallatie

www.hofvantwente.nl

Goor

- Standplaatsvergunning döner kebab op elke vrijdag in 2021,
Weversplein (15-03-2021}
Markelo

27 april 2021

Van Kollaan 33, Goor (gelegen
aan de achterzijde van de woning)
Rijssenseweg 38, Markelo

Speenkruid t.h.v. huisnummer 2, Delden

27 opril 2021

Rietzangerstraat 7, Goor

Hengevelderweg ongenummerd, Diepenheim

9 maart 2021

Als u wilt reageren:
Zie informatie zienswijze indienen

3, Ambt Delden

het realiseren van een B & B,
9 maart 2021

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

26 opril 2021

het bouwen van een paardenstal
Stationsstraat 31, Markelo
het wijzigen van de gevel van een woning
Hondsdraf 1, Delden
het plaatsen van een dakkapel

Platenkampsweg 3a, Bentelo

sen Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.
Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

het veranderen van het bedrijf

20019, 2500 EA Den Haag.

12 maart 2021

het toevoegen van een appartement

Als u wilt reageren, zie informatie:
Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde
het vergroten van een woning,

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.
l} raadplegen of telefonisch met 0547-858585. Postadres-

bak, ter inzage vanaf maandag 15 maart 2021 _ 26 april 2021

Kluunvenneweg 1, Markelo

het bouwen van een serre

Locatie waar de stukken ter inzage

22 opril 2021

12 maart 2021

Enkelaarsweg 4, Markelo

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.

Kanaaldijk 3, Goor

het verbouwen en vergroten van een woning

het aanleggen van een uitrit

het inzetten van een mobiele puinbreekinstallatie,
van 15 maart 2021 tot en met 30 april 2021

22 opril 2021

het legaliseren van het aanleggen van een rijbak en een longeer-

het kappen van een boom en het aanleggen

Bretelerstraat 1, Hengeveîde

22 opril 2021

Kuipersweg 5, Ambt Delden

Blokstegenweg 10a /m 10f (schuin
tegenover nr. 1e), Ambt Delden
van een uitrik en een toegangswe:

ter inzage donderdag 11 maart 2021

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 beroepsprocedure 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 n 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.

- Ivm ANWB Streetwise zal de Brinkweg, voor zover gelegen
tussen de bocht ter hoogte van huisnummer 8 en het kruispunt
met de Loppinksweg, op 7 april 2021 van 08.00 uur tot 11.30
uur gesloten zijn voor alle bestuurders in beide richtingen (1703-2021)
Hof van Twente

- Ontheffing geluid voor het
uitvoeren van (nachtelijke) spoorwerkzaamheden in de periode van 1 mei 2021 #/m 30 juni
2021 op diverse locaties aan het spoor (03-03-2021)}

Stookontheffingen

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschriien, verleend voor het verbranden van gerooid en/of
snoeihout buiten een inrichting:
Gelselaarseweg 5 in Markelo (03-03.21]
- Haaksbergerweg 59 in Markelo, perceel tussen Haaksbergerweg nr 7 en nr 9, (03-03-21

- Grote Looweg 9 in Ambt Delden (03-03.21}
- Bollenweg 9b in Ambt Delden (03-03-2021]
- Blokstegenweg 4 Ambt Delden (03-03-2021}
- Enkelaarsdijk 6 in Markelo (10-03.2021)
- Teemkersweg 1 in Ambt Delden (10-03.2021]
- Kiefieweg £ in Diepenheim (10-03-2021)
- Weh. Goselinkstraat 10 in Hengevelde (10-03-2021}
- Markveldseweg 4 in Diepenheim (10-03-2021}
- Haaksbergerstraat 3 in Hengevelde (11-03-202i]
- Welbergsweg 1 in Ambt Delden (11-03-2021]
- Hazendammerweg ong. Kad. A 2151 en 2153 in Diepenheim
(1-03-2021)

- Rjssenseweg ong. Kad P 392 en P 481 in Ambt Delden (11-032021}

- Slotsweg 2a n Hengevelde (17:03-2021]
- Beldsweg 23 in Ambt Delden (17.03.2021}
- 1e Broekweg ong. Kad. A 2157 Diepenheim (17:03-2021}
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt
{datum tussen haakjes} kunnen belanghebbenden hiertegen
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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

