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JÊ° Hof van

o_Twente

www.hofvantwente.nl

HOFNIEUWS

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

WhatsAppnumm

[U krijgt antwoord binnen 24 uur)

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

 

 

  

 

www.hofvantwente.nl. (tussen 09.00 en 12.00 uur)

In verband met de cyberaanval kunnen

wij niet de dienstverlening leveren, zoals u

van ons gewend bent.

E

wwwil te.nl/storinggemeentehuis

voor de actuele status van onze dienstver-

lening.

Komtu in aanmerkingvoor 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 ìmeamn kunt u bellen naar:

Dit nummer is alleen buiten kantoortijden bereik-

in de leefom-

 

baar en alleen voor spoedzol

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

geving. Denk aan een gevaarljk 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.

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

« Vrijdag van 09.00 tot 1630 uur

* Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Doe mee aan ons social media

   

     

   

onderzoek en maak kans op een

JBL Go 2 Speaker of een lokaal

cadeaupakket!

Socialmedia-

onderzoek

 

Inwoners van Hof van Twente: Wij hebben uw hulp nodig! Als

onderdeel van een afstudeeronderzoek, willen we weten wat de

behoeffes van inwoners zijn op social media. Dankzij uw ant-

woorden kan gemeente Hof van Twente haar inwoners in de toe-

komst nog relevantere berichten laten zien. Ook als u gemeente

Hof van Twente (nog) niet op social media volgt, kunt u deze

enquête invullen.

 

Het inwullen van de enquête duurt

maximaal 5 tot 10 minuten.

   

Met het invullen van de enquête maakt u

kans op een lokaal cadeaupakket of een

JBL Go 2 Bluetooth Speaker.

 

Vul de enquête n via onderstaande link

of scan de GR-code.

https://nl.surveymonkey.com/r/SocMedOnd_HvTO2

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, a mensen ont-

e  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 weten „nl,

bel 0547-260053, app SAS of mail

vrijwiligerszaken@salut

GASTVROUW/ -HEERVOOR _ ( 7

DE DAG ONTMOETING

Ben jij die gezellige dame of |_/ ven Twente

heer die senioren een mooie

dag invulling wil geven?

Meld je dan aan als vrijwilliger!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het ontvangen en begeleiden van deelnemers op de dg onmoe-

ting °T Krupunt in Markelo gevestigd n de Esch aan e Noor.

dachtereschweg. Samen leuke dingen doen, waarbij gezelligheid

voorop staat. Bijvoorbeeld wandelen, knutselen, spellefjes doen en

samen genieten van een heerlijke maaltijd.

Jouw profiel

Affiniteit met ouderen, gastrij, gezellig en een luisterend oor.

Werkuren per week/maand

2 maal per maand een hele dag op maandag.

Wij bieden

Begeleiding/ goede sfeer/ verzekering.

Doelstelling organisatie

T Kruis vnlìxgedoâd
voor volwassenen waarbij sociaal isolement

jk vinden zelfstandig iets fe ondernemen. ’T

Ïj cht voor elkaar en iets

‘houdend met fysieke en gees-

juele deeinemer.

 

 

   

 
WIJ zijn

hof van twente

Afronding en diploma uitreiking Junior Energiecoach

 

De afgelopen weken hebben ruim 130 gezinnen meegedaan aan het energiebespaarspel Junior Energiecoach. De vijf scholen De Alba-

tros, De Boomhut, 't Gijmink, De Welp en De Zwaluw waren hier ook actief mee bezig! Het project is inmiddels afgerond met de uitreiking

van de diploma's aan alle kinderen. Groep 7/8 van de Welp kreeg een specigle uitreiking: de diploma's werden digitaal uitgereikt door

wethouder Pieter van Zwanenburg en directeur-bestuurder van Viverion, _Gedurenc[; de spelweken zijn verschillende week-
winnaars geweesten verschillende interviews met kinderen die zich hebben ingezet om Junior Energiecoach te worden. Filmpjes daarover

zijn te bekijken via de facebookpagina van HofPower (@hofpowerhv

 

Wethouder Pieter van Zwanenburg en directeur-bestuurder van Viverion,Ndelen digitaal diploma's uit voor groep 7/8 van

De Welp in Markelo.

Dromen van Bomen: voor jong en oud door heel Hof van Twente

Kinderen hebben 1463 tekeningen gemaakt met hún droom van een boom. De 5 mooiste tekeningen, die vanF

n i. ANSTIG egen

ijn ofgedrukt op een bloeikaart en heeft de hele school gekregen waar die leerling op school

foor dezelfde kinderen overhandigd bij zoveel mogelijk ouderen door heel Hof van Twente. Zo geven we groen, bloei en dromen door

aan zoveel mogelijk mensen! Omdat hef zoveel tekeningen waren, hebben we hulp gekregen van heel wat befrokkenen: van medewerkers

van Salut tot de vrijwilligers van stichting Franje. Wethouder Pieter van Zwanenburg trapte de dag af met het bezorgen van tekeningen in

Delden. Dit alles was op donderdag 22 april, de internationale Dag van de Aarde. Een dag om bomen, groen, bloei en dromen te vieren.

ledereen dank voor zijn/haar bijdrage om deze droombomen-actie mogelijk te maken! Tekeningen en fofo's van deze dag zijn te bekijken

op de facebookpagina van HofPower (@hofpowerhvi.

Weekendafsluitingen A1 Rijssen - knooppunt Azelo

IN DE RICHTING VAN HENGELO-OSNABRÜCK TUSSEN RIJSSEN EN AZELO

Vrijdag 7 mei 21.00 uur tot en met maandag 10 mei 05.00 uur en vrijdag 28 mei 21.00 uur tot en met maandag

31 me?05.00 uur

In 2 weekenden in mei vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de A tussen afrit Rijssen (28] en knooppunt Azelo. De AT is vanaf

f Rijssen (28] in de ichting van knooppunt Azelo afgesloten vooral het verkeer. D geld van vrijdag 7 me; 21.00 uur iot en met maan-

dag 10 mei 05.00 wur en van wrijdag 28 mei 21.00 uur tot en met maandag 31 mei Ô5.00 uur

Houd rekening met extra reistijd van 40 minuten en onverwachte drukte

Afsluitingen

 

« Doorgaand verkeer naar de Al wordt bij knooppunt Beekbergen omgeleid.

Omleidingen lokaal verkeer

Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Nwegen: N346, N347 en N350

Omleidingen doorgaand verkeer

Omleidingsroute A50 Apeldoorn richting

Hengelo/Osnabrück

e Verkeer vanuit Apeldoorn in de richting

van Hengelo/Osnabrück wordt vanaf

knooppunt Beekbergen omgeleid via

A50 en A28 richting Zwolle.

   

Omleidingsroute A18 Arnhem richting

Hengelo/Osnabrück

* Verkeer vanuit Arnhem richting Hen-

gelo/Osnabrück wordt omgeleid via de

Á18 richting Enschede, de N18 richting

Enschede en de A35 richting Hengelo/

Osnabrück.

Adviesroute doorgaand verkeer

Adviesroute A28 Amersfoort richting Hen-

gelo/Osnabrück

® Verkeer vanuit Amersfoort in de richting

van Hengelo/Osnabrück wordt geadvi-

seerd om te rijden via de A28 richting

Zwolle en N35 Almelo naar A35 rich-

ting Hengelo/Osnabrück.

Gele borden ter plaatse geven de omlei

dingsroutes aan.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen

de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk voor meer informatie op

www-rijkswaterstaat.nl

De AT is afgesloten tussen frt Rijssen (28] en knooppunt Azelo in de richting van Hengelo/Osnabrück. Verkeer wordt omgeleid

 

4 mei herdenking en

 
Bevrijdingsdag 2021

Ook dit jaar zal de jaarlijkse herdenking op 4 mei anders verlo-

pen dan we al die jaren gewend waren. Net als vorig jaar wor.

den ook dit jaar geen stille tochten en herdenkingsbijeenkomsten

gehouden in onze kernen. Wel leggen onze collegeleden bloe-

men bij de herdenkingsmonumenten in de zes kernen. Niet zoals

gebruikelijk rond de flok van 20:00 ur, maar op een moment

daarvoor. Dat gebeurt zonder publiek. Wilt u zelf een bloem leg-

gen bij het herdenkingsmonument in w kern? Doe dit dan ergens

gedurende de dag en niet om 20.00 uur.

Vlaggen

Omdat we dit jaar vooral vanuit huis zullen herdenken, vraagt het

Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei

de vlag de hele dag halfstok te hijsen ter nagedachtenis aan de

oorlogsslachtoffers. Normaal gesproken wordt er alleen ’s avonds

gevlagd. De vlag die gebruik! wordt is de Nederlandse driekleur

zonder wimpel

Gemeente Hof van Twente sluit zich graag bij het verzoek aan om

op 4 mei de gehele dag de vlag halftok te hangen. Onze viag:

gen zullen de gehele dag halfstok hangen in de kernen.

Op 5 mei 2021 steken we de vlag uit om de vrijheid uit e dra-

en en als eerbetoon aan hen die ons 76 jaar geleden hebben

Bevrijd. De vag (zonder winpel} mag worden Uitgestoken van

zonsopgang tof zonsondergang

Ontwikkelingen in buitengebied

 
ook in 2021 samen in veegplan

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twen-

te wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteu-

nen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop wij dat

doen s hef veegplan voor het buitengebied. Iniiatieven die niet

passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit veegplan

‘bij elkaar geveegd' en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure

doorlopen. Dit evert een kosten: e ijdsbesparing op voor zowel

de aanvrager als de gemeente. Hiermee houden we het buitenge-

bied leefbaar en vitaal, nu en in de toekomst.

 
Veel animo

In 2018, 2019 en 2020 zijn veegplannen opgesteld voor het

buitengebied. In totaal zijn hierin meer dan 200 kleinschalige

 

tieven op erven in hef buitengebied bij elkaar geveegd. Die

initiatieven variëren van de toevoeging van woningen op erven

{na sloop van leegstaande stallen/schuren) tot het verplaatsen

van een bouwvlak: De effecten hiervan zijn zichtbaar in het bui-

tengebied; er zijn en worden veel stallen (zonder vervolgfunctie)

gesloopt en er wordt gebouwd

Veegplan 2021

Door de vele aanmeldingen en de daarbij horende ontwikkeling

is gebleken dat er behoefte is aan het veegplan. Daarom gaan

we van start met de voorbereidingen voor het veegplan 2021.

Dus heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet

worden gewijzigd? Dan kunt v zich nu al bij ons aanmelden. Wij

kijken graag samen met u of het plan geschikt is voor het veeg-

plan of dat er andere mogelijkheden zijn die tegemoetkomen aan

uw wensen.

Via de website www.hofvantwente.nl kunt v zich [kosteloos] aan-

melden voor het veegplan 2021. De aanmeldingstermijn loopt

van donderdag 29 april 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021.

Naar verwachting leggen we het ontwerpveegplan eind 2021

ter inzàzgs Wij hopen de procedure in het voorjaar van 2022 afte ronden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op mea_vun het team Ruimte
en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-

858585 of mail naar: veegplan2021@hofvantwente.nl. O kijk

voor meer informatie op onze website

www.hofvantwente.nl /veegplan
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Ontwerpbestemmingsplannen

voor 'ondergrondse hoogspanning

tracé Almelo - Hengelo' en 'tracé

Oele - Hengelo' ter inzage

Van 29 opril 2021 tot en met 2 juni 2021 liggen twee ontwerp-

bestemmingsplannen voor iedereen ter inzage. Het gaat om:

“Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé

Almelo — Hengelo” en "Buitengebied Hof van Twente, herziening

hoogspanning tracé Oele - Hengelo'.

Als gevolg van veranderingen n het landelijke 380 kV-net en

het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoog-

spanningsverbindingen en hoogspanningsstations in de provincie

Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer

elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is.

In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en

de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet te

versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Het bestaande elektriciteitsnet in Overijssel wordt uitgebreid met

drie nieuwe ondergrondse 110KV kabelverbindingen. Het betreft

nieuwe ondergrondse 110KV kabelverbindingen tussen bestaan-

de stations:

e Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS):

* Almelo Mosterdpot (AMLM - Hengelo Weideweg (HGIW];

* Hengelo Weideweg [HGIW] - Hengelo Oele HGIO).

De ondergrondse 1IOKV kabelverbinding Almelo Mosterdpot

(AMLM] — Hengelo Weideweg [HGIW] en de ondergrondse

TIOKV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGIW] - Hengelo

Oele [HGLO] liggen ook op gronden gelegen in de gemeente

Hof van Twente. Op basis van de geldende bestemmingsplannen

kunnen de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen niet worden

aangelegd. De bestemmingsplannen worden daarom herzien.

Voorliggende bestemmingsplannen omvatten het gedeelte op

gronden in de gemeente Hof van Twente.

Omdat het twee verschillende tracés

eigen bestemmingsplan opgesteld.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

e tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

* op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;

« via deze onderstaande rechtstreekse links:

Tracé Almelo — Hengelo: htips://www.ruimtelikeplannennl/

2planidn=NL.IMRO.1735.BGxhoogspanAH-OP1O

Tracé Oele - Hengelo: hips://www-ruimtelijkeplannen.nl/

2planidn=NL.IMRO.1735.BGxhoogspanOH-OPOI

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling

(op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen

omgevingsvergunningen (regulier)

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

De Borkeld, Markelo

het uitvoeren van werk of werkzaamheden in het natuurgebied

19 april 2021

Taets van Amerongenstraat 21, Markelo

hetverbouwen van een schöppe toteen woning _ 12 april 2021

Beldsweg 2, Ambt Delden

het wijzigen van een bestemming 12 april 2021

Gossinksweide 1, Goor

het bouwen van een tuinoverkapping T1 opril 2021

Goorsestraat 39 a, Hengevelde

het plaatsen van een tent als tijdelijke opslagruimte 7 april 2021

Goorsestraat 2, Hengevelde

het vervangen van een dak van een woning

 

4 opril 2021

u

 

Verleende

Omgevingsvergunningen (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

 

Reactie tot

Oude Goorseweg 4, Diepenheim

het kappen van drie eiken en het plaatsen van een stacaravan ten

behoeve van tjdelijke bewoning, ter inzage vandf vrijdag 16 april

2021, herplantverplichting 28 mei 2021

Twentekanaal, Ambt Delden

het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden onder 4 bruggen

over de zijtak van het Twentekanaal (Tankinkbrug, Warmtinkbrug,

Spoorlijn Zutphen-Hengelo en de Coftwicherbrug), kadastraal be-

kend Ambt Delden, sectie E, nummers 6563, 6565, 6567 en 6569,

sectie H, nummer 1966 en sectie P, nummers 281, 284 en 285, ter

inzoge vanaf dinsdag 20 april 2021 1 juni 2021

van Coeverdenstraat ongenummerd, Goor

het bouwen van een woning,

ter inzage vanaf vrijdag 16 april 2021

Oude Rijssenseweg 20, Markelo

het tijdelijk wijzigen van een bestemming [ten behoeve van camper-

plaatsen), ter inzage vanaf woensdag 21 april 2021 _ 2 juni 2021

Verbeekstraat 1c, Delden

het gebruik als cateringbedrijf

ter inzage vanaf woensdag 21 april 2021

Haaksbergerstraat 10, Hengevelde

het intrekken van de omgevingsvergunning in verband met het be-

eindigen van de bedrijfsmatige activiteiten en het extern salderen

van ammoniakrechten, ter inzage vanaf donderdag 22 april 2021

3 juni 2021

28 mei 2021

 

2 juni 2021

Bernhardstraat 17, Delden

het verbouwen en bouwen van een aanbouw aan de woning,

ter inzage vanaf donderdag 22 opril 2021 3 juni 2021

De Kolk 1 h, Delden

het plaatsen van een serre,

ter inzage vanaf donderdag 22 opril 2021 3 juni 2021

Goorsestraat 39 a, Hengevelde

hettijdelijk plaatsen van een tent als opslagruimte voor een periode

van 12 maanden, fer inzage vanaf 22 april 2021 3 juni 2021

Hassinkstraat 25 a, Delden

het bouwen van een schuur en overkapping,

ter inzage vanaf woensdag 21 opril 2021

Goorsestraat 22, Hengevelde

het toevoegen van een appartement,

ter inzage vanaf woensdag 21 opril 2021

2 juni 2021

2 juni 2021

Verleende vergunning (uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie:

Beroep/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Hooijerinksplein 9, Delden

het brandveilig gebruik van een schoolgebouw,

ter inzage vanaf donderdag 29 opril 2021 10 juni 2021

 

Verlengen beslistermijn

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

De Kade, Delden

het inkassen en verlengen van de kadeconstructie aan de Kade

in Delden, kadastraal bekend Stad-Delden,

sectie B, nummers 331 en 1013

Melding Activiteitenbesluit

 

Als u wilt reageren, zie informa'

Verzoek om handhaving

Haaksbergerstraat 10, Hengevelde

het beëindigen van de bedrijfsmatige activiteiten

Brinkweg 8, Markelo

het wijzigen van de inrichting

Ambachtsweg ongenummerd, Goor

het starten van een bedrijf voor de verhuur en lease van machi-

nes en installaties voor de bouw

Ambachtsweg ongenummerd, Goor

het starten van een groothandel in machines voor de bouw

www.hofvantwente.nl

EEWE S

Gratis wegbrengen

kunt grof tuinafval gratiswegbr

het MilieuparkHof van Twente

Adres

DB Goor

Openingstijden

Woensdag van 1230 tot 16.30 uur

Vrijdag van 0900tot 1630 uur

Ontwerpbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie zienswijzen

Reactie tot

Kanaalweg 2c, Markelo

het wijziging van de terreinindeling van Gronddepot de Bree, ter

inzage vanaf donderdag 29 april 2021 10 juni 2021

 

 

Besluit (vormvrije)

milieueffectrapportage

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Rapperdsweg 4-6, Ambt Delden

het veranderen van het bedrijf

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 zienswij

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure 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 we-

ken 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 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 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.

 

Wist udat.

nte het restafval nog

dan een grote g

aan! Dit kan gratis binnentwee maanden na uw

 
Vevolg

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 om-

dat 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 af:

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

Voor de openingstijden kunt de website [www.hofvantwente.nl]

raadplegen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Ge-

meente 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.

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

Goor

- Collectevergunning in de periode van 17 1/m 23 oktober 2021,

Stichting Support voor Specials (20-04-2021)

Hof van Twente

- [Gewijzigde] Ontheffing geluid voor het uitvoeren van (nachte-

lijke) spoorwerkzaamheden in de periode van 1 mei 2021 t/m

30 juli 2021 op diverse locaties aan het spoor (23-04-2021]

Verkeersbesluit

- Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen

voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Scherpen-

zeelseweg 67 in Goor (20-04-2021}

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.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


