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Contact met de gemeente

Adressen

:

:

°"B_m°k'°:‚':"‚“l')‘: EZ E @
E-mail:

Openingstijden

Chatten via WhaisApp:

of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl
[op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Kleur-Rijk-Leven krant

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een

Maandag
12.00-19.30 uur
Dinsdag _ 09.00- 17.00 uur

Woensdag 09.00- 1700 uur
Donderdag 09.00- 13.00 uur
Vrijdag _ 09.00-13.00 wur

openi gstijden.

boordevol nieuws, weetjes,
tuintips en informatie over vogels

Een betere wereld begint inje kledingkast
De Textiel Race Twente draait om circulariteit. Een Nederlander koopt per jaar gemiddeld 46 nieuwe kledingstukken, heeft gemiddeld 173

krant op uw deurmat. 16 pa

INFO

Kledingstukken (inciusief sokken en ondergoed] n de kastliggen en gemiddeld gooien Nederlanders 40 klecingstukken per aar weg! Vaak
komt \îexe kleding bij het restafval. In Twente belandter jaarlijks nog ruim 3 m\ﬁoen kilo textiel bij het restafval. Zonde! Want bijna al deze

en insecten. Maar ook leuke arti-

kelen over composteren, het gebruik van bladafval, hoe je van

de processierups af kunt komen

-

en nog veel meerl

x

KLEUR-RIJK-LEVEN
ET BIODIVERSTE, AFVAL EN ENSROIE

meer?

Hadl
een exemplaar in het gemeentehuis of bekijk het digitaal

x

op onze website

(onder het kopje ‘Biedversieitin
Hof van Twente’).

imte buiten de

Textiel Race Twente van start bij Magenta en De Zwaluw
De Textiel Race Twente is gestart! De komende tijd gaan tien scholen in Twente de strijd aan met oud en kapot textiel.
Ook de scholen IKC Magenta (Delden) en OBS de Zwaluw (Markelo) gaan zich inzetten!

www.hofvantwente.nl/groenloket

meesturen.

Openingstijden Milieupark:
« Woensdagmiddag van 12.30 tof 1630 uur
* Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
* Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

kantoorlijden van de gemeente kunt u bellen naar:

Vorige week viel als bijlage bijhet
Hofweekblad de Kleur-Rij

Heeft u de krant niet

0547
- 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding
U kunt daarbij
via WhatsApp op)

ook
eenvoudig een foto van de situ
Voor spoedzaken in de openbare

Milieupark Groen-Recycling
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon:

0547:858585. U kunt uw reisdocumenten ofrijbewijs __ Dan
horen
we
dit
graag
van
u
Een melding geeft u sneÍ aan ons door via het

wel afhalen zonder afspraak, binnen de

info@hofvantwente.nl

2021

spraak maken. Wit u een afspraak maken? Bel den _ stoeptegel |os of is het wegdek beschadigd?

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 -85 85 85 of 14 05 47

www.hofvantwente.nl

Afspraak maken?
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
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materialen kunnen een tweede leven krijgen! En dat is precies waar het project Textiel Race Twente voor is bedoeld: bewust maken hoeveel

oud en kapot textiel er is en wat je daarmee kunt doen.
Deelname door Magenta en De Zwaluw

De komende weken is de Textiel Race volop gaande! Twee van de tien deelnemende scholen aan de Textiel Race Twente komen uit Hof
van Twente, namelijk IKC Magenta en OBS de Zwaluw. Wethouder Harry Scholten wenst alle leerlingen veel succes met de Textiel Race
Twente: “Wat goed dat jullie meedoen! Een wedstrijd waar tien scholen aan meedoen en jullie doen ook mee! Ik ben er bijzonder trots op

dat jullie Iexlie?guun inzamelen, hopelijk textie
ler gaan gebruiken en textiel bewuster gaan gebruiken|!”. De Textiel Race Twente is een
onderdeel
van het project Circulair Textiel Twente. Meer informatie is te vinden via de wegs\le www.textielrace.nl en de facebookpagina
van de Textiel Race.

Raadsvergade:
dinsdag 1 juni 2021
In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van
het coronavirus zal de vergadering digitaal zijn. Ù kunt de
vergadering live volgen via gemeenteraad.hofvantwente.nl

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente op dinsdag 1 juni via Pexip videovergaderen.

Scholen maken spreuken over
hondenpoep en zwerfafval

Onderstaand trff u de agenda aan.
De voorziter,

Groep 5 van de Heeckerenschool en
Groep 7/8 van
% Gijmink, beide scholen uit Goor, zijn in de prijzen
gevallen met hun zelfbedachte spreuken over hondenPoep en zwerfafval.

Was getekend
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers
1. Opening en mededelingen

Spellendoosjes
In Hof van Twente wordt op scholen altijd al veel aandacht besteed aan zwerfafval en afvalscheiding. Dit is uiteraard om de
bewustwording groter te maken. Zo zijn er vanuit HofPower [on-

2. Voststellen agenda
3. Spreekrecht burgers

derdeel van de gemeente) [aarliks lelzen en octies over afval.

Besluitenlijst en ingekomen stukken

Door de coronamaatregelen konden de lessen over afval helaas
nief doorgaan. Vandaar dat de gemeente dit
ja r de scholen een
spellendoosje cadeau gof. Dit spellendoosje is gelinkt aan de ivspelshow Hou ‘t schoon 5 minutenshow van Telekids. Schoolklassen kunnen de spelletjes spelen met gebruik van hun digibord.

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van 11 mei 2021

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

Spreuken over afval
Naast dat de scholen afvalspellendoosjes hebben ontvangen,
heeft wethouder Harry Scholten de kinderen uitgedaagd om één
van de opdrachten uit het spellendoosje om te zetten tot een prijsvraag: bedenk een spreuk over zwerfafval en bedenk daarbij een
dansje of beweging. Schoolkinderen in Hof van Twente konden

6. Vragenhalfuur gemeenteraad
7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling
Gemeenschappelijke Regelingen

meeàoen met de prijsvraag door een filmpje daarvan op fe sturen

7a. Toelichting situatie met betrekking tot Covid-19

naar HofPower. Een jury heeft de inzendingen beoordeeld en dat

Hamerstukken

leverde twee prijzen op.

8. OPO HvI: meerjarenbegroting 2022 en 2023

Winnende spreuken
De winnende spreuken komen van groep 5 van basisschool Heeckeren en groep 7/8 van 't Gijmink. De kinderen in de klas van
groep 5 storen zich aan de hondenpoep en hebben daarom een
spreuk bedacht die daarover gaat: ”Hof van Twente zonder vieze
troep, ja mensen, we houden nief van hondenpoep!”. De kinderen van groep 7/8 hebben zich gericht op het zwerfafval. Zij

9. Onderhoud en verduurzaming openbare verlichting
Besluitnemend

10. ICTsituatie (financiën, verbeterplan en verantwoording)
T. Infegraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 en vitvoeringspro-

hebben de volgende pakkende sp:euk bedacht: ‘oo ie gfval
weg, anders hebben v ater pech!”.

gramma 202Ì

Meningvormend
12. Lening Zonnepark Rikkerink ECHT
13. Praktische uitwerking Energiefonds Hof van Twente
14. Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2021
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

Subsidie coronacompensatie
cultuur en welzijn Hof van Twente
Heeft uw organisatie over de periode 1 januari 2020
1/m 1 december 2020 of de periode 1 januari 2021
1/m 31 maart 2021 schade
g
len door corona? Mo-

Groep $ van basisschool Heeckeren

gelijk
kan uw organisatie
een compensatie.
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=omleidingsroute [Kjmmsss =afsluiting

in aanmerking komen voor

De gemeente Hof van Twente heeft van de Rijksoverheid geld ontvangen om lokale culturele organisaties, gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen en verenigingen op het gebied van

ieugdte
ondevs?eunenîli
financiële
schadge
dgìe
is
ontstaan
door
het
coronavirus. Met dit geld wil de gemeente Hof van Twente lokale
culturele organisaties, gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en

In het weekend van vrijdag 28 mei 1/m maandag 31 mei vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de AT tussen afrit Rijssen (28) en
knooppunt Azelo. De A is vanaf afrit Rijssen (28) in de richting van knooppunt Azelo afgesloten voor al het verkeer. Houd rekening met
extra reistijd van 40 minuten en onverwachte drukte.

Groep 7/8 van 't Gijmink
In een digitale bijeenkomst heeft wethouder Harry Scholten op
woensdag 19 mei de prijs uitgereikt aan beide scholen. Beide
scholen hebben een waardebon van 100 euro gekregen om arti
kelen uit te zoeken bij de webshop van Nederland Schoon. Dat
naast gaat de gemeente de spreuken van de scholen inzetten bij
de communicaliecompagne tegen hondenpoep en zwerfafval.

Afsluitingen
De ÀT is afgesloten tussen afrt Rijssen (28) en knooppunt Azelo in de richting van Hengelo/Osnabrück. Verkeer wordt omgeleid
* Doorgaand verkeer naar de A1 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

. v9Lke„ vond Apeldoorn n de richting van Hengelo/Osnabrüjck wordt vanaf knooppunt Beekbergen omgeleid via A50 en A28
richting

Zwolle.

om\e.dmgsr%…e A18 Arhem richting Hengelo/Osnabrück
« Verkeer vanuit Arnhem richting Hengelo/Osnabrück wordt omgeleid via de A18 richting Enschede, de N18 richting Enschede en
de A35 richting Henge\o/Osnubrücï
Adviesroute doorgaand verkeer
Adviesroute A28 Amersfoort richting Hengelo/Osnabrück

dorpshuizen en verenigingen op het gebied van jeugd ondersteu-

nen bij financiële schade ﬂie is ontstaan door het coronavirus.
De subsidie kan aangevraagd worden door:

* Lokale culturele organisaties: een organisatie die haar ker

tiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdiscipli

nes, zoals bijvoorbeeld zang, toneelen muziek;
* Gemeenschapsvoorzieningen zoals buurt- en dorpshuizen met

het doel het Eeheer en exploitatie, in stand houden en ruimte

bieden aan voornamelijk maatschappelijke organisaties, verenigingen, gezelschappen en bewoners uit de gemeente die
aciviteiten organiseren;

* Verenigingen en stichtingen op het gebied van jeugd zoals
scouting en speeltuinverenigingen.
Het is voor de aanvraag niet van belang of u reeds een subsidierelatie met de gemeente hebt. Dus als u nu nog geen subsidie van
ons ontvangt kunt u een aanvraag indienen.

De aanvraag kan worden ingediend tussen 31 mei en 21 juni
2021.

# Verkeer vanuit Amersfoort in de richting van Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om te rijden via de A28 richting Zwolle en
N35 Almelo naar A35 richting Hengelo/Osnabrück.

Aanvragen die na 20 juni 2021 worden ingediend zullen niet
behandeld worden.

Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

®

wiJ zijn
hof van twente

Meer informatie kunt vinden op de website:
www.hofvantwente.nl/coronacompensatie

www.hofvantwente.nl
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Zo blij dat ik kan spelen zonder in de hondenpoep te stappen

He dankjewel! Geen hondenpoep aan mijn wielen

Plantsoenen schoffelen zonder hondenpoep aan de schep :-)

Geen poep op Hof van Twente stoep

Mijn baasje ruimt mijn
poep wèl op!

Gebruik de hondenpoep bak of ….
neem het zakje mee en werp het in de grijze container

Htrots
Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunningen (regulier)
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Lochemseweg 22, Markelo
het ijdelijk wijzigen van een bestemming tb.v.
het oprichten van een camperplaats

Stokkumerweg 1, Diepenheim
het verbouwen van een woonboerderij

Industrieweg 8, Markelo

2 mei 2021
21 opril 2021

Mel

g Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie
Verzoek om handhaving
Rapperdsweg 4 en 6, Ambt Delden
Leusmanweg 4, Markelo

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

het verbouwen en vergroten van de werkplaats en de kantoren

Besluiten

Algemene wet bestuursrecht

18 mei 2021

Scherpenzeelseweg ong.

het bouwen van een tasberg

18 mei 2021

fter
hoogtevanvan
de hockeyvelden), Goor
‚et bouwen
14 woningen

het bouwen van een bedrijfspand

12 mei 2021

het herbouwen van een dwarsritschuur

15 april 2021

Verleende

Omgevingsvergunningen (regulier)
Reactie tot

Morsweg 17, Delden

28 juni 2021

Bovenbergweg ongenummerd, Markelo
het aanleggen van een uitrit,
ter inzage vonaf dinsdag 18 mei 2021

29 juni 2021

Stocreve 44, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding,
ter inzage vandf vrijdag 14 mei 2021

25 juni 2021

Rauwland 61, Delden

het
vantertwee
aircovangf
units vrijdag
aan de 14u:h!erzig:ie
van plaatsen
de woning,
inzage
mei 2021

25 juni 2021

Raanhuisstraat 1, Delden

het plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vandf vrijdag 14 mei 2021

25 juni 2021

Gorsveldweg 13, Hengevelde
het bouwen van een schuur,

ter inzage vanaf woensdag 12 mei 2021

23 juni 2021

Blokstegenweg 3, Ambt Delden
het plaatsen van weidepalen,
ter inzage vanaf woensdag 19 mei 2021

30 juni 2021

Hondsdraf 1, Delden

het plaatsen van een dakkapel,
ter inzage vanaf donderdag 20 mei 2021

1 juli 2021

Kievitstraat 25, Goor

het vergroten van de keuken,
ter inzage vanaf woensdag 19 mei 2021

30 juni 2021

lependijk, Goor (begraafplaats)

het kappen van een zilveresdoorn, ter inzage
vanaf maandag 17 mei 2021, herplantverplichting

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

Als u wilt reageren, zie informatie:
Bezwaar/Voorlopige voorziening
het kappen van 16 bomen,
ter inzage vanaf maandag 17 mei 202

Informatie om te reageren

_28 juni 2021

Verleende vergunning (uitgebreid)
Als u wilt reageren, zie informatie:
Beroep/Voorlopige voorziening

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 voorbereid wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen dit
ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak) of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening
Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico
gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui). Als
u dringende belangen heeft waardoor u nief 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 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 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.

Reactie tot

Stationsstraat 30, Markelo

hetbrendveiig gebrui van een bouwwerk,

ter inzage vanaf donderdag 27 mei 2021

{voormalige fitnesszaal word in gebruik genomen als
buitenschoolse opvang)
8 juli 2021

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.

www.hofvantwente.nl

solut_ doen, andere mensen ont-

© _ moefen, 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

bel 0547-260053,

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt U inzien op onze website https://www.hofvantwente.nl/actueel/ aangevraagde-evenementenvergunningen.html
Delden

- Drank- en Horecavergunning, Sportkantine De Finish, De Mors
2021}

-

Wil je graag ervaring op-

ruime aanbod. Meer weten? www.salut-welzijn.nl,

Verlengen beslistermijn

het bouwen van een erker

Kolhoopsdijk 10, Markelo

of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van

Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland,

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Polmaten ongenummerd, Goor

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) raadplegen

het veranderen van het bedrijf

19 mei 2021

Kolhoopsdijk 10, Markelo

Vrijwilligersvacature

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

het bouwen van een bedrijfshal
Zwanenstraat 12, Goor

Vervolg

igde Drank- en Horecavergunning, Langestraat 73 (2005-2021)

vrijwilligerszaken@sa

SAS

ijn.nl

MEEWERKEN
IN DE
MOESTUIN VAN

STADSLANDBOUW

of mail

stihting,

ouw

Hofvan Twente

Ben
demeer
gedreven
vn'iwl'lﬁîer
vingers,it,
ofwiljijje
weten
over alles met
wat groene
groeit
en
dan zijn wij op zoek naar jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het verbouwen van groente, fruit, bloemen en planten. Eris een
role diversiteit aan taken bijvoorbeeld zaaien, verspenen, on-

Bruid wieden l het oogsten. Zowel in de Kos Gls de moesiuin.

Daarnaast diverse onderhoudsklussen rondom de ontmostingslek, het maken van insectenhotels of werken in de plantjesbieb

Stookontheffing
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif.
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout
buiten een inrichting
- Haaksbergerweg kadastraal C1069 Markelo (12-05-2021}
- Langenhorsterweg 12 Ambt Delden (12-05-2021)
- Haarweg 10 Bentelo (12-05-2021}
- Grondhuttenweg kadastraal D3070 in Bentelo (12-05-2021)
- Stoevelaarsweg 2 in Goor (12-05-2021)
- Lichtmissenweg 2 in Markelo (12-05-2021}
- Suetersweg 6c in Bentelo (12-05-2021}

[uilen planten en bloemen). In averleg bespreek je'welk afwis-

selend, inspirerend maar vooral leuk en gezellig werk het beste
bij jou past.

Jouw profiel

Je hebt affiniteit met groen, bouw en voedselteelt of wil hier kennis
n opdoen. Je bent graag met je handen bezig in de aarde.

Werkuren per week/maand

Dinsdag, kan denderdog
en vidogeehend
von dit09.00
12,00
één of meerdere
ochtenden komen,
gaat nJ!overleg.
uur.Je

Wij bieden

Samen bezig zijn met het creëren van groei en bloei en alles wat
daarbij hoort. In een ongedwongen sleer, waar jouw eigen in-

Bezwaarmogelijkheid
Binnen zes weken nadat bovenstaand besluit bekend is gemaakt
{datum tussen haakijes) kunnen belanghebbenden hieriegen
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.

Voornemen ambtshalve wijziging
gegevens verblijf en adres Wet
basisregistratie personen (BRP)

breng wordt gewaardeerd en [e euw soelale nelwrk kan vergro-

ten. Je kan veel kennis opdoen over de natuur en de biodiversilit.
Je wordt ondersteund door de werkbegeleider.

Doelstelling organisatie

In de Hof van Twente nadrukkelijk de aandacht richten op stads-

landbouw in de breedste zin van het woord. Stichting Stadslandbouw gebruikt daarvoor braakliggende grond om voedsel te felen, te oogsten, fe efen en te delen (de opbrengsten uit de oogst
en verkoop zijn bestemd voor de Voedselbank Midden-Twente).
Een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die ontspanning en inspanning zoeken, klusjes willen doen en willen tuinieren. Onze
projecten gaan altijd over duurzaamheid en biodiversiteit.

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven
naar het adres: onbekend.

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit
niet gedaan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de verblijf
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

besluit

| Naam

Inschrijving | Datum

op het adres| ingang adres

20-05-2021 - Onbekend

20.05-2021

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

