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CÊ° Hof van

o_Twente

www.hofvantwente.nl

| HOFNIEUWS
Contact met de gemeente

Adressen

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfte7, 7471 DK Goor
  

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor

E-mail: info@hofvantwente.nl

 

Afspraak maken?

Voor het aanvragen van documenten moet u een af-

spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan

0547.858585. U kunt uw reïsdocumenten of rijbewijs

wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden.

Openingstijden

Telefoonnummers Maandag 12.00- 19.30 uur

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47 Dinsdag 09.00- 17.00 uur

Chatten via WhatsApp: Woensdag 09.00- 17.00 uur

of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl

{op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Donderdag 09.00- 13.00 uur

Vrijdag _ 09.00- 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er een

stoeptegel los of is het wegdek beschadigd?

Dan horen we dit graag van v

Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale

meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of

via WhatsApp op)| U kunt daarbij

ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimie buiten de

kantoortijden van de iumeenlu kunt u bellen naar:

 

  

 

 

Milieupark Groen-Recycling

Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547- 28 66 00

Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

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

 

Bijeenkomst vrijwillige kavelruil

Markelo Noord

innen de gemeente Hof van Twente zet de Kavelruil Commissie

zich al jaren in om via vrijwillige kavelruil de landbouwstructuur

te versterken. Het hoofddoel daarbij is om de positie van de land-

bouw te versterken en te werken aan de veiligheid op de wes

in ons prachtige buitengebied. Voor het gebied Markelo-Noor

wordt een nieuw kavelruilproject gestart. Grondeigenaren in Mar-

kelo en omstreken zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst

op donderdag 17 juni of vrijdag 18 juni.

 

 

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomsten zijn op:

donderdag 17 juni

van 13.00 tot 16.00 en van 16.00 tot 19.00 uur

vrijdag 18 juni

van 1000 tot 13.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Locai

Oude

Let op: vanwege Coronamagtregelen is aanmelden voorgf ver-

plicht! Aanmelden kan bi vicNot

per email

goed voor landbouw en regio

Kunnen we de positie van de landbouw

versterken doordat er efficiënter gewerkt kan worden en ook de

koeien meer ruimte hebben om de wei in te gaan. Dit realiseren

we door te werken aan grotere huiskavels, minder veldkavels en

het verkorten van de afstanden naar de veldkavels. Goed voor de

landbouw en ook voor de regio. Immers minder landbouwverkeer

draagt ook bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en

leefbaarheid van ons buitengebied. De komende periode wordt

er gewerkt aan het plan MarkeloNoord. Bij de opzet en aan-

pak is er samengewerkt met de Duurzaam initiatief Markel-Noord

(DiMN). DIMN ìs een samenwerking van 20 grondeigenaren in

het gebied Markelo Noord. Deze samenwerking heeft als doel

om te werken aan een duurzamere landbouw, meer biodiversiteit,

een beter leefgebied voor weidevogels en een gezond bodembe-

heer. Het project vrijwillige kavelruil Markelo-Noord loopt 3 jaar

en wordt mede gefinancierd door. de provincie Overijsscl

Kinderen van groep 5 van de Heeckerenschool wonnen een prijs

met hun slogan:

Hof van Twente zonder vieze troep,

a mensen wij houden niet van hondenpoep!

 

ieka van de Kruusweg

jssenseweg 11 in Markelo.
 

 

 

 
Als gemeente sluiten wij ons daar van harte bij aan want honden

zorgen voor veel plezier, maar soms ook voor overlast. Honden-

poep is helaas één van de groofste ergernissen voor veel inwo-

ners. Heeft u een hond? Ruimt u dan alstublieft de poep van uw

hond op. Zo zorgen we ervoor dat honden voor iedereen een

plezier zijn

Geen hondenpoep in speeltuinen of speelveldies
Laat geen hondenpoep achter in de speeltuinen of grasvelden

waar kinderen spelen. Het is niet leuk om met vieze schoenen

thuis te komen!

Denk ook aan rolstoelgebruikers

Hondenpoep op stoepen is vervelend voor iedereen. Helemaal

voor slechtzienden, rolstoelgebruikers en mensen die met een rol-

lator lopen. Denkt u ook aan hen en ruim hondenpoep op.

 

Plantsoenendienst

Ook voor medewerkers van Gildebor die de plantsoenen onder-

houden zou het plezierig zijn om niet overal in de hondenpoep

e schoffelen.

Hondenpoepbakken

Op diverse plekken in de Hof staan hondenpoepbakken. Deze

bakken zijn geplaatst langs de gangbare wandel en uitlaatroutes

en worden geleegd door de gemeente Hof van Twente. Is er geen

hondenpoepbak op je route? Neem dan het zakje met honden-

poep mee en doe het thuis in de grijze afvalbak.

g voor deelname aan ‘Denktank Op Stoom

Doe mee met de externe klank-

 

Inwoners en andere parti

te denken over de ontwik!

in Goor. Zij kunnen zich aanmelden voor de Denl

tank wordt speciaal in het leven geroepen om mee te denken over de globale

gebiedsindeling, ook wel het Masterplan genoemd. In totaal gaat het om

zo’n 12 tot 15 mensen.

DP

STO0M

WONEN-WERKEN-GENIETEN

 

in Goor worden uitgenodigd

yan Op Stoom op hef voorm

concreet mee

je TSB-terrein

tank Op Stoom. Deze denk-

 

 

Het ontwerpteam dat het Masterplan gaat maken is op zoek naar verschillende invalshoeken

‚en perspectieven om zo het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen en ideeën van

betokkenen in en om Goor. L„„dsc………….…“ van het ontwerpteam [egt
uit dat het daarna niet stopt: “In dit Masterplan wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Op

Stoom de komende 15 jaar wordt ontwikkeld om er straks te kunnen wonen, werken en ge-

nieten. Nadat de gemeenteraad het Masterplan heeft vaslgkesle\d‚ wordt Op Stoom in deelgebieden verder ontwikkeld. Ook bij de uitvoer
el

van het Masterplan en praktische invulling van de specifi e gebieden, wordt zorgwuldig per gebied gekeken welke inwoners en andere

belanghebbenden worden betrokken. Nu beginnen we metde hoofdlijnen voor het Masterplan en daarvoor zijn we op zoek naar mensen

voor de Denktank Op Stoom.”

Rol Denktank Op Stoom

De denktank komt in het proces fot aan het definitieve

Masterplan [eind van dit jaar) 3 keer bij elkaar om

mee te denken over kansen voor het gebied, land-

schap, (woon|programma, stedenbouw, openbare

ruimte, mobiliteit en milieu & duurzaamheid. Kortom,

wat er allemaal te doen en te vinden moet zijn op het

terrein. De eerste bijeenkomst staat gepland op maan-

‘dagovond 5 juli, van 19.30 tof 213Ó uur.

  

 

Verschillende perspectieven

In de denktank wil het ontwerpteam in ieder geval

de volgende perspectieven vertegenwoordigd zien:

Inwoners van Goor (diverse \eeh…3en]‚» Omwonenden

van TSB+terrein; Toekomstige bewoners Op Stoom;

Ondernemers, Historie, Cultuur, Zorg & werxiin, Na:

tuur, groen, water, Duurzaamheid en Sociaal (ook

horece

n Gemeente Hof van Twente vult

aan: “Naast de verschillende invalshoeken streven

we naar een mooie mix van verschillende mensen.

Omdat de denktank in tofaal uit zo'n 12 tot 15 men-

sen bestaat wordt er uit alle aanmeldingen een selec-

tie gemaakt om tot een divers gezelschap te komen

waarin de verschillende perspectieven goed vertegen-

woordigd zijn.”

 

   

 

 

 

Aanmel

Inwoners die willen meedenken en aan kunnen slui

ten op 5 juli, kunnen zich tot en met_ 27 2021

melden door een mail 1e sturen naar_
via info@gooropstoom.nl met daarin hun naam, con-

tactgegevens, perspectief én onderbouwi ? waarom
zij vinden dat zij een bepaald perspectief vertegen-

woordigen

 

Meer informatie over Op Stoom is te

vinden op www-gooropstoom.nl -

 
Kerktoren Johanneskerk Diepenheim opgeknapt

 

Het haantje blinkt weer

De toren van de Johanneskerk in Diepenheim is

opgeknapt. De werkzaamheden zijn afgerond met

het terugplaatsen van de ’gouden’ haan op de

torenspits. Wethouder Harry Scholten plaatste ei-

genhandig de haan in aanwezigheid van kerkrent-

meester| en voorzitter

van de kerkenraad. Ook de Gannemer firma Steg-

gink, w erbi Wethouder Hary Scholen: “De
erken zijn beeldbepalend in de kernen van Hof

van Twente. Dat we als gemeente een bijdrage

kunnen leveren aan het in stand houden ervan vin-

‘den we belongrijk. De inwoners van Diepenheim

kunnen trots zijn op hun torenspits met ‘gouden’

haan.”

Het voegwerk van de toren is gedeelfelijk onder-

handen genomen. Verder zijn er diverse werk-

zonmheáîn uitgevoerd. De toegangsdeur naar

‘het schip’, de kerkzaal is ops :Enupi en er zijn

reparaties vitgevoerd aan de houtconstructie van

vloeren en torenspits. Er is geschilderd en de op-

gang is veiliger gemaakt. Om de puntjes op de i te

zetten, zijn de haan en de pijnappel van het toren-

Keuis e de wijzers van de Klok bbnieuw vergld.

Vanaf 8 juni kijkt het haantje op de Johanneskerk

weer glimmend op het Stedeke neer. De werk-

zaamheden zijn onder begeleiding van Monumen:-

ten advies Oost en door Aannemingsbedrijf E.GJ.

Steggink en diverse onderaannemers uitgevoerd.

De toren van de Johanneskerk is eigendom van de

gemeente. Het initiatief van de restauratie van de

toren ligt daarom ook bij de gemeente.

Gemeenteraad verstrekt lening aan ECHT voor zonnepark ‘t Rikkerink

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 8 juni ingestemd met een lening aan ECHT [EnergieCoöperatie Hof van Twente] voor zonne-

park ’t Rikkerink. Met die |enln%kun ECHT eind 2021 een deel van dit zonnepark in Ambt Delden overnemen van huidige eigenaar Twence.k

Wethouder Harry Scholten: “

‚en blij met het besluit van de gemeenteraad. Het is voor de gemeente een belangrijke skä) in het halen van de

duurzaamheidsambities. Bovendien betekent exploitatie door ECHT dat onze inwoners financieel kunnen pumciferen in
Bewoners in de posicodegebieden die grenzen aan Ambt Delden kunnen financieel participeren in het zonnepar

it zonnepark.”

door aankoop van obligaties.

Deze obligaties worden aangeboden voor € 50,- per stuk met een rentevergoeding van 5% (de obligatie wordt annuitair afgelost in 15 jaar).

In de loop van september zal de eerste stroom vanuit dit park geleverd gaan worden. Meer hierover is te vinden op www.zonoprikkerink.nl.

Energiecoöperatie ECHT

De in 2013 opgerichte coöperatie ECHT heeft onder andere als doel om doelmatig en efficiënt energieverbruik te stimuleren, de lokale econo-

mie te stimuleren, duurzame energie lokaal op e wekken en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Met het project 'Zon op 't Rikkerink! heeft ECHT een tweede postcoderoosproject, na 'Zon op de Kaasfabriek' in Markelo. Het project op ’

Rikkerink is het eerste project n een reeks nieuwe projecten dat via de nieuwe poskoderêgelinä wordt gerealiseerd. Voor de ontwikkeling,
realisatie en beheer van de wat grotere energie-opwekinstallaties heeft Energie coöperatie

HT

le samenwerking gezocht met Stichting DiBo

in Borne en de coöperatie Hengelo Energie. Gezamenlijk is een nieuwe coöperatie opgericht: Coorerafie Energie Collectief Midden-Twente
U.A. Doel van deze coöperatie is, op aangeven van de lokale coöperatie, projecten in de verschil

aanpakken, ontwikkelen en realiseren met als onderliggende doel dat de lokale bevolking hier fnancieel in kan
ende vrzorgingsgebieden profesioneeeelnemen.

bordgroep Hof van Twente voor

de website sociaal domein!

 

Herhaalde oproep

De onderstaande oproep hebben wij al eerder geplaatst

idn Ileâ Hcfweekbls|:‚dá Een aantal inwoners heeft zich
estijds naar aanleiding van die opgegeven.

Danl! u wel daarvoor. Helaas zijn wij afs

de cyberaanval alle mails kwijtgeraakt (en dus ook uw

opgave). Daarom ons vriendelijke verzoek aan u om

ons nog een keer te mailen, wanneer u wilt deelnemen

aan deze klankbordgroep. Onze excuses hiervoor!

Klanl!

De gemeente Hof van Twente werkt op dit moment aan de verbete-

ring van hef deel van de website dat gaat over het sociaal domein.

Onder het sociaal domein vallen onder meer de volgende onder-

werpen:

© Zorg/Wmo

© Jeugd

e Werk en Inkomen

 

 

We werken aan een nieuwe indeling en nieuwe teksten voor dit

deel van onze website, met als doel: verbetering van onze dienst-

verlening aan de inwoners van Hof van Twente. Wij willen deze

taak graag uitvoeren samen met u als inwoner en daarom een

klankbordgroep vormen van [liefst 15} inwoners die kritisch willen

meekijken naar onze ontwerpen voor de indeling van de website en

naar de teksten. Aan v de vraag wat u daar goed aan vindt en wat

eventueel beter of begrijpelijker kan. Als gebruiker van de website

kunt u ons belangrijke informatie geven.

frijd

Het heeft onze voorkeur om de klankbordgroep samen te stellen uit

15 leden, verdeeld over de volgende drie leeffijdsgroepen:

* 18-35 jaar

# 35-50 jaar

« 50 jaar of ouder

Het is natuurlijk mogelijk dat zich, per groep, meer mensen aan-

melden dan nodig is. In dat geval zullen we een keuze maken. We

vertrouwen op uw begrip hiervoor. We willen de website en onze

communicatie nog befer aan |aten sluiten bij de mensen die ermee

te maken hebben. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Het is de

bedoeling dat wij u, maximaal drie keer, schriftelijk (digitaal} enkele

vragen stellen. U kunt de antwoorden op die vragen invullen en uw

opmerkingen geven op de aanpassingen die zijn gedaan op de

website. Deze vragen stellen wij u digitaal. Het kan daarnaast zijn

dat wij u bellen voor extra uitleg. De tijd die u hiermee bezig bent

Cal verschilen. Dit zal mede ofhankeli zin van de lengte van de

teksten en de soort vragen. U doet dit natuurlijk niet voor niets. Ten

eerste helpt u uw medge Hof van Twenteinwoners om een betere

aansluiting tussen de gemeente en de inwoners e bereiken. En na

afloop staat een leuke atfentie voor u klaar.

Wulvmge_rdn we van u?e Tij

< Rédelik snel kunnen reageren

* Dat u de beschikking hebt over internet en email

* Dat u telefonisch beschikbaar bent voor enkele aanvullende

vragen

Vertrouwelijkheid

Als u zich aanmeldt voor deelname aan deze klankbordgroep geeft

de afdeling communicatie uw naam, emailadres en telefoonnum-

mer door aan de onderzoeker die de klankbordgroep begeleidt

(Tim Gerritsjans van onderzoeksbureau Emcuview uit Delden). Door

uw aanmelding geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te

verwerken. We werken digitaal. U ontmoet de andere deelnemers

dus niet. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de gegevens die

v ons verstrekt. We gebruiken uw informatie alleen voor de verbete-

ring van onze dienstverlening.

 

   

 

   

Planning

We wilen graag een eerste raadpleging van de klankbordgroep

plannen voor de eerste week van juli 2021

Vragen?

Heeff u vragen? Dan kunt v contact opnemen meto

de afdeling communicatie,

Zij is te bereiken per mail|

telefonisch:

 hofvantwente.nl of

jave

Wiltu meedoen aan deze klankbordgroep?

Dat stellen wij bijzonder op prijs!

U kunt in dat geval tot uiterlijk woensdag 23 juni 2021

een mail sturen naar: communicatie@hofvantwente.nl

Dank u wel voor uw medewerking!

Nieuwe slijtlaag op Bollenweg

en Suetersweg, Brinkweg

 

Langzaam rijden in verband met

slipgevaar en spatgevaar

Op 17 juni en 18 juni 2021 worden er slijflagen aangebracht

op de Bollenweg. De slijlagen op de Brinkweg in Delden en de

Suetersweg Hengevelde/Bentelo worden gerepareerd. Op de

weg komt een dun laagje steenslag waardoor de weg langer

goed blijf. Steenslag moet een tijdje blijven liggen en ingereden

worden. Na ongeveer twee weken wordt de overtollige steenslag

opgervimd. Steenslag kan slipgevaar opleveren en opspatende

steentjes. Rijdt u daarom langzaam! Bent u op de fiets, dan is het

beter om af fe stappen.

 

Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u met

uw vragen en opmerkingen over de uitvoering of planning terecht

bij de .…ich…d„‚……
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 58585

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

De Kosterskamp 26, Delden

het plaatsen van een dakkapel 31 mei 2021

Potdijk 8-H52, Markelo

het gewijzigd plaatsen van een dakkopell 28 mei 2021

De Kosterskamp 6, Delden

het bouwen van een aanbouw 31 mei 2021

Langestraat 61, Delden

het verplaatsen van een uitrit 31 mei 2021

Mossendamsweg ongenummerd, Goor

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Krudersweg 12, Ambt Delden

het renoveren van een woonboerderij

Het Assink 2, Hengevelde

fshal met kantoren

Weldammerstraat 1, Hengevelde

het verharden van een ontsluitingswe

Driebelterweg 2-02, Ma

het bouwen van een tuinschuur

Fazantenstraat ont

t.hv. huisnumme

het kappen van een eik

 

2 juni 2021

3 juni 2021

 

3 iuni 2021

$ juni 2021

5 iuni 2021

  

9 iuni 2021

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Averinkstraat 12, Delden

het plaatsen van een dakkapel,

ter inzage vanaf dinsdag 8 juní 2021

Sportlaan ong. (perceel 68), Delden

het plaatsen van een tuinhuis,

ter inzage vanaf zaterdag 5 juni 2021

Sportlaan ong. (perceel 66a), Delden

het plaatsen van een schuurtje,

ter inzage vanaf dinsdag 8 juni 2021

KI 6 en 6a, Diepenheim

het wijzigen van de bestemming (regulier bewonen van bedrijfs-

woningen), terinzage vanaf dinsdag 8 juni 2021 __ 20 juli 2021

Nijstadstraat 24, Diepenheim

het aanleggen van een uilit, t

er inzage vanaf dinsdag 8 juni 2021

Bergweg 36, Markelo

het verbouwen en vergroten van een woning,

ter inzage vanaf maandag 7 juni 2021

20 juli 2021

17 juli 2021

20 juli 2021 

 

 

20 juli 2021

19 juli 2021

Vervolg

Roosdomsweg 42, Markelo

hef verbouwen van een boerderij en het bouwen van een kap-

schuur, ter inzage vanaf dinsdag 8 juni 2021 20 juli 2021

Jurriën Sprakelstraat 17, Goor

het aanleggen van een uitrl,

ter inzage vandf dinsdag 8 juni 2021

Pellehof 1, Hengevelde

het wijzigen van de brandveiligheid,

ter inzage vandf dinsdag 8 juni 2021

Krudersweg 12, Ambt Delden

het ijdelijk plaatsen van een woonunit,

ter inzage vanaf woensdag 9 juni 2021

Hendrik Marsmanhof 1, Goor

hef bouwen van een garage en een carport,

ter inzage vanaf woensdag 9 juni 2021 21 juli 2021

Zonnebloemstraat ongenummerd, Goor

het aanleggen van een uitril,

ter inzage vandf donderdag 10 juni 2021 22 juli 2021

H ijk 3a, Markelo

hef plaatsen van een tijdelijke woonunit en het aanleggen van een

tijdelijke uitit,ter inzage vanof maandag 7 juni 2021 _ 19 juli 2021

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Weth. Goselinkstraat 16 a, Hengevelde

het veranderen van de inrichting

Taets van Amerongenstraat 21, Markelo

het verbouwen van een schoppe tot een woning

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Gruttostraat 77, Goor

het bouwen van een loods

Slaghekkenweg 19, Bentelo

het bouwen van een werktuigenloods

Rapperdsweg 6, Ambt-Delden

het wijzigen van uw bedrijf met betrekking tot interieurbouw en

hondendagopvang n een voormalige stal

Kooimaten 3, Goor

het plaatsen en in werking hebben van een dieselopslagtank en

‚een gasgestookte gasboiler

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.

20 juli 2021

20 juli 2021

21 juli 2021
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Vervolg

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 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 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 beslui). 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 v een verzoek

om handhaving indienen bij burgemeester en wethouders. Het

verzoek moet zijn voorzien van datum, naam, adres en handteke-

ning. 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) raadplegen

of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van

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

Postbus 10067, 8000GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vrijwilligersvacature
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