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HOFNIEUWS 14 juli
2021

www.hofvantwente.nl

Zomeractiviteiten voor jonge 
mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met 
zorg binnen het gezin.

Om deze jongeren te ondersteunen biedt JMZ-GO activiteiten aan 
waar zij lotgenoten ontmoeten, even het huis uit zijn en daarnaast 
en stukje erkenning/herkenning in elkaar kunnen vinden. Ondanks 
corona proberen zij de doelgroep te ondersteunen. Dit doen zij door 
activiteiten buiten en in kleine groepjes te organiseren. 

Meer informatie zoals de agenda met evenementen, is te vinden op 
de website van JMZ-GO: www.jmz-go.nl

Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 06 - 57 81 34 91 
of via de chatfunctie op www.hofvantwente.nl 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

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 reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstijden. 

Openingstijden
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 17.00 uur
Woensdag  09.00 - 17.00 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 u. 
Een melding geeft u snel aan ons door via het digitale 
meldformulier op: www.hofvantwente.nl/melding of 
via WhatsApp op 06 – 57 81 34 91. U kunt daarbij 
ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen.
Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de 
kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar: 
06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00
Informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark 

Openingstijden Milieupark: 
• Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

www.hofvantwente.nl

Ontwerp Woonvisie zes weken ter inzage

Let op: Vanaf donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur tot en met 1 augustus geen aanvraag pas-
poort of identiteitskaart mogelijk!

Op 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. De vertrouwde identiteits-
kaart gaat er dus anders uitzien. De volgende onderdelen worden aangepast: 

• een EU-vlag met de letters NL
• een nieuw Kinegram (echtheidskenmerk)
• twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip
• het burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterzijde van de kaart (het    
BSN wordt verwijderd uit de chip en Machineleesbare strook).

Geen aanvragen paspoorten en identiteitskaarten in laatste weekend juli!
Omdat het nieuwe model van de identiteitskaart op 2 augustus komt is het niet mogelijk om een aanvraag of 
spoedaanvraag te doen voor paspoort of identiteitskaart vanaf donderdag 29 juli om 12.00 uur tot en met 
zondag 1 augustus. Gaat u op reis maak dan op tijd een afspraak voor uw nieuwe paspoort of identiteitskaart. 

Europese verordening
Dit nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart voldoet aan de eisen van de Europese verordening 
2019/1157 en aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer. 

Sanering tuinen Irisstraat voortva-
rend opgepakten 

In januari is Projectbureau Bodem Asbest Sanering in opdracht van 
de gemeente Hof van Twente gestart met het opruimen van asbest in  
tuinen aan de Irisstraat in Goor. In totaal ging het om 20 tuinen. Op 
dit moment is de sanering van 14 tuinen aan de Irisstraat afgerond. 
Voor de bouwvak staan er nog vijf tuinen aan de Irisstraat en één tuin 
aan de Anjerstraat op de planning. 

Aannemer Antea voert de saneringen uit. Vanwege de slechte weers-
omstandigheden in het begin van dit jaar, is er wat vertraging opgelo-
pen. Daarom is besloten met twee saneringsploegen te gaan werken, 
zodat de planning toch gehaald kan worden en de overlast niet lan-
ger gaat duren. 

Priamo Agus is projectleider van BAS voor de Irisstraat: “Geduren-
de het project hebben nog vier bewoners zich gemeld om mee te 
doen in het project. Daar zijn we blij mee. Want het blijkt dat er op 

veel plaatsen asbest 
in de bodem zit. In 
totaal hebben we nu 
zo’n 65 vrachtwagens 
met vervuilde grond 
afgevoerd en deze 
grond vervangen door 
schone grond. Op de 
meeste plekken gaat 
het om kleine plekken 
met vervuiling en hoeft 
gelukkig niet de hele 
tuin afgegraven te wor-
den.” 

Behalve aan de Iris-
straat is Projectbureau 
BAS op dit moment 
ook bezig in andere 
straten in deze wijk, 
namelijk de School-
straat en Iependijk. Bin-
nenkort wordt gestart 
in de Anjerstraat met 
de onderzoeksfase.

Voor meer informatie 
kunt u contact opne-
men met Projectbureau 
BAS, telefoon 0547 
858585 of BAS@hof-
vantwente.nl 
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Ontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied Hof van Twente, herziening 
Kleidijk 4 Diepenheim.

Van 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Klei-
dijk 4 Diepenheim voor een ieder ter inzage.

Aan de Kleidijk 4 te Diepenheim is een voormalig agrarisch 
bedrijf aanwezig met circa 2.000 m2 aan bijgebouwen. Daar-
naast is op het erf een Bed & Breakfast met 5 kamers gevestigd. 
De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn inmiddels ge-
sloopt. De initiatiefnemer is voornemens om in het kader van het 
Rood voor Rood beleid één groot woongebouw in de vorm van 
een schuur te realiseren waarin 4 wooneenheden gerealiseerd 
worden (vier-onder-een kap). 
Daarnaast is de initiatiefnemer voornemens om één vrijstaande 
woning te realiseren. Hiervoor wordt elders in de Hof van Twen-
te 1.000 m2 aan landschap ontsierende stallen gesloopt. Deze 
ontwikkeling is op grond van het vigerende bestemmingsplan 
niet mogelijk. Daarom is deze herziening van het bestemmings-
plan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,          
   de Höfte 7 te Goor;
-  op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 
-  via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.            
   nl/?planidn=NL.IMRO.1735.DPxKLEIDIJK4-OP10. 

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

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘t 
Moshuis. 

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerp-
beeldkwaliteitsplan ‘t Moshuis van 15 juli 2021 tot en met 25 
augustus 2021 voor een ieder ter inzage. 
 
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-
mingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kleidijk 
4 Diepenheim " ter inzage en is in te zien: 

-  tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,   
   de Höfte 7 te Goor; 
-  op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen
 
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de ge-
meentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op 
afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van 
Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Het college van burgemeester en wethouders (van de gemeente Hof van Twente) 
heeft in de vergadering van 29 juni 2021 de ontwerp-Woonvisie voor de peri-
ode 2021-2025 vastgesteld. Deze visie wordt door het college ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert hierover op 6 
oktober 2021.

Voor de vergadering van de gemeenteraad, wil het college de gelegenheid ge-
ven aan inwoners en organisaties in de gemeente om te reageren op deze ont-
werpvisie. De ontwerp Woonvisie ligt ter inzage tot en met 25 augustus 2021.

Uw reacties op dit ontwerp worden verwerkt in een zienswijzennotitie die samen 
met de ontwerp-Woonvisie wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Hoofdlijnen Woonvisie
Het college stelt in de nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad voor, om gedurende de periode 
2021-2025 in te zetten op: 

• versnellen van woningbouwproductie 
• realiseren van betaalbare woningen 
• doorstroming op de woningmarkt, door de juiste woning op de juiste plek 
• de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken 
• waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied 
• bouwen aan een inclusieve samenleving 

Wilt u de ontwerp-Woonvisie inzien?
De ontwerp-Woonvisie wordt gepubliceerd in het Hofweekblad en in het digitale gemeenteblad. U 
kunt de ontwerp-Woonvisie eveneens inzien op de volgende manieren:
1.  Via onze website: www.hofvantwente.nl;
2   Via www.overheid.nl;
3.  Bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt hier terecht tijdens de normale openingsuren    
     van het gemeentehuis (zie de informatie bovenaan deze pagina).

Uw reactie
Als u wilt reageren, dan kan dat op de volgende manieren:
1.  Door een brief te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente,   
     Postbus 54 in Goor
2.  Door een mail te sturen naar: info@hofvantwente.nl.

Vragen
Als u vragen hebt over het indienen van uw reactie, of over de inhoud van de ontwerp-Woonvisie, 
dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Wensink. Zij is per mail bereikbaar: D.Wensink-
Mateman@hofvantwente.nl of telefonisch: 0547 – 858585.

Nieuw model Nederlandse identiteitskaart 
2 augustus 2021

Leerlingen vervoer

De raad heeft op 22 juni 2021 de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hof van 
Twente 2021 vastgesteld. In deze verordening staan algemeen geldende regels voor de bekos-
tiging van het leerlingenvervoer naar scholen. De verordening treedt in werking op 1 augustus 
2021. U kunt de verordening inzien op onze website www.hofvantwente.nl en op 
www.overheid.nl

TONK II

Het College van B&W heeft op 29 juni 2021 de beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodza-
kelijke kosten II gemeente Hof van Twente vastgesteld. In deze beleidsregel staan algemeen gel-
dende regels voor een tegemoetkoming in tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten. Er is onder 
andere beschreven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan 
komen voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten. Deze beleidsregel treedt in werking op 
1 juli 2021. U kunt de beleidsregel inzien op onze website www.hofvantwente.nl, op www.over-
heid.nl en bij de receptie van de publieksbalie in het gemeentehuis.

Niet vaststellen ontwerpbestem-
mingsplan "Markelo" 2019.

Met ingang van 7 maart 2019 heeft het ontwerpbestemmings-
plan “Markelo” gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit 
bestemmingsplan voorzag in de herziening van een aantal 
verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de 

Vervolg
woonwijken in Markelo. Het doel was de geldende regelingen te 
actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betrof hier 
een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. 

In de vergadering van 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten 
niet over te gaan tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan 
“Markelo” dat van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ter inzage 
heeft gelegen. Dit besluit kan worden ingezien:

- tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, 
 de Höfte 7 te Goor; 
- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen

Reageren 
Belanghebbenden kunnen van 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 
2021 schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot het niet vaststel-
len van het ontwerpbestemmingsplan “Markelo” 2019 bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
DEN HAAG.

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

14 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Verkeersbesluit voor aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische voertuigen aan de Dr. C.A.J. Quant-
straat 79 in Diepenheim (14-07-21)
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Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Emmastraat 27, Delden                                                                                            
het vergroten van een woning (1e verdiepingachterzijde) en het 
vervangenvan kozijnen aan de voorzijde van de woning, ter in-
zage vanaf vrijdag 2 juli 2021                       13 augustus 2021
Oude Goorseweg 4, Diepenheim                                                                                                              
het aanleggen van een tijdelijke weg i.v.m. bouwwerkzaamheden 
woning, ter inzage vanaf vrijdag 2 juli 2021   13 augustus 2021
Driebelterweg 2 , Markelo                                                                                                              
het bouwen van een uitbouw, ter inzage vanaf maandag 
5 juli 2021                                            16 augustus 2021
Visschersdijk 7, Markelo                                                                                                              
het verplaatsen van een werktuigberging, ter inzage vanaf 
maandag 5 juli 2021                                        16 augustus 2021
Krudersweg 12, Ambt Delden                                                                                                             
het renoveren van een woonboerderij, ter inzage vanaf dinsdag
 6 juli 2021                                                       17 augustus 2021
Sluisstraat 7, Delden                                                                                                           
het plaatsen van een tijdelijke testcontainer, ter inzage vanaf vrijdag 
2 juli 2021                                                        13 augustus 2021
Driebelterweg 2 02, Markelo                                                                                                         
het bouwen van een tuinschuur, ter inzage vanaf donderdag 8 juli 
2021                                               19 augustus 2021
Twickelerweg 17, Ambt Delden                                                                                                         
het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, ter inzage vanaf donder-
dag 8 juli 2021                                 19 augustus 2021

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, an-
dere mensen ontmoeten, een zin-
volle tijdsbesteding hebben of je 

inzetten voor zaken die er echt toe doen? 
Word jij enthousiast van onderstaande vacature of 
ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers? 
Neem dan contact op!

www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app SAS 06-
20894999 of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

MOLENVRIJWILLIGER BIJ DE NOORDMOLEN 
TWICKEL

Wil jij opgeleid worden voor 
het ambacht molenaar dan 
is deze vacature een prach-
tige kans voor jou! Na de 
vakantieperiode starten we 
met de nieuwe opleiding, 
dus meld je aan.

Omschrijving vrijwilligerswerk
Je wordt intern opgeleid voor het ambacht molenaar en leert volgens oud 
recept lijnolie uit lijnzaad te slaan. Tijdens het werk informeer je bezoekers 
en staat ze te woord. Daarnaast werk je actief mee tijdens de onderhouds-
dagen. Afhankelijk van je ambities is het mogelijk om deel te nemen aan 
een van de commissies. Dit alles gebeurt op landgoed Twickel in de eeuwen-
oude, gerestaureerde onderslag watermolen.

Jouw profiel
Jij bent een enthousiaste gemotiveerde man/ vrouw met gevoel voor techniek 
en interesse voor industrieel erfgoed. Daarnaast ben je collegiaal, betrouw-
baar en flexibel. Gastvrij zijn is voor jou vanzelfsprekend.

Werkuren per week/maand
Beschikbaar in de zomerperiode 3 dagdelen per maand (dagdeel is 5 uur). 
In de overige maanden 1 dagdeel per maand. In overleg inzet bij vaste 
evenementen per jaar.

Wij bieden
Gratis interne opleiding tot het eeuwenoude beroep van molenaar wat door 
Unesco in 2017 erkend is als Cultureel Immaterieel Erfgoed. Twee vergade-
ringen per jaar waar je inspraak hebt in de uitvoering en omstandigheden 
van de werkzaamheden. Twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst met 
hapje en drankje.

Doelstelling organisatie
Het in stand houden van dit culturele erfgoed, en de mogelijkheid tot erfgoed-
educatie en het overdragen van de geschiedenis aan de volgende generatie.

Vervolg
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.  

Verzoek om handhaving
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. 

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) raad-
plegen 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. 

Verlengen beslistermijn 

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Markveldseweg 15, Diepenheim                                                                   
het bouwen van een bijgebouw en het kappen van 2 eiken

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 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-Neder-
land 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.  

Informatie om te reageren 

www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u 
inzien op onze website https://www.hofvantwen-
te.nl/actueel/ aangevraagde-evenementenvergun-
ningen.html

Delden                                                                                 
- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Showtime Evene  
  mentenbureau, De Berken 2e (06-07-2021)

Diepenheim                                                                                 
- Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 24 en 25        
  juli 2021, Nieuwe Sluisweg (07-07-2021)
- Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 10 juli 2021,   
  Deventerdijk (boomtuin) in

Goor                                                                                
- Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Het Badhoes, 
  J.Sprakelstraat 17 (06-07-2021)

Stookontheffing                                                                              
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout 
buiten een inrichting:
- ontheffing kampvuur van 27 juli 2021 t/m 7 augustus 2021,   
  Deventerdijk 1 in Diepenheim (07-07-2021)

Bezwaarmogelijkheid                                                                              
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 spoed-
eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)             

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)            
                  Ontvangen op
Traasweg ongenummerd, Markelo
het kappen van vijf bomen                                    30 juni 2021
Rikkerinksweg 2/2a, Ambt Delden     
het wijzigen van de bestemming                    22 juni 2021 
Kievitstraat 1 a, Delden                                                                                                            
het verbouwen van een woning                        29 juni 2021 
1e Zomerdijk 1, Diepenheim
het bouwen van een serre                            30 juni 2021
Irisstraat 62, Goor
het bouwen van een erker                            29 juni 2021
Hogedijk ongenummerd, Markelo
het aanleggen van een tijdelijke uitrit en                    30 juni 2021
een tijdelijke bouwweg

Verleende Omgevingsvergunnin-
gen (uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Breukersweg 10, Goor                                                               
het wijzigen van de opslag en dosering van PAX 18 vanuit IBC's 
naar de opslag en dossering vanuit een bovengrondse 
tank, ter inzage vanaf donderdag 15 juli 2021   26 augustus 2021

Besluiten Algemene wet
bestuursrecht 


