
HOFNIEUWS 6 APRIL
2022

www.hofvantwente.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 op afspraak
Maandag   12.00 - 19.30 uur
Dinsdag      09.00 - 13.00 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

Opvang Oekraïense 
vluchtelingen 

Ook in onze gemeente worden inmiddels Oekraïense vluchte-
lingen opgevangen. Als gemeente kiezen we voor kleinere op-
vanglocaties waar mensen per gezin of familie voor ongeveer 
een half jaar geplaatst kunnen worden. Inmiddels zijn er diverse 
opvanglocaties geopend verspreid over de gemeente, zowel in 
de kernen als in het buitengebied. 

Wilt u iets doen of betekenen voor de Oekraïners? Of wilt u meer 
weten over de opvang van deze vluchtelingen? Kijkt u dan eens 
op https://hofvantwente.nl/oekraine. Hier staat de meest recen-
te informatie over de opvang, regelingen, huisvesting, medische 
zorg, financiën en alles wat er komt kijken bij de opvang. Ook 
kunt u hier terecht als u iets wilt doen voor de gevluchte gezinnen. 

ProRail van start met 
beveiligen onbewaakte 
spoorwegovergangen

Op 1 april – geen grap – is de Realisatieovereenkomst onder-
tekend voor de sanering van 8 NABO’s in Hof van Twente. Dit 
betekent dat ProRail kan beginnen met het beveiligen van de on-
bewaakte spoorwegovergangen in onze gemeente. De voorbe-
reidingen hiervoor zijn in volle gang. Naar verwachting gaat na 
de zomer van 2022 de eerste schop in de grond. In 2024 zullen 
dan de onbewaakte overwegen beveiligd zijn (zie ook de website 
van Prorail hierover). 

Op de foto wordt de overeenkomst ondertekend door Dorothé 
Wennekendonk, Regiodirecteur Noord-Oost en wethouder Harry 
Scholten.

www.hofvantwente.nl

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven 
van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen 
ontmoeten, een zinvolle 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

MAATJE (VOOR JONG-DEMENTERENDE 
BEWOONSTER) GEZOCHT!

Breng jij graag wat kleur aan de 
dag voor een sociale, spraak-
zame en fysiek fitte vrouw?

Omschrijving vrijwilligerswerk 
Voor Carintreggelandhuis de Wheehof zoeken we specifiek 
naar een vrouwelijke vrijwilligster, die wekelijks een bezoekje 
wil brengen aan een jong-dementerende vrouwelijke bewoon-
ster. Deze bewoonster van de Wheehof is op zoek naar een 
maatje, die komt voor een praatje, het doen van een spel, 
een wandeling maakt of eventueel een stukje wil fietsen op de 
elektrische duo-fiets.

Wil jij hier wat in betekenen, dan plant de welzijnscoach 
graag een kennismakingsgesprek om nodige informatie te ge-
ven, en tips over hoe vorm te geven aan het bezoek.

Jouw profiel
je bent enthousiast en sociaal en je vindt het fijn om met mensen 
om te gaan. 

Werkuren per week/maand
In overleg, 1 x per week ongeveer één uur, maar het mag ook 
vaker. Dit zal onderling afgestemd worden met de welzijns-
coach.

Wij bieden 
Een leuke, zinvolle tijdbesteding en waardering voor je inzet

Doelstelling van de organisatie 
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het ge-
bied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met het oog 
voor ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. 
Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en vei-
lige zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant 
binnen de mogelijkheden die zij heeft een zo waardevol mo-
gelijk leven kan leiden.

INFO

GEMEENTERAAD

Voor meer informatie over deze raads-
vergadering zie https://gemeenteraad.
hofvantwente.nl/Vergaderingen

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de 
gemeente Hof van Twente op dinsdag 12 april 2022 om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Hof van 
Twente. Onderstaand treft u de agenda aan.

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

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1.   Opening en mededelingen
  
2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4.    Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 29 
      en 30 maart 2022

5.    Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6.    Vragenhalfuur gemeenteraad

7.      Actieve informatieplicht college/terugkoppeling 
      Gemeenschappelijke Regelingen

Hamerstukken

8.   Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, 
Deldensestraat 158- 160 Goor

9.  1e wijziging verordening onroerende zaakbelastingen 2022

Raadsvergadering dinsdag 12 april 2022
Preventieve bestrijding eikenprocessierups begint binnenkort  

Tijdens het voorjaar start de preventieve aanpak van de eikenprocessierup-
sen. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat 
ze hun brandharen krijgen. Binnenkort gaat Gildebor in opdracht van de 
gemeente met nevelspuiten nematoden in de boomkronen van eikenbomen 
spuiten. Omdat de werkzaamheden in de avond of nacht plaatsvinden kan 
dit voor geluids- of verkeershinder zorgen. Tijdens de bespuiting is het ver-
standig om de ramen dicht te houden omdat er nog oude brandharen van 
de eikenprocessierupsen kunnen ronddwarrelen. Op de website en via de 
socials van de gemeente worden datum en wijk of kern waar gewerkt wordt 
doorgegeven.  
 
Bestrijding  
Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten 
op de uiteinden van de eikentakjes, hoog in de bomen dicht bij de uitlopende blaadjes. De 
rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met nematoden, hele kleine aaltjes, die alleen 
rupsen doden. Dit middel wordt met een hogedrukspuit (een bomennevelspuit, zie foto) in de 
boomkronen gespoten. Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de boomkroon 
helemaal natgespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huis-
dieren, vogels en planten. Daarnaast wordt op probleemlocaties waar heel veel eikenproces-
sierupsen zijn, bestreden met Xentari. Dit is ook een biologisch middel bestaande uit bacteriën 
die de eikenprocessierupsen doden. De preventieve bestrijding wordt alleen toegepast op ge-
meentelijke eikenbomen in de kernen. In het buitengebied bestrijdt de gemeente niet behalve 
op sommige drukbezochte plekken zoals bijvoorbeeld de scholen in het buitengebied.  
 
Mogelijke overlast  
Bespuiten met nematoden kan alleen in de avond of nacht. Dat komt omdat de nematoden door zon- of daglicht wordt afgebroken. De 
bespuiting kan geluids- en verkeershinder geven. Meestal is dit eenmalig, maar in gebieden met hoge risico’s (denk aan scholen, zorgcen-
tra, gemeenschapshuizen, drukke fietspaden) kan het nodig zijn de bespuiting nog een keer te herhalen. De behandeling met Xentari kan 
overdag. Bij de toediening van beide middelen ontstaan er door de hogedrukspuit luchtwervelingen, waarin stof, stuifmeel en brandharen 
uit oude nestresten kunnen meekomen. Mensen kunnen daar last van krijgen. Het is daarom belangrijk dat ramen en deuren tijdens de 
bespuitingen gesloten zijn.  
 
Meer informatie  
Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan vindt u op de website https://processierups.nu en op de website van 
de gemeente.

Ervaar het openbaar vervoer!

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs 
een OV-inloopspreekuur en een proefreis vanuit Goor. 

Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreek-
uur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren 
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk 
informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven 
en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij di-
verse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een 
proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Wanneer:  dinsdag 12 april 2022 
Hoe laat:  10.00 – 11.30 uur  
Waar:    Bibliotheek, De Höfte 9, Goor

Proefreis
Veel uitleg op het station. Oefening baart kunst. In het vervolg kan ik het zelf.” Werner (70 jaar)
Tijdens de proefreis helpen de OV-ambassadeurs onder meer met het opladen van een OV-chipkaart of het kopen van een kaartje en het 
in- en uitchecken. Aanmelden kan  ook via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 
038 – 45 40 130.

Wanneer:   dinsdag 19 april 2022 in de middag
Waar:            vanuit Goor

Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. 
Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. 

Column Ellen Nauta
Van verkiezingen en oorlog
De kiezer heeft gesproken en ik feliciteer ruim 16.000 inwoners van onze Hof met het besluit te 
gaan stemmen. Van dat democratisch recht heeft u gebruik gemaakt en daardoor heeft u laten 
weten welke partij met hoeveel zetels de komende 4 jaar besluiten mag nemen die ons allemaal 
raken. Of het nu de jeugd- of ouderenzorg, de inrichting van de openbare ruimte of ondersteu-
ning van de cultuur betreft. U heeft uw stem laten horen. 

Maar u was helaas met heel wat minder dan in 2018 en nog veel minder dan in 2001 toen onze 
gemeente ontstond. Zo’n 11% minder. De vraag is nu waarom de rest van onze stemgerechtigde 
inwoners niet is gaan stemmen en wat ervoor nodig is om dat in 2026 wel te doen? Ik hoor men-
sen zeggen dat het ligt aan de economische situatie, aan de onvrede over de overheid die het 
laat afweten in de toeslagenaffaire en in Groningen. Allemaal waar, maar is dat het waardoor 
u niet bent gaan stemmen? Het zou de moeite waard zijn om al die mensen te vragen naar hun 
redenen. Ik nodig u daarom graag uit om te reageren op deze column. Als u met mij in gesprek 
wilt laat het weten via column@hofvantwente.nl.

Op de dag dat ik deze column schrijf werd 450 jaar geleden Den Briel ingenomen door de 
Watergeuzen. Als u de TV serie Het verhaal van Nederland volgt, weet u dat dit het begin van de geboorte van Nederland inluidde. 
Maar wij hier in Twente hadden weinig tot niets in te brengen in de ontwikkelingen die daarna volgden. Over onze streken raasde de 
Tachtigjarige Oorlog in alle hevigheid verder. Net als in de serie maak ik grote stappen door onze vaderlandse geschiedenis en ga naar 
1848 toen wij een parlementaire democratie kregen en naar de gemeentewet van Thorbecke uit 1851 waardoor wij gemeenteraden 
kregen. Sindsdien horen alle streken erbij en hebben iets in te brengen, al voelt dat misschien niet altijd zo. Zou een prima reden zijn 
om onze stem nog meer en beter te laten horen in Den Haag, maar zeker ook in onze Hof. 

Gehoord worden, vrij zijn, invloed kunnen uitoefenen. Dat zijn onze rechten die we hebben bevochten door oorlogen en door moed. 
Misschien is dat ook wat ons zo raakt in alles wat nu in Oekraïne gebeurt. Dat wij daarom onze huizen en gemeenten openstellen. Dat 
vrijheid en democratie nooit vanzelfsprekend zijn en het stemrecht zo’n belangrijk recht is.

Wij hebben onze gemeenteraadsleden gekozen en ik heb hen bij de installatie sterkte en succes gewenst. Hun werk wordt steeds be-
langrijker en zwaarder. Extra taken van het Rijk, steeds meer versnipperde belangen. Er is wel een lichtpuntje. Zij hoeven het niet alleen 
te doen. Maar dan moeten we met ons met z’n allen wel beseffen dat we alleen samen kunnen zorgen voor het onderhoud van onze 
democratie!  Benieuwd naar uw reacties.

Ellen Nauta
Burgemeester

Reacties op deze column zijn altijd welkom op column@hofvantwente.nl 
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Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening                 
           Reactie tot
Beldsweg 31, Hengevelde                                                                
het kappen van drie eiken (herplantverplichting)        10 mei 2022                                                               
Slaghekkenweg 2, Bentelo
het bouwen van een ligboxenstal              10 mei 2022                                                               
Dr Gewinstraat 5, Delden
het bouwen van een bijgebouw                       11 mei 2022                                                               
De Kerkegaarden 7, Diepenheim                                                                           
het plaatsen van een erfafscheiding             12 mei 2022                                                               
Hazendammerweg 2a, Diepenheim                                                              
het bouwen van een kapschuur           13 mei 2022                                                               
Diepenheimsestraat ongenummerd, Hengevelde
het bouwen van een woning met bijgebouw            13 mei 2022                                                               
Markeloseweg 98, Goor
het plaatsen van een erfafscheiding            13 mei 2022                                                               
Tankinksweg 12, Ambt Delden
het bouwen van een loods                       13 mei 2022                                                               

Verlengen beslistermijn  

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep 

Herikerweg 13, Markelo                        
het bouwen van een woning
Wijnkamp 56, Goor                          
het legaliseren van vier airco units

Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving               

Poortweg 6, Markelo
het bouwen van een wagenloods en het melden van een sleufsilo
Brummelaarsweg 7, Markelo                                                                
het bouwen van een werktuigenberging 
Deldensestraat 3, Diepenheim                                                             
het bouwen van een werktuigenberging

Besluit Algemene wet bestuursrecht 

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

Goor
-  Evenementenvergunning voor het houden van ‘Rondje van de koning’ 
op 27 april 2022 aan de Hengevelderstraat 20 in Goor (30-3-2022)

Markelo
-  Vergunning paasvuur met fakkeloptocht op 17 april 2022, 
  Groningerveldweg (04-04-2022)

Hof van Twente
-  Verklaring van geen bezwaar voor het houden van de Night Skate 
op de vrijdagen van mei 2022 tot eind september 2022 over di-
verse wegen (30-3-2022)

Stookontheffing 
De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-
ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout bui-
ten een inrichting:
-  het ontsteken van een paasvuur op 17 april 2022 aan de Rijksweg 
30a in Ambt Delden (30-03-2022)

Verkeersbesluit
-  tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 
aan de J. Sprakelstraat (Goor).  (06-04-2022)

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 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.

Bezwaarmogelijkheid 
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-
maakt (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.

www.hofvantwente.nl Burgemeester en wethouders van Hof van Twente  
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen (regulier)                                                                                

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)             
     Ontvangen op
Katiersweg 8, Bentelo
het bouwen van een woning met bijgebouw en het 
plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling     2 maart 2022
Deldensestraat ongenummerd, Goor
het bouwen van een woning          28 maart 2022
Beukenlaantje 8, Markelo
het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling  22 maart 2022
D.J. Bunschotenstraat 14, Goor
het realiseren van een micro brouwerij           22 maart 2022  Driebelterweg 3, Markelo
het aanleggen van een toegangsweg en het 
kappen van bomen         25 maart 2022
Diepenheimseweg 26a, Goor
het tijdelijk bewonen van een schuur          28 maart 2022
Molenstraat 12, Goor
het verbouwen van een winkelpand naar 
vier woningen              28 maart 2022
De Mors 4, Delden
het kappen van twee berken           31 maart 2022
Herikerweg 13, Markelo
het bouwen van een woning           7 februari 2022

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning uitgebreide procedure 

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijze 

           Reactie tot
Mossendamsweg 4b, Ambt Delden                                                                
het bouwen van een pluimveestal (vervanging bestaande) en 
het veranderen van de inrichting          17 mei 2022

Verleende 
Omgevingsvergunning (uitgebreid) 

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Beroep/Voorlopige voorziening 
           Reactie tot
Klompmakersweg 3, Markelo                                                                
het bouwen van een stal en het veranderen van de inrichting  
                      12 mei 2022

Voorlopige voorziening  
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-
bruik 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 beroepsproce-
dure 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 hierte-
gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening 
bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-
vingsvergunning nodig zou zijn, dan kunt u een verzoek om handha-
ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn 
voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-
meld 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, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ambtshalve wijziging gegevens 
verblijf en adres Wet 
basisregistratie personen (BRP)

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres bin-
nen vijf dagen door te geven bij de gemeente waar u gaat wo-
nen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij men-
sen 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 
verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid ge-
geven. Daarom heeft ons college besloten de volgende personen 
uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar 
het adres: onbekend

Datum
besluit

Naam Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

E.M. Młyńska

P.A.J. Sportel

Onbekend

Onbekend

24-03-2022

24-03-2022

03-03-2022

10-03-2022

Verleende 
Omgevingsvergunningen (regulier)                                                                    


