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Maandag 12.00- 19.30 uur tijdens de openingstijden (zie hiervoor). Telefoon: 0547 - 286 600

ODE Dinsdog 09:00- 17.00 wur Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

Telefoonnummer: 0547 85 85 85 Woensdag 09.00- 17.00 uur ingsnummer gemeente Hof van Twente . ĳ
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e Vrijdog 09.00-13.00 uur gemeente kunt v bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

ÙLeotwoord n T e tdeg 17.00- 19.30 uur . m Î * Vrijdag van 0900 tot 16.30 uur

E 9 (voor bijv ioleringen, gevonden huisdieren, storingen * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 vur
 

openbare verlichting, etc.]
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Veel vraag naar sloopvouchers

Oude gebouwen opruimen?

Vraag een sloopvoucher aan!

Er is op dit moment grote vraag naar sloopvouchers.

Daarom adviseert de gemeente om bij sloopplannen

in het buiten« ied een sloopvoucher aan te vragen.

De opbrengst van zo’n voucher kan de sloopkosten

flink compenseren.

 

Wat is een sloopvoucher?

Een sloopvoucher is een bewijs dat u van plan bent om een schuur

te gaan slopen. U kunt dit sloopvoucher inzetten voor ontwikke-

lingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het

toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebou-

wen. Een sloopvoucher is 1O jaar geldig

De afgelopen 4 jaar hebben we al ruim 100 sloopvouchers afge-

geven met een totale oppervlakte van 51.790 m? aan landschap

ontsierende bebouwing die gesloopt wordt

U kunt het sloopvoucher zelf gebruiken of verkopen. Op dit mo-

ment merken we dat de vraag naar sloopmeters groot is en het

aanbod laag. Hebt u plannen voor het slopen van schuren op uw

erf? Overweeg dan om hiervoor een sloopvoucher aan te vragen.

Als u het voucher zelf niet nodig heeft, dan kunt u het verkopen

Om in aanmerking te komen voor een sloopvoucher maakt het

niet uit of u een gebouw van 50 m? of 2500 m? sloopt. In alle

gevallen kunt u, wanneer u voldoet aan de voorwaarden, een

voucher krijgen.

Sloopvoucher aanvragen

Een sloopvoucher vraagt u simpel online aan via

www.hofvantwente.nl/sloopvoucher. Voeg aan de aanvraag een

situatietekening toe met daarop de genummerde gebouwen. Geef

hierbij ook de oppervlaktes van de bebouwing aan

Zit er asbestin het e slopen dak? Dan kunt u daarvoor nog steeds

een subsidie onfvangen van € 2,25 per m2. Deze subsidie kunt u

ook makkelijk aanvragen via

www.hofvantwente.nl/subsidie-asbestdoken

Meer informatie

Naem n<p z
van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente

via tel. 0547-858585

Vrijwilligersvacature

Wil je

doen,

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uì!

ruime aanbod. Meer weten? www.

.nl bel 0547-260053, GPp SAS
Kvrijwilligerszaken@salut-welijnn

   
SCHRIJVER(S) VOOR LEVENSBOEK

voor mensen en hun verhalen?

Houc'l"‚;[van en wil je dit talent en
om met een een levensboek te en?

Omschrijving vrijwilligerswerk

Heb i belangseling voor mensen n hun verhdlen? HoudÏ
van schrijven en wil j dt alent gebruiken om met een verieller

een levensboek te maken?

Jouw iel

Je houdt van schrijven en beheerst de Nederlands taal vol-

doende. Je hebt ervaring met het digitaal verwerken van tek-

sten. Je legt makkelijk contact en bent oprecht geïnteresseerd

n hef leven van een verteller (veelal senioren).

Werkuren per week/maand

Een (raject met een verteller duurt 3 à 4 maanden. In die pe-

riode vindt er elke week een huisbezoek plaafs van ongeveer

anderhalf uur. Thuis werk je het verhaal verder uit.

Wij bieden

Indien gewenst een cursus

schrijven van een levensboek”. Twee keer per jaar overleg met

de vrijwiligers van de dienst “Levensboek” om ervaringen uit

te wisselen. Reiskostenvergoeding en (eindejaar|waardering.

Aanvragen van een VOG {verklating omtrent gedrag].

Doelstellingorganisatie

Salut zet zichin voor het welzijn van alleinwoners in Hof van

Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met vrijwilligers.

Veel van de activiteiten en diensten van Salut steunen voor een

deel op de inzet van vrijwiligers.

|

wIJ zijn

 
Bedrijveninvesteringszone centrum Goor 2020-2024

De ondernemersvereniging Goor Collectief heeft in samenwerking met de gemeente een bedrijveninvesteringszone (BIZ] ingesteld voor

het centrum van Goor. De inkomsten hiervan worden uitgekeerd aan de stichting BIZ centrum Goor. Deze inkomsten kan de stichting

vervolgens besteden om de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling te verbeteren en/of bepaalde

activiteiten te bekostigen.

Tarief BIZ-bijdrage

De BIZbijdrage bedraag! per onroerende zaak:

2020 [2021 |2022 J 2023

€425, | €435,|€445,| € 455,-

 

2024

€465,

Kalenderjaar:

 

        

De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker. Staat een pand

op 1 jonuari leeg dan betaalf de eigenaar de BIZ-bijdrage.

Draagvlakmeting

In de periode van 17 februari 2020 tot en met 3 maart 2020

17.00 uwur konden ondernemers stemmen over de BIZ voor de

inwerkingtreding van de BIZ.

Erzijn 82 stemgerechtigden die een stembiljet hebben ontvangen.

De uitslag van de stemming is als volgt:

- er zijn door de notaris $1 geldige stembiljetten geteld;

- negenendertig (39] hebben vóór gestemd;

- twaalf (12] hebben tegen gestemd.

Kaart bedrijveninvesteringszone

Hieronder ziet u de kaart van de bedrijveninvesteringszone (rood

gearceerd] waarvoor bedrijfspanden, helemaal of gedeeltelijk in

het gebied liggen, een BIZ-bijdrage betalen

 

www.loes.nl/agenda

De peuterperiode is voor jou en je peuter een intensieve periode.

Aan de ene kant heeftje peuter veel bescherming nodig. Aan de

andere kant wil hij of zij steeds meer zelf doen en gaat op zoek

naar grenzen.

In de cursus gaan we dieper in op peutergedrag en de ontwikkeling

dieje peuter doormaakt. We bekijken hoeje de band metje peuter

kan versterken en hoeje op een positieve manier kunt omgaan met

pittig peutergedrag.

Datum: 7, 14 en 21 april 2020

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locatie: Bibliotheek Goor

De Höfte 9

7470 AB Goor

Kosten: gratis

 

Subsidie eenmalige activiteiten

 
aanvragen

Organisaties die in 2020 een éénmalige activiteit organiseren

op het gebied van sport, cultuur, jeugd en zorg kunnen hiervoor

subsidie aanvragen. Aanvragen voor éénmalige subsidies kun-

nen ingediend worden tot 1 april 2020. Voor uw aanvraag is

eHerkenning nodig met niveau EH2+. Kijk voor meer informatie

op: www.hofvantwente.nl/subsidies.

Bestrijding van de

eikenprocessierups

 

Preventieve en milieuvriendelijke

aanpak

Vorig jaar kreeg de gemeente veel klachten over de

eikenprocessierups. De manier van bestrijding zorgde

vaak voor onduidelijkheid. Dit jaar wil de gemeente

de bestrijding anders aanpakken. De gemeente zet

preventieve en milieuvriendelijke maatregelen in. Ook

zal regelmatig op de website van de gemeente aan-

gegeven worden waar en in welke periode de bestrij

ding plaatsvindt. Op de website is ook een vragen- en

antwoordenlijst te vinden.

 

 

 

 

Problemen

Vorig jaar werden niet overal de rupsen bestreden terwijl mensen

er wel last van hadden. Een van de problemen was dt de rupsen

ook op bomen voorkomen die nief van de gemeente zijn. Op

die bomen bestrijdt de gemeente de rupsen niet, dat werd niet

altijd besegrepan. Daarnaas waren er zoveel meldingen dat de be-
drijven die de rupsen bestrijden het niet aankonden. Het duurde

daardoor te lang voordat de rupsen en de nesten werden wegge-

haald. Dit jaar wil de gemeente de bestrijding anders aanpakken.

Aanpak

De gemeente wil het bestrijden van de eikenprocessierups dit jaar

anders gaan aanpakken. We willen de rups voorkomen door

nevelbespuiting met aaljes in het voorjaar. De aalfjes eten de

jonge rupsen. Hierdoor sterven de rupsen jong en krijgen ze geen

brandharen. Dit vernevelen is alleen mogelijk bij goed weer. Als

het weer meewerkt dan gaan we deze zomer al merken dat er

minder rupsen zijn. Op de website van de gemeente plaatsen wij

actvele informatie hierover.

Ook heeft de gemeente nestkastjes voor mezen opgehangen en

werken we aan biodiversiteit. Variatie in de natuur is belangrijk

voor het evenwicht. Natuurlijke vijanden zijn het beste om de rup-

sen te bestrijden, maar dat Â…m meerdere jaren

De gemeente Hof van Twente gaat nesten wegzuigen op plaatsen

binnen de bebouwde kom waar veel eiken staan. Denk bijvoor-

beeld aan eiken in de buurt van speelterreinen, sportterreinen en

bij woonlocaties voor ouderen.

 

 

Keuzes in meldingen

Het weghalen van de rups is heel veel werk dat binnen een korle

periode moet worden gedaan. De rupsen zijn er immers maar

kort en veranderen daarna in vlinders. Daardoor moeten we keu-

zes maken. De rupsen weghalen op plekken waar veel kinderen

spelen of waar veel mensen komen gaat voor. Daarna kunnen we

pas de andere meldingen behandelen.

Wat de gemeente niet doet

De gemeente bestrijdt de rupsen niet in het buitengebied. Uitzon-

dering zijn de omgeving van de Kösterkoele en het zwembad in

Markelo omdat hier veel bezoekers komen.

Ook bestrijden we de rupsen niet als ze in bomen zitten die niet

op grond van de gemeente staan. Een voorbeeld hiervan is het

wandelpad langs het Twentekanadl, dat in eigendom is van Rijks-

waterstaat. Ook de eiken in tuinen van inwoners worden niet door

de gemeente behandeld.

Wat kunt u zelf doen?

Het beste is natuurlijk: uit de buurt blijven van eiken. Maar dat

is makkelijker gezegd dan gedaan. U kunt uw huid beschermen

door u te bedekken met kleding. In uw tuin kunt u struiken en

bloemen planten die insecten aantrekken. Wanneer u overlast er-

vaart van de rupsen kunt u een melding doen op onze website:

www.hofvantwente.nl/melding. U kunt ons ook bellen op 0547-

858585 of appen !NNN

Meer informatie?

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op onze web-

site www.hofvantwente.nl/eikenprocessierups of op de website

van de GGDTwente: www.GGDTwente.nl.
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Van 12 maart tot en met 22 april 2020 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Markelose-

weg 80 Goor! voor iedereen ter inzage.

Voor het horecaperceel van Jachtlust aan de Markeloseweg 80

in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer is van plan om

hier vier woningen fe realiseren. Dit plan past niet binnen het

geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling plandlogisch

mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 in Goor;

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

-via deze rechtstreekse link: htips://www.ruimtelijkeplannen.

nl/2planidn=NL.IMRO. 1735.BGxMrklswg80-OP10.

  

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ http://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.

BGxMrklswg80-/NL.IMRO. 1735.BGxMrklswg80-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schrifielijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwali-

itsplan Markeloseweg 80 Goor (Jachtlust}' van 12 maart fot en met

22 opril 2020 voor iedereen ter inzage.

 

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmings-

plan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80

Goor' ter inzage en is in e zien:

-lijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfie 7 in Goor;

- op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.

 

ijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeen-

telijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op alspraak)

een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente,

Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ook maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof

van Twente op grond van artikel 110e van de Wet geluidhinder

bekend, dat in dezelfde periode de ontwerp-beschikking hogere

waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerpbeschik-

king heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grens-

waarde geluid voor de locatie Markeloseweg 80 in Goor.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriielijk of mondeling

(op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college

van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

 

Ontvangen op

Beldsweg 1, Ambt Delden

het bouwen van een schuur

Irenestraat 4, Delden

het verbouwen van een woning

Usvogelstraat 17, Goor

het bouwen van een carport en een kapconstructie op de be-

staande garage en carport 1 maart 2020

Spechtstraat 6, Goor

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

25 februari 2020

26 februari 2020

26 februari 2020

Dorreweg 18, Hengevelde

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling

28 februari 2020

Grotestraat 2, Markelo

het plaatsen van kozijnen in de zijgevel van de Kaasfabriek

28 februari 2020

Herikerweg 3, Markelo

het plaatsen van een omheining

Roudaalterweg 5a, Markelo

het bouwen van een schuur

27 februari 2020

28 februari 2020

 

Uitnodiging

Boomfeest woensdag 18 maart

pronnde Ä

v i. E

 

 

 g boomfeestdag

Op 18 maartis het Nationale Boomfeestdag. In Hof van Twente vieren we dit

’s avonds met een boomfeest, waarvoorwije utnodigen. Bomen geven energie!

Wij wilen graag jouw en onze energie inzetten om Hof van Twente weer een

stuk groener en mooier e maken.

Het dagprogramma

Hofpower en de Groene Loper Hof van Twente geven rondom de Boomfeest-

‘dag een inspirerende les over ‘bomen, de longen van de aarde' aan bijna 500

schollren, Alle basisscholen doen mee aan dît roject. De schoolklassen en

de bomenwerkgroep zullen vervolgens in de ochtend van 18 maart op diverse

locaties bomen gaan planten. Ze doen datin aanwezigheid van de mensen van

Hofpower, de Groene Loper en medewerkers van de gemeente en Gildebor.

Ook zjn raadsleden en wethouder Schoten aanwezig.

Avondprogramma

We nodigen je van harte uit op 18 maart tussen 19.30 en 21.30 uur. Verrek-

punt i de kerk in Bentelo. Van daaruit wandelje naar de blokhut an scouting

Paus Adria, Hagmolenweg 16 in Bentelo. Laat j onderweg verrassen want

bomen geven energie! Kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in Hof

van Twente hebben bomenverhalen geschreven rond hetthema ‘Bomen geven

energe'. Een jury heeft de vij mooiste verhalen gekozen. De kinderen lezen

die zef voor tijdens het Bomenfeest. De boomaquiz van de Groene Loper kan

gespeeld worden en ook s Hof voor de steenui' aanwezig met informatie over

erfinrichting en geschikte bomen.

Tijdens het boomfeest reiken wij symbolisch 110 bomen u n de vorm van een

‘boomoertficaat. Deze bomen zijn door de provincie Overisset ter beschikking

gesteld aan de Groene Loper Hof van Twente.

Daamaast geeft een aantal sprekers hun persoonljke kij op het thema van de

‘boomfeestdag en is er muziek bijhet kampvuur. Natuurijk zorgen we voor een

drankje en een hapje. Kortom: |aatjeinspireren op deze bijzondere avond,

Maak je samen natuur van je buurt?

Voor deze bomenactie gelt: op=o}

Om zeker t zijn van een boom kun je l vasthetformulier:

reserveer een boom voor 18 maar invuilen op de website van de Groene Loper:

w groeneloperhofvantwente.nl

Op deze websitevragen weje met ons mee te denken over de plekken waar we

‘deze 110 bomen kunnen gaan planten. Dit zal gebeuren op de natuuwerkdag

de op 7 november 2020 zal plaatsvinden.
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Als u wilt reageren, zie inform

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Gorsveldweg 18, Bentelo

het verplaatsen van een uitit, ter inzage vanaf donderdag 5

maart 2020 16 april 2020

Hengevelderweg 3, Diepenheim

het legaliseren van een terrasoverkapping, ter inzage vanaf don-

derdag 5 maart 2020 16 april 2020

Cnreî van Manderhof 6, Goor

het legaliseren van een erfafscheiding en een overkapping, ter

inzage vanaf zaterdag 29 februari 2020 T1 opril 2020

Nieuwstraat achter huisnummer 11 /m 17 en

Needsestraat ongenummerd, Hengevelde

het kappen van een eik (Needsestraat] en vijf eiken (Nieuwstraat),

ter inzage vandf zaterdag 29 februari 2020 11 opril 2020

Vondersweg 3a, Hengevelde

het kappen van twee populieren, een Amerikaanse eik, en een es-

doorn, terinzage vanaf vrijdag é maart 2020 _ 17 april 2020

Plasdijk 29, Markelo

het bouwen van een woning, het plaatsen van een tijdelijke woon-

unit en het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf woensdag 4

maart 2020 15 opril 2020

Stoevelaarsweg 3, Markelo

het uitvoeren van werk of werkzaamheden (ontgraven van gron-

den), ter inzage vandf zaterdag 29 februari 2020 11 april 2020

Als u wilt reageren, zie informati

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Enterweg ter hoogte van huisnummer 2, Markelo

het aanleggen van een uitrit

Als u wilt reageren, zie inform:

Verzoek om handhaving

Slaghekkenweg 18, Bentelo

het veranderen van het bedrijf (omschakelen biologische varkens-

houderij)

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 zef u iteen 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

ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de

uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenpro-

cedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Reactie tot

  

  

 

 

www.hofvantwente.nl

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakten 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.

   

nswijzen

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 schrifelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico ge-

bruik worden gemaakt van de vergunning (of het beslui

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 hier-

tegen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van me-

ning 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 handtekening. Ook

moet vermeld worden waarom u het niet eens bent met de melding.

Wilt v 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 beslis-

sing 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.

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u

onze website https://www.hofvantwente.

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

 

Diepenheim

Vergunning De Heerlijcke Markt op 5 april, 3 mei, 5 juli, 2 augustus

en Î oktober 2020, De Hagen. In verband hiermee is op 5 april,

3 mei, 5 juli, 2 augustus en Î1 oktober 2020 De Hagen, tussen de

Raadhuisstraat en de Kuimgaarden, gesloten voor alle bestuurders

in beide richtingen van 09.00 uur tot 18.00 uur. (02-03-2020].

Goor

Vergunning Koningsdagviering op 27 april 2020 in het centrum.

In verband hiermee zullen op 27 april 2020 de volgende wegen

worden afgesloten voor alle Èesluwders in beide richtingen:

Van 05.00 uur tot 13.00 vur:

- Grofestraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Kerk-

straat/Laarstraaten de kruising met de H. Heijermansstraat

- Wijnkamp, voor zover gelegen tussen de kruising met de Gro-

testraat en Wijnkamp nr. 3

- Rozenstraat, voor zover gelegen tussen de kruising met de Wijn-

kamp en Rozenstraat nr. 2

Van 13.00 uur tot 18.30 uur:

- Grofestraaf, voor zover gelegen tussen de kruising met de Wa-

terstraat en de kruising met â;e Spoorstraat (05-03-2020)

 

Vergunning Herdenking bombardement 24 maart 1945 t.gv.

75 jaar bevrijding op 24 maart 2020 van 09.15 tot 11.00 uur,

Grotestraat nabij de bomscherf. In verband hiermee wordt op 24

maart 2020 van 09.00 uur tot 11.30 uur

-een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van de Gro-

testraat

- de Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Spoorstraat en

de Herman Heijermansstraat, en alle wegen die uitkomen op

het afgesloten gedeelte, gesloten voor alle bestuurders in beide

richtingen. (10:03-2020)]

Vergunning Big Band Festival op 13 april 2020. In verband hier:

mee zullen op 13 april 2020 van 08.00 uur tot 20.00 uur de

volgende wegen worden afgesloten voor alle bestuurders in beide

richtingen:

- Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de Diepenheimseweg en

de Waterstraat;

- Grofestraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraat en de H.

Heijermansstraat;

- Laarstraat, voor zover gelegen tussen de Kerkstraat en de in-

gang naar de parkeerplaats Robobank/Reggehof;

-Helft van parkeerplaats De Höfte (Schoolfeestweide) aan de

kant van het gemeentehuis (11-03-2020)

 

Hof van Twente

Verklaring geen bezwaar, 1le Classic 500 Challenge op 13 juní

2020 (04-03-2020]

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif:

ten, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout

buiten een inrichting:

- Stookontheffing Zomerweg 7 Ambt Delden, 04-03-2020 tot 04-

03-2022 (04-03-2020)

- Paasvuur, Luttekeveldweg 60 Markelo, 12 april 2020 (04-03-

2020)

- Paasvuur, Twickelerlaan 4 ({t.o. kasteel Twickel] Delden op 12

opril 2020 (04-03-2020]

-Paasvuur, Seinenweg 2 Markelo or 12 april 2020 (04-03-2020}

- ;%uzsov]uur‚ Kolhoopsdijk 2 Markelo op 12 april 2020 (04-03-

-Paasvuur met een fakkeloptocht, Secr. Engelbertinkstraat ter

hoogte van nummer 20 op 12 april 2020 (04-03-2020]

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes} kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwoar maken bij burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Bij spoedeisende kwesties kan geliktijdig bij de Voorzieningen-

rechier van de echibank, Postbus 1067, 8000 GB Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

  

 
Onderstaande personen zijn vanwege het niet voldoen aan de

verplichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een

adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform

artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve inge-

schreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft plaatsge-

vonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van betrokkenen.

 

  

 

 

 

 
 

  
  
   

Datum  [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres| ingang adres

04032020 |Onbekend |18022020

04-03-2020/ |Onbekend 18-02:2020

04032021 Onbekend |18022020

omaaozo|_ Onbekend _ |18-022020
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


