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é’s Hof van

0Twente

www.hofvantwente.nl

| HOFNIEUWS
Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis D

Openingstijden

Alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken

 

 

 

Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor M

Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor gmndae (I)g% :;.gg uur

Emailadres: info@hofvaniwente.nl insdag ,00 - 17.00 uur

Woensdag 09.00- 17.00 uur
  

Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85

 

 
 

ije Telefonisch maakt u een afspraak via 0547-858585.

Storingsm gemeente Hof van Twente

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten de

kantoortijden van de gemeente kunt u bellen naar:

u_mmur‘alleen buiten kantoortijden bereik-

 

De medewerkers die u hier te woord staan hebben

daar ook geen kennis van.

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A, 7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/mil

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

« Vrjdag van 09.00 tot 1630 uur

 

upark
 

4 4 Donderdag 09.00- 13.00 wur baar en alleen voor spoedzaken in de leefom-

$‚î|';‚‘:'ë'*:_::f'fl“"*'-e Vijdag 09.00- 13.00 uur ENeeSE|MEE

U k Evoud EN drukriool of bomen op de weg. Let op!

E e maken? Dit nummer is NIET bedoeld voor vragen

ovantwente dl (iues ë U kunt op onze website online een afspraak maken over corona of maatregelen omtrent

www.hofvantwente.nl. (tussen 09.00en 12.00 uur) EE hofvantwente nl/afsproak e © Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Meer groenbeleving op

 
begraafplaats Goor

De gemeente gaat de begraafplaats Goor verbete-

ren en biodiverser maken. Door het type groen en de

droogte van de laatste twee zomers is de biodiver:

teit daar flink afgenomen. Ookis de groenbeleving

k gedaald door dode beplanting. Daardoor heeft

deze begraafplaats een troosteloze uitstaling, terwijl

de begraafplaats aan de rand van de kern ligt en

juist een groene verbinding kan zijn tussen de kern

en het buitengebied. Daarom gaat de gemeente de

beplanting verbeteren.

 

 

  

 
Op de algemene begraafplaats Goor worden onder andere de

dode hagen vervangen voor een gemengde haag van heesters

die bloemen en bessen dragen. Ook op andere plekken worden

bloeiende soorten heesters en bomen aangeplant. Deze nieuwe

beplanting trekt diverse soorten insecten, bijen, kevers en andere

diersoorten/vogels aan. Daarvoor worden ook insectenhotels en

nestkastjes geplaatst. Door deze maatregelen wordt de biodi-

versiteit vergroot en kan het groen beter fegen de gevolgen van

klimaatverandering

Betrokken

Bezoekers en partnerorganisaties worden ook betrokken bij de

plannen. Denk hierbij aan uitvaartondernemingen en de stich-

ting BAB [Belangenvereniging Algemene Begraafplaatsen Hof

van Twente). Zij denken mee hoe we invulling kunnen geven

aan een groene, biodiverse begraafplaats die ook aantrekkelijk

is voor de bezoeker. Vogelwerkgroepen, Stadslandbouw en de

Groene Loper worden ook betrokken, onder andere door het

plaatsen van de insectenhotels en nestkastjes. De gemeente heeft

€ 29.500 gereserveerd voor dit project. De uitvoering is voor-

zien in 2020 en 2021. In overleg met de provincie en andere

befrokken partijen wordt nog bekeken of dit plan nog verder

vitgebreid kan worden

WAT MAG BĲ VERPAKKINGEN

 

 

Bij verpakkingen mag verpakkingsmateriaal van plastic,

blik en drankenkartons.

Bij verpakkingen mag veel maar net alle. Het i goed om teweten dat

n om eenmalige verpakkingen gaaten da d

mend

  

 

 

   

 

TW&TE   
Nieuwsbrief buitengebied

digitaal

 

 

innenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief Bui-

tengebied. Deze nieuwsbrief verschijnt niet meer op

papier, maar via e-mail. De nieuwsbrief wordt ook

op onze website geplaatst.

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?

Schrijf v dan in via

www.hofvantwente.nl/buitengebied

TET

Aanmelding Startersprijs Midden Twente begonnen

 

In 2019 gestart in Borne, Hengelo of Hof van Twente? Dan maakt u kans op de Startersprijs Midden Twente!

ledereen die in 2019 in de gemeente Borne, Hengelo

of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf

maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2020.

Het maakt niet uit welk bedrijf of wat uw product

of de dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf

gestart is, kan winnen. Het enige dat u moet doen

om kans te maken, is het aanmeldformulier invullen

op www.startersprijsmiddentwente.nl.

Startersprijs e °Midden Twente

€3000,-

Prijzen

Een deskundige jury kiest uit alle aanmeldingen de genomi-

neerden. De genomineerden ontvangen waardecheques die

besteed kunnen worden aan promotie of verdere doorontwikke-

ling van het bedrijf. De winnaar ontvangt € 3.000,-. De andere

genomineerden ontvangen elk € 1.000,-. Ook krijgen zij 10

uur coaching door ervaren ROZ coaches. De prijzen worden

aangeboden door de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van

Twente. De organisatie van deze verkiezing i in handen van

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen).

 
 

Uitreiking

Dat de prijzen ook dit jaar worden uitgereikt, staat vast. De uitreiking vindt plaats op maandagavond 16 november 2020 in De Reggehof

in Goor, onder voorbehoud en qua verdere invulling afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen

Aanmelden

Kent u iemand die in 2019 in Borne, Hengelo of Hof van Twente gestart i met een eigen bedrijf en die volgens u kans moet maken op

de Startersprijs? Of bent u zelf die starter die wij zoeken? Ga naar www.startersprijsmiddentwente.nl en vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden kan tof 1 september 2020.

Ernstige hinder A1l Twello - Deventer Oostin juli en augustus

Riĳkswaterstaat verbreedt de Al tussen

Apeldoorn en Azelo. Tot en met zondag 23

augustus vinden werkzaamheden plaats op

het traject Twello - Deventer Oost. Om het

werk veilig uit te voeren zijn de rijstroken

versmald, geldt een lagere snelheid en zijn

op- en dfritten afgesloten. Weggebruikers

moeten rekening houden met ernstige ver-

keershinder en een extra reistijd die kan op-

lopen tot 30 minuten.

Versmalde rijstroken

Tot en met zondag 23 augustus:

# versmalde rijstroken trgject Twello (22] en

Deventer-Oost (24) en lagere maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten

Tot en met vrijdag 31 jul

* oprit Deventer (23) richting Hengelo afgesloten;

© afrit Deventer:Oost (24) vanuit Apeldoorn afgesloten. 
Zaterdag 1 augustus t/m zondag 23 augustus:

* oprit Deventer-Oost (24] richting Apeldoorn afgesloten;

® dfrit Deventer (23) vanuit Hengelo afgesloten

Het verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende op- en afriten.

Adviesroute doorgaand verkeer via A12/A18/N18/A35

Adviesroute voor verkeer vanuit Utrecht en Arnhem (A12] richting Enschede/Hengelo en Osnabrück [A35)]

® Verkeer vanuit Uirecht en Arnhem (A1 2) richting Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om te rijden via de A12 richting Oberhausen,

18 richting Enschede, de NT8 richting Enschede en de A35 richting Hengelo/Osnabrück.

Adviesroute voor verkeer vanuit Osnabrück en Enschede/Hengelo [A35] richting Utrecht en Arnhem (A12)

® Verkeer vanuit Osnabrück en Enschede/Hengelo (A35] richting Urecht en Arnhem wordt geadviseerd om te rijden via de A3 bij aan-

sluiing Enschede-West (26), de N18 richting Doetinchem,A18 richting Arnhem en A12 richting Arnhem en Utrecht.

Adviesroute doorgaand verkeer via A28/N35/A35

Adviesroute voor verkeer vanuit Amsterdam (A1), Amersfoort (A28] en Apeldoorn (A50) richting Almelo en Hengelo/Osnabrück (A35)

® Verkeer vanuit Amsterdam (AT} richting Almelo en Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om te rijden via A1, A28, N35, A35 richting

Almelo en Hengelo/Osnabrück

e Verkeer vanuit Amersfoort (A28] in de richting van Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om e rijden via de A28 richting Zwolle en

N35 Almelo naar A35 richting Hengelo/Osnabrück.

® Verkeer vanuit Apeldoorn [A5Ó] richting Almelo en Hengelo/Osnabrück wordt geadviseerd om te rijden via A50, A28, N35 en de A35

richting Almelo en Hengelo/Osnabrijck

Adviesroute voor verkeer vanuit Almelo en Hengelo/Osnabrück (A35) richting Amsterdam (A1), Amersfoort (A28] en Apeldoorn (A50]

® Verkeer vanuit Almelo (A35] richting Amsterdam wordt geadviseerd om te rijden via A35, N35, A28 en de AT richting Amsterdam.

# Verkeer vanuit Almelo (A35] richting Amersfoort wordt geadviseerd om te rijden via A35, N35 en de A28 richting Amersfoort.

® Verkeer vanuit Almelo (A35] richting Apeldoorn wordt geadviseerd om te rijden via A35, N35, A28 en de A50 richting Apeldoorn

Advies aan weggebruikers

Vermijd de AT rond Deventer zoveel mogelijk

© Maak gebruik van de adviesroutes voor doorgaand verkeer.

« Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.

* Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.

® Pas de snelheid aan en houd voldoende afstand.

© Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.

 

Houd rekening met ernstige hinder

« minder snelle doorstroming alÎs gevolg van versmalde rijstroken;

* maximumsnelheid van 90 km/h;

« meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen tot ruim 30 minuten;

* een inhaalverbod voor vrachtverkeer;

© afsluiting van op- en dfritten Deventer en Deventer-Oost gedurende 3 weken per richting

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgf voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit raject is een belangrijke verbinding

tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en

economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de Al Oost in het

verbreden van de Al: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Achtergrondinformatie over de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo is n te lezen op www.A1 Oost.nl

Meer informatie?

Actuele verkeersinformatie is te vinden op www-rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl

Informatie over wegafsluitingen is te vinden op www-rijkswaterstaat.nl/wegwerkzaamheden.

Of bel met het gratis informatienummervan Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur

en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Verklein de kans op

 
woninginbraak

U wilt niet dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit uw

huis steelt. Met een paar simpele tips en aanpassingen, houdt u

inbrekers langer buiten.

Tips voor als u (even) uw huis uit gaat

« Leg kostbare spullen uit het zicht.

* Laat een lamp aan.

© Sluit alle ramen.

# Doe de voor- en achterdeur op slot.

Heeft uw woning een gedeelde voordeur, zoals een studenten-

huis? Doe dan ook altijd uw eigen voordeur of kamerdeur op slot

als v naar buiten gaat.

Beveilig uw huis tegen inbrekers

Wilt u uw huis beter beveiligen tegen inbrekers? Dit kunt u doen:

© Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren

« Plaats een antiinbraakstrip bij uw voor- en achterdeur.

* Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een bewe

gingssensor.

« Zorg dat u makkelijk kunt zien wie er voor uw deur staat. Bij

voorbeeld met een deurspion

* Heeft v struiken rondom uw huis? Snoei deze kort, zodat uw

huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

U kunt een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)] certificaat krij-

gen voor uw woning. Een beveiligingsexpert controleert dan of

uw woning goed is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen

aanbevelen als dat nodig is

Registreer uw spullen

Lukt het een inbreker toch om uw huis binnen te dringen, dan wilt

u uw spullen natuurlijk zo snel mogelijk terug. Als u uw waarde-

volle spullen vooraf registreer, is de kans groter dat u ze na een

inbraak weer terugkrijgt. Bovendien helpt uw registratie bij het

opsporen van de daders. Op www.stopheling.nl leest u hoe u

spullen kunt registreren

Help ook mee aan een veilige buurt

Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten

als u voor langere tijd weg bent. Ook kunt u met de buurt een

WhatsAppgroep maken om informatie uit te wisselen. Bijvoor-

beeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt.

Bel ook altijd 112 bij een verdachte situatie

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervari -

doen, andere mensen ont-

° moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzeften voor zaken die er echt loe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature

ons ruime aanbod. Meer weten? www.

nl, bel 0547-260053, app SAS EE

vrijwilligerszaken@salut-welzij

VRIJWILLIGER RECEPTIE ZOUTMUSEUM

pt 

 

 
Vindt u de historie van het zout interessant, kunt U

mensen een welkom gevoel geven en informeert u

graag mensen dan is het zoutmuseum Delden op

zoek naar u!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Ontvangen van de bezoekers van het Zoutmuseum en informe-

ren wat e te zien i. U bent het visitekaartje van het museum. Als

de bezoekers het museum verlaten is er een contactmoment voor

de verkoop van zoutvaatjes of andere herinneringen. U voorziet

de bezoeker van adviezen over wat er verder nog te zien of e

doenis in Delden. Dit alles doet u altijd samen met een collega

vrijwilliger.

 

Jouw profiel

Leuk vinden om met mensen om te gaan, samenwerken,

enthousiast.

Werkuren per week/maand

3 uur per week, vakeris mogelijk.

Bij voorkeur 1 keer per maand op zaerdag of zondag.

Wij bieden

Gezellig team, teamuitje en etentje.

Doelstelling organisatie

Zoutmuseum Delden is een uniek museum, dat alle aspecten

van zout behandelt, voor de in Twente verblijvende toerist/

recreant en voor de inwoners, scholen en bedrijven in de

regio Twente/Achterhoek.

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Kanaal Zuid Zijde ongenummerd, Ambt Delden

het bouwen van een woning met een bijgebouw 7 juli 2020

Bentelerhaarweg 4, Bentelo

het bouwen van 2 pluimveestallen 4 juli 2020

Grootholdsweg 1, Bentelo

het bouwen van een bedrijfswoning 2 juli 2020

Suetersweg 1, Bentelo

het vergroten en verbouwen van een woning 1 juli 2020

De Eiken 3, Delden

het verbouwen van een gezondheidsgebouw en het wijzigen van

de gevel 30 juni 2020

Regge 9, Delden

het bouwen van een overkapping met een berging en het plaat-

sen van een erfafscheiding 7 juli 2020

Haaksbergerstraat 13, Diepenheim

het plaatsen van een erfafscheiding 29 j

Steenmorsweg ongenummerd, Diepenhei

het bouwen van een woning

 

i2020

 

9 juni 2020

Diepenheimseweg 53, Goor

het bouwen van een bijgebouw

Stationsweg 24, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het (her]bouwen van een

27 mei 2020

dwarsritschuur 18 juni 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening Reactie tot

Schuttenweg 9, Ambt Delden

het bouwen van een woning met inwoning,

ter inzage vanaf zaterdag 4 juli 2020

Pluvierstraat 6, Goor

hef vernieuwen van de gevelen schoorsteen,

ter inzage vanaf zaterdag 4 juli 2020

Scherpenzeelseweg 55, Goor

hef vergroten en verbouwen van een woning,

ter inzage vanof vrijdag 3 juli 2020

Stationsweg 8, Markelo

het(hebouwen van een schuurby, wee B &B uril,

terinzage vangf donderdag 9 juli 2020 _ 20 augustus 2020

Stokkumerbroekweg 10, Markelo

het vervangen van een bovenbouw van cen ligboxenstal,

ter inzage vanaf woensdag 8 juli 2020 _19 augustus 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

ienswijzen

Stokkumerbroekweg 4a, Markelo

het bouwen van een aanbouw achter een bestaande (konijnen)

stal en het veranderen van de inrichting,

ter inzage vanaf donderdag 16 juli 2020

15 augustus 2020

15 augustus 2020

14 augustus 2020

 

Reactie tot

27 augustus 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Hagmolenweg 19, Ambt Delden

het gewijzigd bouwen van een logiesverblijf

Rijssenseweg 5a, Ambt Deîden

het bouwen van een schuur met houthok

Noordwal 30, Delden

het bouwen van een schuur met een overkapping

 

 

Als u wilt reageren, zie informati

Verzoek om handhaving

Van Kollaan 7-9, Goor

het starten van een supermarkt en het installeren van een gesloten

bodemenergiesysteem

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Bollenweg 9, Ambt Delden

het inzeten van een mobiele puinbreek installatie, van 16 juli

2020 tot en met 24 juli 2020

Postweg 4, Markelo

het inzetten van een mobiele puinbreek installatie, van 13 juli

2020 tot en met 30 oktober 2020

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-Nederland

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.

 

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 monäelmg (op af

spraak) of schritelijk zienswijzen indienen.

www.hofvantwente.nl

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

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 wethou-

ders. 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.

Niet vatbaar voor bezwaar of beroe}

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 besliten ogen op afspragk

ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de

openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl] raadple-

gen of ielefonisch 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 in-

zien op onze website https://www.hofvantwente.nl/ac-

tueel/aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Markelo

- Drank-en Horecavergunning, De Tasca, Holterweg 20

07:07-2020)

 

Mel

- Herberg de Pol. Raadhuisstraat 8, Diepenheim op 24 juli 2020

- Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim op 1 augustus

2020

- Bistro de Kolenbrander, Goorsestraat 1, Hengevelde op 18 juli

2020

- Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15, Hengevelde

op 17 juli 2020

- Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15, Hengevelde

op 18 juli 2020

- Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15, Hengevelde

op 24 juli 2020

- Herberg de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15, Hengevelde

op 25 juli 2020

- Café Johny's, Grotestraat 122, Goor op 17 juli 2020

 

g incidentele festiviteit

Tegen een melding is geen bezwaar

en beroep mogelijk

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor iedereen er

inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot

deze ontheffingen binnen zes weken na datum besluit van de

ontheffing schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders

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

Degene die bezwaar maakt, kan ook om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

‘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 gegeven.

Daarom heeft ons college besloten de volgende personen uit te

schrijven uit de basisadministratie van Hof van Twente, naar het

adres: onbekend.

 

 

  

  

 

    

Datum _ [Naam Datum

besluit op het adres | ingang adres

09-07:2020 Onbekend _ |18-06:2020

09.07:2020 Onbekend _ |18062020

09-07.2020— Onbekend 18-06-2020
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


