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ROOKMELDERS

Rijksoverheid

REDDEN LEVENS

  

De beste plek voor uw rookmelders

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wet-

telijk verplicht in alle woningen. Maar waar-

om wachten tot die datum? “

Om te voorkomen dat uw rookmelder thuis

onnodig afgaat, maar wél afgaat op het mo-

ment dat er echt wat aan de hand is, is het

belangrijk dat u uw rookmelder schoon houdt

en regelmatig test.

Als e teveel stof in uw rookmelder zit doet hij het namelijk niet

meer goed. Maak uw rookmelders daarom af en toe stofvrij met de

stofzuiger of een licht vochtig doekje.

Test elke maand of uw rookmelder(s} nog werk{er]f. In de meeste

gevallen zit er een testknop op de rookmelder. U kunt het beste een

vast moment prikken om de rookmelder te testen. Wij adviseren

dat te doen elke eerste maandag van de maand. Dan gaan ook de

sirenes in uw omgeving af.

De batterij van uw rookmelder

De losse bafterij gaat gemiddeld één jaar mee.

plaatsingsdatum op de batterij.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een piepsignaal.

Er zijn ook rookmelders te koop waarvan de batterij vijf of tien

jaar meegaat.

 

p: schrijf de

Na 10 jaar vervangen

Een rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar. Daarn is de

befrouwbaarheid niet meer gegarandeerd. Vervang dan ook de

hele rookmelder.

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

Militaire oefeningen in oktober

en november

 

Door de Koninklijke Landmacht zal worden geoefend in Overijs-

sel en onder andere in de gemeente Hof van Twente. Het befreft

hier oefeningen van diverse militaire opleidings- en rainingseen-

heden. De oefeningen vinden plaats van 26 tof en met 30 oktober

en van 02 tot en met 06 november 2020.

Het betreft oefeningen waarbij militairen te voet, onopvallend

en gedurende de nacht zich verplaatsen over de openbare weg.

Hierbij zullen zij een observatiepost innemen rondom het Twente-

kanaal en de Schipbeek. De militairen zijn deels vrijgesteld van

de beperkende maatregelen. Dit wordt gedaan om ervoor te zor-

gen dat zij de noodzakelijke ondersteuning kunnen blijven uitvoe-

ren. Ondanks de vrijstelling treedt de eenheid zoveel mogelijk op

binnen de richtlijnen van de regering en het RIVM.
 

Tijdens deze oefeningen worden ook 11 voertuigen ingezet. De

idens deze oefening bewapend, maar er wordt

geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. De oefenin-

gen zullen zich globaal afspelen in een aantal gebieden in de

provincies Gelderland en Overijssel.

 

Schaderegeling

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade door de

oefening is ontstaan, kunt u dit melden. Vermeld zoveel moge-

lijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd,

plaats, soort schade etc. Schade kan gemeld worden bij:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004,

3509 AA Utrecht.

Telefoon 030 - 2180420, Jdvclaims@mindef.nl

Wonderschool Goor moet

activiteiten staken

 

Combinatie leren — werken — wonen

past niet in bestemming ‘kantoor’

Gemeente Hof van Twente heeft de eigenaren van de 'Wonder-

school’ in Goor gevraagd de activiteiten te stoppen. Het gebruik

van het pand aan de Van Coeverdenstraat is in strijd met de be-

stemming ’kantoor met bedrijfswoning’. Het gebouw is momen-

teel in gebruik voor de opvang, scholing en/of huisvesting van

drie jongeren. Burgemeester Ellen Nauta: “Dit is niet toegestaan

en is ook niet wenselijk. Het befreft kwetsbare jongeren met een

zorgvraag. Zij zijn gebaat bij een stabiele en veilige locatie die

voldoet aan de regels. Daar is op deze plek geen sprake van.”

De gemeente heeft eerder l gesprekken gehad met de eigenaar

over ĲL“ plannen voor een ‘Wonderschool’ op deze plek. In die
gesprekken is aangegeven dat die plannen strijdig zijn met de

bestemming en dat er handhavend opgetreden wordt als deze

activiteiten toch van start gaan. De eigenaar heeft daarom een

brief ontvangen waarin hem wordt gevraagd de activiteiten te

stoppen voor 30 oktober.

 

Gemeente Hof van Twente heeft geen rol in de zorg voor deze

iongeren. Dat is de verantwoordelijkheid van zorgorganisatie Plu-

ryn en van de gemeentes waar deze jongeren vandaan komen.

Pluryn heeft de jongeren geplaatst in Goor zonder de gemeente

hierover te informeren. Burgemeester Nauta: “We hoorden vo-

rige week bij toeval dat deze jongeren in onze gemeente zijn

geplaatst. Daar zijn we verbijsterd over. Dergelijke kwetsbare jon-

geren die verblijven in een pand waarin dat niet is toegestaan,

bovendien zonder dat wij daar van wisten. We hebben Pluryn

dan ook gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren en hun verant-

woordelijkheid hierin te nemen.”

 

 

 

 

Zorg goed voor jezelf

Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen

ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En alsje toch ziek wordt, herstel je meestal

sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

Wat kan je doen?

Probeervaker te bewegen. Eet gezond.

°

Â Doe minstens2,5 uur per week aan ï
matig intensieve inspanning, verspreid

over diverse dagen. Regelmatig een

stukje wandelen of fietsen is al een

goed begin, Als je voldoende beweegt,

voel je je fitter, slaap je beter en blijf

 Kies voor verschillende soorten groente,

fruiten volkoren graanproducten.

Drink kraanwater, thee en koffie

zonder suiker. Door gevarieerd en

gezond te eten krijg je alle belangrijke

voedingsstoffen binnen. Zo zorg je

je langer gezond. goed voor jezelf.

Drink maximaal één glas Zet nu de stap en stop

per dag. ® met roken.
 

Alcohol is slecht voor de weerstand.

Je kunt dus snellerziek worden als je

alcohol drinkt. Het laten staan van

Denk je eraan om te stoppen met roken?

Zet nu de eerste stap en plan je stop-

moment. Ga voor tips of hulp naar

alcohol maakt je minder vatbaar ikstopnunl of zoek contact met een

voor ziekte. Je voelt je energieker coach of je huisarts. Je lichaam herstelt

en versterktje gezondheid. zich en wordt gezonder.   
®samen krijgen we

corona onder controle

 

 
Digitale voorleesactie door burgemeester en wethouders

Op de Dag van de Duurzaamheid, afgelo-

pen 9 oktober, staat ook altijd de jaarlijkse

Voorleesactie gepland. Dit valt altijd samen

met de Kinderboekenweek. Door de coro-

namaatregelen zijn de voorlezers dit jaar

niet n de klas geweest, maar hebben ze

wel digitaal voorgelezen uit het boek ‘De

Wereld van Kleding'. In deze verhalenbun-

del staan verhalen over kleding voor alle

leeftijden. Het boek is ook digîtaal te be-

kijken op

www.dewereldvankleding.nl/download.

Burgemeester Ellen Nauta heeft voorgele

zen aan de kleuters. De wethouders Pieter

van Zwanenburg, Harry Scholten en Wim

Meulenkamp hebben voorgelezen aan de

hogere klassen. We willen alle scholen har-

telijk bedanken dat ze digitaal zijn aange-

schoven bij dit voorleesmoment uit het boek

"De Wereld Van Kleding".

 

Wie weet krijgt het nog een vervolg.. 
In het landelijke boek De Wereld van Kleding zijn ilustraties opgenomen van de

12jrigeNv Diepenheim

Inloopbijeenkomst kavelruil Markvelde

Kovelruil Markvelde en omgeving is een vrijwilig kavelrilproces. Dat betekent dathet succes afhangt van de mate waarin de betrokkenen

elkaar ween te vinden in een gedeeld belang. Wilt u weten of vrijwilige kavelruil voor v een opti is? Kom don wrijdag 23 oktober langs op

de inloopbijeenkomst.

 

ledere grondeigenaar heefft eigen ideeën en wensen bij een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrif. Tijdens deze inloopdagen kunnen grond-

eigenaren in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de kavelruilcommissie en knve|ruilcmördinulorühun wensen uiten

ten aanzien van de verkaveling. Ook is er gelegenheid om op kaarten ruilmogelijkheden aan e geven.

 

Doel

Het doel van het project is de verkaveling voor de agrariërs in het gebied te verbeteren. De ondernemers kunnen efficiënter werken als hun

grond aaneengesloten en dichtbij de boerderij ligt. Dat levert ook meer mogelijkheden voor het weiden van vee. Ook de omgeving profiteert,

Gnder meer deordat de hoeveelkeid landbouiwverkeer wordt beperkt Nacet de londbouwkundige doelen werden binnen Het ruiloces ook

doelen op gebied van natuur en waterbeheer meegenomen.

POP3

Het kovelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plaftelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). De financiering

van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO).

Inloopbijeenkomst uitsluitend op ak

De inloopbijeenkomst vindt plaats op: vrijdag 23 oktober van 9.30 uur tot 16.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt de

inloopbijeenkomst uitsluitend plaats op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen me«_vun St

@ info@sfimulond |o

 

muland, of

 

Kijk voor het volledige persbericht op www.hofvantwente.nl/nieuws.

 

Raadsvergaderingen maandag

2 november 2020, 18.00 uur en

woensdag 4 november 2020, 19.30 uur

Deze vergaderingen zijn, in verband met maatrege-

len ter voorkoming van verspreiding van het Coro-

navirus, helaas niet fysiek bij te wonen. De verga-

deringen zijn wel live te volgen via gemeenteraad.

hofvantwente.nl

Hierbij nodig ik v vit voor de vergadering van de raad van

de gemeente Hof van Twente op maans 2 november

2020, 18:00 uur, le termijn Begroting 2021,

woensdag 4 november 2020, 19:30 uur 2 termijn

Begroting 2021, in de raadzaal van het gemeentehuis van

Hof van Twente. Onderstaand treft u de agenda aan.

 

De voorzitter,

Was getekend

drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

4. Vaststelen besluitenlijst van de vergadering van 6 oktober 2020

5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschappelijke Regelingen

Besluitnemend Spreektijd Spreektijd

per fractie college

 

8. Programmabegroting 2021 letermijn _ e termijn

'Een nieuwe realitei 10 min 70 min

Schorsingtot4 november _ Zetermijn __ 2e termijn

2020, 19:30 wur $ min 35 min  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

Help mee aan een schone en

veilige woonomgeving 
De gemeente Hof van Twente en Gildebor zorgen iedere dag voor

een schone en veilige leefomgeving. Zij werken iedere dag aan het

onderhoud van het openbaar groen, wegen en het straatmeubilir.

De laatste tijd zien onze medewerkers steeds vaker dat straatmeu-

bilair wordt vernield of gestolen. We willen onze gemeente graag

mooi en veilig houden. Daarom doen we een oproep aan u om

daaraan mee te doen.

Vernielingen

Onlangs werden rondom Bentelo en Markelo verkeersborden her-

haaldelijk moedwilig vernield. Ook worden verkeers. en straat:

naamborden regelmatig ontvreemd. Natuurlijk doet de gemeente

in zo’n situatie anngiheìii de politie en onze buitengewoon opspo-

ringsambtenaren zijn hier ook alert op. Maar heel graag vragen

wij ook uw medewerking. We doen dat om de volgende redenen:

Kosten:

Bij vernieling van een verkeersbord is meestal geen dader bekend.

Gildebor, die deze schades repareert, kan de kosten dan niet ver-

halen. Dit betekent dat de gemeente de schade altijd volledig moet

betalen. Uiteindelijk betalen we dit dus als inwoners samen.

Risico’s voor de verkeersveiligheid:

Wanneer een verkeersbord kapot is, betekent dit dat deze tijdelijk

geen of minder waarschuwend effect kan verwollen aan de open:-

bare weg of bij belangrijke kruispunten. Hierdoor wordt de befref:

fende weg of het kruispunt minder veilig. Datzelfde geldt wanneer

een verkeersbord wordt weggehaald.

Onze vraag aan u: Wees alert!

Een rommelig, verloederd straatbeeld zet op zijn beurt weer aan

tot nieuw vandalisme en verdere verloedering. Terwijl een net en

prettig aanzicht juist schoon en veilig gedrag stimuleert. Bewust-

wording is vaak de eerste stap in de goede richting.

Is er ondanks uw en onze zorg toch iets stuk gegaan?

Dan verzoeken wij u dat aan ons te melden via onze website:

www:hofvantwente.nl/meldingenopenbareruimte.

Wi danken v l vast hartlijk voor uw medewerking!

 de NuDoenlbijlage verspreid. Een bundeling van

praktische en financiële tips over energie, afval en groene omgeving.

NuDoen! gemist?

Bekijk de digitale versie op www.hofvantwente.nl/duurzaamheid of

vraag een exemplaar aan via 0743761354.
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Weekendafsl 

kswaterstaat verbreedt de snelweg AT tussen Apeldoorn en Azelo.

In 2 weekenden n oktober vinden werkzaamheden plaats aan de

autoweg N348 ter hoogte van de aansluiting met de AT bij Deventer.

Tijdens het werk wordal het verkeer over de N348 tussen Zutphen en

Deventer omgeleid. Houd rekening met een extra reistijd van 30 minuten.

 

ng N348 en aa

 

Weekendafsluiting N348

In het kader van de uitbreiding van de snelweg AT tussen Apeldoorn

en knooppunt Azelo, wordt ook de aansluiting met de N348 /Deven-

terweg bij Deventer aangepakt. De N348/Deventerweg is daardoor

komend weekend geheel afgesloten.

Van vrijdag 23 oktober 22.00 wur tot en met maandag 26 oktober

05.00 uur is de volgende weg afgesloten:

* N348/Deventerweg afgesloten voor autoverkeer ten zuiden van deA1

Verkeer wordt omgeleid via de N348 richting Gorssel en Zutphen en

via de N339 richting Lochem

 

Aannemer werkt dag en nacht door

De aannemer werkt dag en nacht door. Daarmee houden we de

periode van hinder zo kort mogelijk. De werkzaamheden bestaan

uit het frezen van asfalt, straatwerk aanbrengen, grondwerk- en ver-

voer, asfalteringswerkzaamheden, het aanbrengen van funderingen,

markeringen, geleiderail en het ombouwen van de verlichting en ver-

keerslichten. Weggebruikers en omwonenden kunnen hiervan hinder

ondervinden tot en met 26 oktober 2020.

Op- en afrit Deventer (23) afgesloten

Vanwege de werkzaamheden aan de N348 zijn ook de zuidelijke

op- en afrit van de AT bij Deventer (23) komend weekend afgesloten

Van vrijdag 23 oktober 22.00 wur tot en met maandag 26 oktober

2020 05.00 wur s afgesloten:

e oprit Deventer (23) richting Hengelo;

DTEaTIn

EA

21 OKTOBER 2020

 

ng Deventer (23)

* ofrit Deventer (23] vanuit Apeldoorn.

Het verkeer wordt omgeleid via de nabij gelegen op- en afrit Deventer-

Oost (24], Lochem (26] en Voorst (21].

Omleiding voor verkeer tussen A1 en N348 richting

Zutphen

Verkeer op de A] van en naar Zuiphen wordt omgeleid via de frit

Voorst (21], de N345 richting Voorst en vervolgens via de N345 naar

Zuiphen.

Omleiding voor verkeer tussen A1 en Deventer

* Deventer Centrum, inclusief bedrijventerrein Kloosterlanden is ge-

woon bereikbaar via de AT vanuit de richting Azelo, afrit Deventer

(23).

* Verkeer vanuit Apeldoorn naar Deventer:Centrum en bedrijventer-

rein Kloosterlanden wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit en

oprit DeventerOost (24).

* Verkeer vanuit Deventer-Centrum naar de A1 richting Hengelo wordt

omgeleid via de oprit DeventerOost (24)

Advies aan weggebruikers

Houd rekening met en exfra reistijd van 30 minuten, pas de snelheid

aan, houd voldoende afstand en volg de aanwijzingen op de borden

langs de weg.

 

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost

tussen Apeldoorn en Azelo. Dit fraject 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 capaciteitvan de A1 Oost in het ver-

breden van de AT: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 ristroken

en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 23 rijstroken.

L B

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

tijdsbesteding hebben of je inzetten voor zaken die er echt toe doen?

U & Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaandevacature is slechts een vacature uit ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053, app sAsN

of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

KASSA VRIJWILLIGERS

GEVRAAGD BĲ

KRINGLOOPWINKEL

KIEKEBOE

 
Heb je klantcontacten ben je goed met cijfers,

wij een leuke vacaturevoor jou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

ee IE

ten van de kringloop fe woord staan.

Jouw profiel

Je houdt van werken met mensen en je wilt graag iets betekenen

voor de maatschappij, voor mensen én voor dieren. Je kunt goed

relativeren en je bent klantvriendelijk. Je bent taal en rekenvaar-

dig. In het beÄienen van een kassasysteem voorzie je geen pro-

blemen (je wordt hierin begeleid).

Werkuren per week/maand

Minimaal 1 dagdeel per week, in overleg welk dagdeel.

Wij bieden

Een werkplek binnen een gezelliî team. Het maakt niet uit
waar je vandaan komt of wat je afkomst is.

Doelstelling organisatie

Een wereld te creëren waarin er niet alleen respect is en rechten

zijn voor mensen, maar ook voor dieren.

Een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, met name door

het tegengaan van verspilling van grondstoffen door het stimule-

ren van een beter (her]gebruik van (afgedankte] goederen.

Tevens heeff de stichting oog voor sociale vraagstukken, zoals

hef plaatsen van mensen die om wat voor een reden don ook

werkloos zijn en graag de handen uit de mouwen steken.

www.hofvantwente.nl
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Blokstegenweg 1e, Ambt Delden

het bouwen van een woning met bijgebouw

Bollenweg 15, Ambt Delden

het bouwen van een wonin

Meenhuisweg 4; Ambt Delden

het verbouwen van een schuur tot een recreatieverblijf

5 oktober 2020

Twickelerlaan 1a, Ambt Delden

het restaureren van een hekwerk

Twickelerlaan 7, Ambt Delden

hef aanpassen van de inrichting rondom de

rkeerplaats en landgoedwinkel

vetersweg 8, Bentelo

het vergroten van een stal

De Dinkel 9, Delden

het plaatsen van een dakkapel

Zuidwal 2, Delden

het gedeeltelijk vervangen van het dak en het

giaasen van een dakkapel 23 september 2020
reukersweg 10, Goor

het aanleggen van een sprinklerinstallatie _ 5 oktober 2020

Bomhof ongenummerd, Hengevelde

het bouwen van een woning en het aanleggen van een ui

17 september 2020

Enterweg ongenummerd (t.h.v. huisnummer 1),

Markelo

het bouwen van een wonin

Groningerveldweg fa‚ Markelo
het bouwen van een kantine

7 oktober 2020

28 september 2020

28 september 2020

9 oktober 2020

5 oktober 2020

26 september 2020

 

3 oktober 2020

22 september 2020

Stokkumervlierweg ongenummerd, Markelo

het aanleggen van een kikkerpoel 10 oktober 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Almelosestraat 11, Ambt Delden

het plaatsen van een zwembad,

ter inzage vanaf woensdag 14 oktober 2020 25 november 2020

Krudersweg 1a, Ambt Delden

het bouwen van een recreatiewoning, ter inzage vanaf zaterdag

10 oktober 2020 21 november 2020

Kuipersweg 9 - 9a, Ambt Delden

het kappen van een linde en een kastanje, ter inzage vanaf

insdag 13 oktober 2020, herplantverplichting 24 november 2020

Wijnhuisstraat 4, Delden

het uitbreiden van een woning,

ter inzage vanaf donderdag 15 oktober 2020 26 november 2020

Dr. C.A.J. Quantstraat 79, Diepenheim

hef bouwen van een buitenlokaal,

ter inzage vanaf donderdag 15 oktober 2020 26 november 2020

Hengevelderstraat 57, Goor

het wijzigen van de voorgevel en de zijgevels (wijziging op de

verleende vergunning),

ter inzage vanaf donderdag 15 oktober 2020 26 november 2020

    

Vervolg

Lintelerweg 4, Goor

het bouwen van een volière,

ter inzage vanaf dinsdag 13 oktober 2020 _ 24 november 2020

Meidoornstraat 64, Goor

het aanleggen van een uitri,

ter inzage vanaf vrijdag 16 oktober 2020 __ 27 november 2020

Scherpenzeelseweg 15, Goor

het vervangen van de kapconstructie van een woning,

ter inzage vanaf woensdag 14 oktober 2020 25 november 2020

Stocreve 22, Goor

het bouwen van een garage,

ter inzage vandf vrijdag 9 oktober 2020 20 november 2020

Bomhof ongenummerd (kavel 18), Hengevelde

het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit,

ter inzage vanaf donderdag 15 oktober 2020 26 november 2020

Het Wegdam 2, Hengevelde

het wijzigen van de voorgevel,

 

 

ter inzage vanaf dinsdag 13 oktober 2020 _ 24 november 2020

Tolweg 85, Markelo

het kappen van een beuk,

ter inzage vanaf vrijdag 16 oktober 2020 _ 27 november 2020

Als u wilt reageren, zi ie:

Beroep/Voorlopige voor

Reactie tot

Prinses Irenestraat 9 en 11, Markelo

het brandveilig gebruik van een bouwwerk, ter inzage vanaf

donderdag 22 oktober 2020 4 december 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Entersestraat 6, Goor

het kappen van drie‘bomen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Needseweg 1, Diepenheim

het inzetten van een mobiele puinbreek installatie,

van 19 oktober 2020 tot en met 27 november 2020

Algemene vergunningen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Zienswijzen

Lintelerweg 4, Goor

het vitoefenen van het paracommerciële horecabedrijf

3 december 2020

 

  

Reactie tot

www.hofvantwente.nl

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 ij 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

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 voor:

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 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) raadple-

gen of telefonisch met 0547-858585.

Vervolg

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

inzien op onze website

https://www.hofvantwente.nl/actueel/

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Ambt Delden

- Speelautomatenvergunning voor Ì speelautomaat van 13 ok

tober 2020 t/m 12 oktober 2021, Bornsestraat 1 (12-10-2020)

Markelo

- Standplaatsvergunning verkoop kerstbomen van 30 november

2020 t/m 12 december 2020, Luttekeveldweg ong.

108-10-2020]

Bezwaarmogelijkheid

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt [datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierte-

gen schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders

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

spoedeisende kwesties kan geliktjdig bij de Voorzieningenrech-

ter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle een

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

   

 

‘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 het voornemen de volgende

personen uit te schrijven uit de basisadministratie van Hof van

Twente, naar het adres: onbekend.

 

 

 

 

 

     

Datum Naam Insch Datum

besluit op het adres | ingang adres

14-10-2020N | Onbekend 14-10-2020

14-10-2020N | Onbekend 14-10-2020
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


