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Adressen en telefoonnummers _ Openingstijden Publieksbalie Afspraak maken? dat kan: U kunt terecht op het Milieupark op de

. wen e C gemeer in Goor igitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via volgende tijdstippen

° Bevoekeidres: De Höfte 7, 7471 DK Goor 0347 -85 85 85 persoonlijk aan de balietijdens _ Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

e Alleen op afspraak de openingstijden Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

©® Postadres: _ Postbus 54, 7470 AB Goor HE 12.00-19.30 E

O Emailadres: info@hofvantwente.nl B 09.00-17.00 m k Recyding Twente z”

Telefoon: 0547- 85 85 85 Woensdag 09.00-17.00 wpark Groen-Recycling Twen ringsnummer: / í

eonder 1405 47 Donderdag 09:00- 13:00 Het milieupark voor afvalstoffen s gelegen aande _ Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd

e G EE Vrijdag 09:00- 13.00 Mossendamsdwarsweg nobij Goor ĳ {o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote
G 17.00- 1930 [bij de provinciale weg S15/N347 Goorijssen). __ storingen openbare verlichting]

www.hofvantwente.nl Telefoon: 0547 - 36 34 95
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PROGRAMMA'S 4 MEI HERDENKINGEN IN HOF VAN TWENTE 2019

 

MARKELO

19.15 uur Ontvangst bij het gemeentelijk monument op het Burg. de Beauforiplein

Muziek door Fanfare Markelo

19.20 uur Korte toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

19.25 uur Muziek door Fanfare Markelo

19.27 wur Bloemlegging door afgevaardigde van het gemeentebestuur

19.30 uur Twee minuten stilte

19.32 uur Wilhelmus door Fanfare Markelo

Vertrek naar provinciaal verzetsmonument

19.30 uur Ontvangst bij het provinciaal verzetsmonument op de Markelose Berg

19.40 uur Aankomst stille tocht onder begeleiding van Fanfare Markelo

Koraalmuziek door Fanfare Markelo

19.55 uur Voordracht gedicht

20.00 uur Signaal ‘Geeft Acht’ gevolgd door twee minuten stilte

20.02 uur 'Last Post' en het 'Wilhelmus' door Fanfare Markelo

Bloemlegging en defilé langs het monument

Aansluitend Koffie/thee bij 'De Smorre’ voor genodigden

GOOR

18.30 uur Ontvangst bij 'De Bebsel', Hengevelderstraat 20 in Goor

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk, Hengevelderstraat

19.15 uur Ontvangst van basisschoolleerlingen op '’t Schild' door N N namens het 4 mei Comité Goor

19.25 uur Opstellen op t Schild' voor de stille tocht

19.30 wur Bloemlegging en moment sfilte bij gedenksteen ter ere van onze Poolse bevrijders

19.35 uur Vertrek stille tocht — korte stop bij 'Bomscherf!

Gedichtdoor…
19.45 uur 'Apollo' speelt koraalmuziek bij het monument; twee leden scouting vormen erewacht

19.53 uur Kranslegging bij monument

20.00 uur 'Last Post’ gevolgd door twee minuten stile

20.02 uur 'Wilhelmus! door Muziekvereniging Apollo Goor

20.04 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

20.10 uur Zang door ‘The Journey”

20.15 uur Besluiten bijeenkomst door de ceremoniemeester gevolgd door defilé langs monument en gelegenheid om bloemen te leggen

Muziekvereniging Apollo Goor verzorgt koraalmuziek

Aansluitend Koffie/thee in 'Grandcafé De Zon!

DIEPENHEIM

19.15 uur Vertrek stlle tocht vanaf het plein in het centrum naar algemene begraafplaats

19.45 uur Aanvang klokluiden van de Johanneskerk

Koraalmuziek door Harmonie Diepenheim

Bloemlegging bij graven geallieerden en oorlogsslachtoffers

19.50 uur Toespraak door een afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

19.55 uur Vioolmuziek door 'Ting Tzu Boezewinkel'

20.00 uur 'Last Post', gevolgd door twee minuten stilte

20.02 uur 'Wilhelmus'

Defilé langs de graven en einde herdenking

Aansluitend Koffie/thee in 'Herberg De Pol! 

 

DELDEN

18.45 uur 4 mei overdenking in de Oude Blasius Kerk

19:15 wr Bloemlegging op bij oorlogsmonument 'De Schreeuw! op het Ressingplein door afgevaardigde van het gemeen-

tebestuur van Hof van Twente en voorziter Oranjevereniging Delden e.o.

19.20 uur Stille tocht naar Algemene Begraafplaats, Langestraat o.l.v. Muziekvereniging Amicitia

19.55 uur Welkom en toespraak door voorzitter Oranjevereniging Delden e.0

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur Koraal ‘Blijf mij nabij’ door Muziekvereniging Amicitia

20.05 uur Bloemlegging bij de Oorlogsgraven en graven verzetsstrijders door afgevaardigde gemeentebestuur en twee

verzetssrijders

20.10 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

20.15 uur Voordracht gedicht door lid scouting

20.20 uur Wilhelmus door Muziekvereniging Amicitia

20.30 uur Dankwoord door voorzitter Oranjevereniging Delden e.0

HENGEVELDE

19.10 uur Klok luiden

19.35 uur Wederom klok luiden

19.40 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant

19.45 uur Welkom en korte toespraak namens de gemeenschap

19.47 uur Koraalmuziek door Muziekvereniging Amuzant

19.49 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente

19.52 uur Krans/bloemlegging schooljeugd, kinderen leggen een witte bloem

19.59 uur 'Last Post!

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur 'Wilhelmus'

Aansluitend Voortzetting in de kerk waarna de gelegenheid wordt geboden een kop koffie/thee e dringen bij ‘De Gebrande

Waateren’

BENTELO

19.00 uur Openstelling van de kerk

19.15 uur Korte herdenking in de kerk met overdracht monument door leerlingen basisschool

19.45 uur Stille tocht naar ‘Stirling'-monument, kruising Bentelosestraat-Suetersweg

19.59 uur 'Last Post!

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur 'Wilhelmus'

20.05 uur Toespraak door afgevaardigde van het gemeentebestuur van Hof van Twente gevolgd door kranslegging

Aansluitend Defilë langs monument met gelegenheid voor bloemlegging

VLAGPROTOCOL

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode

waarin de vlag halfstok hangf, duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt word, is de Nederlandse drie-

kleur zonder wimpel. Op 4 mei blift de vlag halfstok hangen na de twee minuten stlfe en wordt niet in de top gehesen

Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt j tussen zonsopgang en zonsondergang. De oranje wimpel wordt niet ge-

bruikt.

 

ASV 2019

Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad de nieuwe Alge-

mene subsidieverordening 2019 (Asv 2019) vastgesteld.

De ingangsdatum van de Asv 2019 is 1 juni 2019. Op

basis van deze subsidieverordening worden vanaf 1 juni

2019 subsidieaanvragen behandeld.
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In de Asv 2019 zijn het kader en de procedures opgenomen die

gehanteerd worden bij het behandelen van de aanvragen voor

subsidies. Deze Asv 2019 vervangt de Asy 2016

De Asv 2019 is te vinden op de subsidiepagina's van de gemeen-

telijke website en ligtot 7 juni 2019 ter inzage in het gemeentelijk

informatiecentrum

Stookontheffingen

Bij fase 2 vervallen alle verleende stookontheffingen. Dat betekent

dat u geen gebruik mag maken van verleende stookontheffingen

Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

© moeten, een zinvolle tijds-

besteding hebben of je

inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan is vrij-

willigerswerk iets voor jou! Onderstaande vacature

is slechts een vacature uit ons ruime aanbod. Meer

weten? www.salut-welzijn.nl bel 0547-260053 of

mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl.

VRIJWILLIG (MEDE) BEGELEIDER VOOR HET TAFEL-

TENNISSEN MET MENSEN MET EEN BEPERKING

Twente heeft e kampen met aanhoudende droogte. De Brandweer

heeft daarom fase 2 ‘extra aler!’ afgekondigd. Dat betekent dat er

verhoogde kans s op snelle vilbreiding van een natuurbrand.

Leerling CIBAP

maakt kunst voor Markelo

Nis leerling van het CIBAP te Zwolle. Zij wil

mensen posilef verrassen door kunst op openbare plek-

ken te realiseren kreeg een opdracht van school en

zocht contact met de gemeente. Daaruit kwam naar voren

dat zij een bank en alvalbak mag gaan versieren. Zij koos

de plik aan de Prinses Irenestaotbij de verkeerslickten in

Markelo vanwege het centrale punt in het dorp. Bank en

afvalbak krijgen ‘funnymans', door ontworpen man-

netjes in diverse formaten en houdingen.

Voor vragen kunt u t met ‚nemen

door te mailen naar

 
Vind jj sporten belangrijk en wil jij mensen met een

eE e e n

aan voor deze actieve vrijwilligers vacature!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Een groep van 6 afeltennissers, lussen de ((

22 en 7Ô jaar met een lichte beperking, \

begeleiden tijdens de tafeltennistraining. \A

Je ?\oeh zelf niet te kunnen tafeltennissen, ®

de basis van tafeltennis wordt uitgelegd CA

door een collega vrijwiliger. De training i

in De Pol n Bentelo. Na afloop drinken we

gezamenlijk koffie of thee

 

 

Jouw profiel

Je kan makkelijk contact leggen en hebt affiniteit met de doel-

groep Je bent fit, vindt sporten belangrijk en staat open voorle basis van tafeltennis.

Werkuren per week/maand

1,25 uur per week op maandagavond van 18.30 uur iot

19.45 u

Wij bieden

Dankbaarheid, jaarlikse feestavond, begeleiding bij aanvang.

Doelstelling organisatie

Het aanbieden van tafeltennis waarin iedereen gelijk is en men

zelf het niveau kan bepalen waarbij plezier, gezelligheid en

het respectvol met elkaar omgaan hoog in het vaandel staan.

D
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Markslo  Diapenheim _ Goor

 

Hengevelde _ Bentelo _ Delden

KASS coalaleSe EI}

zaterdag 27 april is het

Milieupark gesloten.
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INFO

Raadsvergadering

dinsdag 7 mei 2019

ä V

Hierbij nodig ik v uit voor de vergadering van de raad van de ge-

meenie Hof van Twenie op dinsdag 7 mei om 19:30 uur in de

raadzaal van het gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand

treft u de agenda aan

De voorzitter, drs. H.A.M. Nautavan Moorsel MPM

OPENING, AGENDA, SPREEKRECHT BURGERS

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

BEËDIGING BURGEMEESTER NAUTA

3. Beëdiging ter gelegenheid van herbenoeming van Drs. H.A.M.

Nauia - Van Moorsel als burgemeester van Hof van Twenie

Spreekrecht burgers, Besluitenlijst en ingeko-

men stukken

4. Spreekrecht burgers

5 Vasistellen besluitenlist van de vergadering van 9 april 2019

6 Vaststellen adviezen ingekomen stukken

INFORMATIE EN VRAGEN

7. Vragenhalfuur gemeenteraad

8. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschapplijke Regelingen

RAADSBRIEF TER BESPREKING

9. Raadsbrief woningbouwontwikkeling Delden en Markelo

HAMERSTUKKEN

10. Benoeming raadsadviseur en griffiemedewerker

MENINGVORMEND

11. Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente: ontslag

en benoeming leden Raad van Toezicht

12. Stichting Openbaar primair onderwijs Hof van Twente begroting

2019 en meerjarenbegroting 2020-2022

13. Verordening commissie bezwaarschriften 2019

14, Visiedocument Gezonde Verbinding; sociaal domein in bewe-

ging

15 Reolisatie mulifunctioneel sporicenirum de Mors in Delden 
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen
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Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Kastanjestraat 20, Bentelo

het bouwen van een schuur 15 april 2019

Hondsdraf 2, Delden

het plaatsen van een dakkapel 9 april 2019

Plevierstraat 5, Delden

het vergroten van de achterzijde woning (le verdieping) en het

plaatsen van dakkapel 12 opril 2019

Dammaten 10, Goor

het uitbreiden van een bedrijfspand 9 april 2019

meerdere locaties in Goor, Markelo en Ambt

Delden, Hof van Twente

het kappen van meerdere bomen 11 april 2019

Burgemeester Korthals Alteslaan 24, Markelo

 

het plaatsen van een erfafscheiding 10 opril 2019

Effinck 29, Markelo

het plaatsen van een tijdelijke woonunit 6 april 2019

Als u wilt reageren, zie inform:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kappelhofsweg 12, Ambt Delden

het tijd ijzigen van het gebruik, ter inzage vanaf woensdag

17 april 2019 29 mei 2019

1'unfdnk;weg 12, Ambt Delden

het verbouwen van een schuur tot een dagopvang en het bouwen

van een hooiberg, ter inzage vanaf donderdag 18 april 2019

30 mei 2019

   

Suetersweg 19 a, Bentelo

het verbouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 17

april 2019 29 mei 2019

't Schoman 11, Diepenheim

het bouwen van een schuur, ter inzage vanaf vrijdag 19 april

31 mei 2019

Het Rosveld 13, Hengevelde

het plaatsen van een erfafscheiding, ter inzage vandf vrijdag 19

opril 2019 31 mei 2019

Brinkweg 6, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het plaatsen van een tijdelij-

ke woonvoorziening, ter inzage vanaf woensdag 17 april 2019

29 mei 2019

  

Oude Rijssenseweg 3, Markelo

het kappen van bomen, ter inzage vanaf vrijdag 22 maart 2019,

herplantverplichting 3 mei 2019

Roosdomsweg 42, Markelo

het kappen van een kastanjeboom, ter inzage vanaf dinsdag 16

opril 2019, herplantverplichting 28 mei 2019

Stokkumerweg 13, Markelo

het bouwen van een dwarsritschuur, ter inzage vanaf donderdag

18 april 2019 30 mei 2019

Als u wilt reageren, zie informat

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Wijnkamp 3, Goor

het plaatsen van een brandscheiding en hef wijzigen van het ge-

bruik (kringloopwinkel)

Burgemeester de Beaufortplein 6, Markelo

het wijzigen van het gebruik

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Plasdijk 23, Markelo

hefveranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 25

april 2019

Van Hoevellstraat 13a, Goor

het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

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 v 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 kn direct beroep

worden ingesteld.

Beroep

‘Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kuntu 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 v tijdens de inzagetermijn mondeling (op af

Spraak|of schriftelijk zienswijzen indienen.

  

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico

gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit]. Als

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter

vragen om een 'voorlopige voorziening! te treffen. Bij een be-

roepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij

de instantie die het beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk

hiertegen bezwaar in te dienen of beroep in e 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 beroe}

Deze beslising maakt onderdeel vit van de voorbereiding op

een besluit en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij de

beslissing rechtstreeks uw belang reft. 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.

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.

www.hofvantwente.nl

Ambt Delden

- Vergunning Zomerfeest Wiene Zeldam van 17 1/m 19 mei 2019,

Rijksweg ong. In verband hiermee zullen de volgende verkeers

maatregelen worden genomen:

* van 17 mei 2019 1700 uur tot 20 mei 2019 02.00 uur zal

de Bollenweg worden afgesloten voor alle verkeer in beide

richtingen, voor zover gelegen tussen huisnummer 17 en de

kruising met de paralelweg Rijksweg.

© van 17 i/m 19 mei 2019 zal een parkeerverbod worden

ingesteld aan beide zijden van de paralelweg van de Rijks-

weg, voor zover gelegen tussen de Bollenweg en de Bol-

lenweg (17:04-2019}

Diepenheim

- Vergunning Voorjaarsfeest Markvelde van 24 i/m 26 mei 2019,

Steenmorsweg 9-11. In verband hiermee zullen de volgende ver-

keersmaatregelen worden genomen:

* op 25 mei 2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur en op 26

mei 2019 van 12.00 uur tot 1700 uur zal de Steenmorsweg

gesloten worden verklaard voor alle bestuurders in beide

richtingen.

* op 25 mei 2019 vanaf 18.00 uur tot 26 mei 2019 23.30 uur

zal de Steenmorsweg worden ingesteld als éénrichtingsweg,

voor zover gelegen tussen de Deldensestraat en de Kappen-

weg (inrijden vanaf de Deldensestraat).

* op 24 mei 2019 vanaf 18.00 uur tot 26 mei 2019 23.30 uur

zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden

van de Steenmorsweg, voor zover gelegen tussen de Del-

densestraat en de Kappenweg.

© op 24 mei 2019 vanaf 18.00 uur tot 26 mei 2019 23.30 uur

zal een parkeerverbod worden ingesteld aan beide zijden

van de N740 [Deldensestraat), voor zover gelegen tussen

de Buursebeek en de Markveldsche Beek (in overleg met

Provincie) (12-04-2019)

Goor

- Ontheffing sluitingsuur op elke zaterdag en zondag tot 03.00

uur voor de duur van 1 jaar, De Ster, Grotestraat 91 (12.04-

2019

Markelo

Rectificatie

© Verkeersbesluit tot het tijdelijk instellen van een geslotenverklaring

n beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rijof

trekdieren of vee op het Beaufortplein (Markelo) ter hoogte van

huisnummer 11, door het plaatsen van het bord C1, overeenkom-

stig bijlage 1 van het RVV 1990 (11 april 2019).

. Verklaring van geen bezwaar Ronde van Overijssel op 4 mei

2019. In verband hiermee zal op 4 mei 2019 van 12.00 uur

tot 18.00 uur een parkeerverbod worden ingesteld aan beide

zijden van de Bergweg en de Endemansdijk (12-04-2019]

- Vergunning concoursen op 4 en 5 mei 2019 en op 12, 13 en 14

uli 2019, Potdijk 1a (12-04-2019}

- Vergunning Maarkelse Lente op 5 mei 2019 in het centrum. In

verband hiermee wordt de Grotestraat, voor zover gelegen tus-

sen de Prinses Beatrixstraat en de Tolweg op 5 mei 2019 tus-

sen 08.30 uur en 18.30 uur afgesloten voor alle bestuurders in

beide richtingen (18-04-2019]

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar 6e rit om de Hertzberger Troffee

op 30, 3Ï en 1 juni 2019 over diverse wegen in Hof van Twente

(17.04-2019]

 

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschri:

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

buiten een inrichting:

-Stookontheffing Hagmolenweg 4 A-Delden, E 6928, 15-04-

2019 tot 15-04-2021 (15-04-2019)

- Stookontheffing Larenseweg 78 Morkelo, 17:04-2019 tot 17-04-

2021 (17:04-2019)

- Stookontheffing Bekkendammerweg ong Diepenheim D 1089,

17:04-2019 tot 17:04-2021 (17-04-2019}

- Stookontheffing Kieftenweg 1 A-Delden, 17:04-2019 tot 1704-

2021 (17:04-2019]

- Stookontheffing Bolscherdijk Markelo C3707, 17:04-2019 tot 17-

04-2021 (17.04-2019)

- Stookontheffing Roudaalterweg 23 Markelo, 17.04-2019 tot 17.

04-2021 (17.04-2019)

 

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor een ieder ter

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. De-

gene die bezwaar maakt, kan tevens om een voorlopige voorzie-

ning verzoeken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen ó weken na datum van be-

kendmaking van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

maken %er college van burgemeester en wethouders van de

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

 

 

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

ingeschreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft

plaatsgevonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van be-

trokkenen.

 

 

Datum _ [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres| ingang adres

 

 

 

 

16-04-2019 |N Onbekend _ |04-04-2019

16-042019 N _ |Onbekend _ |04042019

16042019N |Onbekend | 04-04-2019      

  

Wij hebben het voornemen om onderstaande personen 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 basisregistra-

tie personen ambtshalve n te schrijven op het adres: Onbekend.

  

 

Betrokkenen kunnen een zienswijze met betrekking tot dit voorne-

men binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie

kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 

Datum | Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres| ingang adres
 

 

   
   

16-04-2019- Onbekend | 16-04-2019

16-042019N |Onbekend |16042019

16-042019 Nonbekend | 16:04:2019
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


