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Adressen en telefoonnummers

Gemeentehuis

Bezoekadres: De Höfie 7, 7471 DK Goor

eTwente

e

Jetvn |HOFNIEUWS
Openingstijden

Alleen op afspraak

U kunt een afspraak maken voor

« Digitaal: via www.hofvantwente.nl/afspraak

® Telefonisch: 0547- 85 85 85

« Persoonlijk aan de balie van het publiekscentrum,

Milieupark Groen-Recycling Twente

Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

 

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

L OEE Dinsdog 09:00- 17.00 wur H e A f e

O Telefoonnummer: 0547 - 85 85 '55 Woensdag 09.00- 17.00 uur Storingsnummer gemeente Hof van Twente

e Donderdag 09.00-13.00 wur Voor spoedzaken buiten de kantoorijden van de __ Openingstijden Milieupark:

EE Vrijdag 09.00- 13.00 uur gemeente kunt u bellen naar: « Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur

h f\/ ET | U krijgt antwoord binnen 1 werkdag} 17.00-19.30 wur i e b . ;…dîî e 0%g%(u)m HÌÊ%Ë"'Www.hotvantwente.n EEEDE Afspraak maken? voor bijv. rioleringen, gevonden huisdieren, storingen _* Zaterdag van 0900 tot 16.00 uur

veww hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 1200 wur) Dat kunt v doen op de volgende manieren:

openbare verlichting, etc.)
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WIJKBEHEER

Jij en wijlk) aau zet!

« s wijkregisseur voor de kernen Goor en Markelo en het buitengebied dat bij die kemen hoort

Werkdagen: ma-di-doevr

. is wijkregisseur voor de kernen Bentelo, Delden, Diepenheim, Hengevelde

en het dat bij die kernen hoort

«Eis technisch wijkbeheerdervoor de hele Hof van Twente

Werkdagen: mo-di-wo-do

Wist u dat u meldingen,van bijvoorbeeld een losse stoeptegel of defecte lichtmast, ook via WhatsApp kunt doorgeven? Het

is voor ons prettig wanneer u een foto meestuurt. Als u een ter ling wilt ontvangen dan verzoeken wij u ook uw

emailadreserbij te vermelden. HetWhatsAppnummerhiervoor is:

Algemeen telefoonnummer gemeenle: 0547-858585

 

 

Een drukke week waar we met een goed gevoel op terugkijken.

Start ‘Groenste Straat Goor’ met taart!

‘woensdag 18 mber zijn dewerkzaamheden gestart voor het project

GSReeOH aM
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dink'. De koffie, thee en venÊebal(ken taart, met daarop het ontwerp het
nieuwe plan, vond gretig aftrek. De taart werd aangesnedendoor wethouder

Wim Meulenkamp ìn een heerlijk zonnetje.

De werkzaamheden zullen 6 tot 8 weken in beslag nemen (afhankelijkvan

het weer). Wilt u een handje meehelpen of bent u nieuwsgierig naar het

plan? Dan bent v iedere woensdagmiddag welkom van 14.00-15.30 uur. De

mensen van ‘De tuinen van ink staan u dan te woord. Ook kinderen

zijn van harte welkom. # 
Een groep buurtbewoners won in april de eerste prijs bij de provinciale verkiezing ‘Groenste Straat

e deee eD

weg-Mulderskamp’ een extra bedrag van € 20.000 in de wacht. Dit bedrag wordt ingezet voor de

thema's: kindvriendelijkheid en biodiversiteit en klimaat. Op die manier kunnen kinderen in de wijk

straks spelen, ontmoeten en recreëren in een biodiverse omgeving.

…ambassadeur voor World Cleanup Day Hof van Twente.
rij september heeft wethouder Harry Scholten een zwerfafvalopruimpakket uitgedeeld aan uit

Mî‘rkedo. DS n e e n e ENEe e schoonte houden.

’s Morgens hebben de wijkbeheerders en medewerkers van de gemeente op de markt in Goor gestaan. Zij hebben vragen

van inwoners beantwoord en gingen in gesprek over het voorkomen van zwerfafval. Door het centrum van Goor fietsten die

ochtend de zogenaamde ‘schoonhosts’ van Nederland Schoon.

Zaterdag 21 september was het Clean Up Day en gingen groepjes inwoners, waaronder ookHen haar vriendinnen,
EeEN ME eEE e aa ee

met dank aan alle vrijwiligers, inwoners, kinderen, Gildebor, Lionsclub Goor-Markelo en Hofkracht.

  
 

De rijkssubsidie voor de buurtsportcoach is uitgebreid en verlengd. De gemeente wil verenigingen en lokale instel-

lingen daarom de mogelijkheid bieden nieuwe plannen in te dienen voor een buurtsportcoach en/of combinatie-

functie buurtsport-/cultuurcoach. De gemeente Hof van Twente zet buurtsportcoaches in omdat zij graag wil dat

inwoners meer gaan sporten en bewegen. Niet alleen om het sporten op zich maar daarnaast ook om bijvoorbeeld

eenzaamheid te voorkomen en de leefbaarheid in wijken/buurten te bevorderen. Ook het fit maken voor de ar-

beidsmarkt en mensen vitaler en gezonder houden kan een doel zijn.

 

De gemeente zet samen met sportverenigingen en lokale instellingen, zoals scholen en zorginstellingen de buurtsportcoach of combina-

tiefunctionarissen in. De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente Hof van Twente al een aantal combinatiefunctionarissen en /of buurtsport

coaches ingezet. Dankzij sport en bewegen i al verbinding gelegd tussen verschillende beleidsvelden zoals zorg, onderwijs en cultuur.

Nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Nu de rijkssubsidieregeling is verlengd en uitgebreid, in ieder geval tot 2023, is er een nieuwe mogelijk-

heid voor verenigingen en instellingen in de gemeente Hof van Twente om plannen voor de inzet van een buurtsport of cultuurcoach n te

dienen. Van de vereniging/instelling wordt wel een cofinanciering gevraagd van 60% van de ureninzet van de buurtsportcoach

Combinatiefunctie/cultuurcoach

Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar ook voor een deel, te werk gesteld wordt in of ten behoeve van

twee werkvelden/sectoren. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn

werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoach

Een buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris met als specifieke opdracht het organiseren van een sport en beweegaanbod in de

buurt. Daarnaast zorgt hij/zij voor verbinding tussen sport en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en

kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Buurtsportcoach of combinatiefunctie aanvragen?

Wilt u van deze regeling gebruik maken voor uw vereniging of instelling dan kunt u vóór 10 oktober a.s. een mail sturen aan:

BBhofvantwente.nl. Graag in de mail een korte toelichting waarvoor u de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach wilt gaan inzeften.

Vrijdag 20 september Keep it Clean Day

Vrijdag 20 september 2019 was het een zonnige Keep it Clean Day en hebben

de wijkbeheerders en medewerkers van de gemeente op de markt in Goor ge-

staan. Zij hebben vragen van inwoners beantwoord en gingen in gesprek over

het voorkomen van zwerfafval.

Door het centrum van Goor fietsten die ochtend de zogenaamde 'schoonhosts’

van Nederland Schoon. Zij vroegen op een ludieke manier aandacht voor het

voorkomen van zwerfafval. Bewoners, die een goed antwoord gaven op vragen

over de juiste manier voor het weggooien van afval, kregen een zakje bloembollen.

 

  

 

 

 

  

 

 

   

De afvalcoach van Twente Milieu stond bij de milieupleintjes op het Wevers

plein en aan de Van Kollaan in Goor om het gesprek aan te gaan met onze

inwoners. Inwoners gaven aan dat het soms lastig is welk glas wel en welk

glas niet n de glascontainer mag en welke soorten verpakkingen in de PMD:

afvalcontainer mogen.

Vrijdagmiddag reike wethouder Harry Scholten een zwerafvalopruimpakket

uit Markelo. De inhoud van dit pakket kan zij gebruiken voor het ophalen van

haalde eerder deze maand de krant met haar acties om Markelo schoon te houden en deed

 

  

  

zwerfafval

daarbij een oproep aan de gemeente. I wil graag dat de gemeente spullen ter beschikking stelt voor het

ophalen van zwerfafval en dot de gemeente het zwerfafval, dt verzameld is, ook ophaalt  
Kinderen die ook een opruimactie willen starten en een zwerfafvalopruimpakket willen ontvangen kunnen zich aanmelden op de website:

http://www.hofvantwente.nl/opruimactie

Het project Bees Are Few in Diepenheim is genomineerd voor de Landschapsprijs Overijssel 2019! Landschap

Overijssel nomineert dit project:"Omdat het concreet is en vele partijen betrokken zijn. Het is een feel good pro-

iect, dat op meerdere plaatsen zichtbaan met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied." Mensen kun-

nen tot en met 27 september hun stem uitbrengen op de website www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs

De prijsuitreiking is op 17 oktober.

 

 

Bees Are Few

Bees Are Few is een project waarbij kunst en biodiversiteit samenkomen. Beeldend kunstenaars Jimini Higneft en Doris Denekamp maak-

ten bij gebied Het Hazendam een monument voor de verdwenen bijenvolken

twee 'echte’ bijenkasten die moesten zoemen met levende bijenvolken en vijf

versteende bijenkasten. Om de omgeving nog aantrekkelijker te maken voor

zowel bijen als mensen, is het gebied afgelopen voorjaar opnieuw ingericht

Vrijwilligers en diverse organisaties hebben samen fruitbomen geplant, bloemen

ingezaaid en de bijenkasten verplaatst zodat bijen de kasten nog beter weten

te vinden.

Betrokken organisaties waren naast gemeente Hof van Twente de Nederlandse

Bijenhoudersvereniging, IVN Diepenheim, Kunstvereniging Diepenheim, Land-

goed Weldam, [TO Noord, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel

Landschapsprijs

Met de Landschapsprijs stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in

te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar gaat

de príjs niet naar een gemeente, maar naar een gemeentelijk project. De stem

van inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury

voor 60%. Deze jury beoordeelt de projecten onder meer op beleid, uitvoe-

ring, actualiteit en borging in het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs

wordt uitgereikt tijdens de Contactdag Gemeenten 2019 op donderdag 17

oktober. De prijs bestaat vit een lindeboom en een geldbedrag van €2500 en
Fotograaf: R. Mojet

wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loferij Stemmen kan tot en met 27 september

De Gemeente Hof van Twente gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Hengelosestraat in Delden.

Daarbij wordt de straat tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden beginnen maandag 30 septem-

ber en duren ongeveer een werkweek.

Wat gaat er gebeuren?

Het wegvak tussen de Zuiderhagen en de komgrens wordt opnieuw geasfalteerd. De oude asfallaag wordt verwijderd en gebruikt als

grondstof voor nieuw asfalt. Daarnaast wordt de weg op een aantal punten aangepast. Zo krijgt de nieuwe asfaltdeklaag brede rode

fietsstroken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook wordt de fietsstrook ter hoogte van de huisnummers 22 en 24 naar de rijbaan

verschoven, zodat het zicht vanuit die uitritten wordt verbeterd.

Wat betekent dit voor u als gebruiker?

Tijdens het werk is de weg afgesloten voor het verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de rondweg. Fietsers worden omgeleid

via het Rentmeesterlaantje en de Twickelerlaan. Het centrumwinkelgebied en de Langestraat blijven vanaf de Zuiderhagen bereikbaar. Met

Keolis zijn afspraken gemaakt over de aanliggende bushaltes van lijn 66. Keolis informeert de reizigers hierover.
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Wil ervaring

e EE

S° U e ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of je

inzetten voor zaken die er

echt toe doen? Dan is vrijwilligerswerkiets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod.

Meer weten? www.salut- ije

bel 0547-260053, app SAS

of mail vrijwilligerszaken@sa ijn.n

GEZINSCOACH VOOR VLUCHTELINGEN-

WERK HOF VAN TWENTE

Vind jij een sociaal netwerk be-

ane e wilbÏj'.:::lumudenondersteunen bij t o} uwen

daarvan, dn is deze vocature VuchtelingenWerk

iets voor jou! Hederland

 
Omschrijving vrijwilligerswerk

Ondersteunen van nieuwkomers/statushouders (vluchtelingen

met verblijfsvergunning].

Hierbij kun i='fl…k… aan somen wandelen, fietsen, winke-

len/boodschappen doen, buurt verkennen, een gedeelde

hobby uitoefenen, een goed gesprek voeren, hulp bij sociale

media of gewoon samen een kop koffiedrinken.

Jouw profiel

Jij bent een enthousiaste, gemotiveerde vrijwilliger die wat

wil betekenen voor een ander. Je hebt een stabiele en sympa-

thieke persoonlijkheid en een goed gevoel voor humor.

Werkuren per week/maand

Vanaf 1-2 uur per week kun jij al een verschil maken, hoeveel

tijd per muundpîe wilt besteden bepaal je in overleg. De on-

dersteuning duurt maximaal 2 jaar.

Wij bieden

Plezier en voldoening, professionele begeleiding en scholing

vanuit VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten om je verder

te ontwikkelen. Een vrijwilligersverzekering en het aanvragen

van een VOG (verklaring omtrent gedrag) wordt door ons

geregeld en bekostigd.

Doelstelling organisatie

VluchtelngenWerk Nederland behartigtde belangen van vluchte-

lingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van bin-

nenkomst toten met de infegratie n de Nederlandse samenleving.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente

maken bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2019

heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de

Wet ruimtelijke ordening te nemen voor een gebied tussen de

Kerkstraat, de Wheeme en de Laarstraat in Goor.

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 26 september 2019 in werking

.en ligt met ingang van die datum ter inzage. Het voorbereidings-

besluit is in te zien:

etijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente,

de Höfte 7 te Goor;

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

* via deze rechtstreekse link: htip://www.ruimtelijkeplannen.nl

De bestanden van hetdigitale voorbereidin sbes\u\fiz|[n te downloa-

den van: htip://fip. hofvantwenqe.n\[keoâg lannen/NL.IMRO.1735.
voorbrdxkerkstr2/NLIMRO.1735 voorbrdxkerkst2OHIO.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaarof beroep open.

 

      

25 september 2019.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,

drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

Ontvangen op

Bentelosestraat 46, Bentelo

het verbouwen van een bedrijfspand

Oude Sluisweg 7, Diepenheim

het aanleggen van een vitit

Holtdijk ongenummerd Goor

het aanleggen van een kabel ten behoeve van een zonnepark

13 september 2019

27 augustus 2019

17 september 2019

Reigerstraat 7, Goor

het aanleggen van een uitrit 30 augustus 2019

Diepenheimsestraat 59d, Hengevelde

het bouwen van een berging 11 september 2019

Luttekeveldweg 8, Markelo

het legaliseren van een schuur

Roosdomsweg 8, Markelo

het aanleggen van een uitrit

Luttekeveldweg 15, Markelo

het aanleggen van een kuilplaat voor opslag van turf

13 september 2019

12 september 2019

11 september 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Kieftenweg 19, Bentelo

het wijzigen van een uitrit, ter inzage vanaf woensdag 18 septem-

ber 2019 30 oktober 2019

De Mors 3, Delden

het tijdelijk plaatsen van units, ter inzage vanaf zaterdag 14 septem-

ber 2019 26 oktober 2019

Esweg 4, Diepenheim

het kappen van bomen, ter inzage vanaf woensdag 18 septem-

ber 2019, herplantverplichting 30 oktober 2019

Rembrandtstraat 36, Goor

het plaatsen van een erfafscheiding, ter inzage vanaf dinsdag 17

september 2019 29 oktober 2019

Wheeweg 16, Goor

het aanleggen van een zonnepark, ter inzage vanaf zaterdag 14

september 2019 26 oktober 2019

Beldsweg ter hoogte van huisnummer 39,

Hengevelde

het uitdunnen van een houtwal, ter inzage vanaf woensdag 18

september 2019 30 oktober 2019

Brikkenweg 6, Markelo

het verbouwen van een boerderij en het plaatsen van een bijgebouw,

terinzage vanaf woensdag 18 september 2019 _ 30 oktober 2019

Ensinkgoorsdijk 5, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling en het aan-

leggen van een elektriciteitskabel, ter inzage vanaf donderdag 19

september 2019 31 oktober 2019

Hemmelweg 6, Markelo

het bouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 18 sep-

tember 2019 30 oktober 2019

het tracé vanaf de Entersestraat tot Rijssenseweg

26 en Plasdijk 39, Markelo

het aanleggen van een middenspanningskabels, ter inzage vanaf

dinsdag 17 september 2019 29 oktober 2019

Roosdomsweg 64, Markelo

het aanleggen van een uitrit, ter inzage vanaf dinsdag 17 septem-

ber 2019 29 oktober 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Zienswijzen

 

 

Reactie tot

Goorseweg 48, Markelo

het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, ter inzage vanaf

donderdag 26 september 2019
7 november 2019

www.hofvantwente.nl

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Morsdijk 2, Diepenheim

het verbouwen van een woonboerderij

Beldsweg 31, Hengevelde

het vergroten van een ligboxenstal

Twikkelerweg 2, Markelo

het verbouwen van een woonboerderij

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening op

www.hofvantwente.nl

Reactie tot

 

Bredden 2, Markelo

het bouwen van een veldsysteem voor zonnepanelen, ter inzage

vanaf woensdag 11 september 2019

Reactie tot

De Mors 6, Delden

het bouwen van een kantine met kantoren, waarbij het gebouw

buiten het bouwvlak is gesitueerd, ter inzage tot 2_Li oktober

2019 23 oktober 2019

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt v op grond van

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de

gemeente.In dit bezwaarschrift zet u uiteen waaromu het niet eens

bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na

verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswij-

zen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluitdat is voorbereid met

de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwaren-

procedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

Wanneeru bezwaar heeft gemaakt en u bent het niet eens met de

beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes weken na

bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Oost-Nederland

te Zwolle. Ook kan beroep worden ingesteld bij deze rechtbank

tegen besluiten die zijn voorbereid me de uitgebreide procedure.

Beroep kan dan alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze

is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluiten, die met de uitgebreide procedure worden voorbe-

reid, wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen

dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn mondeling (op

afspraak) 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 lanadelijke 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 v een verzoek om handhaving indienen bij burgemeesteren

wethouders. Het verzoek moef 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 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.

Vervolg

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten Îiggen op afspraak

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

de openingstijden kunt u 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 inzien op

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Bentelo

- Vergunning Bedrijvendag op 6 oktober 2019 op diverse loca-

ties. In verband hiermee zullen de volgende wegen worden afge-

sloten in beide richtingen, op 6 oktober 2019 van 09.00 uur tot

iterlijk 18.00 uur:

e Nijlandsweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de

Bentelosestraat en het zandpad;

* Haarweg, voor zover gelegen tussen de kruising met de Bente-

losestraat en de Disselsweg;

© Burg. Buyvoetsplein, de parkeervakken en de rijbaan, voor zo-

ver gelegen tussen de huisnrs. 6-10 (19-09-2019)

Hengevelde

- Vergunning donateursactie 7 1/m 13 februari 2020 voor Hand-

balvereniging W.H.C. (17:9:2019)

Diepenheim

- Ontheffing sluitingsuur Grotestraat 94, van zondag 29 septem-

ber 2019 op maandag 30 september 2019 tot 03.00 uur (16-

09-2019]

- Vergunning ‘Hand in Tukfest’ op 11 en 12 oktober 2019, Oude

Deldensestraat 2. In verband hiermee zal op 11 en 12 oktober

de Oude Deldensestraat worden ingesteld als éénrichtingsweg.

Het gaat om het deel dat ligt tussen de Deldensestraat en Oude

Deldensestraat 2. Ook zal op dit gedeelte een parkeerverbod

worden ingesteld aan beide zijden van de weg (18-09-2019]

Markelo

- Vergunning Autocross Markelo, Oude Borculoseweg ongenum-

merd (kadastraal bekend Markelo, Q796) op 29 september

2019. In verband hiermee wordt de Oude Borculoseweg vanaf

de Petersweg tot 3 meter voorbij het evenemententerrein afgeslo-

ten voor alle bestuurders in beide richtingen (17 september 2019}

Bezwaarmogelijkheid:

Binnen zes weken nadat bovenstaande besluten bekend zijn ge-

maakt (datum tussen haakjes) kunnen belanghebbenden hierlegen

schriteijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de

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

eisende kwesties kan gelikijdig bij de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend.

 

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 in te schrijven op het adres: Onbekend.

Betrokkenen kunnen een zienswijze met betrekking tofdit 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

16-092019 |N | Onbekend _ | 16-09:2019

18-09-2019 Onbekend 18-09-2019
 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


