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Milieupark Groen-Recycling Twente

 Mossendamsdwarsweg 1A,

7472 DB Goor

Telefoon: 0547 - 286 600

Voor informatie: www.hofvantwente.nl/milieupark

 

E U kunt een afspraak maken voor: e Persoonlik aon de balie van het publiekscentrum,

ES x e 12.00- 19.30 wr e beziE EN (EolreEd,

E ET tt bm ©- Wetur

N E Woensdag 09.00- 17:00 r ingsnummer gemeente Hof van TwenteTelefoonnummer: 0547 - 85 85 85 E a

nm EE |EE Donderdag 09.00- 13.00 wur Voor spoedzaken buiten de kantoorijden van de

Vrijdag 09.00- 13.00 uur
17.00- 19.30 uur

  

WhatsAppnumme

U krijgt antwoord

Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. {ussen 09.00 en 12.00 wur}

 

maken?

Dat kunt u doen op de volgende manieren: iD

ting, etc.}

Openingstijden Milieupark:

« Woensdagmiddag van 1230 tot 16.30 uur

* Vrijdag van 0900 tof 16.30 wur

m emeente kunt u bellen naar:

D ieE) Afe k f‚oo—ringen, gevonden huisdieren,storingen « Zoterdag van 09.00 tot 16.00 uur

 

Subsidie eenmalige activiteiten

 

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een éénmalige

activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg

of jeugd? Of wilt v iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt

of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter

leren kennen? Dan kunt u daar misschien een subsidie voor ont-

vangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid

van burgers en het meedoen van kwetsbare groepen vergroten.

Daarnaast wil de gemeente het vrijwilligerswerk en de leefbaar-

heid in kern of buurtschap stimuleren. De subsidie kan worden

toegekend aan verenigingen of stichtingen.

Aanvragen

Voor alle eenmalige subsidies moet de aanvraag ingediend wor-

den in de periode 1 maart tot 1 april 2020

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de

verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of

een eventvele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels

zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente.

 

e-Herkenning nodig!

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal

aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het

indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig.

e-Herkenning is (om veiligheidsredenen} opgehoogd naar niveau

EH2+. Als u nog geen eHerkenning hebt moet v dit tijdig aan-

vragen. Het kan namelijk enige weken duren voordat u de inlog-

gegevens ontvangt.

Waar moet u bij de aanvraag van e-Herkenning

niveau 2+ aan denken?

Hoe sneller u alle gegevens bij de leverancier inlevert, hoe sneller

een aanvraag kan worden afgerond. Dit zijn zaken waar bij het

aanvraagproces naar wordt gevraagd:

* Organisatiegegevens

# Gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger

© Gegevens van de gebruiker{s}

® Een recent KwKuitireksel van de organisafie waar een natuurlijk

persoon op wordt getoond (dus geen holding)

« Kopie legitimatiebewijzen van de gebruikers die op het middel

vermeld worden

Deze stukken moeten per post bij de leverancier worden inge-

diend, aangezien een originele handtekening op papier vereist s.

 

Meer informatie over alle subsidies kunt u vinden op

onze website www.hofvantwente.nl/subsidies

 

onte

Raadsvergadering

dinsdag 3 maart 2020

Hierbi nodig i u u voor de vergadering van de raad van de gemeente

Hof van Twente op dinsdag 3 maart om 19:30 jn de raadzaal van het

gemeentehuis van Hof van Twente. Onderstaand ref u de agendo aan.

De voorzitter,

Was getekend

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

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vasttellen agenda

3. Spreekrecht burgers

Besluiten!

 en ingekomen stukken

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2020

. Vaststellen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling

Gemeenschoppelike Regelingen

Hamerstukken

8. Suppletieaanvraag conventionele explosieven

9. Budgetoverheveling 2019 naar 2020

Meningvormend

10. Energiefonds HvT

11. Concept:bieding Hof van Twente REST   
 

  

 

  

Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

DTEITI

hof van twente

 

U ontvangt binnenkort de aanslag gemeentelijke belastingen

Op 29 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 thuisbezorgd

Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid dn krijgt v de aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid.
 

De WOZ-waarde

Bent v eigenaar van een woning of andere onroerende zaak dan vindt u de WOZwaarde op deze aanslag. Heeft u vragen of

twijfels over de WOZ-waarde? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0547-858585.

Geen WOZ-waarde op de aanslag?

In sommige gevallen kan het zijn dat de WOZ-waarde nog niet op de aanslag staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er iets

veranderd is aan uw huis of onroerende zaak. Dan ontvangt u de WOZ-waarde later.

Welke waarde invullen bij belastingaangifte?

Doet u aangifte inkomstenbelasting 2019? Geeft u dan de WOZwaarde op met peildatum 2018. U vindt deze op de belastingaan-

slag gemeentelijke belastingen 2019 die u vorig jaar heeft ontvangen. Ook kunt u deze vinden op onze website www.hofvantwente.

nl of www.wozwaardeloket.nl

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart 2020!

Op zaterdag 21 maart 2020 is het alweer de 18e editie van de landelijke Opschoondag. Tienduizen-

den Nederlanders steken dan de handen uit de mouwen voor een schone buurt.

 

   

  

    

   

  
LANDELIJKE

OPSCHOONDAG

ÉÉN BUURT

ÉÉN MISSIE

Em

Wat is de landelijke opschoondag?

De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlije voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar

plaats in de laatste week van maart. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, de

sporiclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken.

In de gemeente Hof van Twente zijn al verschillende acties aangekondigd om zwerfafval op te ruimen.

Deze acties zijn te vinden op: www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt

U kunt zich aansluiten bij één van deze schoonmaakacties, maar kunt hier ook uw eigen schoonmaak-

actie aanmelden.

Wij nodigen v van harte uit om hieraan mee te doen.

Uitvoering verduurzaming openbare verlichting

In de maanden februari, maart en april zal de firma Van G rstechniek 1.000 lichtmasten voorzien van

een led armatuur en 100 lichtmasten vervangen.

Deze werkzaamheden vinden voor het grootste deel plaats op de invalswegen van onze kernen omdat

(Sox)lampen met een hoger vermogen staan. Door deze lampen te vervangen willen we

itsverbetering van de openbare verlichting en een rustiger straatbeeld.

 

   
 

In mei en juni 2020 gaat de firma Spie Infratechniek nog eens 500 led lampen in bestaande ar-

maturen aanbrengen. In het najaar en winter van 2020 worden 1.200 lichtmasten voorzien van

een led armatuur of lediamp.

1 Hiermee maken we weer een stap in de goede richting wat betreft de verduurzaming van de

openbare verlichting.

e ][e[Ne]

Samen voor een demen

vriendelijk Delden

 

Hof van Twente heeft de ambitie een dementie vriendelijke gemeente te worden. Om dit te be-

reiken, hebben we in 2019 een start gemaakt met een grote bijeenkomst bij De Bebsel in Goor.

Daarna heeft zowel in Goor als in Delden een kleine vervolgbijeenkomst plaatsgevonden met

een aantal geïnteresseerde inwoners. Met elkaar hebben we besproken wat wij samen kunnen

 

)Wm

 

doen om dementie vriendelijk te worden. Er zijn verschillende mooie ideeën genoemd waar we —,

mee aan de slag zijn gegaan. ==

==

Donderdag 5 maart vindt er een vervolgbijeenkomst plaats in Delden. We willen dan met elkaar ==

verder praten over deze ideeën en hierbij zijn nieuwe mensen met nieuwe ideeën van harte —

'

welkom! _

==

Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken op:

donderdag 5 maart 2020

van 19.30 u tot 21.00 u

>

in het Noaberhoes, sportcomplex v‚v. Rood-Zwart

Langestraat 155 in Delden

Het is fijn als u wilt meedenken en hierin ook iets wilt betekenen, maar uiteraard zijn eigen ervaringen ook van groot belang voor ons.

 
Wij vinden hef prettig als v ons vooraf laat weten dat u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst.

Dat kan bij Salut door te bellen 0547:260053, mailen info@salut=welzijn.nl of te appen

Wij hopen v te zien op 5 maart a..!

Öì salut. “ e
alzheimer

dementietwente -

 

 

 of van Twente doet mee aan de ac kPa  

‘IkPas’ is de opvolger van de actie ‘Dry januari’. Veel inwoners van Hof van Twente hebben hier, begin dit jaar, aan meegedaan en

waren enthousiast. Daarom gaat de gemeente zich nu ook actief inzetten om een succeste maken van de campagne: ‘IkPas’. De leden

van de gemeenteraad geven het goede voorbeeld bij de start van deze campagne. Na afloop van de raadsvergadering krijgen zij

een gezonde, alcoholvrije cocktail aangeboden.

Inschrijven voor deze gezonde campagne kan vanaf nu via ikpas.nl/inschrijven. Op 26 februari start, tijdens de traditionele vasten-

periode, de 40-daagse IkPas- campagne. De focus ligt daarbij op bewustwording. Waarom hoort een alcoholische versnapering bij

een feestje? Is een verjaardag echt minder gezellig als er geen bier geschonken wordt en is dat wijntje bij het eten echt lekker of een

gewoonte?

Het volledige persbericht vindt u op www.hofvantwente.nl

Meer informatie over 'IkPas! vindt u op: www.ikpas.nl/hofvantwente.

www.hofvantwente.nl

 
Ontwerp: Kelvin Vehof

Benefietconcert Stolpersteine

 
Diepenheim

Op maandag 23 maart worden door de Duitse kun-

stenaar Gunter Demnig elf Stolpersteine in Diepen-

heim geplaatst ter nagedachtenis van de Diepen-

heimse Joodse slachtoffers van het naziregime.

Om geld in te zamelen voor het laten plaatsen van deze Stol-

persteine organiseert de werkgroep Stolpersteine Diepenheim

een benefietconcert. Dit concert zal worden gegeven op zon-

dag 1 maart om 20:00 uur in Herberg de Pol te Die-

penheim, met medewerking van onder andere Trio C tot de

Derde en de Diepenheimse pianist Pieter Grimbergen.

Het Amersfoortse Trio C tot de Derde wordt gevormd door Carel

‘den Hertog (viool], Coos lettink (accordeon} en Caspar Terra

Iklarinef). Dit trio speelt klezmer, balkan- en zigeunermuziek.

Al improviserend geven ze met hun eigenzinnige vertolkingen

vaak bijzondere en onverwachte wendingen aan deze tradi

onele melodieën. Hiermee creëren deze muzikanten een eigen

n uniek geluid.

  

  

Pieter Grimbergen is een internationaal vermaarde concertpia-

nist, die frequent optrad in het binnen- en buitenland en vele TV-

‚en radio-opnames heeft gemaakt. Pieter genoot zijn opleiding

ij de Franse pianiste Daniele Dechenne aan het Conservato-

rium van Amsterdam. Na deze opleiding studeerde Pieter ka-

mermuziek in Parijs bij de Amerikaanse pianist/componist Noel

Lee. Ook studeerde hij bij de pianist Claude Helffer.

 

   

 
Kaarten voor dit benefietconcert à € 15

www.diepenheim.nl of in Herberg de Pol.

n verkrijgbaar via

De werkgroep Stolpersteine Diepenheim maakt onderdeel uit

van Stichting Kunstmoment Diepenheim. Mocht u de werkgroep

met een geldelijke bijdrage willen ondersteunen, dan kan dat op

rekeningnummer NLO5RABOO122004043 t.n.v. Stich-

ting Kunstmoment Diepenheim, o.v.. Stolpersteine Diepenheim.

willigersvacature

Wil je graag ervaring op-

salut doen, andere mensen ont-
© moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben of je inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uil

ons ruime aanbod. Meer weten?

zijn.nl, bel 0347260053 opp SAS
mail vrijwilligerszaken@salut-wel

  

 

  

CHAUFFEUR VOOR DE “ H f‘

BEELDHOUWKAR ‘!‘ a 0
die handige chauffeur _

Ben jij

die de beeldhouwker af en oc

kan verplaatsen, neem dan contact met ons op!

Omschrijving vrijwilligerswerk

De beeldhouwkar die in Diepenheim staat af en toe naar scho-

len in gemeente Hof van Twente brengen en deze weer opha-

len met eigen auto.

  

 

Jouw profiel

Jij bent in het bezit van een wat zwaardere auto met trekhaak

en kan de kar zelfstandig naar de scholen brengen.

Werkuren per week/maand

Incidentele inzet, in drie periodes; mei (11 t/m 29 mei), juni

18 1/m 19 juni), augustus (24 t/m 28 aug), september (7 1/m

18 sept). Daarnaast wanneer een school om de beeldhouwkar

vraagt (waarschijnlijk óx per jaar in totaal). Ruim van tevoren

een planning.

Wij bieden

Kilometervergoeding.

Doelstelling organisatie

Cubahof staat voor culturele basisvorming in het primair on-

derwijs in de gemeente Hof van Twente. Wij organiseren dat

leerlingen op basisscholen een breed aanbod krijgen van

kunst en cultuur.
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Van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 ligt het ontwerp-

bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening

Stokkumerweg ong. Markelo' voor een ieder ter inzage.

Aan de Stokkumerweg in het buurtschap Stokkum bevindt zich

een onbebouwd agrarisch perceel. Initiatiefnemer is voornemens

om ter plaatse een tiental woningen te realiseren. Om deze ont

wikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk de agrarische

bestemming om te zeften naar een passende woonbestemming

noodzakelijk. Daarom is deze herziening van het bestemmings-

plan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zie:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

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

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

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te

downloaden van: htip://fip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/

NL.IMRO. 1735.BGxMKxStokummrwg-/NL.IMRO. 1735. BGxM-

KxStokummrwg-OP10.

  Tijdens de inzagefermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling

(op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeld-

kwaliteitsplan woningbouw Stokkum van 27 februari 2020 tot

en met 8 april 2020 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestem-

mingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumer-

weg ong. Markelo! ter inzage en is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfte 7 te Goor;

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

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de ge-

meentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op

afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof

van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders

van Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet

Êe\uidhinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerp-
eschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het vaststelien van

een hogere grenswaarde geluid voor de locatie Stokkumerweg

ong. in Markelo.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schrifielijk of mondeling

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

van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus

54, 7470 AB Goor.

 

‘Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier) Ontvangen op

Blokstegenweg 1c, Ambt Delden

het herbouwen van een schuur

Blokstegenweg 3, Ambt Delden

het kappen van bomen 12 februari 2020

Dorreweg ongenummerd, Ambt Delden

het kappen van bomen 16 februari 2020

Suetersweg 2a, Bentelo

het aanleggen van een uitrit en een verharde weg 8 februari 2020

De Berken 8a, Delden

het kappen van 4 eiken

De Mors 6b, Delden

het verbouwen van een kantoor tot een woning 14 februari 2020

Noordwal 32, Delden

hetverbouwen van een werkplaats tot een woning 10 februari 2020

Hengevelderweg 3, Diepenheim

het legaliseren van een terrasoverkapping

Hengevelderweg 3, Diepenheim

het bouwen van een kopschuur

Bomhof 79, Hengevelde

het bouwen van een woning

Nieuwstraat 7, Hengevelde

het bouwen van een erker

Vondersweg 3, Hengevelde

het aanleggen van een uitrit

Herikeresweg 5a, Markelo

het vervangen van een opslagruimte

Stationsweg 24, Markelo

het slopen van drie schuren

4 februari 2020

18 februari 2020

11 februari 2020

11 februari 2020

8 februari 2020

12 februari 2020

12 februari 2020

28 januari 2020

14 februari 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Den Hof 12, Delden

het kappen van een Sequoia, ter inzage vandf vrijdag 21 februari

2020 3 april 2020

Sluisstraat 24, Delden

het kappen van een eik, ter inzage vondf vrijdag 21 februari

202 3 april 2020

Reactie tot

 

 
helminastraat 1, Delden

het kappen van een berk, ter inzage vonaf vrijdag 21 februari

2020 3 april 2020

Stationsweg 24, Markelo

het kappen van een eik, ter inzage vanaf woensdag 19 februori

2020, herplantverplichting 1 opril 2020

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Kuipersweg 6 en 8, Ambt Delden

het bouwen van twee bijgebouwen

Als u wilt reageren, zie informatie:

Verzoek om handhaving

Het Jannink 121, Goor

het veranderen van de inrichting (vitbreiding activiteit]

www.hofvantwente.nl

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Slaghekkenweg 18, Bentel

het veranderen van de inrichting (wi

ter inzoge vanaf donderdag 27 febru:

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.

 

 

jing aantal vleesvarkens),

020

 

 

 

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 beslui-

ten die zijn voorbereid met 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 voorbereid

wordt eerst een ontwerpbesluitter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-

besluit kunt v tijdens de inzagetermijn mondeling (op afspraak] of

schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

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

bruik worden gemaakt van de vergunning [of het beslui]. Als u drin-

gende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de beslis-

sing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om

een ‘voorlopige voorziening” te reffen. Bij een beroepsprocedure

wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instanfie die het

beroep behandelt.

Verzoek om handhaving

Voor de melding gelden landelijke regels. Het is niet mogelijk hierte-

gen bezwaar in te dienen of beroep in te stellen. Als u van mening

bent dat niet met een melding kan worden volstaan omdat een omge-

svergunning nodig zou zijn, dan kunt v een verzoek om handha-

ving indienen bij burgemeester en wethouders. Het verzoek moet zijn

voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Ook moet ver-

meld 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 vit van de voorbereiding op een

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

sing rechtstreeks uw belang treft. Nadat de vergunning is verleend

kan daartegen beroep worden ingesteld

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak ter

inzage bij het gemeentehuis aan de Häfte 7 in Goor. Voor de ope-

ningstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen of

telefonisch met 0547-858585.

Postadressen

Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Afdeling Bestuursrechtspraakvan 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

- Speelautomatenvergunning, Café Spoolder, O.L. Vrouwestraat

2(14-02:2020)

Hengevelde

- Vergunning Muziekfeest en Muziekbingo van 20 i/m 22 maart

2020, Goorsestraat 1 (14-02:2020]

Delden

- Vergunning 'The Passion! op 10 april 2020. In verband hiermee

zal op 10 april 2020 van 19.00 uur tot 23.00 uur een gedeelte

van de parkeerplaats aan het Ressingplein/Kortestraat worden

afgesloten (19-02:2020]

Goor

- Drank- en Horecavergunning, Café de Whee, Da Costastraat 7

(19022020]

- Vergunning Stoepkrijtmiddag, Grotestraat 55 1/m 75. In verband

hiermee zal de Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Sport-

inn en de hoek Herman Heijermansstraat (Anytime fitness) op 1

I>ri\ 2020 van 14.00 wur tot 18.00 uur worden afgesloten voor
le verkeer in beide richtingen.(19-02-2020]

- Vergunning 'The Obstacle run! op 25 maart 2020, Pluvierstraat

1.3 (20.02-2020]

- Speelautomatenvergunning, Café de Whee, Da Costastraat 7

(20-022020]

Hof van Twente

- Verklaring van geen bezwaar 'Roparun' over diverse wegen op

31 mei en 1 juni 2020 (19-02-2020}

© Verkeersbesluit ot het instellen van een gereserveerde gehandi-

captenparkeerplaats (nieuwe aanleg) aan de Göttalaan (Mar-

kelo} tegenover huisnummer 38

q

dl

© Verkeersbesluit tot het instellen van een algemene gehandica}

tenparkeerplaats aan de Grotestraat (Goor] ter hoogte van de

fysiotherapie.

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschrif-

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

buiten een inrichting:

 

- Slaghekkenweg $ in Bentelo (19:02.2020]

- Markveldseweg 1 in Diepenheim (19-02-2020]

Bexwaurmogelíikheìd
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 gelijktijdig bij de Voorzieningen-

rechter 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 tot dit voorne-

men binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie

kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

 

Datum Naam

besluit

Inschrijving | Datum

op het adres| ingang adres

 

 

 

  

18022020N |Onbekend _ |18:022020

18-022020 Onbekend _ |18022020

18-02-2020= Onbekend _ [18:022020

18-022020 |NOnbekend | 18-02:2020     

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

 


