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Iefoo Openingstijden igftaal: via wwwhofvantwente.nl/afspraak Milieupark Groen-Recycling Twente

:_d"°‘ä:‚'‚_°“ETE e e Telefonisch: 0547-85 85 85 Mossendamsdwarsweg IA,

AE U kunt een afspraak maken voor: e Persoonlik aon de blie van het publiekscentrum, _ 7472 DB Goor

ET IDE Maandag 12.00-19.30 uur tidensde openingstiden (zie hiervoor). Telefoon: 0547 -286 600

DE Dinsdog 0900 17.00 wr Voor informarie: wwwhofvantwente/afval/milieupark

í í Woensdag 09.00- 17.00 uur Storingsnummer gemeente Hof van Twente

nO eE Donderdag 09.00- 1300 uur Voor spoedzaken buiten de kantoortijden van de __ Openingstijden Milieupark:

e e Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
09.00- 13.00 uur   

WhatsAppnummer 17.00- 19.30 uur

 

* Vrijdag van 09.00 tot 16,30 uur

m i emeente kunt u bellen na

U krijgt antwoord binnen 1 werkdag} o (voo_rioleringen, gevonden huisdieren, storingen * Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Ù kunt ook chatten met de gemeente via:

www.hofvantwente.nl. (ussen 09.00 en 12.00 uur]

maken?

Dat kunt v doen op de volgende monieren:

 

openbare verlichting, etc.]

 

Burgemeester Ellen Nauta

nieuwe voorzitter

Foto: Barbara Trienen Photography

Burgemeester Ellen Nauta is de nieuwe voorzitter

van de Nederlandse gemeentelijke delegatie van het

Comité van de Regio's. Ze neemt ook het voorzitter-

schap over van de gehele delegatie.

  een politieke bijeenkomst van lokale en

regionale vertegenwoordigers in Brussel. Het zorgt

ervoor dat decentrale overheden worden betrokken

i de totstandkoming van het Europese wetgevings-

proces.

 

 

  

Burgemeester Nauta is met deze benoeming:

“Het is belangrijk om de internationale agenda van

de decentrale overheden zowel in Brussel als in Den

Haag optimaal uit te voeren. Daar gaan we voor.”

 

Het volledige bericht [van de Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten) staat op onze website: htips://www.hofvantwente.nl/actueel/

nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2020/01/artikel/

ellen-nauta-voorzitter-van-delegatie-comite-van-de-regios-1512.html

Hof van Twente organiseert

training voor ondernemers

omgaan met dementie 

Hof van Twente werkt aan een de-

samen

mentievriendelijke gemeenschap. En dementie

dat doen we met elkaar: met inwo- vriendelijk

ners en allerlei organisaties, waar-

onder ook bedrijven en winkels. In

juni 2019 s er een Hofbrede infor-

matieavond geweest. In Delden en

Goor is een begin gemaakt met het

bespreken van wat nodig is om je

kern dementievriendelijk te maken.

Dit jaar willen we ook met de an-

dere kernen aan de slag. Een van

de dingen die we organiseren is de

training 'Goed voor iedereen. Op

dit moment alleen nog voor onder- AK
nemers uit de Hof.

 

84

 

Waarom een g voor ondernemers?

Er zijn steeds meer mensen met dementie. Voor een groot deel

heeft dit te maken met onze bevolkingsopbouw: er komen steeds

meer ouderen. Eén op de 5 mensen heeft dementie en 75% van

hen woont nog thuis! Mensen met dementie doen boodschappen,

gaan naar de dokter, de bank, of wandelen door de buurt. We

vinden het belangrijk dat zij da met plezier en veilig kunnen doen

en daar is begrip en wat hulp bij nodig

Hoe ziet de training eruit?

In de training Goed voor iedereen' eer je hoe je goed kunt om-

gaan met mensen met dementie die je tegenkomt

* De training duurt ongeveer 2,5 uur

* De training wordt gegeven door twee opgeleide trainers

* Het aantal deelnemers is minimaal 10, maximaal 20

* Locatie: gemeentehuis Hof van Twente in Goor

© Kosten: voor medewerkers van een commerciële organisatie: €

25 per deelnemer.

* Datum: 3 februari 2020 om 19.30 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen vrijl!!

Aanmelden

Aanmelden kan vi hofvantwente.nl

of hofvantwente.nl

wIiJ zijn

 

 
College bezoekt Totaallift en Nijland Service

behaalde een finaleplaats tijdens de Startersprijs Midden-Twente 2019. In 2018 werd Totaallift BV als af-

bedrijf opgericht vanuit Nijland Service BV. Dat was meer dan voldoende aanleiding voor burgemeester

‚en wethouders om op dinsdag 21 januari het terrein aan de Bentelosestraat in Bentelo te bezoeken.

W'

pTotaallift

SAMEN WERKEN OP HOOG NIVEAU

     

 
Mededirecteur van Tomalhh_ legde onder andere uit hoe steeds meer schilders zelf een spinhoogwerker aanschaffen
om hier een verdienmodel van maken. Dit concept is uniek en bedacht door Totaallift. De ambitie van de blijft groeien en

de volgende plannen zijn alweer in ontwikkeling. Wethouder Pieter van Zwanenburg is onder de indrukË.edrijf: “Niet alleen

is er een sociaal hart waarbij op een soms bijzondere manierde juiste mensen op de juiste plek terecht komen, deze ondernemers zijn ook

zeker niet bang om zich verder met lef te ontwikkelen. Dat is niet altijd makkelijk voor een familiebedrijf.”

 

Totaallift en Nijland Service

Zowel als haar bro: zijn al jaren ondernemer bij Niland Service. In 2018 werd het tijd voor een nieuwe stap en naast Nijland

Service kwam een nieuw bedrijf, volledig gericht op het vitvoeren van werkzaamheden op hooge. Daar waar Nijland Service zich richt

op het grondverzet is Totaallift de specialist als het gaat om hoogwerkers. Nijland Service werd in 1939 opgericht door

Het bedrijf groeide van zand- en grindtransport, naar reparatie en handel in legervoertuigen en het eigenhandig bouwen van machines.

Burgemeester Ellen Nauta bleek, na 71 jaar, de eerste burgemeester op de grond van de_in Bentelo. Op dit moment staat

de derde generafie aon het roe n de perzonen ……Ë…ù_… e sert van Totaalif kunnen beide bedriven
zich beter profileren. Vanaf januari 2019 geeft Totaallift ook IPAF cursussen voor veilig en effectief gebruik van hoogwerkers.

e

   

 
Maak een selfie in jouw warmste trui en win

Op vrijdag 7 februarí is het landelijke warme truiendag! In heel Nederland trekken mensen die dag een warme trui aan als symbool voor

energiebesparing! Trek eerst een warme trui aan, doe daarna pas de verwarming omhoog. Eén graad scheelt al gauw 5% op de energie-

rekening. Dit alles onder het mom van "dag kolen en gas, hallo energiebesparing!". In heel NederÍand doen al ruim 220.000 mensen mee.

Ook in Hof van Twente doen we al jaren actief mee aan deze actie. Ook dit jaar roepen we iedereen op om mee te doen!

Facebookactie

Plaats in de periode 1 t/m 7 februari een foto op facebook van jouzelf in jouw mooiste warme trui en tag bij deze

foto Hofpower. Of stuur een mail met jouw mooiste warme trui aan naar duurzaamheid®hofvantwente.nl.

De foto kan een selfie zijn, een gezellige foto thuis, maar bijvoorbeeld ook een foto met collega's, klasgenoten of het voetbalteam.

Op 10 februari kiest een jury de mooiste, meest creatieve foto en mag de winnaar een trui uitkiezen van www.warmetruien.nl.

 

De Gemeente kijkt uit naar alle foto's van mensen in hun meest mooie, warme truien. Alles uit de kast, elke trui telt!

 

Cursus 'Rijbewijs op Herhaling'

VEILIGVERKEER

Will v zich als ervaren bestuurder van een aulo graag nog eens

laten bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Wilt u daarbij

ook nog eens tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijk rijden?

Grijp dan uw kans! De Gemeente biedt u in samenwerking met

Veilig Verkeer Nederland Hof van Twente een cursus 'Rijbewijs op

Herhling! aan.

Het heoriegedeelte bestaa uittwee bijeenkomsten van elk wee uur.

Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u

bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.

U kunt daarbij denken aan de turbo rotondes, spitsstroken, nieuwe

belijningen enz

Het praktijkgedeelte bestaat uit één praktijkrijles van één uur, waar-

bij u gaat rijden in uw eigen auto met een ervaren en erkend rijin-

structeur. Na afloop wordt deze rit besproken en ontvangt u een

certificaat.

De theorie- en proktijkbijeenkomsten hebben een informartief karak-

ter, het is geen examen. Na afloop ontvangt u een theorie- boekje

en een certificaat van deelname.

De eigen bijdrage voor de praktijkrijles bedraagt 15 euro.

In maart 2020 wordt deze cursus aangeboden aan bestuurders tus-

sen 70 — 75 jaar uit Markelo, Goor en Diepenheim en in oktober/

november 2020 aan bestuurders uit Delden, Bentelo, Hengevelde.

Alle inwoners van Hof van Twente die de leeffijd van 70 — 75 jaar

hebben krjgen een persoonlijke vimodiging in de bus

 

   

INFO

Raadsvergadering

dinsdag 4 februari 2020

Hierbij nodig ik u uit voor de vergodering van de raad van de gemeente

Hof van Twente op dinsdag 4 februari om 19:30 uur in de raad-

zaal van het gemeentehuis van Hof van Twente.

Onderstaand treft u de agenda aan

De voorzitter,

Was getekend

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

Opening, agenda en spreekrecht burgers

1. Opening en mededelingen

2. Vosistellen agendo

3. Spreekrecht burgers

Besluitenlijst en ingekomen stukken

. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2020

5. Vosistllen adviezen ingekomen stukken

Informatie en vragen

6. Vragenhalfuur gemeenteraad

7. Actieve informatieplicht college /4erugkoppeling Gemeenschappelijke

Regelingen

Hamerstukken

8. Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen Siadsbank Oost Neder-

land, Omgevingsdienst Twente en Regio Twente

9. Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2022

Meningvormend

10 Rekenkamerrapport ' Doesgoor

11. Vaststellingsovereenkomst voorfinanciering IKC  
Raadsvergadering

woensdag 5 februari 2020

 

Nomens de voorziter nodig ik v uit voor de Beeldvormende Bijeen-

komst van de raad von de gemeente Hof van Twente op woensdag

5 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van

Hof van Twente.

De bijeenkomst is openbaor. Inwoners die deze bijeenkomst willen bij-

wonen kunnen hun belangstelling melden via grfie@hofvanwente.nl

De griffier (pl]

Wosgo,

1. Regiodeal/Agenda voor Twenie

2. Organisatorische ontwikkelingen Regio Twente

3. RoÏ van de Raad in relatie tof de Regio Twente

* Regioraad/Twentepresidium

« Klankbordgroep monitoring  
Voor meer informatie over deze raads-

vergadering zie https://gemeenteraad.

hofvantwente.nl/Vergaderingen

 

www.hofvantwente.nl

 ® hof van twente



Vrijwilligersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen ont-

© _ moeten, een zinvolle tijdsbe-

steding hebben of je inzetten

voor zaken die er echt toe doen?

Danis vrijwilligerswerk iets voor jou!

Onderstaande vacature is slechts een vacature uit

ons ruime aanbod. Meer weten? www.

zijn.nl, bel 0547-260053,app SAS

favrijwilligerszaken@salutwel!

GROEPSTAALCOACH

TAALPUNT BĲ SALUT taal

Meldje aan als taalcoach in het project

Taalpunt van Salut, en anderstaligen en/of

äe‚ál:nerdenme!hefbe$belleenenvande"e-

Omschrijving vrijwilligerswerk

Als gmpsbuu£‚oĲuu Ipunt help je een aantal mensen ([in

roepsvorm) die moeite hebben met de Nederlandse taal. Je

E eE E

Bn

Jouw profiel

Hebjij affiniteit met de Nederlandse taal? WI jij graag iets voor

een ander betekenen en hebje tijd om 1 x per week ongeveer,5

2 uur af te spreken om de Nederlandse taal te oefenen? Kun

ii begrip tonen voor de omstandigheden van de deelnemers en

rekening houden met de beperkte kennis van het Nederlandsén

de cultuur van de deslnemers? Kunje goed luisteren en uitleggen

(niet zenden|), e grenzen stellen en vindje het leuk om als vraag-

baak te fungeren? Vindje het leuk om te experimenteren met

manieren om informatie over te brengen? Dan zoeken wij jou!

 

Werkuren per week/maand

1,5 -2 uur per week

Je spreekt df n de bibliotheek of bij Salut op een tjdstip dt jou

en de groep deelnemers schikt.

Wij bieden

Een training voan 4 dagdelen, waarin een aantal onderdelen aan

de orde komen:

® Achtergronden, leerslilen en niveaus

© Lezen: hoe kunje laaggeletterden begeleiden bij het [beter]

leren lezen

© Schrijven: hoe kunje laaggeleterden helpen bij het verbeteren

van hen schrijfvaar igheiT

* Wat betekent het om een tweede taal te leren en hoe motiveer

en versterkje de deelnemer

© Spreekvaardigheid: wat komt er kijken bij spreekhouding en

verstaanbaarheid, hoe kun je de spreekvaardigheid oefenen

Per Luur meerderelmlmngen)bl|eerîfumslof\i stenverg

Jaarlijks een Êss‚elnfa bijeenkomst

Doelstelling organisatie

Salut zet zichin voor het welzijn van deinwoners in de gemeen-

te Hof van Twente. Dit doen wij niet alleen, maar samen met

vrijwilligers. Veel van de activiteiten en voorzieningen van Salut

steunen voor een deel op de inzet van vrijwilligers. Eén van onze

voorzieningen is dat we vrijwilligers koppelen aan inwoners van

DD n

Ondersteuning nodig hebpen,

 

  

 

  

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Wheedwarsweg 57, Goor

het plaatsen van een overkapping ten behoeve van een fietsen-

stalling

Industrieweg 5, Markelo

het veranderen van het bedrijf

Stokkumerweg 21, Markelo

het herbouwen van een werktuigenberging

Informatie om te reageren

Bezwaar

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

de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrit 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 mef 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 besluiten

die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure. Beroep kan dan

alleen worden ingesteld als eerst een zienswijze is ingediend tegen

het ontwerpbesluit.

Zienswijzen

Bij besluten, die met de vilgebreide procedure worden voorbereid

wordt eerst een ontwerpbeslui ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp-

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

schriteik zienswijzen indienen.

Y/ Opleidin

V/ Bij voorkeurb de brandv

 
Vervolg

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan 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 besl

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

een 'voorlopige voorziening' te treffen. Bij een beroepsprocedure

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 hierte-

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

gen bezwaar in e dienen of beroep n 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 uit 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 Ïiggen op afspraak ter

inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 n Goor. Voor de

openingstijden 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 Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag

Aangevraagde vergunning/

ontheffing

Aangevraagde evenementenvergunningen kunt u inzien op

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

aangevraagde-evenementenvergunningen.html

Het evenementens: weer in aantocht!

Wiltu dit jaar (ook] een evenement organiseren? Houd u dan rekening met de indieningstermijnen voor een

evenmentenvergunning?

Voor A-evenementen is de aanvraagtermijn 6 weken, voor B- en C- evenementen is de termijn 13 weken

Voor nieuwe C-evenementen is de termijn 20 weken.

Meldingen van een klein evenement moeten 30 dagen voor de datum van het evenement worden ingediend

Om te bepalen of een evenement een A, B of C cafegorie is hanteren wij een puntentelling. Wilt u weten

onder welke categorie uw evenement valt, dan kunt u een mail sturen naar vergunningen@hofvantwente.nl

Deze indieningstermijnen zijn vastgelegd om de volgende redenen:

- Deze tijd hebben wij nodig om een aanvraag goed te kunnen beoordelen. Voor bijna elk evenement

wordt er een advies opgevraagd bij externe partijen, zoals de Politie, Brandweer of de Veiligheidsregio.

- De organisatie heeff de vergunning op tijd binnen wat ook prettig is voor de organisatie zelf.

- De vergunning wordt op tijd gepubliceerd, zodat andere belanghebbenden ook op de hoogte zijn.

Houdt u zich niet aan de genoemde
 

ieningstermijnen, dan wordt uw aanvraag niet in

behandeling genomen. Zorg er dus voor dat u uw aanvraag op tijd indient!

Dekkersweg 7, Ambt Delden

het kappen van bomen

Suetersweg 10, Bentelo

Suetersweg 2, Bentelo

het kappen van een eik

Sluisstraat 24, Delden

het kappen van een boom

het bouwen van een kapschuur

Bilderdijkstraat 1, Goor

het bouwen van een garage

Hengevelde

het kappen van bomen

TWENTE

Langestraat 118a, Delden

ds en duurt afhankelijk d/

Enterseweg 9a, Goor

Klavermaten 29, Goor

Luttekeveldweg 8, Markelo

Besluiten Algemene wet bestuursrecht

Bentelo

- Vergunning Carnavalsfeest op 22 februari 2020, Bentelosestraat

55a. In verband hiermee zullen de volgende verkeersmaatrege-

len worden genomen:

* op 22 februari 2020 van 19.00 uur tot 23 februari 2020 04.00

uur zal de Hagmolenweg in Bentelo worden ingesteld als één-

richtingsweg (inrijden vanaf de Beldsweg)

* op 22 februari 2020 vanaf 19.00 uur tot 23 februari 2020

04.00 uur zal aan de Bentelosestraat in Bentelo een maximum-

snelheid worden ingesteld van 30 km per uur. Dat geldt voor

het weggedeelte dat 60 meter voor en 60 meter na de kruising

met de Hagmolenweg ligt. (20-01-2020]

Diepenheim

-Drank- en Horecavergunning, Zalencentrum Beliman, Goorse-

weg 220 (20-01-2020)

Delden

-Gewijzigde Drank en Horecavergunning, Eetcafé de Burge-

meester, Langestraat 73 (23-01-2020)

Goor

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

(23-01-2020]

Markelo

- Vergunning Bovenbergloop op 7 maart 2020 over diverse we-

gen (22:01-2020]

Hof van Twente

- Collectevergunning van 18 t/m 23 mei 2020, Overijsselse Zie-

ken Omroep (17.01-2020)

Melding incidentele festiviteit

-8 februari 2020, Langestraat 73, Delden

-van 29 februari 2020 op 1 maart 2020, Langestraat 73, Delden

-van 28 maart 2020 op 29 maart 2020, Langestraat 73, Delden

-van 23 mei 2020 op 24 mei 2020, Langestraat 73, Delden

Tegen een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk

het graven van een poel en het aanplanten van een houtsingel

het plaatsen van een dakkapel op de woning

Stekerij tegenover huisnummer 15, Goor

het bouwen van een bedrijfhal, ter inzage vanaf dinsdag 21 januari 2020

het bouwen van een bedrijkhal, ter inzage vanaf zaterdag 18 januari 2020

het bouwen van een schuur, ter inzage vandf zoterdag 18 januari 2020

Als u uw evenement wilt voorbespreken met de gemeente, dan kunt u contact opnemen met onze vergun-

ningverleners op 0547.858585 voor een afspraak.

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Ontvangen op

16 janvori 2020

$ januari 2020

16 januari 2020

21 januari 2020

Oude Goorseweg 13, Diepenheim

6 janori 2020

13 januari 2020

15 janvori 2020

Nieuwstraat achter huisnummer 11 t/m 17 en Needsestraat ongenummerd,

10 janvori 2020

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

het kappen van vij coniferen (gewijzigde aanvraag), ter inzage vanaf zaterdag 18 januari 2020

29 februari 2020

3 maart 2020

29 februari 2020

29 februari 2020

Stookontheffing

De volgende ontheffingen zijn verleend voor het verbranden van ge-

rooid en/of snoeihout, buiten een inrichting, onder het opleggen van

voorschriffen.

-Tankinksweg 8 in Ambt Delden, 22-01-2020 tot 22-01-2022 (22-

01-2020]

-Plasdijk 18 in Markelo, 22-01-2020 tot 22-01-2022 (22-01-2020)

Bezwuurmogeh{}kheld
Binnen zes weken nadat bovenstaande besluiten bekend zijn ge-

maakt datum tussen haakjes} kunnen belanghebbenden hiertegen

schrifelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de

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

eisende kwesties kan gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van

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

voorlopige voorziening worden ingediend

Voornemen ambtshalve wijziging

gegevens verblijf en adres Wet

basisregistratie personen (BRP)
 

Wij hebben het plan om onderstaande personen, vanwege het

niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na wij-

ziging 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.

Betrokkene kan een zienswijze over dit plan, binnen twee weken

na het verschijnen van deze publicatie, kenbaar maken aan het

gemeentebestuur.

 

 

  

  

    

Datum  [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

2201-2020N| Onbekend _ |2201-2020

22:01.2020 Onbekend _ |22:01-2020

2201‚zozo= Onbekend _ [2201-2020
 

 


