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Enquête naar behoefte

woonwagenbewoners

 

Gemeente Hof van Twente gaat een nieuw woonwagen- en stand-

plaatsenbeleid opstellen. Om inzichten te krijgen om een passend

beleid te ontwikkelen, hoort de gemeente graag van woonwa-

genbewoners in Hof van Twente wat hun behoeften zijn. Hiervoor

houdt de gemeente onder meer een enquête onder woonwagen-

bewoners in Hof van Twente. Zij kunnen deze enquête tijdens

openingstijden ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Let

op: Alleen woonwagenbewoners kunnen de enquête invullen. In

de enquête staat duidelijk omschreven wie daar onder vallen.

Lever de enquête voor 22 maart 2019 in bij het gemeentehuis.

Hoeft u nog vrogen, dan kunt u bellen metNNN°

telefoonnummer 0547858585

Informatie onderhoudswerk-

zaamheden A35 tussen

Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid

 

De A35 is gedurende drie weekenden tussen Almelo-

Zuid en Hengelo-Zuid in de rijrichting van Enschede

afgesloten. Deze drie weekendafsluitingen zijn ge-

pland tussen 8 en 26 maart. Rijkswaterstaat voert

dan onderhoudswerkzaamheden uit aan deze weg.

  

   

De kaartjes met de (omleidingen} routes staan op de website.

Lees meer op www.hofvantwente.nl/nieuws

Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaam-

heden van Rijkswaterstaat OostNederland kunt u de website

raadplegen (www-rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl|

V

 willigersvacature

Wil je graag ervaring op-

doen, andere mensen

© ontmoeten, een zinvolle

tijdsbesteding hebben of

e inzetten voor zaken die er echt toe doen? Dan

is vrijwilligerswerk 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.

GASTVROUW/-HEER

RESTAURANT

ST. ELISABETH

 

Vind jij het leuk om mensen gastvrij te ontvangen,

en de warme maaltijd te serveren in het restau-

rant van St. Elisabeth, dan zijn wij op zoek naar

iou!

Omschrijving vrijwilligerswerk

Het serveren van de warme madl

team Hospitality ondersteunen hi

 . De medewerkers van

 

  

 

Jouw profi

Je bent gezellig, gastvrij, hebt affiniteit met ouderen en be-

heerst de Nederlandse taal.

Werkuren per week/maand

Aantal vren in overleg. De maaltijden worden geserveerd

tussen 16.30 — 18.00 uur.

Wij bieden

Begeleiding, jaarlijkse bijeenkomst, attentie met jouw ver-

jaardag, kerstbijeenkomst met attentie. Al onze vrijwilligers

hebben een ongevallen en WAwerzekering.

Doelstelling organisatie

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het

gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met oog

voor ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt.

Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en vei-

lige zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant

binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol

mogelijk leven kan leiden.

 

 

-H‚wijkbeheerder voor de kern Goor
Werkdagen: ma-di-do-vr

iwo-do

lengevelde en het buitengebied dat bij die kernen hoort

Algemeen lelefoonnummer gemeenle: 0547-858585

Boomfeestdag!

 

mer deze klus afmaken

 

Als u vragen heeft over het beheer en onderhoud van de openbare ruime kunt u con-

act opnemen met de wijkbeheerders. Zij staan u graag te woord en werken samen

met v aan de oplossing van uw probleem of de realisering van uw wensen. Elke wijk-

beheerder heeft zijn eigen aandachtsgebied en specialisatie binnen de gemeente Hof

van Twente. Volgt v ons l op Twitter? @Wijkbeheer_HvT

Wilt u weten wat wij doen? Bekijk ons fimpje op youtube

Wijkbeheer Hof van Twente: htips://www-youtube.com/watch?v=nlkONh4viFU.

Ofvia onze síte: www.hofvaniwente.nl/wijkbeheer.

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 terugkoppeling wilt ontvangen dan verzoeken wi

uw emailadres erbij te vermelden. Het WhatsAppnummer hiervoor is: 06-57813491.

——iswijkbeheerder voor de kernen Markelo, Diepenheim en het buitengebied dat bij
‘Werkdagen: ma-«

. is wijkbeheerder voor de kernen Delden, Bentelo,

Boomfeestdag woensdag 13 maart 2019

Dit jaar vieren we alweer de 63ste verjaardag van de

In onze gemeente besteden we daar ook aandacht aan.

In Delden gaan we met de kinderen van/groep 8 van

IKC Magenta een aantal bomen planten langs de water-

gang aan de Reigerstraat. De watergang en de groen-

strook hebben daar een finke opknapbeurtgehad en er

is nog ruimte voor een aantal bomen.

In Goor gaan we met de kinderen van groep 6 van de Constantijnschool bomen

planten in de groenstrook langs de Deldensestraat. Vervolgens zal de aanne-

Op deze manier betrekken we de schoolkinderen bij het planten van bomen en

Jaien we zien hoe belangrijk bomen zijn. Niet alleen bomen in de natuur, maar

ook n de wijk waar wij wonen of bij de schooll/En wat ook belangrijk is: door

bomen ie planten werdt een belangrijke bijdrage geleverd aan een/groene,

Ieefbare en duurzame wereld. Het gaat tenslotte ook om hun toekomst!

 

ook

 

 ie kernen hoort

 
Boomfeestdag 2018   

Eerste openbare laadpaal geplaatst in Delden

Hof van Twente heeft de eerste openbare laadpaal ge-

plaatst in Delden. Bij deze laadpaal kunnen elektrische

auto's worden opgeladen in de openbare ruimte. De

laadpaal is geplaatst bij de parkeerplaatsen op de hoek

van de Langestraat en de Peperkampweg. Duurzaam-

heidswethouder Meulenkamp: “Ik ben tevreden dat

deze stap gezet is, want Hof van Twente heeft hierin een

inhaalslag te maken. De volgende mogen hier wat mij

betreft snel achteraan.”

 

Laadpaal aanvragen

Inwoners die elektrisch rijden en niet kunnen parkeren op eigen

terrein, kunnen sinds juli een laadpaal aanvragen in de openbare

ruimte. Dat geldt ook voor mensen die minimaal 20 uur per week in

de gemeente werken. Aanvragen van een laadpaal kan via https://

openbaarladen.nl/

Op dit moment heeft de gemeente nog 5 aanvragen in behande-

ling. De verwachting is dat er in 2020 rond de 20 laadpalen zijn,

verspreid over de gemeente  
Stembus Duurzaamheidsprijs geopend

U kunt stemmen voor de Duurzaamheidsprijs 2019! Tot en met 10 maart kunt u uw stem

uitbrengen op 35 duurzame ideeën via www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs. Er zijn

twee categorieën: De Publieksprijs Jongeren en de Publieksprijs Volwassenen. De winnaars

krijgen elk €1.500 om hun idee uit te voeren.

De stembus wordt gesloten tijdens de spannende fingle. Die is op zondagmiddag 10 maart van 14.00 uur

tot 16.00 uur in De Woeste Wieven in Diepenheim. Daar worden, naast de publieksprijs, ook de Juryprijzen

bekendgemaakt

2019

wij zijn de hof…

Markelo _ Diepenheim Goor _ Hengevelde _ Bentelo __ Delden

Nieuwsgierig wie er gaat winnen? Kom naar de finale!

www.hofvantwente.nl

 

Ontwerpbestemmingsplan

'Markelo'

Van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ligt het ontwerpbestem-

mingsplan 'Markelo' voor eenieder ter inzage

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal ver-

ouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken

in Markelo. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren,

te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zoge-

naamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen

nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In hoofdlijnen

wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

- tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de

Höfie 7 te Goor;

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

- via deze rechtstreekse link: hitp://www.ruimtelijkeplannen.nl/

web-ro0/?planidn=NL.IMRO. 1735.MK.OP1O.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: _ htip://fiphofvanwente.nl/Reo/plannen/NLIMRO. 1735.

MK-/NL.IMRO. 1735.MK-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftlijk of mondeling

[op afspraak] een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van

Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

Op maandog 25 maart 2019 wordt een inloopbijeenkomst over

het ontwerpbestemmingsplan gehouden. De bijeenkomst is van

17:00 uur tot 19.00 uur en vindt plaats in ‘De Haverkamp”, Stati-

onsstraat 28 in Markelo.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt v informatie inwinnen over

de inhoud van het plan en een schrifieijke reactie over het ont

werp indienen.

 

Stem!

20 maart 2019

 
Verkiezingen Waterschapsbestuur

Water is overal om ons heen. De waterschappen houden al dat

water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken

‚ons afvalwater schoon. En hoe we dat doen, dat bepaalt u!

Stem op 20 maart.

Eens in de vier jaar worden er waterschap verkiezingen gehov

den. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net

als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwe-

ners van het waterschap gebied boven de 18 jaar een oproep om

te gaan stemmen.

Kijk voor meer informatie op: www.vechtstromen.nl of www.wrij.nl

WOENSDAG 20 MAART

ZIJN DE WATERSCHAPS-

VERKIEZINGEN.

 
Verkiezingen Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van

de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. De

gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoor

digers. Zij vormen het parlement van de provincie.

Provinciale staten bepaalt het beleid op gebied van infrastructuur

(bijvoorbeeld waar wegen worden aangelegd of scholen of zie-

kenhuizen moeten komen]. De provincie gaat ook over openbaar

vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur

Ook kijkt provinciale staten of gemeenten en waterschappen hun

werk wel goed doen. Provinciale staten van alle provincies stem-

men voor de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de rege-

ring en neemt nieuwe wetten aan.

voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl

Hoe kan ik stemmen?

Een paar weken voor de verkiezingen ontvangen alle stemgerech-

tigde Nederlanders twee stempassen in hun brievenbus. Hiermee

kunt u op 20 maart 2019 naar een stemlokaal in uw gemeente

gaan om uw stem uit te brengen voor het waterschapsbestuur en

het provinciebestuur. Neem de stempassen mee en een geldig

identiteitsbewijs.

 
 

E

 



Op 26 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twen-

te het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, herziening

Weldam 2018' en de 'Aanvllng welstandsnota voor vier compen-

sfie kavels voor Landgoed Weldam! ongewijzigd vastgesteld.

Met het Landgoed Weldam is een overeenkomst gesloten voor het

realiseren van acht compensatiekavels voor de sloop van 9429 m2

aan landschap ontsierende agrarische bebouwing. Vier van deze

compensatiekavels zijn reeds bestemd. Tevens zijn de slooplocaties

inmiddels her bestemd. Met voorliggend bestemmingsplan wordt

voor de planologische inwling van de resterende vier compensatie-

kavels gezorgd.

Het befreft de volgende locaties:

© Kleidijk in Diepenheim, schuin tegenover nummer4;

e Potdijk in Markelo, ten zuiden van nummer 4;

e Diepenheimseweg in Goor, tussen nummer 26 en 28;

* Oude Goorseweg in Diepenheim, tegenover nummer 30.

 

Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van

Twente' is de bouw van een woning op de betreffende locafies niet

toegestaan. Om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te

maken, is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 7 maart 2019 tot en met 17 april

2019 voor eenieder ter inzage en is in te zien:

-tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte

7 te Goor;

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

- via deze rechtstreekse link: htip://www-ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/?planidn=NL.IMRO. 1735.BGxWeldam2018-VS10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden

van: hitp://!ip.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO. 1735.BGx-

Weldam2018-/NL.IMRO. 1735.BGxWeldam2018-VS10.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in

staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen

kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA Den Haag

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlo-

pige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling

iermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

 

 

Tegen de vaststelling van de aanvulling op de welstandsnota kan

geen beroep worden ingesteld.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in wer-

king. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-

ziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat

verzoek is beslist.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

(regulier)

  

Ontvangen op

Vossenbrinkweg 53, Delden

het kappen van bomen

Haven 4, Goor

het tijdelijk plaatsen van 2 bouwketen 20 februari 2019

gelegen achter de percelen Kolhoopsdijk 6, 8 en

10, Markelo

hef uitvoeren van werk of werkzaamheden aan de Boven Regge

19 februari 2019

Larenseweg t.h.v. huisnummer 39, Markelo

het kappen van bomen 16 februari 2019

Groningerveldweg 2, Markelo

Het plaatsen van een woonunit

18 februari 2019

22 februari 2019

w
 

  

   

 

 

  

 

Als u wilt reageren, zie informatie:

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Beldsweg 19, Ambt Delden

het kappen van 3 linden, te inzage vanaf vrijdag 1 maart 2019

12 april 2019

Reactie tot

Haarweg 18, Bentelo

het bouwen van een kapschuurwoning, ter inzage vanaf donder-

dag 28 februari 2019 11 opril 2019

Polmaten ong., Goor

het bouwen van een bedrijfshal en het aanleggen van een uitrit, ter

inzage vanaf donderdag 28 februari 2019 T1 april 2019

meerdere locaties, Hof van Twente

het kappen van diverse houtopstanden, ter inzage vanaf vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

1 maart 2019, herplantverplichting. 12 april 2019

Soort Adres Plaats

eik Diepenheimsewegt.h.v. nr. 24 Goor

eik Löppinksweg ong. Markelo

eik Stokkumerweg nobij nr. 27 Markelo

kastanje Holtdijk nabij 7a Markelo

eik Oude Borculoseweg nbij nr. 11 | Diepenheim

beuk Hazendammerweg nabij nr. 1 Diepenheim     
Lichtmissenweg 5, Markelo

het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling en het aan-

brengen van verharding, ter inzage vanaf woensdag 27 februari

2019 10 april 2019

Winterkamperweg 4, Markelo

het kappen van 1O eiken en zes prunussen, ter inzage vandf vrij-

dag 1 maart 2019, herplantverplichting 12 april 2019

Als u wilt reageren, zie informatie:

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Witterietsweg 2a, Markelo

het veranderen van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 7

maart 2019

Als u wilt reageren, zie informatier

Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot

Brummelaarsweg 19, Markelo

het verbouwen van een boerderij naar een inwoonsituatie, ter in-

zage vanaf dinsdag 26 februari 2019 9 april 2019

Langestraat 122, Delden

het realiseren van een 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

jemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom v het niet eens

nt 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 bezwarenpro-

cedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.

Beroep

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

9 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.

www.hofvantwente.nl

  

Vervolg

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 monäeling (op a

spraak] of schriftelijk zienswijzen indienen.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaar en beroepsprocedure kan op eigen risico

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

u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op

de beslising 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 handhavi

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 v 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 treft. Nadat de vergunning is

verleend kan daartegen beroep worden ingesteld..

Locatie waar de stukken ter inzage liggen

De bovengenoemde aanvragen en besiuiten 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

Hengevelde

- Vergunning Beachtennis op 29 juni 2019 Bretelerstraat 16 (21-

022019}

Diepenh

- Vergunning Kidsrun en Kastelenloop op 6 en 7 april 2019. In

verband hiermee zullen op 6 en 7 april 2019 de volgende ver-

keersmaatregelen worden genomen:

- De volgende wegen worden op 6 april 2019 vanaf 13.30

uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle bestuurders in beide

richtingen:

o Grotestraat, voor zover gelegen tussen het Looiersplant-

soen en de Raadhuisstraat

o Dr. C.A.J. Quantstraat, voor zover gelegen tussen de Rui-

mersdijk en de Kuimgaarden

o Looiersplantsoen

o Provisoriestraat

© Kuimgaarden

o Middenstraat

o Hagen

- De volgende wegen worden op 7 april 2019 afgesloten voor

alle bestuurders in beide richtingen:

o van 07.30 uur tot 1700 uur van de Grotestraat, voor zover

gelegen tussen het Looiersplantsoen de Hagen

o van 11.00 uur tot 12.00 uur van de:

- Watermolenweg, voor zover gelegen tussen de Wilson-

weg en de Bekkedammerweg

- Prinsendijk, voor zover gelegen tussen de Kleidijk en

de Watermolenweg

o van 10.00 uur tot 15.30 uur van:

- Dr. CA Quantstraat, voor zover gelegen tussen de Rui-

mersdijk en de Kuimgaarden

- Looiersplantsoen

- Provisoriestraat

- Kuimgaarden

- Middenstraat

- Hagen

-Raadhuisstraat, voor zover gelegen tussen de Gro-

testraat en de Ruimersdijk

- Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Hagen en

einde Diepenheim

- Lochemseweg. Voor zover gelegen tussen einde Die-

penheim en de Rondweg N346

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Vervolg

- Op 6‘april 2019 wordt op de volgende wegen een parkeerver-

bod ingesteld aan beide kanten van de weg:

rotestraat, voor zover gelegen tussen het Looiersplant-

soen en de Hagen

o Looiersplantsoen

o Kuimgaarden

o Hagen

-Op 7 april 2019 wordt op de volgende wegen een parkeerver-

bod ingesteld aan beide kanten van de weg:

o Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Hagen, over-

Ëuar\d in de Goorseweg tot de Dr. CAJ Quantstraato Dr. CA Quantstraat

o Kuimgaarden

o Looiersplantsoen

o Provisoriestraat

© Hagen, voor zover gelegen tussen Kuimgaarden en Gro-

testraat (22-02-2019).

Delden

- Vergunning kinderrommelmarkt tijdens koningsdag op 27 april

2019 Langestraat/Ressingplein. In verband hiermee zal de L

gestraat ter hoogte van Hotel de Zwaan tot aan de kruising Stati-

onsstraat op 27 april 2019 van 06.30uur tot 13.30 uur gesloten

worden verklaard voor alle bestuurders in beide richtingen.{27.

02-2019)

Markelo

- Vergunning Paasevenement Herberg de Kemper van 19 1/m 21

opri 2OI9, Kemperweg 4 In verband hiermee wordt een par:

keerverbod ingesteld voor een gedeelte van de Kemperweg,

aan de linkerzijde [komend vanaf de rotonde Rijssenseweg) en

aan beide zijden van de Bovenbergweg (22-02:2019).

 

 

 

 

Hof van Twente

-Verklaring van geen bezwaar, Freedom Ride 2019 op 5 mei

2019 over diverse wegen (27.62-2019)

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 Îe? college van burgemeester en wethouders van de

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

De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschri:

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

buiten een inrichting:

 

- Ontheffing paasvuur op 21 april 2019 aan de Seinenweg 2 in

Markelo (27.02:2019]

- Stookontheffing Haaksbergerstraat 3 Hengevelde, 27.02.2019

tot 27:02:2021 (27.02:2019)

- Ontheffing paasvuur op 21 april 2019 kruising Diepenheimse-

dijk/Oude Borculoseweg in Markelo (2702-2019)

De ontheffingen liggen gedurende zes weken voor eenieder 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.

 

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 in-

geschreven op het adres: Onbekend.

Deze inschrijving heeft plaatsgevonden na een onderzoek naar

de verblijfplaats van betrokkenen.

 

Datum [Naam Inschrijving | Datum

besluit op het adres | ingang adres

27022019 Onbekend

27022019 |N| Onbekend

  

07022019

07-02-2019

  

      

  

 


