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OMGEVINGSVERGUNNING 

Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk; 

2013/2485 
Behandeld door; 

J. van den Burg 
Bijiage(n); zie "Overzicht" 
Onderwerp; omgevingsvergunning 

Datum: 

18 november 2013 
Verzonden: 

? S M QV. 2 Ü13 

Geachte heer Schuite, 

Op 4 november 2013 ontvingen wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen 
van gemengd bosplantsoen in de wijk Whee West in Goor, kadastraal bekend sectie D, 
nummers 1314, 1393, 1516 en 359. 

Vergunning 
Wij hebben besloten de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.1 en 2.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen. Op het "Overzicht" vindt u de 
bijlagen die bij dit besluit horen. 

Bezwaar 
Tegen ons besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de datum van verzending bezwaar maken bij ons college. Nadere informatie over het maken 
van bezwaar en beroep kunt u vinden in de bijgevoegde folder. 

Publicatie 
Wij zullen het besluit publiceren in het Hofweekblad. Zoals in bijgaande folder is vermeld 
kunnen belanghebbenden ook reageren op dit besluit. 

Gebruik maken van de vergunning 
De vergunning treedt in werking de dag nadat de termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift is afgelopen. Deze termijn bedraagt zes weken. Belanghebbenden kunnen 
een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Als een voorlopige voorziening binnen 
deze termijn wordt ingediend dan treedt de vergunning pas in werking nadat de rechter 
hierover een beslissing heeft genomen. Verdere informatie vindt u in bijgaande folder. 
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Leges 
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges 
verschuldigd. De rekening hiervoor ontvangt u binnenkort. 

Vragen 
Als u vragen hebt over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. van den 
Burg van de afdeling Vergunningen en handhaving. 

HoooöCfrtend. 

iamens bufgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

H.H.A. Bosm? 
Senior medewèrker vergunningen 
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OVERZICHT 
Overzicht van bijlagen bij het besluit van 18 november 2013 met kenmerk 2013/2485 in de wijk 
Whee West in Goor. 

Bijlagen ontvangen bij aanvraag 
1. Aanvraagformulier van 4 november 2013 
2. Situatietekening van 10 september 2013 Bosplantsoen Whee West 
3. Brief 8 oktober 2013 inzake groot onderhoud bosplantsoen aan bewoners wijk Whee West 

inclusief adressenlijst 

Bijlagen bij activiteit "vellen houtopstand" 
Overweging met voorschriften 
Situatiefoto Bosplantsoen Whee West - gebied waar kapmaatregelen plaats gaan vinden 

Folder 
Bezwaar en beroep 
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