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social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Raadsdebatten 
2 en 3 maart 2021
Op 2 en 3 maart staan de raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. 
Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. 
Agendapunten die op 2 maart niet voor 23.00 uur afgerond zijn, worden 
behandeld op 3 maart 2021. Tijd: 19.30 uur. In verband met de maat-
regelen rondom de corona crisis vinden deze raadsdebatten plaats 
zonder publiek.  

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. 

U vindt ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen. 

Ook kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis. Als u als belanghebbende 

bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor van harte welkom. 

U kunt hiervoor tot uiterlijk 2 maart 12.00 uur contact opnemen met de griffie via 

griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook volgen 

via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten? 

Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. 

Ook voor algemene vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Compostdag 27 maart 
2021 gaat niet door
In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Dat lijkt de komende periode nog 
niet te veranderen. Daarom heeft ROVA besloten om de Compostdag 
van zaterdag 27 maart 2021 te annuleren. 

ROVA sluit hiermee aan bij het besluit van de landelijke organisatie van de 

Compostdag en de landelijke maatregelen rondom corona. Op deze manier 

willen we voldoen aan de oproep van de regering en het RIVM om het aantal 

reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. 

Om zo verspreiding van het virus te voorkomen. 

We vragen begrip voor het genomen besluit. Alleen samen krijgen we corona 

onder controle. Informatie leest u ook op www.rova.nl. 

Mooi 
Twenterand

Zwarte Zwaan in de Linderbeek 
Vroomshoop - Loes Lievers.

Elke week een foto die gemaakt is in 

onze gemeente. Hebt u een mooie

foto voor deze rubriek? Mail die naar 

communicatie@twenterand.nl.   

Openingstijden
Wo, vr en za van 9.00 tot 12.00 uur en van13.00 tot 16.00 uur. 

t Milieustraat (0546) 840 860 (bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag 
van 09.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur). De Milieustraat zit aan de 
Aziëlaan 14 in Vroomshoop-Oost.  Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Deze week is 

er geen collecte

Burgerlijke stand 

Geboren:
06-02-2021  Hermina, dv JB Jansen en H Bolier, Vriezenveen

10-02-2021  Guus, zv AT Nieman en JL Oldenhuis, Vriezenveen

Overleden: 
05-02-2021  A Klein Horsman-Immink, 86 jaar, Den Ham

06-02-2021  H Ooink op den Dijk, 88 jaar, Den Ham

09-02-2021  B Vrielink, 64 jaar, Vriezenveen

06-02-2021  WG Kamp-Kamphuis, 65 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
08-02-2021  S Schutte, 25 jaar, Vroomhoop en K Kimble, 26 jaar, Vroomshoop

Telefonisch 
OV-spreekuur 
verruimt 
openingstijden
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 

met het OV? Maak dan gebruik van het 

telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs 

geven antwoord op uw vragen over het 

gebruik van het OV. 

Wanneer:
Maandag en woensdag  
10.00-12.00 uur en van 18.30-20.00 uur

Dinsdag en donderdag  
10.00-12.00 uur en van 13.30-15.00 uur

Vrijdag 

10.00-12.00 uur

Het telefoonnummer is 038 – 303 70 10.

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De OV-ambassadeurs helpen u graag 

op weg!
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BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Openbare kennisgeving
Verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Stemmen bij volmacht 
De burgemeester van Twenterand 
maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal op woensdag 17 maart 2021 
een kiezer is toegestaan bij volmacht 
te stemmen.

Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Twenterand 
maakt bekend dat het bij de 
aanstaande verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal op woensdag 17 maart 2021 
een kiezer is toegestaan zijn/haar 
stem uit te brengen in een willekeurig 
stembureau in Nederland.

Mobiel stembureau
De burgemeester van Twenterand 
maakt bekend, dat voor de  verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal op woensdag 
17 maart 2021 gebruik zal worden 
gemaakt van een mobiel stembureau.
Zie voor informatie www.Twenterand.nl 

Verkeersmaatregelen  
 
Inrichten van een parkeerplaats 
invalide met kentekenvermelding 
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten een parkeerplaats invalide 
inclusief kentekenvermelding in te 
richten.   
  
Om welke locatie gaat het?  
Het gaat om een parkeerplaats 
direct vóór het adres Veenmos 8 in 
Vroomshoop. De parkeerplaats wordt 
deels ingericht op het einde van het 
trottoir en deels in de voortuin 
(grondgebied gemeente). 
De parkeerplaats invalide worden 
aangegeven met borden.   
      
Wij hebben besloten om: 
• Een parkeerplaats invalide in 
te richten direct vóór het perceel 
Veenmos 8 in Vroomshoop. Dit gebeurt 
door plaatsing van het bord RVV E6, 
gecombineerd met een onderbord met 
kentekenvermelding  94-NL-LK 
  
Besluit inzien? 
Het besluit ligt vanaf woensdag 24 
februari 2021 ter inzage. Inclusief de 
schets van de gewenste locatie. U kunt 
de stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. 
Dit kan tijdens openingstijden.  
  
Bezwaar maken? 
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop het 
besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden ingediend 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand, Postbus 67, 7670 AB 
Vriezenveen. Op het bezwaarschrift 
moet de naam, het adres en 
handtekening van de indiener staan. 
Ook de dagtekening mag niet 
ontbreken. Verder moet in het 
bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand 
PH Wittenbrink 17 e.o.’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 25 februari 2021 zes 
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Wittenbrink 17 e.o.’.

De planherziening heeft ten doel om 
de bouw van één woning aan de 
Wittenbrink te Den Ham en de 
uitbreiding van bijgebouwen aan de 
Daarlerveenseweg 8 te Vriezenveen en 
2e Blokweg te Vroomshoop mogelijk te 
maken. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700. 202035BPBGPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerpplan is eveneens digitaal 
in te zien via www.twenterand.nl/
digitaalinzien.

Tijdelijke maatregel ter 
voorkoming van verspreiding 
coronavirus | COVID-19
Eventuele stukken kunt u op aanvraag 
digitaal ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van het 
gemeentehuis zodat wij uw specifieke 
verzoek kunnen behandelen. Het is op 
dit moment niet mogelijk om de 
stukken op het gemeentehuis in te 
zien.

Tijdens de bovengenoemde termijn 
kan een ieder mondeling of schriftelijk 
een zienswijze naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad, 
Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN 
en dienen voor het einde van de 
termijn te worden ingediend, dan wel 
ter post te zijn bezorgd. Mondelinge 
zienswijzen kunt u binnen de 
genoemde periode indienen, nadat u 
daarvoor een afspraak heeft gemaakt 
met één van de medewerkers van de 
afdeling beleid via het algemene 
telefoonnummer (0546) 840 840.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Vroomshoop-Oost fase 2C’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 25 februari 2021 zes 
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Vroomshoop-Oost fase 2C’.
De planherziening heeft ten doel om 
ontwikkeling van fase 2C van de 
woonwijk Vroomshoop-Oost mogelijk 
te maken. Dit deel sluit aan op fase A 
en B. In fase C wordt het laatste deel 
van de resterende open ruimte tussen 
de bestaande woonwijk Vrooms-
hoop-Oost en de Europasingel 
gefaseerd ontwikkeld met maximaal 
60 woningen en de daarbij behorende 
infrastructuur en (groen)voorzieningen. 
Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.201816BPVHMP-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
ontwerpplan is eveneens digitaal in 
te zien via www.twenterand.nl/
digitaalinzien.

Tijdelijke maatregel ter 
voorkoming van verspreiding 
coronavirus | COVID-19
Eventuele stukken kunt u op aanvraag 
digitaal ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van het 
gemeentehuis zodat wij uw specifieke 
verzoek kunnen behandelen. Het is op 
dit moment niet mogelijk om de 
stukken op het gemeentehuis in te 
zien.

Tijdens de bovengenoemde termijn 
kan een ieder mondeling of schriftelijk 
een zienswijze naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad, 
Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN 
en dienen voor het einde van de 
termijn te worden ingediend, dan wel 
ter post te zijn bezorgd. Mondelinge 
zienswijzen kunt u binnen de 
genoemde periode indienen, nadat u 
daarvoor een afspraak heeft gemaakt 
met één van de medewerkers van de 
afdeling beleid via het algemene 
telefoonnummer (0546) 840 840.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015 
PH Vinkenweg N475’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 2 februari 2021 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

- ‘Westerhaar-Vriezenveensewijk 
2015 PH Vinkenweg N475’

De planherziening heeft ten doel om 
een woning te realiseren op een 
perceel aan de Vinkenweg N 475 
volgens het beleid ‘bouwen op open 
groene plekken’. 
Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is 
NL.IMRO.1700.201909BPWHPH-vas1
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan enkele 
wijzigingen aangebracht. De 
wijzigingen zijn:
• Op de verbeelding is de Westelijke 
begrenzing van het bouwvlak 3 meter 
in Oostelijke richting verplaatst;
• Tussen het bouwblok en het aan 
de oostzijde gelegen bedrijfspand is op 
de verbeelding een aanduiding 
aangebracht waardoor ‘het bouwen 
van een voor bewoning bedoeld 
vrijstaand en aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk’ niet is toegestaan; 
• Tevens is een bezonningsstudie 
toegevoegd ter ondersteuning van de 
reactie op dat deel van de zienswijze 
(4.1.3) van reclamant inzake de 
bezonning.

Ter inzage legging
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 
eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien.

Tijdelijke maatregel ter 
voorkoming van verspreiding 
coronavirus | COVID-19
Eventuele stukken kunt u op aanvraag 
digitaal ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van het 

gemeentehuis zodat wij uw specifieke 
verzoek kunnen behandelen. Het is op 
dit moment niet mogelijk om de 
stukken op het gemeentehuis in te 
zien.

Beroepsmogelijkheden
Van 26 februari 2021 tot en met 
8 april 2021 kan tegen het bestem-
mingsplan beroep worden ingesteld 
door:
• belanghebbenden die tijdig hun 
zienswijze bij de gemeenteraad naar 
voren hebben gebracht;
• belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest overeenkomstig artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht tijdig hun zienswijze 
bij de gemeenteraad naar voren te 
brengen;
• belanghebbenden die het niet eens 
zijn met de door de raad aangebrachte 
wijzigingen.

Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt het 
besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
- Bouwmeesterstraat 53  
plaatsen van een nader op te geven 
aantal zonnepanelen, 
ontvangen 10-2-2021,
zaaknummer 1700ESUITE82222021
Vroomshoop
- De Sluis 27 
verzoek om te mogen wonen en 
werken op deze locatie, 
ontvangen 15-2-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE84362021
- Stobbelaan 16  
bouwen van een nieuwe telecommast 
ter vervanging van de oude, 
ontvangen 15-2-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE84892021

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 
van verspreiding coronavirus | 
COVID-19
Eventuele stukken kunt u op aanvraag 
digitaal ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van het 
gemeentehuis zodat wij uw specifieke 
verzoek kunnen behandelen. Het is op 
dit moment niet mogelijk om de 
stukken op het gemeentehuis in te 
zien. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Wilt u uw zienswijze over de aanvraag 
naar voren brengen? Dan doet u dat 
binnen één week na de ter inzage 
legging. De ingebrachte zienswijzen 
worden overwogen bij de (definitieve) 
beslissing van het college.

Verlenging beslistermijn 
Volgens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, is besloten de 
beslistermijn te verlengen met 
maximaal zes weken. Dat geldt voor 
de volgende aanvragen: 

Den Ham
- Schapendijk 6  
uitbreiden van een woning met erker 
en dakkapellen 
(uiterlijke besluitdatum 09-04-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE619422020)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/
of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Ommerweg 14  
bouwen van een woning en een 
bijgebouw (verzonden 12-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE509272020)
- Schapendijk 4b bouwen van een 
woning (verzonden 17-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE972021)

Vriezenveen
- Westerhoevenweg 4a 
bouwen van een bedrijfswoning 
(verzonden 15-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE617352020)
- Kruisingastraat ongenummerd 
nabij Lidl. kappen van 4 Elzen en 2 
Eiken (verzonden 16-02-2021,  
zaaknummer 1700ESUITE525132020)
Vroomshoop
- Tonnendijk 24      
kappen 3 bomen (Haagbeuk, Huls, 
Taxus) (verzonden 15-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE49822021)
- Stobbelaan 31  
kappen van 2 eiken 
(verzonden 17-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE22132021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- De Vecht 3 
starten trimsalon in garage 
(verzonden 17-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE609972020)

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over de 
reguliere omgevingsvergunningen kunt 
u bezwaar maken. Dat kan alleen als u 
belanghebbende bent. U richt uw 
bezwaarschrift aan het College van 
burgemeester en wethouders. Postbus 
67, 7670 AB Vriezenveen. Houd er 
rekening mee dat u het bezwaarschrift 
binnen zes weken indient. Dat is 
gerekend vanaf de dag na de 
bekendmaking van het besluit en is 
meestal eerder dan de publicatie 
ervan. Op verzoek kunt u de stukken 
digitaal inzien. 

Voor informatie over bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden kunt u bij de 
medewerkers van Team Omgeving 
terecht. 

APV

Aanvraag APV-vergunning:
Vroomshoop
- Grasveld Plantsoen HAM00 G 
3663, evangelische tentcampagne van 
20-06-2021 t/m 25-06-2021, 
ontvangen 11-2-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE79392021

Gemeente Twenterand
- Gemeente Twenterand 
kledinginzameling Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten Oost 2022, 
ontvangen 9-2-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE74522021

Aanvraag aanwezigheids-
vergunning: 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 79  
aanwezigheidsvergunning 2 
kansspelautomaten voor Café Holthuis, 
ontvangen 10-2-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE75972021

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 
van verspreiding coronavirus | 
COVID-19
Eventuele stukken kunt u op aanvraag 
digitaal ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van het 
gemeentehuis zodat wij uw specifieke 
verzoek kunnen behandelen. Het is op 
dit moment niet mogelijk om de 
stukken op het gemeentehuis in te 
zien.

Wilt u zienswijzen indienen?
Belanghebbenden kunnen mondeling 
of schriftelijk zienswijzen indienen. 
Dat moet binnen twee weken nadat 
de aanvraag ter inzage is gelegd. 
Schriftelijke zienswijzen richt u aan 
het College van burgemeester en 
wethouders. Postbus 67, 7670 AB 
Vriezenveen. Uw zienswijzen moeten 
voor het einde van de termijn zijn 
ingediend of per post zijn bezorgd. 
Mondelinge zienswijzen kunt u ook 
binnen twee weken indienen. U moet 
daarvoor een afspraak maken met één 
van de medewerkers van Team 
Omgeving. De ingebrachte zienswijzen 
worden overwogen bij de (definitieve) 
beslissing van het college.

Een APV-vergunning is verleend 
voor: Twenterand 
- Diverse locaties (parkeerplaats 
de Beuk te Den Ham, Oranjeplein te 
Vroomshoop, parkeerplaats de 
Klaampe te Westerhaar-Vriezenveen-
sewijk en voor sporthal De Weemelan-
den te Vriezenveen) innemen van 
tijdelijke standplaatsen ten behoeve 
van het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker van mei tot en met 
september 2021 ( verzonden 
ontvangen 16-02-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE45902021

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over de 
reguliere omgevingsvergunningen kunt 
u bezwaar maken. Dat kan alleen als u 
belanghebbende bent. U richt uw 
bezwaarschrift aan het College van 
burgemeester en wethouders. Postbus 
67, 7670 AB Vriezenveen. Houd er 
rekening mee dat u het bezwaarschrift 
binnen zes weken indient. Dat is 
gerekend vanaf de dag na de 
bekendmaking van het besluit en is 
meestal eerder dan de publicatie 
ervan. Op verzoek kunt u de stukken 
digitaal inzien. Voor informatie over 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden 
kunt u bij de medewerkers van Team 
Omgeving terecht. 

Openingstijden
Maandag  08.30 - 17.00 uur
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 19.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Vanwege het coronavirus wijken de openingstijden af. 
Kijk voor informatie op www.twenterand.nl. 

Zorginformatie.punten
Telefoon: (0546) 481 450. Voor vragen 
over wonen, welzijn, zorg en opvoeden kunt 
u terecht bij de Zorginformatie.punten in 
Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en 
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Kijk voor 
de contactgegevens en openingstijden op 
zorgsaamtwenterand.nl/contact.

Klachten/storingsdienst
Voor het doorgeven van technische storingen 
kunt u het klachtenformulier op twenterand.nl 
invullen of bellen met het algemene nummer. 
Buiten openingstijden kunt u voor dringende 
technische zaken bellen met de storingsdienst  
t (0546) 840 850.

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen 

Postadres
Postbus 67,  
7670 AB Vriezenveen
 
t  0546 - 840 840
f  0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl


