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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Geen verdere verruiming lockdown 
 

Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.  
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo  
en wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen t/m 26 jaar in 
teamverband toegestaan. 
 
Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4 
personen en op 1,5 meter afstand 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet  
naar het buitenland in de periode 
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

 .
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editie 
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Tweede Kamerverkiezing 2021

twenterand.nl

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Twenteranders, laat uw stem horen

Tweede Kamer-
verkiezing 2021

Beste inwoner van de gemeente Twenterand,

Volgende week zijn er weer verkiezingen. Deze keer voor de 

Tweede kamer. Ik hoop dat u gaat stemmen, want uw stem 

is belangrijk.

Verkiezingen midden in corona-tijd, dat roept natuurlijk 

vragen op. Wat belangrijk is om te weten: er wordt bij de 

verkiezingen rekening gehouden met alle coronaregels. 

Er is alles aan gedaan om het veilig te houden, voor 

iedereen. Daarom duren de verkiezingen deze keer niet één 

dag, maar drie dagen. Zodat niet iedereen op dezelfde dag 

hoeft te stemmen en het dus minder druk is. Als u toch liever 

niet naar een stemlokaal gaat, dan kunt u iemand anders 

vragen voor u te stemmen. En als u ouder bent dan 70 jaar, 

kunt u per post stemmen. 

Stemmen is een recht. Een belangrijk recht. Want ons land is 

ook van u. De leden van de Tweede Kamer doen hun werk 

ook voor u. En door te stemmen, laat u hen weten wat u wilt. 

Uw stem doet er dus echt toe.

Er zijn veel meningen binnen onze democratie. En dat is 

goed, zolang we maar respect hebben voor elkaars mening. 

Welke mening u ook heeft, welke partij u ook kiest: ik moedig 

u aan om te gaan stemmen op 15, 16 of 17 maart. Laat uw 

stem horen. Ons land en onze democratie zijn het waard.

Hans Broekhuizen, burgemeester van Twenterand

Tweede Kamerverkiezing 2021
Hoe kunt u stemmen?

Voordat u naar het stemlokaal gaat
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat 
u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

U kunt ook iemand machtigen om uw 
stem uit te brengen.

• Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw 
stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas 
hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-
bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare 
a�eelding hiervan zijn op een smartphone of 
tablet. 

• Het kan ook via een schri elijk volmacht. U en 
diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een 
formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of 
schri elijk bij uw gemeente aan en levert u voor 
vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
verkiezing ook per brief stemmen.

• Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u 
zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 
of stemmen per brief.

• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met 
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt 
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.

• U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 
12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk 
afgi epunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 
17 maart 21.00 uur.

• Kijk voor een overzicht van de afgi epunten 
op de website van uw gemeente of op 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u mondeling of schri elijk doen tot vrijdag 12 maart om 17:00 uur.  

Uw ID-bewijs. Deze mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw 
stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Stemlokalen zijn 
open op woensdag 
17 maart van 07.30 - 
21.00 uur.

In het stemlokaal gelden de coronamaatregelen:

Houd 1,5 meter 
afstand.  .

Desinfecteer 
uw handen.

Draag een 
mondkapje.

Wat u nodig hebt om te stemmen:

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Vooral voor risicogroepen is in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen 
open op maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30 - 21.00 uur.

15/3 16/3

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw gemeente, 
of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee  u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

17/3

Ik ga naar het stemlokaal Ik ga niet naar het stemlokaal

Afspraak Twentse 
gemeenten: geen paasvuren 
Met alle 14 Twentse gemeenten is afgesproken om geen paasvuren te laten 

opbouwen. Veiligheidsregio Twente gaf het advies om vanwege corona geen grote 

groepen mensen te laten samenkomen bij de paasvuren. Het is op dit moment nog 

niet te zeggen in welke fase de coronacrisis zich met Pasen bevindt. Maar de kans 

is groot dat met veel mensen samenkomen nog niet mogelijk is. Vanwege die 

onzekerheid hebben de 14 Twentse gemeenten afgesproken de paasvuren niet te 

laten doorgaan. 
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Op woensdag 17 maart vindt de Tweede Kamerverkiezing 
plaats. U kunt dan stemmen op de partij die u in de Tweede 
Kamer wenst. Door het coronavirus is het nodig om de 
verkiezingen anders te organiseren dan u gewend bent. 
Op deze manier kan iedereen veilig zijn of haar stem 
uitbrengen.Meer informatie vindt u op de websites 
www.twenterand.nl/verkiezingen en www.elkestemtelt.nl.
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Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten 
(TONK) gemeente 
Twenterand
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatre-

gelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar 

gedeeltelijk uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan 

voorheen en moeite om hun woonkosten te betalen. Deze mensen hebben mogelijk 

recht op de TONK.  

Wat is de TONK?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De gemeente 

Twenterand verstrekt dit geld als uw inkomen gedaald is als gevolg van corona-

maatregelen en u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw huur of 

hypotheeklasten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand 

(Participatiewet).  

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als dit voor u van toepassing is:

• Uw netto inkomen is ten opzichte van januari 2020 gedaald met tenminste 30  

 procent. 

• Dit verlies aan inkomen komt door de coronacrisis.

• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

• Uw huur of hypotheeklasten bedragen tenminste € 430,- per maand (na aftrek  

 van de huurtoeslag en de voorlopige teruggave van de Belastingdienst. 

• U heeft op dit moment minder dan € 5000,- aan beschikbare geldmiddelen.  

 Het gaat hierbij om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw  

 eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. 

Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

TONK als laatste mogelijkheid:
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals 

een toeslag van het UWV? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in 

aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te 

weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de 

TONK-uitkering. 

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? 
Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
Hoe hoog is de TONK-uitkering? Dat hangt af van uw situatie. 

Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

• De hoogte van uw huur of hypotheeklasten.

• Uw inkomen op dit moment en in januari 2020.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
We verstrekken de TONK-uitkering in de periode van januari 2021 tot en met 

juni 2021, dus voor maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. 

U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw 

inkomen nodig heeft. U kunt de TONK-uitkering met terugwerkende kracht 

aanvragen vanaf januari 2021. 

Hoe aanvragen?
Uw kunt TONK aanvragen via het digitale aanvraagformulier op de website 

van de gemeente. 

Dát verdient een lintje!
Aanvragen kan nog tot 1 juni 2021

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen 

ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen mogen best eens 

in het zonnetje worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon 

publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar 

is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of “lintje”. Iedereen mag zo’n 

lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

Hoe draagt u iemand voor? 
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Dan is het verstandig om eerst 

contact op te nemen met Marianne Spenkelink of Marjan Kamp van het bestuurs-

secretariaat van de gemeente Twenterand. Telefoon 0546 – 840 840. Zij kunnen 

in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor 

een Koninklijke onderscheiding. Ook kunnen zij u uitleggen hoe u te werk moet 

gaan. Aanvragen moeten in ieder geval voor 1 juni 2021 bij de gemeente binnen 

zijn. Neem daarom op tijd contact op, zodat u voldoende tijd heeft om de aanvraag 

goed en volledig te kunnen invullen. 

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen
U kunt voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen terecht 

op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.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! 

Milieu-
straat

Mooi Twenterand
Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. 

Hebt u een mooie foto voor deze rubriek? 

Mail die naar communicatie@twenterand.nl.   

Paalzitters - ijsbaan Het Midden Vriezenveen - Arnold Smelt

BekendmakingenVERKIEZINGEN

OPENBARE KENNISGEVING

Verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vervroegd stemmen stembureaus

De burgemeester van Twenterand 

maakt bekend, dat voor de verkiezing 

van de leden van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal in maart 2021 

gebruik zal worden gemaakt van 

stembureaus voor vervroegd stemmen. 

De stembureaus zijn geopend van 

07:30 uur tot 21:00 uur. De telling van 

deze stemmen zal plaatsvinden op 

17 maart 2021 vanaf 8.30 in het 

gemeentehuis.

Vooropening en stemopneming 
briefstembureaus
De burgemeester van Twenterand 

maakt bekend dat voor de aanstaande 

verkiezing van de leden van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal in maart 

2021 er gelegenheid is voor kiezers 

om de vooropening en de telling van 

een briefstembureau waar te nemen. 

De telling van deze stemmen zal 

plaatsvinden op 17 maart 2021 

vanaf 8.30 in het gemeentehuis.

Zie voor informatie www.Twenterand.nl

Identiteitsdocument verplicht om 
te mogen stemmen
U moet naast uw stempas een 

identiteitsbewijs laten zien om te 

mogen stemmen. Zonder identiteitsbe-

wijs mag u niet stemmen. Neem 

daarom een identiteitsbewijs mee (uw 

paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).  

Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 

jaar verlopen zijn. Achter de tekst 

“geldig tot” moet de datum 18 maart 

2016 of een latere datum staan. Is uw 

identiteitsbewijs ouder, of heeft u geen 

identiteitsbewijs, maar wilt u wel graag 

uw stem uitbrengen, vraag dan een 

schriftelijke machtiging aan. Informatie 

hierover kunt u vinden op www.

twenterand.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen
Om overal in de gemeente Twenterand 

te kunnen stemmen heeft u een 

stempas ontvangen. De stempas toont 

aan dat u gerechtigd bent om te 

stemmen. Zonder de stempas kunt u 

uw stem niet uitbrengen. Het is 

daarom van groot belang dat u de 

stempas niet vergeet mee te nemen. 

Mocht u uw stempas niet ontvangen 

hebben of zijn kwijt geraakt, dan kunt 

een vervangende stempas aanvragen.  

Dit is mogelijk tot vrijdag 12 maart 

2021, 17.00 uur bij de afdeling 

Burgerzaken van de woonplaats waar 

u op maandag 1 februari 2021 als 

kiezer bent geregistreerd. 

Informatie hierover kunt u vinden op 

www.twenterand.nl

VERKEERSMAATREGELEN

Inrichten twee parkeerplaatsen 
voor elektrische auto’s
Burgemeester en wethouders van 

gemeente Twenterand hebben 

besloten twee parkeerplaatsen in te 

richten ten behoeve van het laden van 

een elektrische auto.  

 

Om welke locatie gaat het?
De locatie bevindt zich op een rij vrij 

liggende parkeerplaatsen naast het 

perceel Jan de Wittstraat 2 in 

Vriezenveen. Het betreft een 

plantsoentje waar 6 reguliere 

parkeerplaatsen zijn aangelegd. De 

laadpaal zou komen tussen de meest 

noordelijk gelegen parkeerplaats en de 

parkeerplaats die daarnaast ligt. De 

laadpaal zal precies in het midden van 

beide parkeerplaatsen geplaatst 

worden. Op die manier kunnen twee 

elektrische auto’s worden geladen 

want de paal heeft twee aansluitingen. 

Besluit
Wij hebben besloten om:

1.  Twee reguliere parkeerplaatsen van 

de rij gelegen naast het perceel Jan de 

Wittstraat 2 in Vriezenveen zodanig in 

te richten dat deze uitsluitend gebruikt 

kunnen worden voor het laden van 

elektrische auto’s.  

2.  Een verkeersbord RVV E4 

(parkeerplaats) te plaatsen.

3.  Een onderbord te plaatsen voorzien 

van de tekst ‘uitsluitend opladen 

elektrische voertuigen’ en twee 

pijlfiguraties die naar de beide 

parkeerplaatsen verwijzen.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf 11 maart 2021 

ter inzage. Inclusief een foto van de 

gewenste locatie. U kunt de stukken 

inzien in het gemeentehuis, Mani-

tobaplein 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Flierdijk 3 

vergroten van 14 recreatiewoningen, 

ontvangen 25-2-2021, zaaknummer 

1700ESUITE137132021

Vriezenveen
- Ploeg 44 

realiseren van een aanbouw, 

ontvangen 24-2-2021, 

- Westeinde 606 

kappen van een Esdoorn en een Berk, 

ontvangen 25-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE136992021

Vroomshoop
- Julianastraat 80 

betrekken van de winkelvoorziening 

bij de woning, ontvangen 24-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE135642021

- Hammerweg 1a 

kappen van 4 naaldbomen, 

ontvangen 26-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE139482021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 86a 

realiseren van een uitbouw aan 

de woning, 

zaaknummer 1700ESUITE137032021

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.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Schapendijk 6    

uitbreiding woning aan achterzijde, 

erker voorzijde en dakkapellen 

(verzonden 26-02-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE619422020)

- Rotonde Smitstraat/Marleseweg/

Grotestraat herplaatsen lichtmastreclame 

(verzonden 03-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE26882021)
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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

- Smitstraat nabij vluchtheuvel 

rotonde, verplaatsen lichtmastreclame 

(verzonden 03-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE27442021) 

- Rutershoek ongen. kavel 13 en 14 

het bouwen van een twee-onder-één-

kap woning (verzonden 04-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE3952021)

Vriezenveen
- Wierdenseweg 104  

tijdelijk plaatsen van een woonunit ten 

behoeve van de nieuw te bouwen 

woning (verzonden 26-02-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE15672021)

- Tussen Schottenweg en 

Veeneindeweg ( sectie G, nr 82)  

Kappen van 1 eik 

(verzonden 01-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE58952021)

Vroomshoop
- De Kievit 3 

 dakopbouw met 2 dakkappellen 

verzonden 25-02-2021 

zaaknummer  1700ESUITE55332021)

- De Nijverheid ( tegenover 

huisnummer 59)  

Kappen van 1 esdoorn

 ( verzonden 01-03-2021, 

zaaknummer 1700EUITE70532021)

- Twistveenweg 13 

het realiseren van een tijdelijke 

demontabele dubbele vervroegings 

tunnel ten behoeve van een akkerbouw 

bedrijf voor een periode van 5 jaar 

(verzonden 02-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE60532021)

Van rechtswege verleend 
De volgende omgevingsvergunning is 

van rechtswege verleend. Dat is omdat 

binnen de beslistermijn geen besluit is 

genomen:

Vriezenveen
- Naast Nieuwe Daarlerveenseweg 

11, VZV sectie G nr 2887 

Bouwen bedrijfspand, 

(verzonden 03-03-2021 

zaaknummer 1700ESUITE458632020)

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

Een uitweg is geaccepteerd voor:

Vroomshoop
- Bisschopsweg 3a  

aanleggen van een dam/duiker 

ten behoeve van een uitweg 

(verzonden 02-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE64632021)

- Oranjestraat 43  

aanleggen van een uitweg 

(verzonden 02-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE14102021)

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. 

15 t/m 20 maart: 
Amnesty 

International

Collecte

Burgerlijke stand 

Geboren:
21-02-2021  Jelte, zv LJP Meijer en EF Spijksma, Vriezenveen

22-02-2021  Bor, zv MA Kuiper en ER van Sloten, Den Ham

Overleden: 
19-02-2021 HR Kremer-Bosch, 75 jaar, Den Ham

21-02-2021  H van Tebberen, 83 jaar, Vriezenveen

24-02-2021  H Smit, 65 jaar, Vriezenveen

22-02-2021  A Kist-Benjamins, 92 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
23-02-2021  F Schumacher, 32 jaar, Den Ham en NO Lanen, 24 jaar, Den Ham


