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Dierenambulance

06 - 537 57 093

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.   

 Langs kanaal Almelo de Haandrik bij Vriezenveen - Harriet Ekkel

Openingstijden Wo, vr en za van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 
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

Milieustraat

22 t/m 27 maart: 
ReumaNederland

Burgerlijke stand 

Geboren:
26-02-2021  Elisabeth, dv H Beverdam en B Docter, Vriezenveen

Overleden: 
25-02-2021  H de Bruin-Kamphuis, 79 jaar, Den Ham

26-02-2021  WA IJssel, 81 jaar, Vriezenveen

02-03-2021  H Wolterink, 90 jaar, Vriezenveen

02-03-2021  H Maathuis-Schutte, 72 jaar, Vriezenveen

02-03-2021  F de Hoop-Paalman, 83 jaar, Vroomshoop

04-03-2021  B Oelen-Vos, 80 jaar, Vroomshoop

04-03-2021  J Alberts, 84 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
01-03-2021  FFM Brink, 23 jaar, Vroomshoop en HM Alberts, 31 jaar, Vroomshoop

01-03-2021  AB Boers, 28 jaar, Den Ham en GJ Veurink, 33 jaar, Den Ham

Milieustraat Goede Vrijdag 2 april gesloten

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Zwembad Vriezenveen’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 18 maart 2021 zes  weken 

het volgende ontwerpbestemmings-

plan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Zwembad Vriezenveen’ 

De planherziening heeft ten doel om 

het bestaande zwembad en op termijn 

de sporthallen te verplaatsen van de 

locatie Schout Doddestraat 11a naar 

één multifunctionele sportaccommo-

datie aan de westkant van de Schout 

Doddestraat,  in het hart van sportpark 

Het Midden en deels gesitueerd op de 

bestaande vijver. Het identificatienum-

mer van het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202104BPVZPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 

digitaal inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 

ontwerpplan is eveneens digitaal in te 

zien via 

www.twenterand.nl/digitaalinzien. Het 

plan is vanaf 18 maart 2021 in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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 
‘Buitengebied, herziening 2005 
PH Janmansweg 1-3’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op  9 maart 2021 

het volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Buitengebied, herziening 2005 PH 

Janmansweg 1-3’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om op het perceel de aanwezige 

agrarische bedrijfswoningen de 

bestemming Wonen toe te kennen, 

een deel van de voormalig agrarische 

bebouwing te slopen, al het aanwezige 

asbest op het perceel te verwijderen 

en de overblijvende voormalige 

bedrijfsgebouwen de bestemming 

Bedrijf ten behoeve van een 

kleinschalig aannemersbedrijf toe te 

kennen. Het identificatienummer van 

het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202023BPBGPH-vas1.

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.

Het plan is vanaf 18 maart 2021 in te 

zien.

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 19 maart 2021 tot en met 29 april 

2021 kan tegen het bestemmingsplan 

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.

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.

Vastgesteld wijzigingsplan artikel 
3.6 Wro ‘Buitengebied Twenterand 
WP Bossinkkamp 4’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat zij op 

9 maart 2021 het volgende bestem-

mingsplan hebben vastgesteld: 

- Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 

Twenterand WP Bossinkkamp 4’

Het wijzigingsplan heeft ten doel om 

de mogelijkheid te creëren om de 

bestaande woning te vervangen door 

een woning ernaast. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202032BPBGWP-vas1.

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.

Het plan is vanaf 18 maart 2021 in 

te zien.

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 19 maart 2021 tot en met 29 april 

2021 kan tegen het bestemmingsplan 

beroep worden ingesteld door:
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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

• belanghebbenden die tijdig hun 

zienswijze bij het college van B&W naar 

voren hebben gebracht;

• belanghebbenden die aantonen dat 

zij redelijkerwijs niet in staat zijn 

geweest overeenkomstig afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht 

tijdig hun zienswijze bij het college van 

B&W naar voren hebben gebracht.

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 beroepstermijn. 

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
Den Ham
- Lindrot 3b 

kappen van een eik, 

zaaknummer 1700ESUITE149852021, 

ontvangen 1-3-2021

Vriezenveen
- Beekdal 18 

realiseren van een aanbouw aan de 

voorzijde van de woning, 

ontvangen 27-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE147062021

- Almeloseweg 51a en 51b 

uitbreiden van een bedrijfshal, 

ontvangen 2-3-2021,

zaaknummer 1700ESUITE152842021

Vroomshoop
- Tonnendijk 113 7681BL 

Vroomshoop, kappen van 

3 Amerikaanse eiken, 2 Berken en 

1 Kastanje, 

ontvangen 26-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE146512021

- Hammerweg 43 

verbouwen van een woning, 

ontvangen 2-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE152732021

- Nabij Helmkruid 25 

(HAM00 K 913 ged.) 

bouwen van een woning,

 ontvangen 3-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE154472021

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Vroomshoop
- Kalkwijk 5 

uitbreiden van het terrein en bedrijfs-

voering, ontvangen 26-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE146342021

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerpbe-

sluit worden ingediend.

Verlenging beslistermijn 
Den Ham
- Boerweg 40  

het vernieuwen van de kap van een 

woning (uiterlijke besluitdatum 

27-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE35412021)

- Daarleseweg tussen 8-10 

bouwen van een woning

 (uiterlijke besluitdatum 02-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE362021)

 

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Rutershoek kavel 40  

het bouwen van de helft van een 

2-onder-1-kap woning 

(verzonden 10-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE613572020)

- Rutershoek kavel 41  

het bouwen van de helft van een 

2-onder-1-kap woning 

(verzonden 10-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE613222020)

Vriezenveen
- Oude Hoevenweg 32  

Kappen van 1 haagbeuk 

(verzonden 10-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE55672021)

Vroomshoop
- Stobbelaan tegenover nr 8 

(sectie G, nr 3843) bouwen van een 

woning (verzonden 10-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE609802020)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tijm ongen. (kavel 23)  

het bouwen van een woning en 

bijgebouw (verzonden 04-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE1542021)

Van rechtswege verleend 

De volgende omgevingsvergunningen 

zijn van rechtswege verleend. Dat is 

omdat binnen de beslistermijn geen 

besluit is genomen:

Vriezenveen
- Westeinde 458  

het al dan niet permanent toestaan van 

een zelfstandige verblijfsrecreatie 

(verzonden 10-03-2021, zaaknummer 

1700ESUITE569962020)

APV

Aanvraag APV-vergunning
Gemeente Twenterand
- Gemeente Twenterand 

collecte Nationaal MS Fonds 2021 

van 28-06-2021 t/m 3-07-2021, 

ontvangen 1-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE133722021

- Gemeente Twenterand 

collectevergunning Nederlandse Maag 

Lever Darm Stichting 21-06-2021 t/m 

26-06-2021, ontvangen 1-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE133762021

Melding uitweg:
Vriezenveen
- De Nachtegaal 54 

realiseren van een in-/uitrit, 

ontvangen 4-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE142032021

Vroomshoop
- Kalkwijk 5 

aanleggen van een inrit met 

ontsluiting aan de Amerikalaan, 

ontvangen 1-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE133002021

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 uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
- Handelsweg 13           

 verbreden van een uitweg 

(verzonden 09-03-20121, 

zaaknummer 1700ESUITE63242021)

 

Een aanwezigheidsvergunning ex. 
Artikel 30 b en c van de Wet op de 
kansspelen is verleend voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 79, 

twee kansspelautomaten voor Café 

Holthuis (verzonden 08-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE75972021). 

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. 


