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Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

11 t/m 17 april: 
Hartstichting

Collecte: Hartstichting

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.   

Achter de wolken schijnt de zon - Gesien Olthof.

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Hammerweg 46’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 8 april 2021 zes weken 

het volgende ontwerpbestemmings-

plan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied Twenterand PH 

Hammerweg 46’.

De planherziening heeft ten doel om 

ter compensatie van het wegbestem-

men van de detailhandelsbestemming 

en het saneren van het perceel de 

bouw van één woning op het perceel 

Hammerweg 46 te Vroomshoop 

mogelijk te maken. Het identificatie-

nummer van het bestemmingsplan is 

NL.IMRO.1700.202021BPBGPH-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. Het plan is vanaf 8 april 

2021 in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | 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 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Prinsenweg 16’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 8 april 2021 zes  weken 

het volgende ontwerpbestemmings-

plan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied Twenterand PH 

Prinsenweg 16’.

De planherziening heeft ten doel om 

de ter plaatse gevestigde hondenken-

nel te legaliseren. Het identificatie-

nummer van het bestemmingsplan is 

NL.IMRO.1700.202025BPBGPH-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 8 april 

2021 in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | 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

WET GELUIDHINDER

Verzoek hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder voor woning 
Hammerweg 46 te Vroomshoop

In verband met de ontwikkeling van 

een bestemmingsplan voor de bouw 

van een woning aan de Hammerweg 

46 zijn burgemeester en wethouders 

voornemens een hogere geluidbelas-

ting vast te stellen. De woning 

vervangt bestaande bebouwing. 

Alle wegen, met uitzondering van 

wegen waarvoor een maximum 

snelheid van 30 km per uur geldt, 

spoorwegen en industrieterreinen 

hebben wettelijke geluidszones. 

Nieuwe woningen gele-gen binnen 

deze geluidszone moeten in principe 

op zodanige afstand worden 

geprojecteerd dat voldaan wordt aan 

de voorkeursgrenswaarde die de Wet 

geluidhinder daaraan stelt. Uit 

onderzoek is gebleken dat ten gevolge 

van het Krijgerstraat hogere 

geluidsbelastingen dan de voorkeurs-

grenswaarde zullen optreden. 

Burgemeester en wethouders zijn van 

plan om voor deze bouwmogelijkheid 

op grond van art. 82, lid 2 van de Wet 

geluidhinder hogere grenswaarden 

vast te stellen. Het ontwerpbesluit met 

bijbehorende stukken ligt vanaf 8 april 

2021 gedurende 6 weken op afspraak 

ter inzage bij de frontoffice van het 

gemeentehuis te Vriezenveen.

Heeft u zienswijzen tegen het 

ontwerpbesluit, dan kunt u die tot en 

met 19 mei 2021 duidelijk gemoti-

veerd schriftelijk indienen. De 

zienswijzen dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders,  

Postbus 67, 7670 AB  Vriezenveen. 

Indien de behoefte bestaat om de 

bedenkingen mondeling toe te lichten 

dient dit kenbaar gemaakt te worden 

bij de afdeling Ruimte, team 

Omgeving, telefoon (0546) 840 840. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
- Naast zonnekracht 12 in 

Vriezenveen, Het bouwen van een 

bedrijfspand met opslag puinrecycling 

ontvangen 08-03-2021 

zaaknummer 1700ESUITE160912021

- Welkhaak 42, Het plaatsen van een 

overkapping ontvangen 19-03-2021 

zaaknummer 1700ESUITE175382021 

- Schout Doddestraat 

( diverse plekken)  

Kappen van 2 eiken (tegenover nr. 28), 

1 es(nabij telecom mast) en 1 eik 

(nabij Waterschapssloot), 

(ontvangen 26-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187882021)

- Nabij Weitemansweg 4  

Kappen van 1 eik 

( ontvangen 26-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187862021)

- Nabij Oude Hoevenweg 151  

Kappen van 1 eik 

( ontvangen 26-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187732021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | 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: 

Vriezenveen
- De Zuivering ongenummerd, 

naast nr. 30a  

het bouwen van twee bedrijfshallen 

(uiterlijke besluitdatum 16-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE73402021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vroomshoop
- Linderveld West 27 

het deels slopen van een bestaand 

pand en het nieuw bouwen van een 

bedrijfswoning met inwoning 

(verzonden 25-03-2021, 

zaaknummer 590202020)

- Esdoornlaan 49 

het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning 

(verzonden 29-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE29482021)

- Zwolsekanaal 2  

Kappen van 1 conifeer en 1 esdoorn

( verzonden 06-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE162542021)

- Hammerweg 43  

het verbouwen van een vrijstaande 

woning (verzonden 01-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE152732021)

Burgerlijke stand 

Overleden: 
21-03-2021  G van Tebberen-Hekman, 84 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

25-03-2021  G Snijder-ten Napel, 96 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

25-03-2021  J Doldersum, 88 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk
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Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tegenover Oranjestraat 61-63 

Kappen van 1 eik 

( verzonden 06-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE162312021)

Buiten behandeling
Vriezenveen
- Sportlaan 27   

het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 22-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE619642020)

- Johannes Kamphuisstraat 20 en 22 

plaatsen van een carport 

(verzonden 30-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE42012021)

Vroomshoop
- Tweede blokweg 7a  

het bouwen van een opslag loods 

(verzonden 26-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE30092021)

APV

Melding uitweg:
Den Ham
- Lefershoek 18 

Aanleggen van een uitweg 

( ontvangen 29-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE186262021)

Vroomshoop
- Plantsoen 47 

Aanleggen van een uitweg 

( ontvangen 30-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE190092021)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
- Garvesingel 73  

Wijzigen van een bestaande uitweg 

( verzonden 29-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE156612021) 

 

Een tijdelijke standplaats-
vergunning is verleend voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Beeklaan (parkeerplaats) - 

VZV00B8187 

standplaats voor verkoop oliebollen op 

30 en 31 december 2021 

( verzonden 29-03-2021,

 zaaknummer 1700ESUITE56092021)

WET GELUIDHINDER

Verzoek hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder voor Julianastraat 80 
te Vroomshoop.

Er is een verzoek ontvangen voor het 

afwijken van de bestemming Detailhan-

del ten behoeve van het particulier 

bewonen van de woning op het perceel 

Julianastraat 80 te Vroomshoop. 

Burgemeester en wethouders zijn 

voornemens medewerking te verlenen 

aan het verzoek. Daarvoor is het nodig 

dat er een (reguliere) omgevingsver-

gunning wordt verleend voor het 

afwijken van het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan.

De woning ligt binnen de geluidzone 

van de Julianastraat in Vroomshoop. 

Daarom is beoordeeld of het 

geluidniveau van het wegverkeer op de 

gevel van de woning en aanbouwen de 

voorkeurswaarde volgens de Wet 

geluidhinder overschrijdt. Uit een 

onderzoek is gebleken dat deze 

vookeurswaarde overschreden wordt. 

In dergelijke gevallen is het mogelijk 

een hogere grenswaarde voor het 

geluidniveau vast te stellen. Burge-

meester en wethouders zijn hiervoor 

het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders zijn 

voornemens voor de woning met 

aanbouwen op het perceel Juliana-

straat 80 te Vroomshoop een hogere 

grenswaarde vast te stellen. Het 

ontwerpbesluit met bijbehorende 

stukken ligt ter inzage vanaf 8 april 

2021 gedurende 6 weken via 

www.twenterand.nl/digitaalinzien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming van verspreiding | 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.

Een ieder die opmerkingen heeft over 

het ontwerpbesluit kan een zienswijze 

tot en met 19 mei 2021 gemotiveerd 

en schriftelijk indienen. De zienswijze 

dient te worden gericht aan burge-

meester en wethouders, 

maar te worden gezonden aan de 

afdeling Dienstverlening van de sector 

Ruimtelijke Zaken, Postbus 67, 

7670 AB  Vriezenveen.

Indien de behoefte bestaat om de 

zienswijze mondeling toe te lichten 

dient dit kenbaar gemaakt te worden 

bij de afdeling Dienstverlening, 

telefoon (0546)  840 840.

LEEGSTANDWET

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Veenstraat 93  

tijdelijke verhuur van woonruimte in 

een voor de sloop bestemde woning 

(verzonden: 30-3-2021)

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

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
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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


