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Raadsvergadering 
20 april 2021
Op dinsdag 20 april 2021 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Vriezenveen. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanwege de maat
regelen rond het coronavirus is geen publiek toegestaan. U kunt de 
bijeenkomst bekijken via Delta TV of de website van de gemeente.

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. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via 

www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met de griffie. 

Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de gemeenteraad kunt 

u bij hen terecht. 

 

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

19 t/m 24 april: 
Nationaal Fonds 

Kinderhulp

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 09.00-12.00en van 13.00-16.00 uur). De Milieustraat zit aan de Aziëlaan 14 in 
Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

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.   

 Lateraalkanaal Vriezenveen  Harriet Ekkel

Burgerlijke stand 

Geboren:
29-03-2021  Evi Janne, dv J. Bolier en EBJ van ’t Spijker, Vriezenveen

Overleden: 
30-03-2021  GD Valk, 86 jaar, Den Ham

31-03-2021  M Nieuwlaar, 90 jaar, Den Ham

30-03-2021  A Braakman, 74 jaar, Vroomshoop

30-03-2021  HJ Krikken, 84 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Raadsvergadering 20 april 2021

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Lefershoek 18  

het bouwen van een carport met 

inpandig schuurtje 

(ontvangen 31-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE190722021)

- Weelinckbroek 15 

aanbouw aan een woning 

(ontvangen 25-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187952021)

- Rutershoek kavel 16 het bouwen 

van een vrijstaande woning 

(ontvangen 20-03-2021,

zaaknummer 1700ESUITE175672021)

- Achter Russenweg 12 

(HAM00N1794)  

bouwen van een woning met een 

vrijstaande schuur 

(ontvangen 24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE180522021)

- Nabij Hammerdijk 18 

Kappen van 1 esdoorn  

(ontvangen 06-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE196922021)

- Ruiterpad 2  

Verzoek om te bouwen in het 

grondwaterbeschermingsgebied 

(ontvangen 06-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE199312021)

- Brink 7-8  

Verzoek handelen in strijd met de 

regels van RO i.v.m. realiseren extra 

inpandig appartement 

(ontvangen 07-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE200322021)

Vriezenveen
- Naast schoolstraat 5  

bouw vrijstaand woonhuis 

(ontvangen 26-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE188382021)

- Naast de Watergang 3  

plaatsing van een tijdelijke tent bij de 

glutenvrije bakkerij (24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187202021)

- Verzetstraat 7    

wijzigen en/of vervangen reclame 

(logomerken) aan de luifel 

(ontvangen 06-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE196342)

- Westeinde 516   

bouwen van een nieuwe schuur 

(ontvangen 07-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE200732021)

Geerdijk
- Geerdijk 29 

Kappen van 1 kastanje 

(ontvangen 01-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE193632021)

Vroomshoop
- Naast helmkruid 26   

nieuwbouw vrijstaande woning 

(ontvangen 25-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE183542021)

- Naast kruidenlaan 2  

bouwen van een 2 onder 1 kap woning 

(ontvangen 23-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE180472021)

WesterhaarVriezenveensewijk
- Borggrevestraat 36  

bouw carport (ontvangen 02-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE194742021)

- Webbinkstraat 65  

Kappen  van 1 den en 1 kastanje 

( ontvangen 06-04-2021,

zaaknummer 1700ESUITE197922021)

- Sibculoseweg 89  

slopen bestaande schuren, legalisatie 

bestaande schuur en nieuwbouw 

paardenstal (ontvangen 24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE189912021)

Bruinehaar
- VZVC3333 (hardenbergerweg)  

aanleg en verbreding wandelpaden 

De Koele (ontvangen 30-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE189962021)

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.

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
- Oosteinde 373  

uitbreiden kantoor 

(verzonden 01-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE60802021)

- Schout Doddestraat 1-7,

 Derk Smoesstraat 2-8 

bouwen van 8 woningen 

(verzonden 07-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE612812020) 

Vroomshoop
- Julianastraat 80  

betrekken van winkelruimte bij de 

woning (verzonden 07-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE135642021)

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 

- Hammerdijk 18  

verbreden van een dam 

( verzonden 07-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE166562021)

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. 

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vroomshoop
- De Sluis 19  

melden van een bouwbedrijf met lichte 

timmerwerkzaamheden 

(1700ESUITE201662021, 

ontvangen 20-01-2021)

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. 

WET GELUIDHINDER

Verzoek hogere grenswaarde Wet 

geluidhinder voor Julianastraat 80 te 

Vroomshoop.

Er is een verzoek ontvangen om in 

afwijking van de huidige detailhandels-

bestemming een burgerwoning 

mogelijk te maken op het perceel 

Julianastraat 80 te Vroomshoop.
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 Burgemeester en wethouders zijn 

voornemens medewerking te verlenen 

aan het verzoek. Daarvoor is het nodig 

dat er een omgevingsvergunning wordt 

verleend voor afwijken van het 

bestemmingsplan.

De betreffende woning ligt binnen de 

geluidzone van de Julianastraat. 

Daarom is beoordeeld of het 

geluidniveau van het wegverkeer op 

de gevel van de woning de voorkeurs-

waarde volgens de Wet geluidhinder 

overschrijdt. Uit een onderzoek is 

gebleken dat deze voorkeurswaarde 

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 hebben 

besloten voor de woning op het 

perceel Julianastraat 80 te 

Vroomshoop een hogere grenswaarde 

vast te stellen. Het besluit met 

bijbehorende stukken ligt ter inzage 

vanaf 15 april 2021 gedurende 6 

weken via www.twenterand.nl/

digitaalinzien.

Tijdelijke maatregel ter voorko
ming van verspreiding | COVID19
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. 

Bezwaar maken?
Tegen het genomen besluit vaststelling 

hogere grenswaarde 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. 

Houdt er rekening mee dat u het 

bezwaarschrift binnen 6 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 in de stukken 

digitaal inzien. Voor informatie over 

bezwaar- en beroepsmogelijkheden 

kunt u bij de medewerkers van Team 

Omgeving terecht.

LEEGSTANDWET

WesterhaarVriezenveensewijk:
- Veenstraat 93  

tijdelijke verhuur van woonruimte in 

een voor de sloop bestemde woning 

(verzonden: 30-3-2021)

14-04-2021

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


