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Mileustraat vanaf 12 mei 
op woensdagen in middag en avond open

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 tot 20.00 uur. 
Vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur 
en van 13.00 - 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 vanaf 12 mei 
op woensdagen in middag 
en avond open
De Milieustraat is vanaf 12 mei op woensdagen geopend van 13.00 tot 20.00 uur. 

Vanaf dan is de Milieustraat op woensdagen in de ochtend niet meer open. 

De wijzing van de openingstijden is een besluit van de gemeenteraad.

Nieuwe openingstijden vanaf 12 mei
De nieuwe openingstijden van de milieustraat vanaf 12 mei zijn:

• Woensdag van 13.00 – 20.00 uur

• Vrijdag en zaterdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur

Tot 12 mei is de milieustraat nog open op woensdag, vrijdag en zaterdag 

van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

Contactgegevens
Aziëlaan 14

7681 NC Vroomshoop-Oost

Telefoon (0546) 840 860. Bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag.

Extra raadsvergadering 
18 mei 2021
Op dinsdag 18 mei 2021 is er een extra raadsvergadering. Deze vergadering staat 

vooral in het teken van de onderwerpen Liquidatieplan Soweco groep en 

Inrichtingsplan nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO). De vorige raadsvergadering 

zijn deze onderwerpen van de agenda afgevoerd en verdaagd naar deze extra 

raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanwege de maatregelen 

rondom het coronavirus is geen publiek toegestaan. U kunt de raadsvergadering 

bekijken op Delta TV of de website van de gemeente via www.twenterand.nl/

uitzendingvergaderingen.

Raadsdebatten 
18 en 19 mei 2021
Op 18 en 19 mei staan de raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. 

Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen en beginnen direct na de extra 

raadsvergadering van 18 mei. Agendapunten die op 18 mei niet voor 23.00 uur 

zijn afgerond, worden behandeld op 19 mei 2021 (vanaf 19.30 uur). Vanwege 

de maatregelen rond het coronavirus zijn de raadsdebatten 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 18 mei 12.00 uur contact opnemen 

met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

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.

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. 

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.   

Linderbeek Den Ham - Jolein Veneberg Burgerlijke stand 

Geboren:
20-04-2021  Twan Hidde, zv I Hekkelman en AR Wessels, Vriezenveen

20-04-2021  Rosalia Lidwina Manuela, dv RI Figaroa en V Riesthuis, 

    Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden: 
16-04-2021  A Jaspers Faijer-Folbert, 78 jaar, Vriezenveen

21-04-2021  H Kamermans-de Lange, 82 jaar, Vriezenveen

21-04-2021  AAJ van Daal, 74 jaar, Vriezenveen

17-04-2021  J van Nuil, 85 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

19-04-2021  E Lensen-Bruinsma, 82 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093
17 t/m 22 mei: 

Longfonds
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Nienenhoek 1  

Kappen van 1 es 

( ontvangen 25-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE231982021)

Vroomshoop – Geerdijk
- Kanaal Almelo – De Haandrik 

HAM00 K 69 en HAM00 H 227 

vervangen van de oeverconstructie 

traject 7 (ontvangen 20-4-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE224602021)

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 
Vriezenveen
- Beekdal 18  

het realiseren van een aanbouw aan 

de voorzijde van de woning 

(zaaknummer 1700ESUITE147062021, 

uiterlijke besluitdatum 02-06-2021)

Vroomshoop
- Hammerweg 75  

aanleg kabouterroute 

(zaaknummer 1700ESUITE162682021, 

uiterlijke besluitdatum 16-06-2021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tussen Tijm 25 en 43 

bouwen 8 seniorenwoningen 

2 onder 1 kap 

(zaaknummer 1700ESUITE4762021, 

uiterlijke besluitdatum 9 juni 2021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Flierdijk 3  

vergroten van 14 recreatiewoningen 

zaaknummer 1700ESUITE137132021 

( verzonden 26 april 2021)

Vriezenveen
- Schout Doddestraat 

( diverse plekken)  

Kappen van 2 eiken (tegenover nr. 28), 

1 es(nabij telecom mast) en 1 eik 

(nabij Waterschapssloot), 

(verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187882021)

- Nabij Weitemansweg 4  

Kappen van 1 eik 

( verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187862021)

- Nabij Oude Hoevenweg 151  

Kappen van 1 eik 

( verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE187732021)

- Verzetstraat 104b 

bouwen kelder onder bijgebouw 

(verzonden 29-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE167082021)

Geerdijk
- Geerdijk 29 

Kappen van 1 kastanje 

(verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE193632021

Vroomshoop
- Hammerdijk 18  

Kappen van 1 esdoorn 

(verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE167112021)

- Stobbelaan ( langs rijbaan en 

voetpad) kappen van 5 lindebomen 

( verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163492021)

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
- Plantsoen 47  

Aanleggen van een uitweg 

( verzonden 28-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE190092021)

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

De provincie Overijssel heeft bij de gemeente Twenterand een aanvraag 
ingediend voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De Provincie wil 
namelijk, binnen het tracé ter hoogte van de Schoolstraat – Fortwijk, de 
damwanden van het Kanaal Almelo – De Haandrik vervangen. De aanleiding 
daarvoor is dat uit onderzoek van de provincie is gebleken dat de huidige staat 
van deze damwanden dermate slecht is dat verder uitstel van de vervanging niet 
verantwoord is. Dit is natuurlijk erg vervelend. Wij hadden het liefst geen 
werkzaamheden in het gebied gezien. Echter, vanwege de hoge noodzaak van 
deze werkzaamheden nemen wij deze vergunningsaanvraag wel in behandeling. 
Wij gaan de aanvraag met de kennis van nu (over de risico’s) beoordelen.

De gemeente Twenterand heeft aan een extern deskundig bedrijf opdracht 
verstrekt om de aanvraag en bijbehorende stukken te beoordelen en te toetsen 
aan de voorwaarden. De beoordeling en de toetsresultaten worden in een 
advies rapport vastgelegd. Het adviesrapport is de basis voor de beslissing op 
de aanvraag.

Wat zegt de wet over dit soort vergunningsaanvragen?
De gevraagde omgevingsvergunning is gebaseerd op de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
In deze wet staan ook de taken en verantwoordelijkheden voor gemeentes 
beschreven. De gemeente Twenterand is verplicht om deze wet toe te passen 
bij elke aanvraag. 

Dit houdt het volgende in: 
• De aanvraag moet door de gemeente Twenterand in behandeling worden  
 genomen. Er is geen vrije keus.
• Bij de beoordeling van de aanvraag hebben we als gemeente slechts  
 beperkte mogelijkheden om de omgevingsvergunning te weigeren. 
• Als aan alle vergunningsvoorwaarden is voldaan, zal de omgevings   
 vergunning verleend moeten worden. Dat draagt de wet ons op. 

Wanneer wordt er beslist over de vergunningsaanvraag? 
In principe binnen 8 weken, tenzij de beslistermijn wordt opgeschort omdat 
er meer gegevens nodig zijn of omdat de aanvraag complex is. 

Op welke manier spelen de huidige problemen een rol bij het 
beoordelen van de aanvraag? 
Zodanig dat externe expertise ingehuurd moet worden om te beoordelen of de 
bouwwerkzaamheden passend zijn bij de bestaande problematiek. Denk daarbij 
aan de processen in de bodem in relatie tot het kanaal, het waterpeil, etc.

Mag ik als bewoner ook iets zeggen over deze aanvraag? 
Na publicatie van de aanvraag mogen er binnen 1 week zienswijzen worden 
ingediend.  

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

Ik heb vragen over deze vergunningsaanvraag, bij wie kan ik die 
stellen? 
U kunt vragen stellen over deze vergunningsaanvraag bij een medewerker van 
de afdeling vergunningen, Bouw. 
Neem hiervoor contact op het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(0546) 840 840

Hoe gaat de gemeente om met de vergunningsaanvraag oeverwerkzaamheden

Gemeentehuis gesloten op 13 en 14 mei 
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag en op vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten. Openingstijden of informatie over het maken van een afspraak vindt u op www.twenterand.nl.  


