
twenterand.nl

Woningcorporatie Mijande Wonen en de huurdersraad hebben met 
de gemeenten Dinkelland en Twenterand afspraken gemaakt over 
de invulling van het woonbeleid. De partijen zetten zich in voor 
aantrekkelijke kernen met gevarieerde wijken en voor betaalbare, 
duurzame en voldoende beschikbare woningen. Deze afspraken helpen 
om de gezamenlijke missie waar te maken. Donderdagavond werden 
de afspraken hierover ondertekend.

De partijen hebben samen een missie opgesteld. Melanie Maatman directeur-

bestuurder Mijande Wonen vertelt: “We staan voor een samenleving waarin 

iedereen een thuis heeft. Daar dragen we met elkaar aan bij door samen te 

werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en 

buurten. 

Met als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om 

te wonen en (samen) te leven op een plek en een manier die bij hen past.” 

Er is nu afgesproken wat de partijen de komende jaren willen bereiken en 

wie waarvoor aan de lat staat.

Doelen bereiken
Elke twee jaar worden de prestatieafspraken concreet gemaakt in een 

uitvoeringsagenda, waarin staat hoe ze de doelen willen bereiken. De 

komende jaren gaat het vooral om de beschikbaarheid en betaalbaarheid 

van woningen, om woningkwaliteit, om duurzaamheid en het sociaal domein. 

Denk hierbij aan voldoende, betaalbare en duurzame woningen en ook aan 

meer groenere tuinen en minder tegels. En bijvoorbeeld aan ondersteuning 

om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Huurdersraad Mijande 

Wonen vertegenwoordigt de huurders in Twenterand en Dinkelland en denkt, 

praat en doet mee bij het maken van de afspraken.

Iedereen een fijne plek
“We willen aantrekkelijke kernen met gevarieerde buurten behouden en 

waar het kan verbeteren. Elke inwoner moet kunnen wonen op een fijne 

plek, waar mensen aandacht hebben voor elkaar en voor hun omgeving”, 

aldus wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand. Collega-

wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland is het ermee eens. 

“Een fijne en passende plek waar aandacht is voor elkaar en ook zeker voor 

mensen die in het alledaagse leven een steuntje in de rug nodig hebben.”
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Prestatieafspraken ondertekend over invulling 
woonbeleid

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Melden Kadavers

Veilig, prettig en betaalbaar wonen

Prestatieafspraken 
ondertekend over 
invulling woonbeleid

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.
Bellen: Tijdens de openingstijden kunt u bellen met de Milieustraat. 
Telefoonnummer: (0546) 840860. Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. 
Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Donderdag 29 juli na 11.15 uur tot en met vrijdag 30 juli 2021 

Geen aanvragen mogelijk 
voor paspoorten en 
identiteitskaarten
Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse Identiteits-

kaart geïntroduceerd.Hierdoor is het vanaf donderdag 29 juli na 11.15 uur 

tot en met vrijdag 30 juli niet mogelijk om een (spoed)paspoort of (spoed)

Nederlandse Identiteitskaart aan te vragen.

Hebt u met urgentie een reisdocument nodig? Dan kunt u een nooddocument 

aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Deze nooddocumenten worden 

onder strikte voorwaarden afgegeven. Voor informatie: www.rijksoverheid.nl.

Donderdag 8 juli vond het eerste verkennende gesprek plaats met de recent opgerichte klankbordgroep, voor de realisatie van hernieuwbare energie 
in Vriezenveen Zuidoost. In de klankbordgroep nemen inwoners uit het gebied en andere geïnteresseerden deel. De eerste bijeenkomst was gericht 
op het informeren over de ontwikkelingen rondom duurzaame energie in Twenterand en het onderling kennismaken. Wethouder Martha van Abbema 
trapte de avond af door te vertellen over besluitvorming en de gezette stappen voor duurzame energie, in regioverband en in de gemeente 
Twenterand zelf. Het vertrouwen is uitgesproken om met elkaar het gebiedsproces te doorlopen. De opwek van duurzame energie en de besparing 
van energie is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand. Het uiteindelijke doel is om de kansen die er op het 
gebied van duurzame energie in Twenterand zijn, vast te leggen in de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. 

Meepraten? Dat kan!
“Zowel het college als de gemeenteraad is van mening dat inwoners goed betrokken moeten worden in het gebiedsproces”, aldus wethouder Van Abbema. 

Om die reden is een klankbordgroep opgericht. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 23 september om 19:30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze 

bijeenkomst gaan we verder in op de behoeften van de klankbordgroepleden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar 

duurzaamdoen@twenterand.nl. Ook inwoners uit de gemeenten Almelo en Tubbergen, die aan de rand van het Twenterandse zoekgebied wonen zijn welkom. 

Op dit moment neemt een inwoner uit de gemeente Tubbergen deel aan de klankbordgroep.

Gebiedsproces Vriezenveen Zuidoost 
De gemeente Twenterand heeft het zoekgebied Vriezenveen Zuidoost aangewezen waar hernieuwbare energie zoals windmolens gerealiseerd kan worden. 

Andere potentiële zoekgebieden bleken in de praktijk niet haalbaar. Dit heeft te maken met wetgeving rondom beschermingsgebieden (Natura 2000, 

Natuurnetwerk Nederland) en laagvliegroutes van defensie. Het aangewezen zoekgebied grenst aan een zoekgebied van de gemeente Almelo en de gemeente 

Tubbergen. Om de samenwerking tussen de verschillende gemeenten te bevorderen heeft de provincie Overijssel twee gebiedsregisseurs aangesteld. 

Onderzoek gezondheidseffecten windmolens
De Raad van State heeft de uitspraak gedaan dat de rijksoverheid eisen moet stellen, gebaseerd op het Europees recht, over onder andere geluid, veiligheid 

en slagschaduw. De gemeente Twenterand heeft in een aangenomen amendement besloten om ook op lokaal niveau een onafhankelijk onderzoek te laten 

uitvoeren naar de gezondheidseffecten van windturbines in het aangewezen zoekgebied. Een onderzoek ‘waarbij minimaal de consequenties van het plaatsen 

van windturbines op diverse hoogtes in beeld worden gebracht alsmede de veilige afstandscriteria’. Er vindt overleg plaats tussen de gemeenten Almelo, 

Tubbergen en Twenterand over hoe dit besluit uit te werken. 

Constructieve klankbordgroepbijeenkomst 
gebiedsproces energieopwek Vriezenveen 
Zuidoost
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VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Twenterand hebben 
besloten om een deel van de 
Schoolstraat, gelegen tussen 
Geerdijk en Vroomshop, tijdelijk af 
te sluiten voor verkeer.

Wij kregen het verzoek van de 

provincie Overijssel om het gedeelte 

van de Schoolstraat tussen huisnum-

mer 17 en Fortwijk tijdelijk af te sluiten 

voor verkeer. Dit naar aanleiding van 

noodzakelijke reparaties aan de 

damwanden van het naastgelegen 

kanaal Almelo de Haandrik. 

Voor herstel van de damwanden is de 

inzet van groot materieel noodzakelijk. 

Dit heeft ook invloed op de bruikbaar-

heid van de naastgelegen weg. Omdat 

er te weinig vrij beschikbare ruimte 

overblijft kan de weg niet gedeeltelijk 

worden afgezet (waardoor verkeer er 

nog langs zou kunnen). Daarom is nu 

gekozen voor volledige afzetting. Er 

wordt een omleidingsroute ingesteld. 

Eén en ander gebeurt con-form de bij 

dit besluit behorende tekeningen. 

Omwonenden zijn inmiddels geïnfor-

meerd. 

Uitvoering
De weg wordt afgezet middels hekken 

en bebording. De omleidingsroute 

wordt aangegeven middels bebording. 

Naar verwachting zullen de werkzaam-

heden tot eind oktober 2021 duren.

   

Besluit
Wij hebben besloten om:

•  Over te gaan tot het plaatsen van 

bebording om een deel van de 

Schoolstraat tijdelijk af te afsluiten 

voor de duur van de werkzaamhe-

den aan de damwanden van het 

naastgelegen kanaal Almelo de 

Haandrik. Eén en ander conform de 

bij dit besluit behorende tekeningen.

•  Een afschrift van dit besluit te 

sturen aan GS van provincie 

Overijssel. 

• Het besluit, algemeen bekend te 

maken en te wijzen op de 

rechtsbeschermingsmogelijkheden 

op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 21 juli 

2021 ter inzage. U kunt de stukken 

inzien in het gemeentehuis, Manitobap-

lein 1 in Vriezenveen. Dit kan tijdens 

openingstijden. 

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuurs-

recht kunnen belanghebbenden binnen 

6 weken na de dag waarop het besluit 

is bekend gemaakt hiertegen een 

bezwaarschrift  indienen bij het college 

van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Twenterand, postbus 67, 

7670 AB Vriezenveen.

Het bezwaarschrift moet zijn onderte-

kend en moet tenminste bevatten de 

naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een aanduiding van het 

besluit waartegen het bezwaar zich 

richt en de gronden (motivering) van 

het bezwaar.   

 

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Zwembad Vriezenveen’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 6 juli 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

-Bestemmingsplan ‘Zwembad 
Vriezenveen’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om het bestaande zwembad en op 

termijn de sporthallen te verplaatsen 

van de locatie Schout Doddestraat 11a 

naar één multifunctionele sportaccom-

modatie aan de westkant van de 

Schout Doddestraat,  in het hart van 

sportpark Het Midden en deels 

gesitueerd op de bestaande vijver. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202104BPVZPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 

bij de vaststelling van het plan enkele 

wijzigingen aangebracht.  In de bij het 

raadsbesluit behorende ‘zienswijzenno-

ta bestemmingsplan Zwembad Vriezen-

veen’ zijn de wijzigingen ten opzichte 

van het ontwerpbestemmingsplan 

opgenomen.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 22 juli 2021.

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.

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 vrijdag 23 juli 2021 tot en met 

donderdag 2 september 2021 kunnen 

belanghebbenden tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Verder 

kunnen ook niet-belanghebbenden die 

bij het ontwerpbestemmingsplan hun 

zienswijzen kenbaar hebben gemaakt 

tegen het bestemmingsplan beroep 

instellen. Het beroep moet schriftelijk 

worden ingediend bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak 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.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Wilhelminastraat 
2-4’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 6 juli 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

-‘Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Wilhelminastraat 
2-4’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om een discrepantie tussen de 

analoge en digitale verbeelding te 

herstellen. Het identificatienummer 

van het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202105BPVHPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 22 juli 2021

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.

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 vrijdag 23 juli 2021 tot en met 

donderdag 2 september 2021 kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen.

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
-Kooiweg 3 

bouwen van een ligboxenstal 

(ontvangen op 05-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE356942021)

-Kooiweg 6a 

bouwen van een schuur ter vervanging 

van de oude en het plaatsen van 

zonnepanelen op de nieuwe schuur 

(ontvangen op 05-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE361542021)

Vriezenveen
- Karel Schaapstraat 9  

realiseren van een kap op de garage 

(ontvangen op 02-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE346482021)

-Schout Doddestraat 46a 

bouwen van een zwembad

(ontvangen op 12-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE363112021)

- Oude Hoevenweg 16 a  

Kappen van een eik 

(ontvangen 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE363102021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Nabij Zwembadlaan 7 

aanleggen van een bikepark en 

plaatsen van een reclamebord 

(ontvangen op 06-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE351922021)

Geerdijk
- Schoolstraat 32  

kappen van een treurwilg 

(ontvangen 14-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE365442021)

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
Op de volgende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van 

toepassing is:

Vriezenveen
- Oude Hoevenweg 16a  

kappen van een eik 

(ontvangen 11-7-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE363102021)

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 

Volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, is besloten de 

beslistermijn te verlengen met 

maximaal zes weken. Dat geldt voor de 

volgende aanvragen: 

Den Ham
- Nienenhoek 22 en 24   

verbouwen en uitbreiden van een 

woning (uiterlijke besluitdatum 

25-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE272932021)

- Voorveldsweg 2    

renoveren van dak en gevels en het 

vervangen van dakkapellen en kozijnen 

(uiterlijke besluitdatum 24-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE232702021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
- De Zuivering 2 t/m 2n  

het aanleggen van bestrating 

(verzonden 14-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE274362021)

- Oosteinde 198   

bouwen van een garage en het tijdelijk 

plaatsen van een mantelzorgunit 

(verzonden 14-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE262982021)

-Westeinde 98   

bouwen van een woonhuis 

(verzonden 12-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE230992021)

-Verzetstraat 102 

bouwen van een nieuwe paarden/

veestal tvv bestaande

(verzonden 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE615702020)

- Garvesingel 296  

plaatsen dakkapel 

(verzonden 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE282152021)

Tijdelijke vergunning
Vriezenveen
- Westeinde 98   

het tijdelijk plaatsen van een woonunit 

(verzonden 12-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE231162021)

Geweigerde omgevings-
vergunningen
Vriezenveen
-Westeinde 535   

het verplaatsen van een 

antennemast (verzonden 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE157822021)

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. 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren
01-07-2021  Anna, dv M de Groot en MJ Vos, Vriezenveen

Overleden
05-07-2021  D Dubbink-Tuller, 86 jaar, Vriezenveen

06-07-2021  GJ Jonker, 86 jaar, Vriezenveen

07-07-2021  Jenia Kasaga, 59 jaar, Vriezenveen

05-07-2021  MH de Boer, 81 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

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.   

Het haantje is gevlogen’ - 
John Stokvis
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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

APV

Aanvraag APV-vergunning:
Den Ham
-Ruiterpad 3 en omgeving 

Organiseren van Eventing Bosruiters op 

04-09-2021 (ingekomen 05-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE348452021). 

- Kempersgoren 15  Aanvraag voor het 

wijzigen van de oprit 

(ingekomen 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE363162021)

Vriezenveen 
- Hammerweg 120 

Aanvraag voor het wijzigen van de oprit 

(ingekomen 09-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE359052021).

 Vroomshoop
- De Eikelaars  

Organiseren van Streetwise op 

02-09-2021 (ingekomen 08-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE356212021). 

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet:
Vriezenveen
- Schout Doddestraat 13  

Aanvraag voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank op 

29-10-2021 t.b.v. Twentse After 

Summer Party, incl. Young Breeders 

Challenge en after party 

(ontvangen 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE365512021).

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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
-Oosteinde 373   

melden van et wijzigen van de 

kantoorruimte (ontvangen 26-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE364952021)

Vroomshoop
- Vriezenveenseweg 44  

melden van een bedrijf voor het 

samenstellen en assembleren van 

recreatie- en mantelzorgwoningen 

(ontvangen 07-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE363632021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Garstakkers 4 en 6  

melden van het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw 

(1700ESUITE362922021,

 ontvangen 19-03-2021)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vroomshoop
- Amerikalaan bij 32  

lozen van bemalingswater voor de 

aanleg van 2 rioolputten 

(1700ESUITE252182021, 

ontvangen 5-5-2021)

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.


