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Met uw landschapsfoto in de krant

Schitter in de rubriek Mooi Twenterand!
Inmiddels is het een beproefd recept: de rubriek Mooi Twenterand op de gemeentelijke pagina in deze krant.  

Wekelijks plaatsen we een mooie foto van een plek ergens in onze mooie gemeente. Dat kan van alles zijn. Een fraaie 

zonsondergang aan de glooiende rand van Den Ham, een drukbevaren kanaal met plezierjachten in Vroomshoop of  

een sprong reeën in de ochtendmist van een ontwakend Engbertsdijksvenen.

Misschien maakt u ook wel eens zulke mooie foto’s? Met uw digitale spiegelreflexcamera of gewoon met uw mobieltje? 

Tijdens een zondagmiddagwandeling met het gezin, een doordeweeks hardlooprondje met de hond of zo maar langs de  

kant van de weg? Heeft u een goed oog voor de schitterende plekken in onze gemeente? Stuur ons dan uw foto digitaal  

en misschien schittert u de komende periode dan wel in Mooi Twenterand. U kunt uw foto mailen naar  

communicatie@twenterand.nl. Zet u er wel even uw naam en woonplaats bij, dan kunnen we de foto plaatsen met 

naamsvermelding. Oh ja, en ook graag waar de foto is gemaakt. 

Ook in 2021 organiseert de gemeente Twenterand, samen met de 
gemeente Dinkelland, Mijande Wonen en de Huurdersraad, de Beste Buur 
Bokaal. Alle inwoners van Dinkelland en Twenterand kunnen een 
buurman of buurvrouw nomineren voor deze bijzondere award. De Beste 
Buur Bokaal is een prijs voor een buur die het verdient om eens in het 
zonnetje gezet te worden. Heeft u geweldige buren? Nomineer ze dan nu!

Alle inwoners uit Dinkelland en Twenterand komen in aanmerking voor de  

Beste Buur Bokaal 2021. Wel moet iemand worden voorgedragen door iemand 

anders. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. Per gemeente is er 

een jury die de inzendingen beoordeelt. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van 

de woningcorporatie, de huurdersorganisatie en de gemeente. De uitreiking vindt 

ieder jaar plaats op Burendag. Dit jaar is dat zaterdag 25 september. Tijdens een 

feestelijke uitreiking ontvangen de beste buren een mooie bokaal en een leuke 

prijs. Nomineren kan tot en met 15 augustus 2021. 

Melden kadavers
Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social mediaDierenambulance

06 - 537 57 093

Nomineer uw leukste buren!

Beste Buur Bokaal 2021

Burgerlijke stand 

Overleden

23-07-2021 AA ter Halle-von Piekartz, 98 jaar, Vriezenveen

24-07-2021 RF de Jong-Tijhof, 56 jaar, Vriezenveen

23-07-2021 C van ’t Ende-Sok, 92 jaar, Vroomshoop

25-07-2021 PME Janse, 55 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.  

Bloeiende berm aan de Geerdijk 
Joyce Maat-Folbert   

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 tot 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag van  
9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Bellen: Tijdens de openings- 
tijden kunt u bellen met de Milieustraat. Telefoonnummer: (0546) 840 860.  
Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat



OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
- Engelsstraat 63 

Het realiseren van een aanbouw aan 

de woning (ontvangen 03-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE396342021)

- Naast De Watergang 16 

Het plaatsen van een schotelantenne 

(ontvangen 29-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE392562021)

- Oosteinde 3 

Het realiseren van een mantelzorg- 

woning (ontvangen 03-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE- 

396372021)

- Wetering 92 

Bouwen van een dakterras  

(ontvangen 31-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE393742021)

Vroomshoop
- Hammerdijk 4 

Bouwen van een schuur (ontvangen 

31-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE393522021)

- Vingerhoedskruid 25

Plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

16-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE375162021)

Wilt u de stukken inzien?
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 terinzageleg-

ging. 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: 

Den Ham
- Bossinkkamp 4 

Realiseren tijdelijke woonunit (uiterste 

beslisdatum 18 september 2021, 

zaaknummer 1700ESUITE314922021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen.

VERLEENDE  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Reguliere procedure 
Den Ham
- Geerdijk 36b 

Bouwen toiletgebouw (verzonden  

30 juli 2021, zaaknummer  

1700ESUITE328572021)

- Wigboldinck 9 

Plaatsen van een kapconstructie op  

de bestaande berging (verzonden 

03-08-2021, zaaknummer  

1700ESUITE353022021)

- Bossinkkamp 4 

Realiseren tijdelijke woonunit 

(verzonden 04-08-202, zaaknummer  

1700ESUITE314922021)

Vriezenveen
- De Putter 77  

Uitbreiden van een berging en het 

verplaatsen van een carport 

(verzonden 3 augustus 2021, 

zaaknummer 1700ESUITE296502021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Laurier 2 

Bouwen van een woning (verzonden  

2 augustus 2021, zaaknummer 

1700ESUITE335052021)

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
Vriezenveen
• De Watergang 3 

Starten van een glutenvrije bakkerij 

(ontvangen op 22-04-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE389732021)

• Bedrijfsweg 86 - Starten van een 

bedrijf voor het leggen van kabels 

(ontvangen op 11-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE391422021)

Vroomshoop
• De Sluis 28 

Starten van een bedrijf voor het lakken 

en repareren van auto’s (ontvangen  

op 08-06-2021, zaaknummer  

1700ESUITE370542021)

• De Sluis 25 

Uitbreiding van een transformator- 

station (ontvangen op 07-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE397422021)

Wilt u de stukken inzien?
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.  

Bekendmakingen

Openingstijden
Maandag  8.30 - 17.00 uur
Dinsdag  8.30 - 17.00 uur
Woensdag  8.30 - 17.00 uur
Donderdag  8.30 - 19.30 uur
Vrijdag  8.30 - 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
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