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Meneer en mevrouw Pierik uit Vroomshoop stapten op 1 september 1961 
in Den Ham in het huwelijksbootje. Burgemeester Hans Broekhuizen ging 
op de kop af zestig jaar later bij dit diamanten bruidspaar op bezoek om 
ze de welgemeende felicitaties van het gemeentebestuur over te 
brengen.

Ze ontmoeten elkaar in de jaren vijftig in Vroomshoop. De Hammerweg, die 

dienst deed als winkelstraat, oefende in die tijd een welhaast onwaarschijnlijke 

aantrekkingskracht uit op de plaatselijke jeugd. “In het weekend was er verder 

weinig te doen”, vertelt mevrouw Pierik aan de telefoon. Ze weet nog goed hoe 

zij en haar echtgenoot elkaar tegenkwamen. “Daar kwam gewoon veel jong 

volk. Jongens en meiden troffen elkaar daar. Zo kwamen wij mekaar ook 

tegen.”

Apentrots
Zij werkte in die jaren in de roemruchte Vroomshoopse speelgoedfabriek sio. 

Dat stond voor Speelgoed Industrie Overijssel, al werd de bedrijfsnaam met 

kleine letters geschreven. Veel Vroomshopers werkten daar vanaf de oprichting 

in 1938. Manlief verdiende de kost even verderop aan het Linderflier bij ‘de 

draadfabriek’. Samen mochten ze drie kinderen krijgen: twee dochters en een 

zoon. Ze werden grootouders van vier prachtige kleinkinderen en de familie 

werd zelf al uitgebreid met twee achterkleinkinderen. “En het derde achter-

kleinkind is al op komst”, klinkt het apentrots uit de luidspreker van de 

telefoon.

Geven en nemen
Wat het geheim is van hun huwelijk? Even is het stil aan de telefoon. Maar dan 

klinkt het resoluut. “Ach meneer, tegenwoordig gaan de mensen zó uit mekaar. 

Ze moeten wat verdraagzamer wezen naar elkaar toe. Zo hebben wij het wél 

altijd gedaan samen. Het is geven en nemen. Het is de kunst niet altijd gelijk te 

willen hebben.” Dan hou je het dus zo maar zestig jaar vol. En dat jubileum 

wordt met de familie nog feestelijk luister bijgezet bij De Zandstuve. 

“Dat wordt heel gezellig”, besluit mevrouw Pierik vol goede zin.

Week van het Lezen en Schrijven

Wethouder Paters 
leest voor op basisschool 
De Regenboog
Afgelopen maandag las wethouder Mark Paters tijdens de week van het 
Lezen en Schrijven voor op basisschool De Regenboog in Vriezenveen. 
Samen met een bibliotheekmedewerker en de leerlingen van groep 1 en 2 
las hij uit het prentenboek ‘Max en de Maximonsters’. “Het is belangrijk 
zo vroeg mogelijk kennis te maken met taal”, zegt de wethouder. 
“Daarom is ook in de kleutergroepen veel aandacht voor het verminderen 
en voorkomen van taalachterstanden.”

Tijdens de Week van het Lezen en Schrijven (6 tot en met 12 september) 

hebben allerlei organisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen 

van laaggeletterdheid in Nederland. In Nederland loopt bijna 14 procent van 

alle kinderen het risico op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te 

vallen. Om laaggeletterdheid te voorkomen bij kinderen, is het belangrijk ze al 

op jonge leeftijd te stimuleren en ouders hierop te wijzen. Tijdens de Week van 

het Lezen en Schrijven is voor jong en oud een weekprogramma samengesteld.
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We zijn op de goede weg als het gaat 
om biodiversiteit

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
Collecte

13 t/m 18 september: 
Prinses Beatrix 

Spierfonds

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Aanbestedingen verbouw gemeentehuis
De gemeente Twenterand wil in het komende jaar het gemeentehuis verbouwen. Het gaat dan om 
• Het vernieuwen/verduurzamen van de “oude” achtergevel van het gemeentehuis, 
• het verduurzamen en het toekomstgericht herinrichten van het gemeentehuis en
• het gasloos maken van het gemeentehuis.

De gemeente zoekt naar een bouwkundig aannemer, een architect en een installatieadviseur die dat kunnen 
doen en kunnen voorbereiden en begint daarom in oktober met de aanbesteding van die werkzaamheden. 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij de gemeente.

Gemeenten kunnen voor veel werkzaamheden waarvoor een bedrijf moet worden ingehuurd niet zo maar een bedrijf 

kiezen. Dat moet via een zogeheten aanbesteding. Bij zo’n aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit geval dus de 

gemeente) bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes 

staat onder meer welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Maar ook andere facetten kunnen een 

rol spelen bij het gunnen van de opdracht. 

Tot 21 september aanmelden 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich uiterlijk tot en met 21 september aanmelden om mee te kunnen doen 

aan de aanbesteding. Met de inschrijvers die de opdrachten krijgen, worden aannemingsovereenkomsten gesloten.  

Meer informatie over de aanbestedingsprocedures staat op www.twenterand.nl.

Wethouders Paters leest leerlingen van groep 1 en 2 voor uit het prentenboek 
‘Max en de Maximonsters’.

Het geheim van een goed huwelijk

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 openings-
tijden kunt u bellen met de 
Milieustraat. Telefoonnummer: 
(0546) 840860. 
Adres: Aziëlaan 14, 
Vroomshoop-Oost. 

Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat
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Wethouder Van Abbema over KNNV-schouw zonnepark

“We zijn op de goede weg als 
het gaat om biodiversiteit”
Aan de zuidelijke rand van Vriezenveen ligt sinds vorig jaar Zonnepark 
Oosterweilanden. Een zonnepark dat met een prima jaaropbrengst van 
ruim 11 megawatt ruimschoots aan de verwachtingen voldoet en 
belangrijk is voor het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsambi-
ties. Er is veel aandacht besteed aan biodiversiteit. Op verzoek van de 
gemeente, die enig aandeelhouder van het zonnepark is, onderzocht de 
KNNV de resultaten van het ecologische beheer. Wethouder Duurzaamheid 
Martha van Abbema is blij met de KNNV-adviezen.

Op Zonnepark Oosterweilanden is sinds de opening veel gebeurd als het gaat 

om ecologie, weet ook wethouder Van Abbema. “We hebben niet alleen 

meerdere insectenhotels geplaatst, maar we hebben ook een hoop bloemen-

mengsels ingezaaid. Vanaf de naastliggende N36 is goed te zien hoe een kudde 

schapen zorgt voor de begrazing en we hebben dit voorjaar ook twee 

bijenkasten geplaatst. Uiteraard is het zonnepark met hekwerk afgesloten, 

maar aan de onderkant is het open, zodat bijvoorbeeld patrijzen er gewoon 

onderdoor kunnen. Dit was ook een voorstel vanuit het project Wies met de 

Patries. Met dit energielandschap kun je dus ook biodiversiteit voor flora en 

fauna in de omgeving verbeteren, door er tijdelijke natuur van te maken.”

Experts gevraagd
De wethouder had het idee dat de gemeente goed bezig is op het park als het 

gaat om biodiversiteit. “Kijk, we doen er dus van alles aan”, aldus Van Abbema. 

“Maar we moeten ons eigen vlees niet willen keuren. Daarom hebben we de 

experts van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging gevraagd 

te bekijken of dat ook écht zo is. De lokale KNNV-afdeling heeft uiterst kundige 

leden, waarvan we deze zomer een delegatie hebben uitgenodigd om het 

ecologisch beheer van het park te beoordelen.”

Zeer divers
De zogeheten schouw van de KNNV-delegatie leverde voor de gemeente 

nuttige informatie op. Het plantenleven op het park werd als zeer divers 

beschouwd, met veel verschillende bloeiende soorten en dus ook een grote 

variatie aan insecten. Mooi is ook dat er af en toe patrijzen rondscharrelen. De 

omlijsting van het park, met door het seizoen heen veel bloeiende planten, 

wordt door de groenexperts gezien als een heel waardevolle aanvulling als 

foerageergelegenheid voor insecten en broedplek voor vogels.

Tips
De insectenhotels kunnen volgens de KNNV beter geplaatst worden dan nu het 

geval is. Het advies is ook om de paden tussen de zonnepanelen zo schraal 

mogelijk te houden, het gras regelmatig te maaien en de schapenmest af te 

voeren. Een aantal plekken moet dan eigenlijk ongemaaid blijven, als broed- en 

voedplek voor vogels, en als leefgebied voor onder meer rupsen en vlinders. De 

KNNV adviseert bovendien een torenvalk- en steenuilenkast te plaatsen in een 

van de zware eiken net buiten het park.

Verbeteringen mogelijk
Wethouder Van Abbema is blij met de adviezen van de KNNV. “Het is geweldig 

dat de KNNV dit voor ons heeft willen doen. Sommige adviezen zijn lastig, zoals 

het vaker maaien. De inzet van machines zorgt vanwege de krappe ruimte al 

snel voor schade aan de panelen. Dat willen we natuurlijk óók niet. We kijken 

hoe we dat kunnen oplossen. Maar waar dat kan nemen we de adviezen 

meteen over, zoals de manier waarop de insectenhotels geplaatst zijn. Het 

verslag laat zien dat we het goed doen in Twenterand, met onze ambitie om 

een groene gemeente te willen zijn. Natuurlijk luisteren we goed naar de 

adviezen van de KNNV en andere experts, maar qua biodiversiteit zijn we op de 

goede weg.”

AutoMaatje zoekt 
chauffeurs in Westerhaar!
In Twenterand maken ruim 150 inwoners gebruik van ANWB AutoMaatje 
en het aantal aanmeldingen neemt nog elke week toe. Dat is mogelijk 
dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor hun 
minder mobiele plaatsgenoten. ANWB AutoMaatje Twenterand heeft op 
dit moment 32 vrijwillige chauffeurs, maar in Westerhaar worden nog 
chauffeurs gezocht! 

De vrijwilligers van ANWB AutoMaatje brengen met veel plezier mensen weg of 

halen ze weer op voor een bezoekje aan de dokter, fysiotherapeut of 

ziekenhuisbezoek. De chauffeurs kunnen ook ingeschakeld worden voor leuke 

doelen, zoals een familiebezoekje afleggen, naar de kapper gaan of gezellig 

winkelen. De Twenterandse chauffeurs hebben in 2021 tot nu toe ruim 350 

ritten gereden en hiermee veel deelnemers blij gemaakt. De chauffeurs 

verrichten hun diensten vrijwillig, maar krijgen een kleine onkostenvergoeding 

van 30 cent per kilometer.

Chauffeurs gezocht!
In Westerhaar-Vriezenveensewijk zijn er op dit moment twee vrijwillige 

chauffeurs. Gezien de vraag in het dorp kan ANWB AutoMaatje wel een aantal 

extra vrijwilligers gebruiken. Dus vindt u het fijn om uw medemens een handje 

te helpen? Lijkt het u leuk om als vrijwilliger voor ANWB AutoMaatje Twen-

terand te rijden? En woont u in Westerhaar-Vriezenveensewijk? Neemt u dan 

contact met ANWB AutoMaatje Twenterand. Dat kan door te bellen (maandag 

tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) naar 06 - 8387 8151. U kunt ook 

mailen naar automaatje@zorgsaamtwenterand.nl.

Special Olympics Nationale Spelen

Sportcarrousel komt 23 
september naar Vriezenveen
Van 10 tot en met 12 juni organiseren de veertien Twentse gemeenten 
volgend jaar de Special Olympics Nationale Spelen. Om dit grootse 
landelijke evenement te promoten rijdt de komende tijd de zogeheten 
Sportcarrousel al langs alle Twentse gemeenten. De Sportcarrousel is 
voor iedereen die belangstelling heeft om te gaan bewegen of kennis wil 
maken met aangepaste sport- en beweegactiviteiten. Of je nu jong of oud 
bent, wel of geen beperking of chronische aandoening hebt, iedereen is 
welkom!

De Sportcarrousel rijdt met een volgepakte aanhanger met sportattributen 

langs de veertien Twentse gemeenten. Door diverse sport- en beweegactivitei-

ten aan te bieden voor en met verschillende doelgroepen, is het doel om meer 

mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en elkaar te ontmoeten, met én 

zonder beperking. Combinatiefunctionaris Stef Lamberink van de gemeente 

Twenterand coördineert de verschillende activiteiten. Gastheer DOS’37 biedt 

samen met DETO G-voetbal aan, bij Amicitia vindt het G-korfbal plaats en de 

Oldstars Twenterand bieden walking korfbal.

Meedoen
Wie wil meedoen kan op donderdag 23 september van 12.00 tot 15.00 uur 

terecht bij DOS’37 in Vriezenveen. Opgeven kan voor 21 september bij Stef 

Lamberink via slamberink@zorgsaamtwenterand.nl of (0546) 481 456. De 

organisatie houdt uiteraard rekening met de geldende coronaregels. Wil jij de 

organisatie graag versterken als spelbegeleider? Ook dan kun je je melden bij 

Stef. Je krijgt van te voren een uitgebreide uitleg. Ook sportaanbieders die deze 

dag een sport- of bewegingsvorm willen aanbieden zijn van harte welkom.

Burgerlijke stand 

Geboren
21-08-2021  Djay Seine, zv P Ruiterkamp, Den Ham

22-08-2021  Elijah James, zv D Peters en SJ Abbes, Vriezenveen

24-08-2021  Melle, zv M Bos en MBA Westrik, Vriezenveen

25-08-2021  Daan Fredrik, zv LF Jonker en MA Minkjan, Vriezenveen

Overleden
24-08-2021  G Bloemendal, 73 jaar, Den Ham

26-08-2021  H Marsman-Veldman, 90 jaar, Den Ham

22-08-2021  H Brunsman, 78 jaar, Vriezenveen 

24-08-2021  CG Heersink, 80 jaar, Vriezenveen

25-08-2021  MJ Timmers-Bruins, 89 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
28-08-2021  AW Stokvis, 25 jaar, Den Ham en R Jansen, 28 jaar, Den Ham

27-08-2021  LH Verheul, 24 jaar, Vriezenveen en G Hogenhout, 27 jaar, Westbroek

23-08-2021  J Veenhuizen, 29 jaar, Vriezenveen en MIS Kwast, 23 jaar, Enschede

28-08-2021  SH van der Laan, 23 jaar, Utrecht en MJ Swaab, 26 jaar, Delft

16 tot en met 22 augustus 2021
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.   

Nieuwsgierige koeien bij het vallen van de avond aan de 
3e Blokweg in Vroomshoop - Anouk IJmer
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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

VERKEERSMAATREGELEN
 

Inrichten parkeerplaats invalide 
met kentekenvermelding
Burgemeester en wethouders van 

gemeente Twenterand hebben 

besloten een parkeerplaats invalide 

inclusief kentekenvermelding in te 

richten.  

 

Om welke locatie gaat het? 
Het gaat om een parkeerplaats 

gelegen direct vóór het adres 

Julianastraat 69 in Vroomshoop. 

De parkeerplaats invalide wordt 

aangegeven met borden.  

Besluit
Wij hebben besloten om:

• Een parkeerplaats invalide in te 

richten op de parkeerplaats 

tegenover het perceel Juliana-

straat 69 in Vroomshoop. Dit 

gebeurt door plaatsing van het 

bord RVV E6, gecombineerd met 

een onderbord met kentekenver-

melding 40-ST-GS. 

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf 8 september 

2021 ter inzage. Inclusief de schets 

van de gewenste locatie. U kunt de 

stukken inzien in het gemeentehuis, 

Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 

kan tijdens openingstijden. 

 

Bent u het niet eens met dit 
besluit?
Belanghebbenden kunnen volgens de 

Algemene wet bestuursrecht een 

bezwaarschrift indienen. Dit moet 

binnen 6 weken na de dag waarop 

het besluit bekend is gemaakt. Het 

bezwaarschrift moet worden 

ingediend bij het college van 

burgemeester en wethouders van de 

gemeente Twenterand, Postbus 67, 

7670 AB Vriezenveen. Op het 

bezwaarschrift moet de naam, het 

adres en handtekening van de 

indiener staan. Ook de dagtekening 

mag niet ontbreken. Verder moet in 

het bezwaarschrift staan waartegen 

bezwaar gemaakt wordt en de 

gronden (motivering) van het 

bezwaar.

Werkzaamheden verbreden 
fietspad Nieuwe Daarlerveense-
weg
Op maandag 6 september starten de 

werkzaamheden voor het verbreden 

van het fietspad langs de Nieuwe 

Daarleveenseweg. Naast het 

verbreden van het fietspad wordt de 

openbare verlichting aangepast. De 

werkzaamheden vinden plaats tussen 

het Westeinde en de noordelijke 

bebouwde kom grens. Schagen Infra 

voert de werkzaamheden voor het 

verbreden van het fietspad uit. 

Limitec doet de openbare verlichting.

 

Afsluiting Nieuwe 
Daarlerveenseweg en omleiding
De Nieuwe Daarleveenseweg wordt 

afgesloten voor verkeer. Het 

doorgaande verkeer vanaf Daarler-

veen richting Vriezenveen wordt 

vanaf de rotonde omgeleid via de 

Handelsweg – Bedrijvenweg en de 

Weitzelweg. Het doorgaande verkeer 

vanaf de kant van het Westeinde 

richting Daarlerveen heeft te allen 

tijde doorgang via een ingesteld 

éénrichtingsverkeer. De toegangswe-

gen richting de woonwijk worden ten 

hoogte van de aansluiting van het te 

verbreden fietspad afgesloten voor al 

het verkeer. Het industrieterrein blijft 

bereikbaar. De aanliggende bedrijven 

krijgen een brief over de bereikbaar-

heid van hun bedrijf. 

Fietsverkeer
Het fietsverkeer wordt omgeleid via 

de Schottenweg, Harmsenweg en 

Westeinde. 

 

Het werk wordt in delen uitgevoerd 

om de overlast zo veel mogelijk te 

beperken. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Verlenging beslistermijn 

Volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, is besloten de 

beslistermijn te verlengen met 

maximaal zes weken. Dat geldt voor 

de volgende aanvragen: 

Vroomshoop
Nieuwstraat 21    

bestaande carport met wanden dicht 

maken (uiterlijke besluitdatum 

04-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE302492021)

 

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
-Kosterskamp 17  

verbouwen / renoveren van een 

woning (verzonden 30-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE273942021)

-Hallerhoek 1 

verbouwen woning en bouw carport 

(verzonden 27-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE281312021)

-Kempersgoren 1 

bouwen van een dakkapel aan de 

achterzijde (verzonden 26-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE375902021)

-Zomerweg 19a 

bedrijfswoning 

(Verzonden 01-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE382172021)

Vriezenveen
-Westerhoevenweg 12   

bouwen van een machineberging 

(verzonden 01-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE380782021)

-Schout Doddestraat 46c  

bouwen van een zwembad 

(verzonden 01-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE363112021)

-Zonnekracht 24  

bouwen van een bedrijfspand 

(verzonden 02-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE160912021)

Geerdijk
-Schoolstraat 32  

Kappen van 1 treurwilg 

( verzonden 30-08-2021. 

Zaaknummer 1700ESUITE365442021)

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. 

Besluiten uitgebreide procedure
Vroomshoop
-Hammerdijk 4  

Uitbreiden van de inrichting met 

wintergartens en uitloop. 

Het aantal dieren wijzigt niet 

(Verzonden 31-8-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE409422020)

Wilt u beroep indienen?
Een beroep indienen kan door:

-belanghebbenden die al zienswijzen 

hebben ingediend

-belanghebbenden die kunnen 

aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 

staat waren om zienswijzen in te 

dienen

-belanghebbenden die het niet eens 

zijn met eventuele wijzigingen die het 

college heeft gedaan

Vanaf de dag nadat het stuk ter 

inzage ligt, kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken beroep indienen. 

Het beroepschrift richt u aan de 

rechtbank Overijssel, afdeling 

bestuursrecht. Postbus 10067, 8000 

GB Zwolle. De stukken kunt u inzien 

totdat de beroepstermijn is verstreken.

Voor informatie over de beroepsmo-

gelijkheden kunt u bij de medewer-

kers van Team Omgeving terecht. 

APV

Aanvraag APV-vergunning:
Vriezenveen 
-Oosteinde 164a 

kappen van een zieke es en een 

zieke eik ontkronen 

(ontvangen 22-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE431822021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
-Sibculoseweg 54  

kappen van twee kastanjebomen 

i.v.m. een bloedingsziekte 

(ontvangen 27-08-2021 

zaaknummer 1700ESUITE431552021)

Gemeente Twenterand
-Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand collecteren voor Waypoint 

Twenterand van 04-07-2022 t/m 

09-07-2022 (ontvangen op 

30-08-2021 zaaknummer 

1700ESUITE434322021)

-Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand collecteren voor de 

Nederlandse Brandwonden Stichting 

van 10-10-2021 t/m 16-10-2021 

(ontvangen op 31-08-2021 

zaaknummer 1700ESUITE436422021)

Gemeente Twenterand houden van 

circusvoorstellingen in het jaar 2022 

(ontvangen 01-09-2021 zaaknummer 

1700ESUITE437082021)

 

Melding uitweg:
Den Ham
-Kroezenhoek 2 

aanleggen van een inrit 

(ontvangen 31-8-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE436882021)

Vriezenveen
-Verzetstraat 78c  

verleggen van een inrit 

(ontvangen 1-9-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE438372021)

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 gemeente-

huis  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 zienswij-

zen worden overwogen bij de 

(definitieve) beslissing van het 

college.

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Den Ham
-Ruiterpad 3  

Organiseren van een Eventingwed-

strijd op 4-9-2021 

(verzonden 1-9-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE348452021).

Vriezenveen
-Parkeerterrein Sportpark Het Midden 

(Schout Doddestraat 46/48)   

Organiseren van het evenement 

Harmonie! op 10-09-2021, 

11-09-2021, 12-09-2021, 

16-09-2021, 17-09-2021 en 

18-09-2021 (verzonden 31-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE295492021)

Vroomshoop
-Oranjeplein 

Organiseren van de Kermis 

Vroomshoop van 8-9-2021 tot en met 

11-09-2021 (verzonden 31-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE61272021). 

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Vriezenveen
-Parkeerterrein Sportpark Het Midden 

(Schout Doddestraat 46/48)   

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

het evenement Harmonie! op de 

volgende data en tijden:

-10-09-2021 van 19:00 

tot uiterlijk 00:00 uur 

-11-09-2021 van 19:00 

tot uiterlijk 00:00 uur 

-12-09-2021 van 16:00 

tot uiterlijk 00:00 uur 

-16-09-2021 van 16:30 

tot uiterlijk 00:00 uur 

-17-09-2021 van 19:00 

tot uiterlijk 00:00 uur

-18-09-2021 van 19:00 

tot uiterlijk 00:00 uur 

(verzonden 31-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE295492021)

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
Den Ham
-Rohorst 14  

melden van het wijzigen van de 

dieraantallen (ontvangen op 

09-07-2021, zaaknummer 

1700RSUITE414992021)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Den Ham
-Rutershoek 8-10 

realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem 

(ontvangen op 16-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE373702021)

-Rutershoek 12  

realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem 

(ontvangen op 02-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE350262021)

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 gemeente-

huis  zodat wij uw specifieke verzoek 

kunnen behandelen. Het is op dit 

moment niet mogelijk om de stukken 

op het gemeentehuis in te zien. 

Bekendmakingen


