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Melden Kadavers

Vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. 
Dat waren de ingrediënten van de theatervoorstelling ‘Werktuig’ waarmee 
de cultuureducatie voor leerlingen van het basisonderwijs vanochtend 
werd geopend. Wethouder Roel Koster van Cultuur en wethouder Mark 
Paters van Onderwijs gaven vanochtend op bijzondere wijze het startsein 
voor deze cultuureducatie. Voorafgaand aan de voorstelling vertelden zij 
de leerlingen een spannend verhaal waar de kinderen ademloos naar 
luisterden. 

“Fantastisch om te zien hoe de kinderen zo geboeid zaten te luisteren”, 

zegt wethouder Paters. “Zo zie je maar weer hoe dichtbij cultuur kan zijn, 

het vertellen van een spannend verhaal is soms al een hele belevenis”, 

vult wethouder Koster aan. Cultuuronderwijs is de extra bagage waarmee 

kinderen de bassischool verlaten om goed voorbereid te zijn op hun 

persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven in de toekomst”.

Het Punt
De opening vond plaats in het theater Het Punt in Vroomshoop. Het verhaal van 

de twee wethouders ging over een geheime plek die zij vroeger als kind vaak 

bezochten. Dit sloot naadloos aan op de inhoud van de voorstelling ‘’Werktuig’, 

waar de spelers ook op mysterieuze en speelse wijze een verhaal vertellen over 

een verlaten en geheimzinnige oude schuur waar van alles gebeurt.  

Cultuurklapper 
De combinatiefunctionaris cultuureducatie van de Stichting Openbare 

Bibliotheek Twenterand stelt jaarlijks een cultureel programma (Cultuurklapper) 

op voor de basisscholen, die hieruit een keuze kunnen maken.  Ruim 3.000 

kinderen in Twenterand maken per schooljaar kennis met verschillende 

onderdelen van cultuureducatie. (bijvoorbeeld  tekenen, dans, muziek, theater, 

streektaal en erfgoed). Er zijn ook verschillende plaatselijke amateurkunstver-

enigingen die een activiteitenaanbod hebben in de Cultuurklapper.

Cultuur is belangrijk!
De Cultuurklapper wordt betaald door de provincie Overijssel, de basisscholen 

en de gemeente Twenterand voor een periode van vier jaar (2021- 2024). 

“Wij hopen samen met het basisonderwijs, de combinatiefunctionaris 

cultuureducatie en de provincie Overijssel verder te werken aan een verrijking 

van de leeromgeving van alle Twenterandse kinderen in het basisonderwijs”, 

zegt wethouder Paters. 

 

De basisscholen in Twenterand hebben hun bijdrage aan dit programma 

verdubbeld (net als de provincie) omdat zij van mening zijn dat cultuuronder-

wijs belangrijk is. Ook de gemeente Twenterand draagt financieel haar steentje 

bij door o.a. extra uren beschikbaar te stellen voor de combinatiefunctionaris 

cultuureducatie.

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

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.   

Eerder Achterbroek Den Ham 
- Anja Dijkman

Cultuur is dichterbij dan je denkt!

Wethouders Koster en Paters openen cultuureducatie op bijzondere wijze

Start gedragscampagne N36 
Rijkswaterstaat is vorige week gestart met een gedragscampagne voor de weggebruikers van de N36. Dit is 
het resultaat van een eerder onderzoek waaruit naar voren kwam dat de N36 meer aandacht vraagt van 
weggebruikers dan zij verwachten. Door de snelheidsverschillen tussen het vele vracht- en personenverkeer 
en door weinig inhaalmogelijkheden moeten automobilisten lang achter dezelfde vrachtwagen rijden. Dit kan 
leiden tot frustratie, verveling en afleiding, met slingerende auto’s tot gevolg, die op de relatief smalle N36 zo 
uit koers kunnen raken.

De gedragscampagne richt zich op drie hoofdthema’s: alertheid, colonne rijden en empathie. Alertheid sluit aan bij de 

landelijke MONO-campagne en richt zich met name op de aandacht van weggebruikers op de weg en het voorkomen 

van afleiding. Het zogeheten colonne rijden is het rijden met meerdere auto’s achter een vrachtwagen, waarbij de 

campagne aandacht vraag voor het voldoende afstand houden. Empathie richt zich op het wederzijds begrip en het 

elkaar de ruimte geven. Onder meer bij de vele invoegstroken op de N36.

N36=
Als campagnethema is gekozen voor N36=. Campagne-uitingen zijn bijvoorbeeld N36= je ogen op de weg houden, 

N36= gewoon wat afstand houden of N36= je aandacht er bij houden. Deze uitingen komen op enkele plekken langs 

de N36 te staan. Er is een socialmediacampagne en een website waarmee, samen met de deelnemende gemeenten, 

de boodschap onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners. Tijdens de campagne wordt ook de samenwerking 

gezocht met de grotere werkgevers uit de regio en met rijschoolhouders. Daarnaast worden de weggebruikers op 

meerdere momenten zelf gevraagd naar hun ervaringen en aanbevelingen.

Meer informatie? 

Kijk op www.n36is.nl voor meer informatie. Of bel met de (gratis) landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 

0800 - 8002.
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Voor de vierde keer gecertificeerd

Keurmerk Veilig Ondernemen  
voor alle bedrijventerreinen
De verschillende bedrijventerreinen in Twenterand hebben voor de vierde keer het certificaat Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, 
heel en veilig maken en houden van de bedrijventerreinen in de gemeente. Verkeersveiligheid, tegengaan van 
verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma. 

In het auditrapport van keuringsinstantie KIWA wordt vooral ook de goede samenwerking tussen de verschillende 

partijen geprezen. Dat zijn niet alleen de drie ondernemersverenigingen IKVO, BBV en AZB, maar ook de gemeente, 

de brandweer en de politie. Wethouder Economie Martha van Abbema is dan ook trots op het wederom toekennen 

van het keurmerk. “Op al die verschillende terreinen wordt er in Twenterand bijzonder goed samengewerkt. 

Zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. De boel is goed op orde 

en de partijen weten elkaar prima te vinden.”

Bevestiging
De samenwerking tussen alle partners gaat al bijna een decennium terug. “Klopt”, legt Van Abbema uit. “Die dateert 

van juli 2012, toen de partners de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen in Twenterand wilden verbeteren. 

De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de uitstekende samenwerking van de drie 

ondernemersverenigingen, politie, brandweer en gemeente. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit 

KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nóg belangrijker is het dat we de bevestiging 

hebben dat onze bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn. Daar doen we het voor!”

Renovatie plantsoenen en locaties  
kappen en herplant bomen 2021-2022
Wij zijn bezig met het renoveren van bepaalde groenvakken. Dit duurt tot eind 2022. Wilt u weten of er in uw 

omgeving iets verandert? Bekijk dan de uitgebreide overzichten renovatie plantsoenen per kern op www.twenterand.nl. 

We houden rekening met minder vitale of verouderde groenvakken. Deze worden gerenoveerd, of wanneer dit mogelijk 

is omgevormd naar gazon. Op de tekeningen kunt u ook de bomen die gekapt worden en bomen die we herplanten zien. 

Vaak is na het kappen van de boom een renovatie van het totale groenvak nodig.

Hebt u vragen?
Als u vragen hebt, kunt contact met ons opnemen. Dat kan via e-mail: info@twenterand.nl.

Vermeld als onderwerp ‘renovatie plantsoen’ en geef daarbij ook de locatie aan.

Burgerlijke stand 

Overleden
13-09-2021  D Mannessen, 90 jaar, Den Ham

13-09-2021  K Slomp-Kelder, 89 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

15-09-2021  J Kunst-Waanders, 74 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
15-09-2021  EWM Dubbink, 36 jaar, Vroomshoop en SS Gerrits, 35 jaar, Vroomshoop

17-09-2021  S Hekman, 30 jaar, Vroomshoop en M Nijmeijer, 30 jaar, Vroomshoop

17-09-2021  RMR Pierik, 24 jaar, Vroomshoop en K Bos, 21 jaar, Geerdijk

 
Collecte 4 t/m 9 oktober: Dierenbescherming

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 de langsparkeerplaats 

vóór het adres Oranjeplein 5-05  in 

Vroomshoop. De parkeerplaats 

bevindt zich aan het begin van een rij 

die ligt tussen de ingang van gebouw 

Lindenborgh en de apotheek. 

De parkeerplaats invalide wordt 

aangegeven met borden.  

Besluit
Wij hebben besloten om:

• Een parkeerplaats invalide in te 

richten aan het begin van de 

langsparkeerplaats schuin 

tegenover Oranjeplein 5-05.  

Dit gebeurt door plaatsing van het 

bord RVV E6, gecombineerd met 

een onderbord met kenteken-

vermelding 48-SR-TT. 

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf 29 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.

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 

‘Vroomshoop-Oost Fase 2C’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 21 september 

2021 het volgende bestemmingsplan 

heeft vastgesteld, te weten:

• ‘Vroomshoop-Oost Fase 2C’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om de ontwikkeling van fase 2C 

van de woonwijk Vroomshoop-Oost 

mogelijk te maken. Dit deel sluit aan 

op fase A en B. In fase C wordt het 

laatste deel van de resterende open 

ruimte tussen de bestaande 

woonwijk Vroomshoop-Oost en de 

Europasingel gefaseerd ontwikkeld 

met maximaal 60 woningen en de 

daarbij behorende infrastructuur en 

(groen)voorzieningen. Het identifica-

tienummer van het bestemmingsplan 

is NL.IMRO.1700.201816BPVHMP-vas1.

 

Bekendmakingen

Beste Buur Bokaal voor Marietje van Brande
De afgelopen maanden konden Twenteranders hun buren nomineren voor de Beste Buur Bokaal 2021. Veel 
inwoners deden dat, waardoor de jury volop kon kiezen uit de vele inzendingen. Daar zaten vaak mooie en soms 
zelfs ontroerende aanmeldingen bij, die het voor de jury best moeilijk maakten om tot een keuze te komen. 
Uiteindelijk ging in Twenterand de Beste Buur Bokaal 2021 naar Marietje van Brande-de Lange. Zij kreeg 
zaterdag 25 september de prijs uitgereikt door wethouder Bart-Jan Harmsen in de Johanneshoeve in Wester-
haar.

Wethouder Harmsen ziet dat buren in Twenterand samen dikwijls zorgen voor een fijne buurt om in te wonen. “Aandacht 

voor elkaar, het bieden van een helpende hand of het maken van een gezellig praatje, dát is noaberschap”, aldus 

Harmsen. “Het is mooi om te zien dat er in Twenterand veel nominaties waren. De winnaar van de Beste Buur Bokaal, 

Marietje van Brande-de Lange, staat met raad en daad altijd voor haar buren klaar. Via persoonlijk contact of door het 

organiseren van activiteiten voor de hele buurt zorgt ze voor saamhorigheid en gezelligheid. Ik feliciteer haar van harte 

met de verdiende uitverkiezing tot Beste Buur! Ook de andere genomineerden wil ik bedanken voor het noaberschap dat 

ze uitdragen.”

“Het is hartverwarmend om te lezen hoe buren elkaar tot steun zijn. Dit draagt zo bij aan prettig wonen in de buurt. De 

Beste Buur Bokaal is een mooie gelegenheid deze buren eens extra in het zonnetje te zetten”, licht directeur-bestuurder 

Mijande Wonen Melanie Maatman toe. De top drie van de genomineerden met hun aanmelders waren uitgenodigd voor 

de feestelijke uitreiking. Voor de winnaar was er een prachtige schaal en een dinercheque. Wethouder Bart-Jan Harmsen 

verzorgde de uitreiking voor de gemeente Twenterand in de Johanneshoeve in Westerhaar. Alle genomineerden voor de 

Beste Buur Bokaal ontvingen bloemen als dank voor hun inzet in de buurt.

Op de foto vanaf links: winnares Marietje van Brande- de Lange en haar echtgenoot Ivan van Brande, Aukje Kooistra 
(Manager Wonen Mijande Wonen), wethouder Bart- Jan Harmsen en Christien van Os (nomineerde Marietje en Ivan).
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Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 30 september 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 voorko-
ming 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. Als u de stukken 

op het gemeentehuis wilt inzien, kunt 

u daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 1 oktober 2021 tot en 

met donderdag 11 november 2021 

kunnen belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan 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 beroepster-

mijn. 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 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Hammerweg 46’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 21 september 

2021 het volgende bestemmingsplan 

heeft vastgesteld, te weten:

• ‘Buitengebied Twenterand PH 

Hammerweg 46’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om ter compensatie van het 

wegbestemmen van de detailhan-

delsbestemming en het saneren van 

het perceel de bouw van één woning 

op het perceel Hammerweg 46 te 

Vroomshoop mogelijk te maken. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202021BPBGPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 30 september 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 gemeente-

huis zodat wij uw specifieke verzoek 

kunnen behandelen. Als u de stukken 

op het gemeentehuis wilt inzien, kunt 

u daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 1 oktober 2021 tot en 

met donderdag 11 november kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan 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 beroepster-

mijn. 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Hammerweg 
111’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 30 september 2021 zes  

weken het volgende ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Vriezenveen Lintbebouwing en 

Centrumgebied PH Hammerweg 

111’.

De planherziening heeft ten doel om 

de zorgboerdij goed in te passen. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.2019BPVZPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 

digitaal inzien via de landelijke 

website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerpplan is eveneens digitaal 

in te zien via www.twenterand.nl/

digitaalinzien. Het plan is vanaf 1 

oktober 2021 in te zien.

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 telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

Tijdens de bovengenoemde termijn 

kan een ieder mondeling of 

schriftelijk een zienswijze naar voren 

brengen. Schriftelijke zienswijzen 

moeten worden gericht aan de 

gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB 

te VRIEZENVEEN en dienen voor het 

einde van de termijn te worden 

ingediend, dan wel ter post te zijn 

bezorgd. Mondelinge zienswijzen 

kunt u binnen de genoemde periode 

indienen, nadat u daarvoor een 

afspraak heeft gemaakt met één van 

de medewerkers van de afdeling 

beleid via het algemene telefoonnum-

mer 0546-840840

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitengebied, herziening 2005 PH 
Ommerweg 70’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 21 september 

2021 het volgende bestemmingsplan 

heeft vastgesteld, te weten:

• ‘Buitengebied, herziening 2005 PH 

Ommerweg 70’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om n een viertal boerderijkamers 

en één recreatiewoning in bestaande 

bebouwing mogelijk te maken. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is 

NL.IMRO.1700.202012BPBGPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 30 september 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 voorko-
ming 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. Als u de stukken 

op het gemeentehuis wilt inzien, kunt 

u daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 1 oktober 2021 tot en 

met donderdag 11 november 2021 

kunnen belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan 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 beroepster-

mijn. 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
• Achter Lefershoek 22-26 

(HAM00M1520)  

bouwen van vier woningen 

(ontvangen op 15-09-2021, 

zaaknummer 

1700ESUITE462122021)

Vriezenveen
• Naast Westerweilandweg 5 

(VZV00L3780)   

bouwen van een nieuwbouw-

woning, (ontvangen op  

09-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE453222021)

 

Vroomshoop
• Julianaplein 70  

plaatsen reclame t.b.v.  

geldautomaat binnen in het pand 

(ontvangen op 16-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE464082021)

• Hoofdstraat 44  

verwijderen van een gedeelte van 

de draagmuur (ontvangen op 

18-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE466522021)

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 telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

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 
Den Ham
• Watergang  

plaatsen van een schotelantenne 

(ontvangen op 29-07-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE392562021) 

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Greftenweg 17   

wijzigen van de bouw van een 

berging annex veestalling 

(verzonden 17-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE361902021)

• Engelsstraat 63    

realiseren van een aanbouw aan 

de zijgevel van de bestaande 

woning (verzonden 03-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE396342021)

• Oosteinde 164a  

Kappen  van 1 eik en 1 es 

(verzonden 20-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE431822021)

• Wetering 92  

Uitbreiding 2e verdieping 

(Verzonden 21-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE393742021)

Vroomshoop
• Boshoek 9, Kappen van 1 

Cercidiphyllum en 1 Esdoorn 

(verzonden 20-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE407002021)

• Kolenmieten 27  

Kappen van 3 Zomereiken 

(verzonden 20-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE419232021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 46 (tegenover tijm 23)  

Bouwen van een woning 

(Verzonden 20-09-2021, 

zaaknummer   

1700ESUITE383362021)

Vergunningsvrije verklaring
Vriezenveen
• Nieuwe Daarlerveenseweg 10  

het plaatsen van een overkapping 

met berging  

(verzonden 22-09-2021, 

zaaknummer 

1700ESUITE316172021)

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

Aanvraag APV-vergunning:
Den Ham
• De Brink  kappen van één 

kastanjeboom (ontvangen op 

22-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE472382021)

Vriezenveen 
• Molenstraat 2  

houden van een ANWB Streetwise 

op 30-11-2021,  

(ontvangen op 16-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE461982021)

• Westeinde 359  

plaatsen van feestverlichting 

(ontvangen op 17-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE462652021)

Vroomshoop
• Plein van Het Punt Vroomshoop 

muziek evenement Heel  

Vroomshoop viert samen Kerst op 

24-12-2021 (ontvangen 14-9-201, 

zaaknummer 

 1700ESUITE458542021)

• Julianastraat 27  

standplaats voor diverse data in 

2022 ten behoeve van Sanquin 

Bloedvoorziening, ontvangen 

9-9-2021, zaaknummer 

1700ESUITE450032021

• Plantsoen  

kandelaberen van drie treurwilgen 

(ontvangen op 22-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE472452021)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand  

collecte ten behoeve van Stichting 

Nationaal Fonds Kinderhulp van 

18-04-2022 tot en met 23-04-

2022 (ontvangen 22-9-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE471772021)

Melding uitweg:
Vriezenveen
• Westerweilandweg 3 

aanleggen van een oprit  

(ontvangen 8-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE449622021)

• Oosteinde 75  

aanleggen van een uitrit  

(ontvangen op 20-09-2021, 

1700ESUITE465072021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Laurier 14  

aanleggen van een oprit  

(ontvangen 20-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE465352021)

• Laurier 6  

aanleggen van een oprit  

(ontvangen 22-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE471332021)

Aanvraag brandvergunning:
Den Ham
• Hammerflier 1  

verbranden van snoei- en tuinafval 

op vrijdag 17-9-2021  

(ontvangen 8-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE449392021)

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 telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

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:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 166  

Organiseren van de Doe-dag 

Westerhaar op 02-10-2021 

(verzonden 27-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE367902021).
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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

 

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

Geerdijk
• Weiland op de hoek Geerdijk 

– Tweede Blokweg Organiseren 

van het Oktoberfest Geerdijk op 

01-10-2021, 02-10-2021 en 

03-10-2021  

(verzonden 23-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE65482021) 

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Geerdijk
Tent in weiland op de hoek Geerdijk 

– Tweede Blokweg  

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

het Oktoberfest Geerdijk op de 

volgende data en tijden:

01-10-2021 van 18:00 tot uiterlijk 

00:00 uur,  

02-10-2021 van 18:00 tot uiterlijk 

00:00 uur, 

03-10-2021 van 13:00 tot uiterlijk 

21:00 uur (verzonden 23-9-2021, 

zaaknummer

1700ESUITE328372021).

Een kansspelvergunning is 
verleend voor:
Den Ham
• Rohorst 1a  

verkopen van loten van 8-10-2021 

t/m 8-11-2021 ten behoeve van 

een loterij op 8-11-2021 van 

Voetbalvereniging Den Ham 

(verzonden 20-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE421422021)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 6   Aanleggen van een 

uitweg (verzonden 23-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE413722021)

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
De volgende melding Activiteiten-
besluit milieubeheer is ontvangen:
Vroomshoop
• Havenstraat 5  

buiten gebruik stellen houtmotver-

brander en lakstraat en verhuren 

deel inrichting (ontvangen op 

14-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE468762021)

 

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 telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 


