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Raadsvergadering 2 november 2021

Raadsvergadering 2 november 2021
Op dinsdag 2 november 2021 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Vriezenveen. 
De vergadering begint om 19.30 uur. 

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. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. 

Ook voor algemene vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Burgerlijke stand 

Geboren:
07-10-2021  David Jan Harry, zv GG van Beesten en EGJ Haselhorst, Den Ham

08-10-2021  Rosie Anne, dv L Poel en S Kolthof, Vroomshoop

09-10-2021  Havi, zv R Bent en M Ekkelkamp, Vroomshoop

11-10-2021  Mirthe Gerritdina Johanna, dv F Jager en JF Berkhof. Vriezenveen

Overleden:
07-10-2021  GMT Kolthof-Mulhof, 93 jaar, Vriezenveen 

10-10-2021  L Roskam, 82 jaar, Vriezenveen

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
Collecte

1 t/m 6 november: 
Diabetes Fonds

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093Via Rendac
0900 - 9221

Melden KadaversVolg ons op 
social media 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.   

Langs de Stouwe! - 
Agnes Marsman

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Jonkerlaan 6  

plaatsen van een tochtsluis t.b.v. de 

kerk (tijdelijk voor zeven maanden, 

ontvangen op 13-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE508452021)

Vroomshoop
• Citroenkruid ongen (HAM00 K 1130 

ged.) Bouwen van een nieuwbouw-

woning (ontvangen op 13-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE508152021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstweg 2  

verlengen van een bedrijfshal met 

een opslaghal (ontvangen op 

19-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE516552021)

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. 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
• Achter marleseweg 25 (Nijlaar 

ongen.) het bouwen van een 

bedrijfspand (uiterlijke besluitdatum 

13-12-2021, zaaknummer 

1700ESUITE379692021)

Vriezenveen
• Het Bassin ongenummerd  

het bouwen van een bedrijfs-

verzamelgebouw (uiterlijke 

besluitdatum 07-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE374962021)

• Oosterweilanden kavel 13 en 14 

het bouwen van een bedrijfspand 

(uiterlijke besluitdatum 09-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE382772021)

Bruinehaar
• Gravenlandweg 6  

het realiseren van een aanbouw 

achter de woning (uiterlijke 

besluitdatum 09-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE263392021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Linderweg naast nr. 3   

het bouwen van een nieuwe woning 

(verzonden 19-10-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE377982021)

 

Vriezenveen
• Almeloseweg 53   

Uitbreiden van een woning 

(Verzonden 18-10-2021,  

Zaaknummer  

1700ESUITE444222021)

• Karel Schaapstraat 9   

realiseren kap op garage  

(verzonden, 20-10-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE346482021)

Vroomshoop
• Twistveenweg 3a  

bouwen van een nieuwbouwwoning 

(verzonden , 20-1—2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE373342021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 44 bouwen van een garage 

(verzonden 18-10-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE450552021)

• Nabij Zwembadlaan 7 

aanleggen van een Bikepark en het 

plaatsen van een reclam, verzonden 

19 oktober 2021, zaaknummer 

1700ESUITE351922021)

Tijdelijke vergunning
Vriezenveen
• Jonkerlaan 6   

tijdelijk plaatsen van een tochtsluis 

t.b.v. de kerk (verzonden  

20-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE508452021)

Bekendmakingen
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Vroomshoop
• Havenstraat 9  

tijdelijk toestaan van gewijzigde 

bedrijfsactiviteiten (verzonden 

14.10.2021, zaaknummer 

1700ESUITE443202021) 

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:
Vriezenveen 
• Diverse locaties in Vriezenveen  

standplaats voor een oliebollen-

wagen (ontvangen op 18-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE512112021)

• Manitobaplein  

het houden van het evenement 

Santa Run van 10-12-2021 t/m 

12-12-2021 (ontvangen 20-10-

2021, zaaknummer  

1700ESUITE517232021

Vroomshoop
• Hammerweg 75  

organiseren van een kerst-

wandeling met een food market, 

(ontvangen op 12-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE504362021)

• Flierdijk 5a  

organiseren van een loterij 

(ontvangen op 18-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE512002021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1  

standplaats Foodtruck Het 

Palinghuys (ontvangen op 

14-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE507032021)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand  

inzamelen van textiel (ontvangen  

op 13-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE505632021)

• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand aanvragen van een 

collectevergunning voor Fonds 

Gehandicaptensport, op 03-04-

2022 t/m 09-04-2022 (ontvangen 

op 19-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE516232021) 

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet:
Vroomshoop
Hammerweg 75 

ontheffen van het art. 35 drank- en 

horecawet t.b.v. kerstwandeling en 

food market (ontvangen op 

12-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE503922021)

Melding uitweg:
Vroomshoop
• Vingerhoedskruid 4  

aanleggen van een uitrit  

(ontvangen op 13-10-2021, 

1700ESUITE506612021)

 

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. 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:
Vriezenveen
• Manitobaplein  

Organiseren van de Oktoberfeesten 

Vriezenveen van 29-10 tot en met 

31-10-2021 (verzonden  

26-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE60672021).

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Vriezenveen
• Tent Manitobaplein  

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de Oktoberfeesten Vriezenveen op 

29-10-2021 van 17:30 tot uiterlijk 

00:00 uur, op 30-10-2021 van 

17:30 tot uiterlijk 00:00 uur en op 

31-10-2021 van 13:00 tot uiterlijk 

21:00 uur (verzonden 26-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE488782021).

• Schout Doddestraat 13  

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de Twentse After Summer Party en 

young breeders challenge op 

29-10-2021 van 13:00 tot uiterlijk 

00:00 uur (verzonden 20-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE365512021).

 

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
Vroomshoop
• Hammerdijk 4  

breken van puin (ontvangen op 

23-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE474472021)

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. 

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


