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Raadsdebatten 1 en 2 februari 2022

Op 1 en 2 februari staan de raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. Deze vinden plaats in het gemeente-
huis in Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 1 februari niet voor 23.00 uur zijn afgerond, 
worden behandeld op 2 februari 2022 vanaf 19.30 uur. 

Raadsdebatten 1 en 2 februari 2022 Binnenkort: de aanslag 
gemeentelijke belastingen 
2022
De aanslagen gemeentelijke belastingen komen er weer aan. U vindt de 
aanslag in februari in uw berichtenbox van MijnOverheid of per post in 
uw brievenbus. We vinden het belangrijk dat gemeentelijke belastingen 
persoonlijk en begrijpelijk voor u zijn. Daarom is met hulp van inwoners 
uit de regio het uiterlijk van de aanslag samengesteld.

Ik heb een vraag naar aanleiding van de aanslag, waar kan ik terecht 
voor meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u kijken bij de veelgestelde vragen op 
www.gbtwente.nl. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen
 met GBTwente. Zij zijn op werkdagen tussen 08.00- 17.00 uur bereikbaar 
op het telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via het contactformulier op 
www.gbtwente.nl/contact.

Collecte

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie foto voor 

deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl.   

Koelenbeekweg De Pollen - Jaap Brink 

Mooi Twenterand

Openingstijden 
Woensdag van 10.00 tot en met 12.00 en van 13.00 tot en met 17.00 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

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

31 januari t/m 
5 februari: 

Hersenstichting 

Collecte

OPENBARE KENNISGEVING

Kandidaatstelling gemeenteraads-
verkiezing 2022
Politieke partijen die mee willen doen 
aan de gemeenteraadsverkiezing, 
moeten op 31 januari 2022 tussen 
9.00 uur en 17.00 uur hun kandida-
tenlijst inleveren bij het centraal 
stembureau van de Gemeente 
Twenterand, Manitobaplein 1 te  
Vriezenveen

Besloten zitting centraal stembu-
reau op 1 februari 2022 om 16.00 
uur
In een besloten zitting van het 
centraal stembureau op dinsdag 1 
februari om 16.00 uur worden de 
kandidatenlijsten met de ondersteu-
ningsverklaring onderzocht. 
Verzuimen op de ingediende kandida-
tenlijsten kunnen tot uiterlijk 4 
februari 15.00 uur hersteld worden. 

Ter inzagelegging kandidatenlijsten
De stukken van de zitting van het 
centraal stembureau op 1 februari 
2022 om 16.00 uur, liggen direct na 
de zitting ter inzage in het gemeente-
huis, tijdens de openingstijden. 

Openbare zitting Centraal 
Stembureau op 4 februari 2022 om 
16.00 uur
In deze openbare zitting beslist het 
centraal stembureau over:
• De geldigheid van de ingeleverde 

kandidatenlijsten.
• De daarop voorkomende kandida-

ten.
• De aanduiding van de politieke 

groepering.
• De nummering van de lijsten.
De openbare zitting vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, tenzij 
de covid-19 maatregelen aanleiding 
geven tot een wijziging. Het is ook 
mogelijk om deze zitting digitaal bij te 
wonen. Stuur hiervoor een mail naar: 
hoofdstembureau@twenterand.nl. 

Ter inzagelegging geldige 
kandidatenlijsten
De stukken van de zitting van het 
centraal stembureau op 4 februari 
2022 om 16.00 uur, liggen na de 
zitting ter inzage in het gemeente-
huis, tijdens de openingstijden. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Russenweg 14        

 kappen van 2 eiken (ontvangen op 
18-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE27022022)

 
Vriezenveen
• Nabij Jonkerlaan 4  

kappen van een boom t.b.v. 
nieuwbouw (ontvangen op 
12-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE17172022)

• Achter Jonkerlaan 4  
bouwen van 2 keer 9 rijwoningen,  
 

bouwen van een twee-on-
der-1-kapwoning, nieuw aan te 
leggen straat (ontvangen op 
12-01-202, zaaknummer 
1700ESUITE18532022)

• Het Bassin  -VZV00K1682-  
(naast De Watergang 31)       
uitbreiden van een zaagloods 
(ontvangen op 12-01-2022  
zaaknummer  
1700ESUITE18892022)

• Johannes Kamphuisstraat 38  
aanbouwen van een berging 
(ontvangen op 12-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE17622022)

• Rijksweg 36         
nieuwbouw van een tankshop/
broodjesbox ontvangen op 
13-01-2022 , zaaknummer 
1700ESUITE19072022 
 

• Ploeg 3                 
realiseren van uitbouw met 
dakkapel (bovenop garage/carport) 
(ontvangen op 13-01-2022 , 
zaaknummer 
1700ESUITE19752022)

• De Zuivering 10  
plaatsen van zeecontainers ten 
behoeve van opslag van materiaal 
(ontvangen op 13-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE21722022)

• Boerhaavelaan 12  
kappen van een boom op de oprit 
(ontvangen op 17-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE23012022) 

• Oosteinde 182  
kappen en afvoeren van vijf 
tonderzwammen (ontvangen op 
19-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE29812022)

Vroomshoop
• Afrikalaan - HAM00 K 633 -  

(tegenover huisnummer 9)     
nieuwbouw bedrijfspand,  
(ontvangen op 13-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE19362022)

• Beukenhoek 11  
kappen van een Ginkgo Biloba in de 
voortuin (ontvangen op  
17-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE24602022)

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 

Bekendmakingen

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. 
Als u als belanghebbende bij een agendapunt wilt 
inspreken, dan bent u daarvoor van harte welkom. U kunt 
hiervoor tot uiterlijk 1 februari 12.00 uur contact opnemen 
met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten 
kunt u ook volgen via  www.twenterand.nl/uitzending-
vergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de 
raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de 
raadsdebatten? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon 
(0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de 
gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 
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Burgerlijke stand 

Geboren:
05-01-2022  Evert Dyelliän, zv EJ Smit en HL Schutte, Den Ham

12-01-2022  Marije Johanna, dv L Veurink en G Huiskes, Geerdijk

Overleden: 
12-01-2022  R van der Velde-Moddejonge, 77 jaar, Den Ham

07-01-2022  G Wuite-Potgieter, 89 jaar, Vriezenveen 

11-01-2022  JL ten Siethof-Kips, 59 jaar, Vroomshoop

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

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
• Archemermaten in Den Ham   

kappen, bouwen en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke 
ordening ten behoeve van oplossen 
knelpunten en herinrichten 
Archemermaten  (nieuwe uiterste 
beslistermijn 10-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE591872021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- 
en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• ’t Sumpel 40  

samenvoegen van 2 woningen tot 1 
woning (verzonden 18 januari 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE597942021)

• Linderdam Zuid 3   
verbouwen van voormalig 

dierenasiel tot hondenopvang 
(verzonden 19 januari 2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE537172021)

 
Vriezenveen
• Daarlerveenseweg (nabij nummer 

1) Kappen van 1 eik ( verzonden 
17-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE592572021)

• Westerweilandweg naast nr. 5  
Bouwen woning (Verzonden 
19-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE545742021)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid 23   

Bouwen van een woning  
(verzonden  13-01-2022 , kenmerk 
1700ESUITE567182021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade ZZ 4  

starten honden trimsalon (verzon-
den 17-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE597342021)

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:
Gemeente Twenterand
• Gemeente Twenterand 

houden van een kledinginzameling 
ten behoeve van Stichting Terre des 
Hommes in 2023 (ontvangen 
18-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE25952022)

• Gemeente Twenterand houden van 
een collecte ten behoeve van 
Stichting Handicap Nederland van 
25-09-2022 t/m 01-10-2022 
(ontvangen 18-1-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE26192022)

 
Melding uitweg
Vriezenveen
• Aanleggen van een uitrit        

Het Bassin - VZV00K1682- in 
Vriezenveen (ontvangen 18-01-
2022, zaaknummer  
700ESUITE26492022)

 
Vroomshoop
• Aanleggen van een uitrit        

hoek Penningkruid / Citroenkruid 
(HAM00 K 1130)   (ontvangen 
18-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE26422022)

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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
• Zonnekracht 24  

starten van een bedrijf met 
transportactiviteiten (ontvangen op 
11-06-2021, zaaknummer 
1700ESUITE565362021)

• Westeinde 10  
starten van een pizzeria (ontvangen 
op 07-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE26292022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 102  het wijzigen 

van een inrichting, zaaknummer: 
Z2020-00013930. Dit is een 
bekendmaking van de gemeente 
Hardenberg. Een deel van het 
perceel ligt op Twenterands 
grondgebied. Daarom wordt deze 
bekendmaking ook in InTwenterand 
gepubliceerd. Meer informatie kunt 
u opvragen bij gemeente Harden-
berg via 088 – 5525 1050. 

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. 

LEEGSTANDWET

De volgende aanvraag in het kader  
van de Leegstandwet is ontvangen:

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
• Veenstraat 30   

tijdelijke verhuur van woonruimte in 
een voor sloop bestemde woning 
(ontvangen: 19-1-2022)


