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Online informatiebijeenkomst
over reizen met het OV
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Mooi Twenterand

ROVA bekijkt weer inhoud pmd-containers
De terugwinnaarscampagne loopt nu een aantal
maanden in de gemeente. Naast communicatie over
afval en grondstoffen hebben al diverse controlerondes plaatsgevonden tijdens de inzameling van pmd.
Ook tijdens de komende inzameling van pmd vinden
er weer controles plaats. Dit keer gaan ook medewerkers van Handhaving en Toezicht van de gemeente
mee.

Steekproefsgewijs wordt de inhoud van containers
bekeken. Mocht tijdens de controle blijken dat een
container onjuiste inhoud bevat, dan wordt die container
op dat moment niet geleegd, maar voorzien van een
hangkaart. Daarop staat beschreven waarom de container
niet is geleegd. Als de vervuiling wordt verwijderd, dan
mag de container opnieuw worden aangeboden tijdens de
volgende inzamelronde.

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221
Volg ons op
social media

Burgerlijke stand
Overleden:
19-01-2022
13-01-2022
17-01-2022
18-01-2022
16-01-2022

H Bosch, 74 jaar, Den Ham
W Middelhof, 72 jaar, Vriezenveen
JB Boers, 63 jaar, Vriezenveen
H Meijerink, 91 jaar, Vroomshoop
J Eggink, 86 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
24-01-2022 D Dijk, 28 jaar, Vroomshoop en M Snippe, 24 jaar, Vroomshoop

Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.

Mooi Twenterand

Online informatiebijeenkomst
over reizen met het OV

Dierenambulance

Vindt u reizen met het openbaar vervoer ingewikkeld? Kom dan naar een van de online informatiebijeenkomsten op
woensdag 16 februari of dinsdag 15 maart. Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur. In een
klein groepje geeft een OV-ambassadeur u stapsgewijs uitleg. Aanmelden kan via ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of
(038) 454 01 30. Kijk voor meer informatie op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie foto voor
deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl.

06 - 537 57 093
Collecte

Openingstijden

Milieustraat

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!
Koelenbeekweg De Pollen - Jaap Brink

INSPRAAK
Woonwagenbeleid & Verhuurbeleid
woonwagenstandplaatsen
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Twenterand heeft op 25 januari 2022
het Woonwagenbeleid & Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2022
in concept vastgesteld. In deze
beleidsstukken wordt beschreven
hoe en voor wie Twenterand
woonwagenbewoning mogelijk
maakt.
Waar kunt u het Woonwagenbeleid
& Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen inzien?
De concept beleidsplannen liggen
vanaf woensdag 2 februari 2022 tot
en met woensdag 2 maart 2022 ter
inzage. Ook kunt u de beleidsstukken
in deze periode digitaal raadplegen
via www.twenterand.nl.
Vanwege de coronasituatie kunnen
de beleidsplannen ook op verzoek
aan u worden toegezonden. Hiervoor
kunt u contact opnemen met dhr. J.
Kemna via telefoonnummer 06
21409123 of per e-mail woonwagen@twenterand.nl. Ook voor vragen
kunt u contact opnemen.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de
concept beleidsplannen kunt u
indienen tot en met 2 maart 2022. De
reactie kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders van
de gemeente Twenterand.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn
vindt een beoordeling van de reacties
plaats. Bezien zal worden of de
reacties aanleiding geven het
conceptbeleid op onderdelen bij te
stellen. Alle belanghebbenden die
hebben gereageerd krijgen een
reactie nadat nadere besluitvorming
op dat gebied heeft plaatsgevonden.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• ‘t Sumpel 28
(bouwen van een erker, ontvangen
op 20-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE30792022)
• Esweg 63
kappen van 1 paardenkastanje
(ontvangen op 20-01-2022 00:00,
zaaknummer
1700ESUITE31162022)

Vriezenveen
• De Wielewaal 9
kappen van 1 es (ontvangen op
20-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE31482022)
• Oude Hoevenweg 28
kappen van 1 eik (ontvangen op
25-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE40752022)
Vroomshoop
• Derde Blokweg 3a
herbouw van een woning
(ontvangen op 20-01-2022 ,
zaaknummer
1700ESUITE30252022)
• Tonnendijk 1
uitbreiden van een winkelpand
(ontvangen op 20-01-2022,
zaaknummer
1700ESUITE35002022)
• -Kruizemunt Kavel 1 plan
Vroomshoop Oost 2C 		
bouwen van een woning,
(ontvangen op 20-01-2022,
zaaknummer
1700ESUITE34922022)
• Vriezenveenseweg 1, 1a,1b,1c, 2,
2a,2b,2c, 3, 3a,3b,3c
bouw van bergingen bij woningen
( ontvangen op 26-01-2022,
zaaknummer
1700ESUITE42212022)

Bekendmakingen
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vinkenweg
plaatsen van een tijdelijke woonunit
in weiland bij Vinkenweg 26
(ontvangen op 25-01-2022 ,
zaaknummer
1700ESUITE40062022)

Verlenging beslistermijn
Vriezenveen
• Oosteinde naast 53a bouwen van
een woning (nieuwe uiterste
beslistermijn 17 maart 2022,
zaaknummer
1700ESUITE602242021)

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 gemeentehuis zodat
wij uw specifieke verzoek kunnen
behandelen. Als u de stukken op het
gemeentehuis wilt inzien, kunt u
daarvoor een afspraak maken.

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

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.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Wigboldinck achter huisnummer 11
t/m 21 Kandelaberen van 5
haagbeuken ( verzonden 25-012022. Zaaknummer
1700ESUITE602452021)
Vriezenveen
• Westeinde 402		
kappen van 1 eik ( verzonden
26-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE602442021)
• Oosteinde 104		
Bouwen van een woning (verzonden 26-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE522832021)

• Manitobaplein 1		
verbouwen gemeentehuis
(verzonden 26-01-2022,
zaaknummer
1700ESUITE545052021)
Vroomshoop
• Hoekweg 4
verbouwen van een woning
(verzonden 25-01-2022,
zaaknummer
1700ESUITE614142021)
• Tonnendijk 172
Kappen van 1 eik ( verzonden
26-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE609892021)
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.

twenterand.nl

02-02-2022

Op verzoek kunt u de stukken digitaal
inzien. Voor informatie over
bezwaar- en beroepsmogelijkheden
kunt u bij de medewerkers van Team
Omgeving terecht.

Melding uitweg
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nieuweweg 5
melding wijzigen van een oprit
( ontvangen 25-01-2022,
zaaknummer
1700ESUITE38822022)

APV
Aanvraag APV-vergunning
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 13
houden van een menwedstrijd “ De
Vjenneruiters” op 18-06-2022 van
08.00-18.00 uur (ontvangen
25-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE37312022)

Postadres
Postbus 67,
7670 AB Vriezenveen
t 0546 - 840 840
f 0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl

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 gemeentehuis zodat
wij uw specifieke verzoek kunnen
behandelen. Als u de stukken op het
gemeentehuis wilt inzien, kunt u
daarvoor een afspraak maken.

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen

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 zienswijzen worden overwogen bij de
(definitieve) beslissing van het
college.

Een uitweg is geaccepteerd voor
Vriezenveen
• Veeneindeweg sectie G nrs. 1190
en 170 aanleggen van een dam/
duiker tbv een uitweg (verzonden
26-01-2022, zaaknummer
1700ESUITE623812021)
• Kanaalweg Zuid 51		
Wijzigen van een uitweg (
verzonden 26-01-2022, zaaknummer 1700ESUITE2222022)

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.

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
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

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
• De Zuivering 10		
melden van een bedrijf voor
zaagwerk voor plafonds (ontvangen
op 29-11-2021, zaaknummer
1700ESUITE31832022)

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.

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 gemeentehuis zodat
wij uw specifieke verzoek kunnen
behandelen. Als u de stukken op het
gemeentehuis wilt inzien, kunt u
daarvoor een afspraak maken.
VERKIEZINGEN
Openbare Kennisgeving
De openbare zitting Centraal
Stembureau op 4 februari 2022 is
om 10.00 uur en niet zoals vorige
week gepubliceerd stond 16.00 uur.

