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Aanwijzingstermijn lokale omroep verloopt

Elke week een foto die gemaakt is in 

onze gemeente. Hebt u een mooie foto 

voor deze rubriek? Mail die naar: 

communicatie@twenterand.nl.   

Engbertsdijksvenen - Bertine Bril

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

 

Collecte 14 t/m 19 februari: 
Stichting Woord en Daad

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Lindrot 6a”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 3 februari 2022 
gedurende zes weken het volgende 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
ligt:
• “Buitengebied Twenterand PH 

Lindrot 6a”.

De planherziening heeft ten doel om 
drie nieuwe woningen planologisch in 
te passen en de bestaande platte-
landswoning om te zetten naar een 
reguliere woning. Daarvoor wordt 
bestaande agrarische bebouwing 
gesloopt. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.202031BPBGPH-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 van 3 februari 2022 t/m 
16 maart 2022 op afspraak in te zien 
in het gemeentehuis in Vriezenveen.

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 telefoon-
nummer 0546 - 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Meersendijk (HAM00M1558) 

tegenover nr 32        
realiseren van een tijdelijke Pop-up 
Glamping (ontvangen op 28-01-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE53202022)

 
Vriezenveen 
• Buitenhof 9         

realiseren van aanbouw aan 
bestaande woning ( ontvangen op 
27-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE49462022)

• Het Bassin 27c                           
het vestigen van een speelgoed-
bank ( ontvangen op 01-02-2022 
zaaknummer  
1700ESUITE55922022)

• Schout Doddestraat 48          
realiseren van een opslag en 
overkapping terrein DETO  
(ontvangen op 31-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE53822022)

• Wetering 24  
realiseren van een dakkapel op het 
dak van de kamer op de garage, 
(ontvangen op 01-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE58542022)

Vroomshoop
• Citroenkruid (HAM00K1211)          

bouwen van een vrijstaande woning 
(ontvangen op 27-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE42922022)

• Tweede Blokweg 17                 
nieuwbouw van een schuur 
(ontvangen op 28-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE51472022)

 
Bruinehaar
• Striepeweg 6          

vervangen van het bestaande 
gebouwtje voor een schuilplaats 
(ontvangen op 27-01-2022, 

zaaknummer  
1700ESUITE43392022)

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 
Vroomshoop
• Kolenmieten 19a   

Uitbreiding van een woonhuis met 
het verlengen van de kap 

(Verstuurd: 02-02-2022,  
Zaaknummer  
1700ESUITE609772021)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Dorpsstraat 58  

inpandig realiseren kantoorruimtes 
(verzonden 01-02-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE617042021)

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
• Tumelers - Derckinck (hoek) 

organiseren van een Palmpasenop-
tocht in de kern van Den Ham op 
09-04-2022 van 16:00 tot 17:00 
uur ( ontvangen op 31-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE49882022) 
 
Vriezenveen 

• Schout Doddestraat 13 (route)           
Tot De Nek In De Drek 2022 op 
01-07-2022 van 19.00-01.00 uur 
en 02-07-2022 van 08.00-01.00 
uur (ontvangen 31-01-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE52212022)

 
Vroomshoop
• De Seringen 2 (start-finish)                 

sponsorloop “Obstacle Run 
Willibrordusschool”  op 23-03-2022 
van 10.00-12.00 uur (ontvangen 
01-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE56032022)

Bekendmakingen

De huidige aanwijzingstermijn van Stichting Delta Media Groep als lokale omroep van Twenterand verloopt. 
Delta verzorgde de publieke mediadiensten in de gemeente Twenterand. Als lokale omroep waren zij daar voor 
aangewezen. Dat was voor vijf jaar. De aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt op 27 november 2022.

Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media vóór 27 mei 2022. Iedereen kan 
zo’n aanvraag doen. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het Commissariaat wijst per gemeente 
maar één omroep aan. De gemeenteraad adviseert bij de aanwijzing. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en 
de aanmeldprocedure op de website van het Commissariaat voor de Media.

www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen

Aanwijzingstermijn lokale omroep verloopt Rectificatie
Vorige week hebben we in de rubriek Mooi Twenterand een foto 
geplaatst van de Carolina-eend. Per ongeluk hebben we de 
verkeerde fotograaf vermeld. De foto van de Carolina-eend is 
gemaakt door Tonny Groenhof en niet door Jaap Brink. 
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Aanvraag kansspelvergunning
Vroomshoop
• Burgemeetser Koetjestraat 2   

organiseren van een bingo, Het 
Punt, op 23-03-2022 van 19:00 uur 
tot 22:00 uur (ontvangen op 
28-01-2022 zaaknummer 
1700ESUITE47042022)

 
Aanvraag aanwezigheidsvergun-
ning Westerhaar-Vriezenveense-
wijk
• Hoofdweg 79                   

aanwezig hebben van 2 speelauto-
maten “Café Holthuis” (ontvangen 
26-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE40712022)

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 uitweg is geaccepteerd voor
Den Ham
• Linderdam Zuid 3        

Aanleggen van een uitweg  
( verzonden 31-01-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE16342022)

 
Vriezenveen
• Westerweilandweg sectie L. nr. 

3789 Aanleggen van een dam/
duiker t.b.v. een uitweg (verzonden 
31-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE12352022)

• Nieuwe Daarlerveenseweg 7  
Aanleggen van een dam/duiker 
t.b.v. een uitweg (verzonden 

02-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE571722021)

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. 

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


