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“Centrum Vriezenveen moet verkeersveiliger”

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

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

Twee zwarte zwanen tussen Den Ham en Vroomshoop - Gre van Straten

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

 VERKEERSMAATREGELEN

Wegwerkzaamheden Vroomshoop
Vorige week is begonnen met 
wegwerkzaamheden op een aantal 
plekken in het centrum van 
Vroomshoop. Maandag 14 februari is 
de aannemer gestart met het 
aanpakken van de parkeerplaatsen 
langs de Hammerstraat en aan het 
begin van de Hoofdstraat. Daarna 
volgen werkzaamheden aan de 
kruising Hoofdstraat en de Hammer-
straat. Het verhoogde plateau wordt 
weggehaald en verkeer wordt 
omgeleid via Hoofdstraat, Julianap-
lein, Julianastraat, Koningin 
Beatrixlaan en de Hammerweg. In de 
week van maandag 14 maart wordt 
de bocht van de Noorderweg met de 
Hammerstraat verbreed. Winkels en 
aanwonenden blijven bereikbaar.

 VERKEERSBESLUIT

Breedtebeperking voor kleine 
Puntburg in Vroomshoop.
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten een breedtebeperking in te 
stellen voor de kleine Puntbrug in 
Vroomshoop

De kleine Puntbrug in Vroomshoop is 
een brug met een historisch karakter. 
De brug is oud en kwetsbaar. Om die 
reden is in het verleden besloten de 
ophaalfunctie ervan buiten werking te 
stellen. Om die reden is óók besloten 
een hoogtebeperking in te stellen. De 
brug wordt hiermee zo min mogelijk 
belast. Lokaal verkeer (met name 
fietsers) en aanwonenden kunnen er 
dan zo lang mogelijk gebruik van 
blijven maken.

In de praktijk blijkt de hoogtebeper-
king niet goed te werken. Het portaal, 
met de daaraan gemonteerde balk, is 
regelmatig door te hoge voertuigen 
aangereden en fors beschadigd 
geraakt. 

Daarom zal er nu een beperking van 
de doorrijbreedte ingesteld worden. 
Smallere voertuigen zijn vaak minder 
hoog, maar ook minder zwaar. 

Besluit:
Wij hebben besloten om een 
verkeersbesluit te nemen voor het 
plaatsen van bebording en het 
aanbren-gen van paaltjes om breed 
verkeer te kunnen weren van de 
kleine Puntbrug. Dat gebeurt volgens 
de bij dit besluit behorende tekening. 
We gaan het volgende doen:
1. Verkeersborden RVV C18 - 2,1m, 

plaatsen die attent maken op de 
breedtebeperking van de brug. 

2. Rood/witte paaltjes aanbrengen 
om die beperkte breedte te 
benadrukken.  

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf 23 februari 
2022,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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Westeinde 89  

bouwen van een schuur (ontvangen 
op 11-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE7548202)

• Zonnekracht kavel 3 (VZV00K1838) 
bouwen van een bedrijfspand 
(ontvangen op 14-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE78822022)

• Oude Hoevenweg 87  
aanleggen van grondgebonden veld 
van 56 zonnepanelen, (ontvangen 
op 11-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE77152022)

• Wetering 48                       
uitbreiden van een bestaande 
woning, ontvangen op 14-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE80062022

Vroomshoop
• Citroenkruid kavel 11  

(HAM00 K 1220 ged.) bouwen van 
een woning (ontvangen op 
10-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE74532022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• De Elsgraven 4  

moderniseren van een bestaande 
woning, plaatsen van een dakkapel 

en het vernieuwen van het plafond 
(ontvangen op 10-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE74892022)

• Haarweg 6  
moderniseren van de badkamer en 
de keuken (ontvangen op 
10-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE75192022)

• Sluiskade NZ 68         
 kappen van een boom ( ontvangen 
op 15-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE80582022)

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
• Esweg 63 Kappen van 1 paarden-

kastanje ( verzonden 16-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE31162022)

Vriezenveen
• Westeinde 29a  

Plaatsen hellingbaan (Verzonden 
13-02-2022, zaaknummer: 
1700ESUITE614732021)

 
Vroomshoop
• Twentelaan tegenover 2 

Bouwen van een bedrijvenverza-
melgebouw (Verzonden 10-02-
2022, zaaknummer:  
1700ESUITE617392021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 31  

Inzetten van een woonhuis voor 
maatschappelijke doelen (Verzon-
den: 10-02-2022, Zaaknummer: 
1700ESUITE602652021) 

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Oude Hoevenweg 28  Kappen van 1 

eik ( verzonden 14-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE40752022)

• Boerhaavelaan 12  
Kappen van een Ginkgo ( verzonden 
16-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE23012022)

• Westerveenweg 4a Wijzigen en 
vervangen van kozijnen (Verzonden 
15-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE569362021)

Vroomshoop
• Amerikalaan 20  

omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets voor het in werking 
hebben van een testbank 
(verzonden op 08-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE573882021)

• Beukenhoek 11  
Kappen van een Ginkgo ( verzonden 
16-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE24602022)

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
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1, organiseren van een 

Ladiesnight bij het Kulturhus  
De Klaampe op 22-04-2022  
( ontvangen  09-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE68492022)

Bekendmakingen

Veel verkeer dat op het sportpark in Vriezenveen moet zijn, rijdt nu nog door 
het centrum. Wethouder Bart-Jan Harmsen wil dat het centrum van Vriezen-
veen verkeersveiliger wordt. Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg 
kan daarvoor een oplossing zijn. Bijvoorbeeld tussen de Oosterweilandweg en 
de Aadorpweg. “Met een nieuwe verbindingsweg worden leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in het centrum van Vriezenveen verbeterd. Het sportpark, 
dat wordt herontwikkeld, krijgt op deze manier een gemakkelijkere ontsluiting 
van en naar de N36. Het centrum van Vriezenveen moet verkeersveiliger.  
Wij denken dat dit een goede oplossing kan zijn,” zegt wethouder Harmsen. 

Onderzoeken en verder procedure
De komende tijd worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals 
verkeersonderzoek en onderzoek naar subsidiemogelijkheden. Ook wordt 
uitgezocht aan welke eisen een mogelijke verbindingsweg moet voldoen.  
De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar wordt geïnformeerd  
over de onderzoeksresultaten. Op basis van die uitkomsten kunnen zij 
beslissen over verdere uitwerking van de plannen.

Onderzoek mogelijkheden nieuwe oostwestverbinding 

“Centrum Vriezenveen  
moet verkeersveiliger”



twenterand.nl23-02-2022

• Oranjestraat-Koningin Maxima plein 
(bij Kulturhus )    houden van 
“Kermis Westerhaar-Vriezenveen-
sewijk” van 03-06-2022 t/m 
05-06-2022 + 07-06-2022 t/m 
11-06-2022 (ontvangen 09-02-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE69962022)

• Oranjestaat-Koningin Maximaplein 
(bij Kulturhus)           
houden van een optocht Oranjever-
eniging Westerhaar-Vriezenveense-
wijk op 27-04-2022 van 10.00-
12.00 uur. (ontvangen 09-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE69972022)

• Veenstraat                
 houden van “Jaarmarkt Veenstraat 
“op 06-06-2022 van 08.00-14.30 
uur. (ontvangen 09-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE70602022)

 
Gemeente Twenterand   
• Houden van een collecte ten  

behoeve van Stichting Nationaal 
Reumafonds van 20-03-2022 t/m 
26-03-2022 (ontvangen 14-02-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE77482022)

Aanvraag aanwezigheidsvergunning
Vriezenveen
• Almeloseweg 24         

aanwezig hebben van 2 speelauto-
maten in “Restaurant Jin Xing” 
(ontvangen 14-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE75572022)

• Westeinde 52c            
aanwezig hebben van 2 speelauto-
maten bij “ Amarna” Vriezenveen 
(ontvangen 14-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE75602022)

Melding uitweg
Vriezenveen
• Westerweilandweg 9         

melding aanleggen  oprit  
(ontvangen 11-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE74682022)

• Engelsstraat 121               
melding wijzigen van een oprit 
(ontvangen 14-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE77552022

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 36                            

melding aanleggen oprit (ontvangen 
11-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE74612022) 

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

Een tijdelijke standplaatsvergunning 
is verleend voor:
Vriezenveen
• De Watergang 3  

( terrein bakker Leo)  Innemen van 
een standplaats voor de verkoop 
van oliebollen op de zaterdag in 
november en december 2022 en 
28,29 en 30 december 2022  
( verzonden 14-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE7372022)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
• Het Bassin - VZV00K1682-   

aanleggen van een uitweg 
(verzonden 16-02-2022,  
zaaknummer 700ESUITE26492022)

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
Vriezenveen
Nieuwe Daarlerveenseweg 7 
aanleggen van een bodemenergie-
systeem (ontvangen op 07-02-2022, 
zaaknummer 1700ESUITE71812022) 
 
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. 

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

Burgerlijke stand 

Geboren:
03-02-2022  Bella Hanna Rosie, dv JL Bolte en JJ Minkjan, Vriezenveen

07-02-2022 Daan, zv DTF van Leeuwen en S van den Berg, Vroomshoop

Overleden: 
01-02-2022  LA Drent, 54 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

10-02-2022  RM Makkinga, 52 jaar, Vroomshoop

 
Collecte

28 februari t/m 

5 maart: Zieken Omroep 

Midden Overijssel


