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

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

Vanaf de Oude Leidijk - Gesien Olthof.

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

VERKIEZINGEN

Identiteitsdocument verplicht om 
te mogen stemmen
U moet naast uw stempas een 
identiteitsbewijs laten zien om te 
mogen stemmen. Zonder identiteits-
bewijs mag u niet stemmen. Neem 
daarom een identiteitsbewijs mee 
(uw paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart). Dit identiteitsbewijs mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Achter 
de tekst “geldig tot” moet de datum 
17 maart 2017 of een latere datum 
staan. Is uw identiteitsbewijs ouder, 
of heeft u geen identiteitsbewijs, 
maar wilt u wel graag uw stem 
uitbrengen, vraag dan een schriftelij-
ke machtiging aan. Informatie 
hierover kunt u vinden op  
www.twenterand.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen
Om overal in de gemeente Twen-
terand te kunnen stemmen heeft u 
een stempas ontvangen. De stempas 
toont aan dat u gerechtigd bent om te 
stemmen. Zonder de stempas kunt u 
uw stem niet uitbrengen. Het is 
daarom van groot belang dat u de 
stempas niet vergeet mee te nemen. 
Mocht u uw stempas niet ontvangen 
hebben of zijn kwijt geraakt, dan kunt 
een vervangende stempas aanvra-
gen. Dit is mogelijk tot vrijdag 11 
maart 2022, 17.00 uur bij de afdeling 
Burgerzaken van de woonplaats waar 
u op maandag 31 januari 2022 als 
kiezer bent geregistreerd. Informatie 
hierover kunt u vinden op 
www.twenterand.nl/verkiezingen

Toegankelijkheid van stembureaus
Per 1 januari 2019 geldt er een 
wettelijke verplichting dat alle 
stembureaus in een gemeente 
toegankelijk moeten zijn voor mensen 
met een beperking. Voorheen was dit 
bij slechts 25% van de stembureaus 
verplicht. Gemeente Twenterand heeft 
‘Ongehinderd’, een onderneming die 
zich inzet voor een toegankelijker 
Nederland, opdracht gegeven om alle 
stembureaus te toetsen aan de hand 
van de wettelijk geldende toeganke-
lijkheidscriteria. ‘Ongehinderd’ helpt 
gemeenten om invulling te geven aan 
het VN-verdrag en de nieuwe 
wetgeving op het gebied voor toegan-
kelijkheid. Getrainde keurmeesters 
brengen de toegankelijkheid van de 
stembureaus in de gemeente in 
kaart. Naar aanleiding van de toets 
ontvangt de gemeente van ieder 
stembureau een rapport met 
eventuele verbeteradviezen. Hoewel 
er aanpassingen zijn gedaan, is het 
o.a. bouwtechnisch niet mogelijk om 
alle stembureaus te laten voldoen 
aan de wettelijke verplichting. Alle 
stembureaus worden ook gepresen-
teerd in de app en website van 
‘Ongehinderd’. Hier kunnen inwoners 
met een beperking precies zien 
welke voorzieningen de stembureaus 
hebben. Ze kunnen hier ook zelf een 
beoordeling achterlaten. Hierdoor 
wordt de informatie in de app steeds 
completer.

Zelf kiezen bij welk stembureau 
u gaat stemmen
U kunt zelf kiezen bij welk stembu-
reau in Twenterand u uw stem uit wil 
brengen. 

Openbare kennisgeving mobiele 
stembureaus en vervroegd 
stemmen
De burgemeester van Twenterand 
maakt bekend, dat voor de  verkie-
zing van de leden van de raad van de 
gemeente Twenterand op woensdag 
16 maart 2022 gebruik zal worden 
gemaakt van mobiele stembureaus 
en stembureaus voor vervroegd 
stemmen. De openbare stemopne-
ming van de mobiele stembureaus 
zal plaatsvinden om 21.00 uur in het 
gemeentehuis, Manitobaplein 1, 7671 
GS, Vriezenveen. De openbare 
stemopneming van deze vervroegd 
stemmen stembureaus zal plaatsvin-
den op woensdag 16 maart 2022 
vanaf 09:00 uur in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1, 7671 GS, Vriezen-
veen.

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Oosteinde 
171-173”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:-

• “Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Oosteinde 
171-173”

De partiële planherziening heeft ten 
doel om de bedrijfswoning om te 
zetten naar een reguliere woning en 
om een deel van het bedrijfsperceel 
– de bedrijfsbebouwing te gebruiken 
voor de opslag van verhuurbare 
elektrische werktuigen. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.202027BPVZPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan geen 
wijzigingen aangebracht.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 3 maart 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 
eveneens digitaal in te zien via www.
twenterand.nl/digitaalinzien. 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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 maart 2022 tot en met 
donderdag 14 april 2022 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. Het 
beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Flierdijk 4, Grintweg18c en 
Ruiterpad 3”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• “Buitengebied Twenterand PH 
Flierdijk 4, Grintweg18c en 
Ruiterpad 3”

De planherziening heeft ten doel om 
voor de genoemde percelen de 
bestemming te herzien en de ter 
plaatste gewenste ontwikkelingen 
mogelijk te maken.  De percelen 
Flierdijk 4, Ruiterpad 3 en Grintweg 
18c liggen alle drie in het buitenge-
bied van de gemeente Twenterand. 
Naar aanleiding van ingesteld beroep 
heeft de Raad van State op 16 
oktober 2019 besloten het bestem-
mingsplan Buitengebied Twenterand 
voor deze percelen te vernietigen. Het 
voorliggende plan voorziet in het 
herstel hiervan. Daarnaast is ook het 
perceel ten westen van Flierdijk 4 
ambtshalve in de correctie meegeno-
men. Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.201919BPBGPH-vas1.
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan enkele 
wijzigingen aangebracht. In de bij het 
raadsbesluit behorende “zienswijzen-
rapport bestemmingsplan Buitenge-
bied Twenterand PH Flierdijk 4, 
Grintweg18c en Ruiterpad 3 “ zijn de 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 
14 februari 2022 t/m 20 februari 2022

Geboren:
13-02-2022  Lena, dv SHM Ekkel en D Smit, Vroomshoop

Overleden: 
15-02-2022  Z Boksem-Beekelaar, 92 jaar, Den Ham 

12-02-2022  HGG Hilgerink-van Loevezijn, 94 jaar, Vriezenveen

15-02-2022  H Knol-Roelofsen, 85 jaar, Vriezenveen

16-02-2022  A Folbert, 81 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
14-02-2022  N Snippe, 24 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en JM   

 Soepenberg, 27 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

 

Collecte
7 t/m 12 maart: 

Jantje Beton

Vragen over gemeentelijke belastingen? 
Onlangs heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2022 in de berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus ontvangen. Het gaat om de aanslag voor onder andere de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), rioolheffing en 
afvalstoffenheffing. Op het aanslagbiljet is ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel, grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt. 
We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn over deze gemeentelijke belastingen en de vastgestelde WOZ-waarde. Daarom volgt er volgende week een speciale uitgave in deze krant met aanvullende informatie over dit onderwerp. 
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Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 3 maart 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 
is eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 maart 2022 tot en met 
donderdag 14 april 2022 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. Het 
beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“PH Oude Hoevenweg 55, 
Kooiweg 1b”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• “PH Oude Hoevenweg 55, Kooiweg 
1b”

De partiële planherziening heeft ten 
doel om landschapontsierende 
bebouwing te slopen ter plaatse van 
de Kooiweg 1b en de Oude Hoeven-
weg 55, hiervoor wordt een woning 
teruggebouwd op het perceel Oude 
Hoevenweg 55. Tevens wordt de 
mogelijkheid geboden om de 
bestaande woning te slopen en elders 
op het perceel te herbouwen. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.201916BPPH-vas1.
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan geen 
wijzigingen aangebracht. 

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 3 maart 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 
eveneens digitaal in te zien via www.
twenterand.nl/digitaalinzien. 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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 maart 2022 tot en met 
donderdag 14 april 2022 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. Het 
beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Den Ham PH Grotestraat 47”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• “Den Ham PH Grotestraat 47”

De partiële planherziening heeft ten 
doel om het kantoor van Stijlgenoten 
uit te breiden. Het identificatienum-
mer van het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.201913BPDHPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan enkele 
wijzigingen aangebracht. De 
wijzigingen zijn:
• De bouwregels voor gebouwen als 

bedoeld in artikel 3.2.2 van het plan 
zijn gewijzigd van 6 meter naar 3 
meter. Tevens is de positionering 
van het bouwvlak op geringe wijze 
aangepast. 

• In de toelichting is de kennelijke 
verschrijving ten aanzien van de 
positie van de uitweg aangepast 
naar de Smitstraat.

• Aan de regels is artikel 3.5.1 
toegevoegd, inhoudende een 
voorwaardelijke verplichting ten 
aanzien van het aanleggen en 
instandhouden van het nieuw 
opgenomen landschapsinrichtings-
plan in bijlage 1 van de regels. 
Tevens is er met artikel 3.6.1 een 
binnenplanse afwijking opgenomen 
in het plan.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 3 maart 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 
is eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 maart 2022 tot en met 
donderdag 14 april 2022 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. Het 
beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Vriezenveen Woongebied en 
Bedrijven, PH Wierdenseweg 
104”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• “Vriezenveen Woongebied en 
Bedrijven, PH Wierdenseweg 104”

De planherziening heeft ten doel om 
de bouw van een bedrijfshal en 
overkapping mogelijk te maken. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is b_NL.IM-
RO.1700.202032BPVZPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt zes weken ter inzage 
vanaf donderdag 3 maart 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 
is eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 maart 2022 tot en met 
donderdag 14 april 2022 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. Het 
beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Zuidmaten - Oost woongebied, 
2e herziening”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• “Zuidmaten - Oost woongebied,  
2e herziening”

De partiële planherziening voorziet in 
een planologische uitwerking van een 
nieuwe stedenbouwkundige invulling 
van het plangebied en heeft ten doel 
om realisatie van het laatste deel van 
de woonwijk mogelijk te maken. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.201904BPDHMP-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan enkele 
wijzigingen aangebracht. De 
wijzigingen zijn:

Planregels
Artikel 3 
Verwijderd. De bestemming ‘Water’ 
komt op de Verbeelding niet voor en 
is daarom in de Regels overbodig.

Artikel 4.2 
Aan de diverse bouwregels in dit 
artikel is de tekst ‘of als bestaand’ 
toegevoegd, zodat bestaande 
bouwwerken niet in strijd zijn met het 
nieuwe bestemmingsplan.

Artikel 4.2.2.d.2 
Om beter aan te sluiten bij de huidige 
meer gebruikelijke bouwhoogtes is 
de maximale bouwhoogte in 
deelgebied 5 aangepast van 9,5 naar 
10 meter.

Artikel 9.1 
De regels van parkeren en laden/
lossen zijn niet meer actueel. Deze 
regels worden gewijzigd zodat 
voldaan wordt aan de actuele set van 
planregels met betrekking tot het 
parkeren en laden/lossen.  

Bijlage 1 
Verwijderd. Er was in de regels geen 
verwijzing naar deze bijlage, 
waardoor de bijlage juridisch gezien 
geen waarde heeft en de situatie 
verwarrend is ten opzichte van het nu 
geldende beeldkwaliteitsplan. Het 
nieuwe beeldkwaliteitsplan wordt 
zelfstandig vastgesteld. Het nu 
geldende beeldkwaliteitsplan wordt 
ingetrokken.

Toelichting 
Hfdst 2.2.3 
Tekst onder figuur 2.5 aangepast in 
verband met zelfstandig beeldkwali-
teitsplan.

Hfdst 4 
Diverse wijzigingen vanwege nieuw 
uitgevoerde onderzoeken.

Bijlagen 
Diverse onderzoeken zijn vervangen 
en toegevoegd. Het gaat om de 
volgende onderzoeken:
• het rapport ‘Bestemmingsplan 

“Zuidmaten-Oost Woongebied, 2e 
herziening” te Den Ham. Akoestisch 
onderzoek kraaiende hanen van … 
…”, met rapportnummer 20-
07563.R01.V02, d.d. 17 november 
2020;

• de notitie ‘Reactie op opmerkingen 
Cumela 7 mei 2021’ van 21 juni 
2021 met kenmerk: 20-07563.N04.
V01;

• de notitie ‘Milieuzoneringsonder-
zoek’, van 14 juli 2021, met 
kenmerk 20-07563.N01.V03, 
opgesteld door Alcedo;

• het rapport ‘Bestemmingsplan 
“Zuidmaten-Oost Woongebied, 2e 
Herziening” Te Den Ham. Akoes-
tisch onderzoek Loonbedrijf 
Reimink’, van 5 januari 2022, met 
kenmerk 20-07563.R01.V06, 
opgesteld door Alcedo;

• het rapport ‘Akoestisch onderzoek 
Loonbedrijf Reimink Te Den Ham. 
Beoordeling in het kader van het 
Activiteitenbesluit’, van 14 juli 
2021, met kenmerk 20-07563.R03.
V02, opgesteld door Alcedo;

• het rapport ‘Zuidmaten Oost – Den 
Ham. Trillingsonderzoek Landbouw-
verkeer’ van 21 juli 2020 met 
kenmerk: WBD2017.

Ter inzage legging
Het plan ligt zes weken ter inzage 
vanaf donderdag 3 maart 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 
is eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 maart 2022 tot en met 
donderdag 14 april 2022 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. Het 
beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.
Vastgesteld beeldkwaliteitsplan 
“Zuidmaten - Oost woongebied, 
2e herziening”

Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 15 februari 2022 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• “Beeldkwaliteitsplan  
Zuidmaten-Oost woongebied, 
2e herziening”

Ter inzage legging
Het plan ligt zes weken ter inzage 
vanaf donderdag 3 maart 2022.
U kunt het beeldkwaliteitsplan 
digitaal inzien via  

www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Bezwaar of beroep
Het beeldkwaliteitsplan is een 
beleidsdocument, waardoor u 
hiertegen geen bezwaar of beroep 
kunt indienen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Nienenhoek 5                   

herbouw muren van een woning  
( ontvangen op 16-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE83242022)

Vriezenveen
• Geesterenseweg 7a-1            

realiseren van een paardenbak 
(ontvangen op 15-02-2022 , 
zaaknummer  
1700ESUITE83072022)

• RECTIFICATIE ! Adres in eerdere 
publicatie van 09-02-2022 Het 
Bassin 27c  moet zijn Het Bassin 
21c 

• Het Bassin 21c                       
het vestigen van een speelgoed-
bank ( ontvangen op 01-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE55922022)

• Westeinde 50                        
 verbouwing verdieping bestaand 
pand (ontvangen op 21-02-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE91352022)

• Oude Hoevenweg 55                
bouwen van een vrijstaande woning 
(ontvangen op 22-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE92712022)

• Oude Hoevenweg 55               
bouwen van een (2e) vrijstaande 
woning (ontvangen op 22-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE92802022)

 
Vroomshoop
• Kortenaerplein 16–18 kappen van 2 

lindes (ontvangen op 17-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE85842022)

• Oranjestraat 44  
strijdig gebruiken van een pand als 
gezinshuis (ontvangen op 
17-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE85852022)

• Noorderweg 46          
 verbouwen/isoleren van een 
woning  (ontvangen op  
20-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE90142022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nieuweweg 8          

kappen van 2 berken( ontvangen op 
19-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE89762022)

• Hoofdweg 31            
inzetten woonhuis als gezinshuis 
(ontvangen op 22-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE91662022)
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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

Wilt u de stukken inzien?
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 behande-
len. 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 
Kloosterhaar
• Groenendijk 28    

bouw nieuwe woning (uiterste 
beslistermijn,10-04-2022, 
zaaknummer 1700ESUITE2192022)

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Johannes Kamphuisstraat 38  

Aanbouwen van een berging 
(Verzonden 23-02-2022,  
zaaknummer 170ESUIE17622022)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid 10  

bouwen van een woning (verzonden 
22.2.2022, zaaknummer  
1700ESUITE619282021) 

• Hammerdijk 4a  
omzetten bedrijfswoning naar 
plattelandswoning (verzonden 
22.2.2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE15292022)

 

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
• Brink 4 pastorietuin en op en rond 

de Brink en Grotestraat                      
houden van theatervoorstellingen 
Codenaam Zipper op diverse data 
in april en mei 2022 (ontvangen 
15-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE79602022)

Vriezenveen 
• Hammerweg 34   

houden van een voorjaarsmarkt bij 
de Leemansmolen op 14-05-2022 
(ontvangen 16-2-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE81142022)

• Hammerweg 34  
organiseren van een loterij, bij de 
Stichting Leemansmolen, op 
14-05-2022 (ontvangen op 
16-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE81212022)

Vroomshoop
• Hoofdstraat 35  

organiseren van een rommelmarkt 
op 7 mei 2022 van 8 tot 12 uur, 
achter de Hervormde Kerk 
(ontvangen op 16-02-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE80412022)

• Linderflier 27  
organiseren van een plantjesmarkt, 
bij de Lidl in Vroomshoop, 
06-04-2022 t/m 09-04-2022 
(ontvangen op 17-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE82382022)

 

Gemeente Twenterand
• Organiseren van een collecte voor 

de Kerk in Actie, van 21-11-2022 
t/m 26-11-2022 (ontvangen op 
18-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE84382022) 

• Organiseren van een collecte voor 
Alzheimer in de periode van 
06-11-2022 t/m 12-11-2022 
(ontvangen op 23-02-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE93552022)

 
Aanvraag drank- en  
horecavergunning
Vriezenveen
• Westeinde 6                          

aanvraag drank- en horeca 
exploitatievergunning Grandcafé 
het Wapen van Vriezenveen 
(ontvangen 22-02-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE91762022) 
 
 
 

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vroomshoop
• Hammerdijk 22  

melden van een paardenhouderij en 
kleinschalige houtzagerij (ontvan-
gen op 22-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE84372022)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vroomshoop
• Hammerdijk 4a  

realiseren van een gesloten 
bodemenergiesysteem  
(ontvangen op 23-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE618422021)

Wilt u de stukken inzien?
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 behande-
len. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 


