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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.   

Mooie opkomende zon Boslandweg! - 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Meersendijk 32  

terrein inrichten voor een tijdelijke 
pop-up glamping (ontvangen op 
08-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111862022)

 
Vriezenveen
• De Patrijs 31        

 vervangen kozijnen en borstwering 
van woning  (ontvangen op 
03-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE106972022)

• Westeinde 20  
plaatsen van nieuwe handelsrecla-
me voor aan de gevel (ontvangen 
op 03-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE109182022)

• De Watergang 16  
aanpassen van een gevel 
(ontvangen op 04-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE110982022)

• Buitenhof 7  
plaatsen van zonnepanelen in de 
tuin/veld (ontvangen op  
06-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111172022)

• Kanaal Almelo – De Haandrik  
verrichten van diverse werkzaam-
heden naar aanleiding van de 
opwaardering (ontvangen op 
03-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE108872022)

 
Vroomshoop
• Bevert tussen 50-80              

dakrenovatie van 13 woningen 
(ontvangen op 09-03-2022 , 
zaaknummer  
1700ESUITE115222022)

• Citroenkruid kavel 17 &18 en 19 & 
20 (HAM00 K 1190 ongenummerd)    
nieuwbouw van twee 2-kappers  
(ontvangen op 09-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE116192022)

 
 
 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vroomshoopseweg 19  

plaatsen van een kap op de garage 
en een kap op de carport  
(ontvangen op 03-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE109382022)

• Hoofdweg 135 
verbouw woning (ontvangen op 
09-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE115962022) 

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 
Vriezenveen
• - De Zuivering 10  

plaatsen zeecontainers tbv opslag 
(nieuwe uiterste beslisdatum 
14-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE21722022)

Vroomshoop
• Kavel 3 Vroomshoop_Oost fase 2c 

bouwen van een woning (nieuwe 
uiterste beslistermijn 18-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE11472022) 

• Vroomshoop Oost fase 2c 
bouwen van een woning (nieuwe 
uiterste beslistermijn 27-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE34922022) 

• Tonnendijk 1   
uitbreiding winkelpand (nieuwe 
uiterste beslistermijn  27-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE35002022)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Gebied Archemermaten          

herinrichten Archemermaten  
(verzonden 03-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE591872021) 

• ’t Sumpel   
Bouwen van een erker ( Verzonden 
08-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE30792022)

 
 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade NZ 68  

Kappen van 1 wilg ( verzonden 
09-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE80582022)

Tijdelijke vergunning
Vriezenveen
• Rijksweg 36 nummer 1     

nieuwbouw tankshop/broodjesbox 
voor een periode van 10 jaar 
(verzonden 07-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE19072022)  

Rectificatie
Op 2 maart 2022 is onderstaand 
besluit gepubliceerd onder verleende 
vergunningen 
Vroomshoop:
• Citroenkruid 10  

bouwen van een woning  
(verzonden 22.2.2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE619282021)

Bekendmakingen

Geboren:
25-02-2022  Maas Floris, zv JCP Barkel en FJE Kobes, Vriezenveen 

28-02-2022  Sem Franciscus Clemens, zv A Lucassen en BDA Verschoor,  

 Vroomshoop

02-03-2022  Djévano, zv D Letteboer en R de Graaf, Vroomshoop

Overleden: 
27-02-2022  W Bos, 88 jaar, Vriezenveen

27-02-2022  BH van Harten-Schipper, 95 jaar, Vriezenveen

28-02-2022  A Vos-Slomp, 88 jaar, Vriezenveen 

26-02-2022  J Wieringa, 79 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
28-02-2022  M Niks, 47 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en J de Weerd,  

 37 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

 

Collecte 21 t/m 26 maart: 
ReumaNederland

Wegwerkzaamheden Westerhaar- 
Vriezenveensewijk
Vanaf maandag 14 maart vinden er in verschillende fasen wegwerkzaamheden plaats in de omgeving Hoofdweg- 
Sluiskade in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De bestaande wegverharding wordt verwijderd, om een nieuw hemelwater- 
en vuilwaterriool in het midden van de rijbaan aan te kunnen brengen. Daarna krijgt de rijbaan weer nieuwe bestrating, 
de twee fietsstroken nieuw asfalt en ook de trottoirs en inritten krijgen nieuwe klinkers. De lichtmasten worden 
aangepast en de nieuwe groenvakken worden voorzien van bomen en struiken.

De globale planning van de werkzaamheden:
• Fase 1 van Hoofdweg 71/72 tot en met Sluiskade ZZ-Grintweg van 14 maart tot en met 10 juni.
• Fase 2 van Sluiskade NZ/Industrieweg tot Hoofdweg 86 van 23 mei tot en met 29 juli.

Het werk is weersafhankelijk en daarom kan de planning wijzigen. Ten tijde van de werkzaamheden is het werkvak 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De hoofdomleiding loopt over de N36. Plaatselijk 
verkeer vanuit Vriezenveen zal worden omgeleid via Westerveenweg, Nieuwe Daarlerveenseweg en Europasingel.  
Ook fietsers wordt geadviseerd om een andere route te kiezen. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.  
Kijk voor meer informatie op www.twenterand.nl/werken-aan-de-weg

Burgerlijke stand 



twenterand.nl16-03-2022

Dit moet zijn:
Citroenkruid 19  
bouwen van een woning (verzonden 
22.2.2022, zaaknummer  
1700ESUITE619282021)

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
• Twistweg naast huisnummer 6         

houden van het “Internationaal 
Motortreffen IMC Wisent” van 
17-06-2022 t/m 19-06-2022 
(ontvangen 07-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE111842022)

Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte tbv 

Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind van 14-11-2022 
tot en met 19-11-2022 (ontvangen  
07-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE110302022)

• Houden van een collecte tbv van de 
Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren van 
02-10-2022 tm 08-10-2022 
(ontvangen 07-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE109932022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Twistweg naast huisnummer 6       

Ontheffing art. 35 Drank- en 
horecawet, Internationaal 
Motortreffen op 17-06-2-22 van 
16.00-01.00 uur  

en op 18-06-2022 van  
16.00-01.00 uur (ontvangen 
07-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111412022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat  

ontheffing art. 35 Drank- en 
horecawet, voor de ALS loop 
(ontvangen op 08-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE111422022)

Aanvraag brandvergunning
Vriezenveen
• Bergweg 21            

stookontheffing voor verbranden 
snoeiafval (ontvangen 03-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE105022022)

• Bovenlandweg -VZV00H570-           
houden van “Paasvuur Oosteinde” 
op 18-04-2022 (ontvangen op  
07-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE110072022)

Wilt u de stukken inzien?
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 gemeente-
huis 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 APV-vergunning is verleend 
voor:
Vriezenveen
• Wegen kern/omgeving Vriezenveen  

Organiseren van een menwedstrijd 
op 18-06-2022 (verzonden 
07-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE37312022)

• Hammerweg 34 ( terrein Leemans-
molen) Organiseren van een 
voorjaarsmarkt op 14-05-2022 
(verzonden 09-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE81142022)

Een aanwezigheidsvergunning is 
verleend voor:
Vriezenveen
• Westeinde 52c voor het aanwezig 

hebben van twee speelautomaten 
(verzonden 07-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE75602022).

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
• Het Bassin 21  

opslaan van goederen (ontvangen 
op 05-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE116672022)

Wilt u de stukken inzien?
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. 

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


