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Raadsvergadering 
26 april 2022
Op dinsdag 26 april 2022 vergadert de gemeenteraad in het 
gemeentehuis in Vriezenveen. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. 
U vindt ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen. 
Ook kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via 
www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met 
 de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de 
gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Informatie over aanvragen 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs
Wachttijden aanvragen reisdocumenten
Van inwoners krijgen we vragen over de wachttijd voor het aanvragen van 
paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Dit vanwege het landelijk nieuws 
hierover. Geen zorgen! U vraagt uw reisdocument aan bij Burgerzaken. 
Hiervoor maakt u een afspraak. Uw aangevraagde reisdocument ligt na 5 
werkdagen weer voor u klaar. Voor het ophalen maakt u ook een afspraak. 

Vakantietijd: controleer uw reisdocument
De vakantietijd komt er weer aan! Controleer daarom de geldigheid van uw 
reisdocument. Maak op tijd een afspraak, zodat u niet voor een verrassing 
komt te staan. 

Burgerzaken werkt op afspraak!
Een afspraak maakt u gemakkelijk online via www.twenterand.nl/af-
spraak-maken. U kiest zelf de dag en het tijdstip. Wilt u liever bellen voor een 
afspraak? Ook dat kan. U belt met (0546) 840 840. Dat kan van maandag tot 
en met vrijdag tijdens de openingstijden.  
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Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 
minimaal energielabel C hebben. Anders mogen ze 
niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit is in 
2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. De 
datum waarop kantoorgebouwen aan die 
verplichting moeten voldoen, nadert snel. Daarom 
is het verstandig om te controleren of uw gebouw 
al voldoet aan de minimale eis. Of dat u energiebe-
sparende maatregelen moet nemen. Voor een klein 
aantal kantoorgebouwen geldt een uitzondering. 
Vanaf 1 januari 2023 handhaaft gemeente 
Twenterand of uw kantoorgebouw minimaal 
energielabel C heeft.

Controleer uw energielabel
U kunt zien voor welke kantoorgebouwen 
energielabel-C geldt en welke uitzonderingen er 
zijn. Informatie daarover vindt u op www.rvo.nl/
energielabel-c-kantoren. 

Op www.ep-online.nl kunt u zien of uw kantoorge-
bouw een energielabel heeft en welk label dat is. 
Een label is 10 jaar geldig. Is het label vóór 2013 
afgegeven? Dan moet het op tijd vernieuwd 
worden. Heeft uw gebouw nog helemaal geen 
energielabel? De eerste stap is dan om te kijken 
hoe energiezuinig uw gebouw is. 
Een deskundig adviseur kan u daarbij helpen. 
Kijk hiervoor op www.epadviseur.centraalregister-
techniek.nl. 

Energieneutrale toekomst in 2050
Het streven van rijksoverheid is dat in 2050 de 
gebouwde omgeving energieneutraal is. Ook de 
bestaande bouw. Met het oog op de toekomst is het 
verstandig om alvast energiebesparende maatrege-
len te onderzoeken. U kunt daarbij gebruik maken 
van de natuurlijke momenten zoals een verbouwing 
of vervanging van installaties. 

Tips voor energiebesparende maatregelen
De energiebesparende maatregelen die nodig 
kunnen zijn, verdienen zich vaak snel terug via 
een lagere energierekening. U kunt bijvoorbeeld 
zonnepanelen plaatsen, een daglichtafhankelijke 
regeling instellen of LED verlichting toepassen. 
LED verlichting kan eventueel in combinatie met 
veegpulsschakeling. Dat is een schakeling in de 
verlichtingsinstallatie die op zelfgekozen, 
vastgestelde tijden de verlichting in een ruimte of 
gebouw uitschakelt. Gebruikers kunnen zelf de 
verlichting weer inschakelen. 

Hebt u nog vragen? 
U kunt met vragen terecht bij een medewerker 
toezicht bouw van het Team Omgeving. Dat kan 
via telefoonnummer (0546) 840 840 of via e-mail 
info@twenterand.nl. Zet bij het onderwerp in de 
e-mail: ‘Energielabel C Kantoren’.  

Vanaf 1 januari 2023

Energielabel C voor kantoorgebouwen Gemeentehuis gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag 

Op Koningsdag, woensdag 27 april is het gemeentehuis gesloten. 
Ook is het gemeentehuis gesloten op Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei. 
 
Milieustraat gesloten op Koningsdag

De Milieustraat in Vroomshoop is op Koningsdag, woensdag 27 april gesloten. 

Wijziging afvalinzameling Koningsdag

Op Koningsdag, woensdag 27 april wordt in onze gemeente geen afval 
ingezameld. De containers worden op zaterdag 30 april geleegd. Het kan 
voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. 
Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling voor 7.00 uur 
aan de staat te zetten. 

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum. Telefoon (038) 427 
37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar 
op werkdagen van 08.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur. 
Op woensdag 27 april is het ROVA-Klantcontactcentrum gesloten. 

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 
tot en met 20.00 uur 
(Koningsdag 27 april gesloten)

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
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VERKEERSMAATREGELEN

Inrichten parkeerplaats invalide 
met kentekenvermelding
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten een parkeerplaats invalide 
inclusief kentekenvermelding in te 
richten.  
 
Om welke locatie gaat het? 
Het gaat om de langsparkeerplaats 
direct voor de woning aan de van 
Stolberglaan 23 in Vroomshoop. De 
parkeerplaats invalide wordt 
aangegeven met borden.  

Besluit
Wij hebben besloten om:
• Een parkeerplaats invalide in te 

richten bij de woning van 
Stolberglaan 23 in Vroomshoop. Dit 
gebeurt door plaatsing van het bord 
RVV E6, gecombineerd met een 
onderbord met kentekenvermelding  
8-KJK-67. 

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 20 
april 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
Den Ham
• Leertendijk 8   

opsplitsen van een schuur in een 
gedeelte schuur en B & B 
(ontvangen op 07-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE183222022)

• Zomerweg 12   
tijdelijk plaatsen van een zorgunit 
(ontvangen op 10-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE185822022)

• Brookotter - HAM00M1579-          
Nieuwbouw woning + bedrijfshal 
(ontvangen op 07-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE181692022)

• HAM00N1496- (t.h.v. Lindrot 3b)   
kappen van een eik (ontvangen op 
12-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE192062022)

 
Vriezenveen
• Hoffmansweg 15  

realiseren van een overdekte 
uitloop aan de bestaande 
dierverblijven (ontvangen op  
11-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE187692022)

• De Taling 2               
uitbouwen van een woning  
( ontvangen op 12-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE189772022)

 
Geerdijk
• Noorderweg agrarisch land tussen 

nr. 110 en nr. 111 (HAM00O143) 
Geerdijk, aanbrengen van een 
strooisel laag op het agrarisch 
perceel (ontvangen op 10-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE186312022)

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 
Den Ham
• Nienenhoek 5  

herbouw muren van een woning 
(uiterste beslistermijn 24-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE83242022)

Vriezenveen
• Verzetstraat 7   

mogelijkheden tot verkoop van 
fietsen (uiterste beslistermijn 
22-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE79102022)

• Zonnekracht kavel 3   
bouwen van een bedrijfspand 
(Uiterste beslistermijn 22-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE78822022)

• Geesterenseweg 7a1 realiseren 
paardenbak (uiterste beslistermijn 
23-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE83072022)

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

Reguliere procedure verleend
Vroomshoop
• Oranjestraat 44  

Strijdig gebruiken van een pand als 
gezinshuis (Verzonden 07-04-2022, 
zaaknummer:  
1700ESUITE85852022)

• Citroenkruid kavel 12  
Bouwen van een vrijstaande 
woning (Verzonden 11-04-2022, 
zaaknummer:  
1700ESUITE42922022)

 
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
Vriezenveen 
• Tilanusplein                

standplaats verkoop vis op 
woensdag van 13.00-17.00 uur 
(ontvangen 06-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE180092022)

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?
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:
Den Ham
• Weiland achter Ommerweg 1 

Organiseren van het Oranjefestival 
op 27-04-2022, 28-04-2022, 
29-04-2022 en 30-04-2022 
(verzonden 20-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE116952022).

 
Vriezenveen
• Manitobaplein  

Organiseren van een Mega Party 
We Willy Rock You op 30-04-2022 
(verzonden 20-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE137612022).

 
Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Den Ham
• Weiland achter Ommerweg 1 

Ontheffing artikel 35 van de 
Alcoholwet voor het evenement 
Oranjefestival op 27-04-2022 van 
09:00 tot 23:00 uur, 28-04-2022 
van 12:00 tot 18:00 uur, en 
30-04-2022 van 18:00 tot uiterlijk 
01:00 uur. (verzonden 20-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE138712022). 

Vriezenveen
• Tent op het Manitobaplein 

Ontheffing artikel 35 van de 
Alcoholwet voor het evenement 
Mega Party We Willy Rock You op 
30-04-2022 van 20:00 tot uiterlijk 
01:00 uur (verzonden 20-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE137642022).

 
Een kansspelvergunning is 
verleend voor:
Den Ham
• Rohorst 1a             

houden van een verloting in het 
clubhuis van Voetbalvereniging Den 
Ham op 23-05-2022, verkoop loten 
in de kern Den Ham en directe 
omgeving in de periode van 
23-04-2022 t/m 23-05-2022  
(tot max. half uur voor de trekking). 
(verzonden 12-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE115312022)

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 GELUIDHINDER

Wet geluidhinder (ontwerpbesluit)

Verzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor de woning 
Hammerweg 30 in Vriezenveen

In verband met de ontwikkeling van 
een bestemmingsplan voor de bouw 
van een woning aan de Hammerweg 
30 in Vriezenveen zijn burgemeester 
en wethouders voornemens een 
hogere geluidbelasting vast te stellen. 
De woning vervangt bestaande 
winkelbebouwing die wordt gesloopt. 

Alle wegen, met uitzondering van 
wegen waarvoor een maximumsnel-
heid van 30 km per uur geldt, 
spoorwegen en industrieterreinen 
hebben wettelijke geluidszones. 
Nieuwe woningen gele-gen binnen 
deze geluidszone moeten in principe 
op zodanige afstand worden 
geprojecteerd dat voldaan wordt aan 
de voorkeursgrenswaarde die de Wet 
geluidhinder daaraan stelt. Uit 
onderzoek is gebleken dat ten 
gevolge van de Hammerweg een 
geluidsbelasting hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde zal optreden. 

Burgemeester en wethouders zijn van 
plan om op grond van art. 82, lid 2 
van de Wet geluidhinder een hogere 
grenswaarde vast te stellen. Het 
ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken liggen vanaf 21 april 2022 
gedurende 6 weken op afspraak ter 
inzage bij de frontoffice van het 
gemeentehuis te Vriezenveen.
Heeft u zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit, dan kunt u die tot en 
met 1 juni 2022 duidelijk gemoti-
veerd schriftelijk indienen. De 
zienswijzen dienen te worden gericht 
aan burgemeester en wethouders,  
Postbus 67, 7670 AB  Vriezenveen. 

Indien de behoefte bestaat om de 
bedenkingen mondeling toe te lichten 
dient dit kenbaar gemaakt te worden 
bij de afdeling Ruimte, team 
Omgeving, telefoon 0546-840840. 

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. 

Bekendmakingen

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:
31-03-2022  Morris Samuël Roel, zv RKM Veneberg en BJ Coes, Vriezenveen

04-04-2022 Levi Gert, zv WJ Bom en HJ Velthuis, Vriezenveen

07-04-2022  Sterre Janet, dv RL Venema en JGD Nijzink, Dem Ham

Overleden:
06-04-2022  H Veneberg, 80 jaar, Den Ham

01-04-2022  L Smelt-Ekkel, 85 jaar, Vriezenveen

05-04-2022  JH Jansen, 84 jaar, Vriezenveen

05-04-2022  W Kerkdijk, 52 jaar, Vroomshoop

06-04-2022  W de Jong, 71 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
04-04-2022  BJ Veneberg, 34 jaar, Vroomshoop en E Wermers, 36 jaar ,Vroomshoop


