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Twenterand herdenkt

In deze
editie

Ons klimaat verandert, verandert u mee?

20.05 uur 		Toespraak namens het gemeentebe
stuur door wethouder M. van Abbema
aansluitend Een gedicht wordt 		
voorgedragen door Ellen Vrielink, 		
oud-leerling Kindcentrum Trotz
20.10 uur De namen van het monument worden
opgelezen
20.14 uur Bloemlegging

Den Ham
19.30 uur 		Verzamelen bij het herdenkings		
monument aan de Grotestraat bij de
		kerktoren
19.45 uur Muziekvereniging Juliana speelt ‘in
Vredesnaam’
19.57 uur Kranslegging door raadslid B.J. 		
Harmsen
19.58 uur Last post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Zingen van het Wilhelmus, 2 coupletten
Welkom door Johan Oordt, lid van het 4 mei comité
Toespraak door raadslid B.J. Harmsen. Henk
Kaptein noemt de namen en leeftijden van de
gevallen strijders. Bijdrage door basisschool De
Maten Kranslegging door 4 mei comité | Veteranen
| Rode Kruis. Muziekvereniging Juliana speelt ‘Als
vrijheid een weg is.’Stille tocht naar de Oude
Begraafplaats aan de Molenstraat. Bloemstukken
worden gelegd bij acht graven. Stille tocht wordt
vervolgd door terug te lopen naar de Brink alwaar
de herdenking eindigt

Vriezenveen
16.00 uur 		Bloemen leggen op begraafplaatsen
door leden van het 4 mei comité 		
samen met leerlingen van Kindcentrum
Trotz
19.30 uur Verzamelen op het Tilanusplein, start
stille tocht vanaf het Tilanusplein. 		
Voorop loopt het tamboerkorps van de
		Vriezenveense Harmonie
19.45 uur Klokgelui en taptoe
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Ds. Prins spreekt gebed uit

Bloemen worden gelegd door wethouder M. van
Abbema, geholpen door Ian Kruiskamp en Amy
Bakker, leerlingen van groep 8 van Kindcentrum
Trotz. Verdere bloemlegging door: Verzet 19401945 | Indië- en Nieuw-Guineaveteranen l
Nabestaanden l 4 mei comité | Veteranen | Rode
Kruis | Schoolkinderen en particulieren | Jongeren
Wijk Next/Maxx Twenterand | Scouting. De
Vriezenveense Harmonie speelt tijdens de
bloemlegging.
20.20 uur 		Zang door het Christelijk Mannenkoor
Vriezenveen
20.25 uur Zingen eerste couplet van het
Wilhelmus, begeleid door de
		Vriezenveense Harmonie
Voor nabestaanden en genodigden is er na
afloop gelegenheid voor koffiedrinken in het
gemeentehuis (zaal van de Gereformeerde
kerk).

Vroomshoop
19.25 uur Verzamelen Vredesplein, Koraalmuziek
tijdens de herdenking wordt gespeeld
door De Harmonie Vroomshoop
19.30 uur Openingswoord door de heer Eising
19.34 uur Koraalmuziek
19.39 uur Toespraak door wethouder M.H. Paters
19.45 uur Bijdrage door de jeugd van Het Noordik
19.50 uur Koraalmuziek door De Harmonie 		
Vroomshoop
19.52 uur Kranslegging: door wethouder M.H.
Paters l 4 mei comité | Schooljeugd l
Canadese krans l Oranjevereniging l
Rode Kruis l Jongeren Twenterand |
Veteranen
19.59 uur Taptoe door de heer Vos
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Zingen van het Wilhelmus, 2
coupletten, begeleid door De Harmonie
Vroomshoop
20.05 uur Gedicht door mevrouw De Jong
20.08 uur Bloemlegging
Locatie:

Westerhaar-Vriezenveensewijk
16.00 uur 		Bloemen leggen op begraafplaats door
leden van het 4 mei comité
19.20 uur Verzamelen bij De Klaampe
19.30 uur Start stille tocht naar het Monument.
Voorop loopt slagwerkgroep van SDG
19.45 uur Bij het Monument worden Koralen 		
gespeeld door Muziekvereniging Soli
Deo Gloria Klokgelui en taptoe
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Ds. Hazeleger spreekt gebed uit
20.05 uur Toespraak namens het gemeentebe
stuur door burgemeester J.C.F. 		
Broekhuizen
20.10 uur De namen van het monument worden
		opgelezen door de burgemeester
20.12 uur Bloemlegging
Bloemen worden gelegd door burgemeester J.C.F.
Broekhuizen, geholpen door kinderen van de
adoptieschool “De Fontein” locatie Oranjestraat.
Verdere bloemlegging door: Oranjevereniging en
het 4 mei comité ook geholpen door leerlingen van
de adoptieschool. Hierna bloemlegging door
nabestaanden | Jongeren ZorgSaam Twenterand |
Rode Kruis, schoolkinderen | particulieren.

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.

Voor genodigden is er na afloop gelegenheid
voor koffiedrinken in De Klaampe.

Vlagprotocol
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de
vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect
voor de doden.
De periode waarin de vlag halfstok hangt, duurt
van zonsopgang tot zonsondergang.
De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse
driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag
halfstok hangen na de twee minuten stilte en
wordt niet in de top gehesen.
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt
hij tussen zonsopgang en zonsondergang. De
oranje wimpel wordt niet gebruikt.

Milieustraat

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!

Bodemonderzoek Twenterandse speeltuintjes en plantsoenen

Op basis van dossieronderzoek verwacht Projectbureau BAS dat er géén asbest
in de bodem zit, maar de gemeente wil dat natuurlijk zeker weten. Daarom is

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

20.20 uur 		Zang Chr. Gem. Zangver. “De Lofstem”
en “Zang en Vriendschap”
20.25 uur Twee coupletten van het Wilhelmus
begeleid door Muziekvereniging Soli
Deo Gloria

Vredesplein

Inwoners moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving
schoon en veilig zijn.
De gemeente wil zeker weten dat er op plekken waar kinderen spelen
géén asbest in de bodem zit. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest
Sanering (BAS) verkennend bodemonderzoek uitvoeren
in negen speeltuintjes en plantsoenen in Westerhaar-Vriezenveensewijk
en Den Ham. Dat gebeurt tussen 2 en 13 mei.

Gemeentehuis gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag

een verkennend bodemonderzoek nodig, uitgevoerd door gecertificeerde
onderzoeksbureaus. Zij boren gaten en graven sleuven op verschillende
plekken in de speeltuintjes en planstoenen. Zo kan het onderzoeksbureau
bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. Als er iets gevonden wordt,
dan worden omwonenden ingelicht en wordt het netjes opgeruimd.
Meer informatie
Meer informatie over Projectbureau BAS vindt u op www.bodemasbestsanering.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS,
bel dan (0547) 85 85 85 of mail bas@hofvantwente.nl.
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Mooi Twenterand

Ons klimaat verandert, verandert u mee?

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie
foto voor deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl.

Klimaatadaptatie. We horen het steeds meer om ons heen. Maar wat is
het precies? En waarom is het zo belangrijk? Wat kunnen we er zelf aan
doen en wat doet de gemeente Twenterand? Allemaal belangrijke vragen
waar we graag antwoord op willen geven.
Klimaatadaptatie heeft alles te maken met de verandering van ons klimaat. Het
betekent dat we ons zo goed mogelijk willen beschermen tegen die klimaatveranderingen. Het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer, soms
hebben we te maken met overstromingen of hevige stormen. Het wordt
allemaal wat extremer. Voor een deel moeten we dat accepteren, want we
kunnen dat niet allemaal tegengaan. Voor een ander deel kunnen we best wat
zaken aanpassen om de nadelige effecten te voorkomen of te verzachten. De
komende tijd zullen we daar meer aandacht aan besteden. Zodat u kunt zien
wat u zelf kunt doen. Maar ook wat de gemeente Twenterand hiertegen doet.

De Wieke gemaakt aan de Sluiskade NZ - Grietje Oelen

Burgerlijke stand
Overleden:
09-04-2022
10-04-2022
11-04-2022
12-04-2022
11-04-2022

JH Berkhof, 83 jaar, Vriezenveen
FM Borger-Lemans, 94 jaar, Vriezenveen
JH Dekker, 85 jaar, Vriezenveen
H Kenkhuis, 76 jaar, Vriezenveen
SH Schulte, 47 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
11-04-2022 MJ Hoeré, 32 jaar, Vriezenveen en G Emmers, 39 jaar, Staphorst

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Weitemansweg 45
aanvraag tijdelijke vergunning
gebruik schuur als hondenkennel
(ontvangen op 13-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE193522022)
• Oosteinde 381 & 383 bouwen van
twee woningen (ontvangen op
13-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE194502022)
• Oosteinde 322
tijdelijk huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne (ontvangen op
15-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE198252022)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vinkenweg 54		
vergroten van een schuur
(ontvangen op 15-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE196942022)
Geerdijk
• Geerdijk 51		
tijdelijk plaatsen van een noodwoning (ontvangen op 14-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE196332022)
Bruinehaar
• perceel tegenover Gravenlandweg
37,kappen van 2 Amerikaanse
eiken (ontvangen op 14-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE196152022)
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 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
• Geerdijk 17
Handelen in strijd met de regels
rui8mtelijke ordening ten behoeve
van een logiesfunctie voor
werknemers (uiterste beslistermijn
02-06-2022, zaaknummer
1700ESUITE98002022)
• Marleseweg 40		
Verbouwen van een recreatiewoning (uiterste beslistermijn
05-06-2022, zaaknummer
1700ESUITE101362022)
Vriezenveen
• Wetering 48		
Uitbreiden van een bestaande
woning (uiterste beslistermijn
14-02-2022, Zaaknummer
1700ESUITE80062022)
• Westeinde 50		
verbouwing verdieping bestaand
pand (uiterste beslistermijn
29-05-2022, zaaknummer
1700ESUITE91352022)
• Oude Hoevenweg 55 bouwen 2e
vrijstaande woning (uiterste
beslistermijn 30-05-2022,
zaaknummer
1700ESUITE92802022)
• Oude Hoevenweg 55 bouwen
vrijstaande woning (uiterste
beslistermijn 30-05-2022,
zaaknummer
1700ESUITE92712022)
• Hoofdweg 31
inzetten woonhuis als gezinshuis (
uiterste beslistermijn 30-05-2022,
zaaknummer
1700ESUITE91662022)

Wat doet de gemeente Twenterand?
Het is verstandig om nu al in te spelen op de veranderingen van ons klimaat.
De gemeente Twenterand houdt er bij de uitvoering van projecten al veel
rekening mee. Bijvoorbeeld bij woningbouwprojecten, aanleg van bedrijventerreinen of weg- en rioleringswerkzaamheden. Een voorbeeld is de herinrichting
van de Dunantstraat in Vriezenveen. Hier zijn verschillende maatregelen
genomen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit.
Circulariteit betekent dat oude en gebruikte materialen opnieuw gebruikt
worden. Bijvoorbeeld het hergebruiken van bestratingsmateriaal. Bij de
herinrichting de Dunantstraat moest de oude, gemengde riolering vervangen
worden. Daarvoor in de plaats kwam een gescheiden hemelwaterafvoer en een
vuilwaterafvoer. De fundering is zo gemaakt om piekbuien te bufferen. Zo hou
je regenwater langer vast en ontlast je het vuilwaterriool. Een speciaal doek
onder de fundering zorgt voor zuivering van het regenwater.

• Oosteinde 90/92
aanpassen van de voorgevel en
zijgevels (uiterste beslistermijn
05-06-2022, zaaknummer
1700ESUITE101172022)
• Buitenhof 9
Realiseren van aanbouw aan
bestaande woning (uiterste
beslistermijn 31-05-2022,
zaaknummer
1700ESUITE49462022)
Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen
beslistermijn kunt u geen bezwaaren/of beroepschrift indienen.
Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Nienenhoek 5		
herbouw muren van een woning
(verzonden 21-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE83242022)
Vriezenveen
• De Watergang 31
uitbreiden zaagloods (verzonden
19 april 2022, zaaknummer
1700ESUITE18892022)
• Oosteinde 3		
kappen van 3 coniferen
( verzonden 20-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE133512022)
• Koningsweg ( sectie G, nummer
1044) Kappen van 1 eik (verzonden
20-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE145972022)
• Westeinde 10
plaatsen van een nieuw kozijn, het
geschikt maken van het pand voor
gebruik en reclame plaatsen
(verzonden 20.04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE10102022)

Centrumvisie Vriezenveen
Verder houden we bij ons dagelijks onderhoud ook rekening met klimaatadaptatie. Zo planten we soorten struiken en bomen, die goed tegen hitte
en droogte kunnen en koppelen bestaande verharde oppervlakten af van de
riolering. Door dit laatste kan water beter in de bodem zakken. Ook in de
Centrumvisie Vriezenveen is hier veel aandacht aan besteed b.v. door veel
groen in dit gebied. Dit geldt ook voor Het Mozaïek, de nieuwbouwlocatie
achter het gemeentehuis.
Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt in en om uw huis maatregelen nemen om de nadelige effecten
van het klimaat tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van
tegels uit uw tuin, het planten van bomen voor meer schaduw of het
plaatsen van zonnewering om de warmte buiten te houden. Wilt u meer
weten over klimaatadaptatie en wat u zelf kunt doen? Kijk op onze website
www.twenterand.nl/klimaat. Voor handige tips kunt u ook eens kijken op de
website www.groenblauwtwente.nl

Bekendmakingen
Vroomshoop
• Kruizemunt 22		
bouwen woning(verzonden 19 april
2022, zaaknummer
1700ESUITE11472022)
• Noorderweg 46
verbouwen/isoleren woning
(verzonden 13-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE90142022)
• Zwolsekanaal 19
gelijkmaken van de grond
(verzonden 14.04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE13082022)
• Vriezenveenseweg 8 interne
verbouwing en het plaatsen van
dakkappellen (Verzonden 20-042022, zaaknummer 1700ESUITE99212022)
Tijdelijke vergunning
Vroomshoop
• Flierdijk 5a
aanpassen van het gebruik, voor
het realiseren van een dagopvang
voor Carint / Reggeland (verzonden
20-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE104322022)
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.

TER INZAGE
Ontwerp Programmabegroting
Omgevingsdienst Twente 2023
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Twenterand, maken op basis van
artikel 35, lid 2, juncto artikel 59, lid
2 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen bekend, dat de ontwerp
Programmabegroting van de
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Twente 2023 ter
inzage ligt.
De gemeenschappelijke regeling is
een samenwerkingsverband van alle
14 Twentse gemeenten en de
provincie Overijssel. De basis voor de
gemeenschappelijke regeling is
onderdeel van de Wet gemeenschappelijke regeling. Dit brengt een aantal
verplichtingen met zich mee. Eén van
die verplichtingen betreft het ter
inzage leggen van de ontwerpbegroting bij de deelnemende gemeenten.
Een papieren exemplaar ligt tot 23
juni 2023 voor iedereen ter inzage
tijdens de reguliere openingstijden in
het gemeentehuis in Vriezenveen.
Het indienen van een bezwaar- en/of
beroepschrift is niet van toepassing.

APV
Aanvraag APV-vergunning
Vriezenveen
• Nijverheidsweg-Bedrijfsweg
Skeelerwedstrijd Skeeler- en
Wielerclub Twenterand op
08-06-2022 van 18.00-21.00 uur
(ontvangen 14-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE195212022)

Volg ons op
social media

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221
• Manitobaplein
3X3 NL TOUR 2022 op 18-06-2022
van 07.00-18.00 uur (ontvangen
17-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE197612022)
Vroomshoop
• Plein bij “Het Punt” Burgemeester
Koetjestraat
Avondvierdaagse Vroomshoop op
13-06-2022/14-06-2022/
16-06-2022/17-06-2022 van
17.45-21.00 uur (ontvangen
19-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE200422022)
• Hammerweg 73
Forest Hill Festival op 18-06-2022
van 19.30 tot en met 19-06-2022
01.00 uur (ontvangen 19-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE201852022)
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Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte ten
behoeve van Leger des Heils van
27-11-2022 t/m 03-12-2022.
(ontvangen 19-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE201182022)
Aanvraag ontheffing art. 35
Alcoholwet
Vriezenveen
• Nijverheidsweg 8
ontheffing artikel 35 drank- en
horecawet Skeelerwedstrijd
Free Wheel Inline Cup Oost op
08-06-2022 van 18.00-21.30 uur
(ontvangen 19-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE198242022)

Postadres
Postbus 67,
7670 AB Vriezenveen
t 0546 - 840 840
f 0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl

Vroomshoop
• De Seringen 2
aanvraag ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet Reünie 100
jaar Willibrordusschool op
18-06-2022 van 16.00-22.00 uur
(ontvangen 14-04-2022,
zaaknummer
1700ESUITE194592022)
Aanvraag drank- en
horecavergunning
Vriezenveen
• Oosteinde 18
aanvraag Drank- en Horecawet
Restaurant Koebrugge (ontvangen
15-04-2022 zaaknummer
1700ESUITE197952022)

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen

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
behandelen. Als u de stukken op het
gemeentehuis wilt inzien, kunt u
daarvoor een afspraak maken.

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 APV-vergunning is verleend
voor: Vroomshoop
• Gedeelte Julianaplein 		
Plaatsen van 9 foodtrucks tijdens
de koopzondag op 29-05-2022 (
verzonden 20-04-2022, zaaknummer 1700ESUITE162482022)

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.

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

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

Een kansspelvergunning is
verleend voor: Vroomshoop
• Hammerweg 14 (notariskantoor
Temmink)		houden van een loterij
t.b.v.” LOVA Vroomshoop” op
08-07-2022, loten worden verkocht
in de periode van 30-05-2022 t/m
26-06-2022 (verzonden20-04-2022, zaaknummer
1700ESUITE132762022)
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.

