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Bijeenkomst voor 
culturele organisaties 
In de gemeente Twenterand zijn veel organisaties voor kunst, cultuur 
en erfgoed en individuele kunstenaars. Al deze mensen en organisa-
ties delen hun passie voor kunst, cultuur en historie met elkaar en met 
de inwoners van Twenterand. Kunst en cultuur dragen bij tot vriend-
schap, begrip, samen beleven, persoonlijke ontwikkeling en identiteit. 
Dit zijn belangrijke begrippen; zeker in een samenleving die snel 
verandert en voor grote maatschappelijke uitdagingen staat. 

Organisaties voor kunst, cultuur en erfgoed merken wat een veranderende 
samenleving doet. Vergrijzing, vrijwilligers, aantrekken van jeugd en 
oplopende kosten zijn zo maar wat zaken waar verenigingen mee te maken 
hebben. Om daarover met elkaar eens van gedachten te wisselen organi-
seert de gemeente Twenterand een informatiebijeenkomst. Zo kunnen 
verenigingen, kunstenaars en andere culturele organisaties met elkaar in 
contact komen en samen met de gemeente over deze onderwerpen in 
gesprek gaan. 

Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 maart om 
19.30 uur in het gemeentehuis van Vriezenveen. U kunt zich opgeven via 
secretariaat@twenterand.nl o.v.v. het aantal personen. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 
“Den Ham PH Vosseboerweg 1”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 23 maart gedurende zes 
weken het volgende ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt:

-  Het ontwerpbestemmingsplan 
“Den Ham PH Vosseboerweg 1”.

De planherziening heeft ten doel om 
3 woningen op de locatie Vosse-
boerweg 1 mogelijk te maken. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.
BPDHPHVosseboerw1.ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmings-
plan digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plan is vanaf donderdag 23 
maart in te zien. 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 in het gemeente-
huis wilt inzien, kunt u daarvoor een 
afspraak maken. Tijdens de 
bovengenoemde termijn kan een 
ieder mondeling of schriftelijk een 

zienswijze naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeente-
raad, Postbus 67, 7670 AB te 
VRIEZENVEEN en dienen voor het 
einde van de termijn te worden 
ingediend, dan wel ter post te zijn 
bezorgd. Mondelinge zienswijzen 
kunt u binnen de genoemde periode 
indienen, nadat u daarvoor een 
afspraak heeft gemaakt met één 
van de medewerkers van de 
afdeling beleid via het algemene 
telefoonnummer 0546 - 840 840.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Wittenbrink 5”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 23 maart gedurende zes 
weken het volgende ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage ligt:

-  Het ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Wittenbrink 5”.

De planherziening heeft ten doel om 
1 woning mogelijk te maken. 
Voorheen kende de locatie een 
maatschappelijke bestemming. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.
BPBGPHWittenbrink5-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmings-

plan digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plan is vanaf donderdag 23 
maart in te zien. 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 in het gemeente-
huis wilt inzien, kunt u daarvoor een 
afspraak maken. Tijdens de 
bovengenoemde termijn kan een 
ieder mondeling of schriftelijk een 
zienswijze naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeente-
raad, Postbus 67, 7670 AB te 
VRIEZENVEEN en dienen voor het 
einde van de termijn te worden 
ingediend, dan wel ter post te zijn 
bezorgd. Mondelinge zienswijzen 
kunt u binnen de genoemde periode 
indienen, nadat u daarvoor een 
afspraak heeft gemaakt met één 
van de medewerkers van de 
afdeling beleid via het algemene 
telefoonnummer 0546 - 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Nabij Bevrijdingslaan 6 en 8  

vellen van 1 berk (ontvangen op 
09-03-2023, zaaknummer 

TR-Z2023-000526)
• Achter Verzetstraat 76 kavel 2 

(VZV00 L 3667 ged.) bouwen van 
een woning (ontvangen op 
09-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000527)

• Achter Verzetstraat 76 kavel 2 
(VZV00 L 3667 ged.) kappen van 
een eik (ontvangen op 13-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000534)

• Verzetshof tussen nr. 8 en 9 
(VZV00L3898) - Slaat/Meijerink 
Bouwkundig Teken en Advies 
bureau bouwen van een woning 
(ontvangen op 16-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000554)

Bruinehaar
• Nikkelsweg bij nr. 5 (VZV00C3376)  

 vellen van één Amerikaanse Eik 
(ontvangen op 15-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000550)

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
• Oosteinde 40   

nieuwbouw woning (uiterlijke 
besluitdatum 05-09-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000171)

Vroomshoop
• Hammerstraat 26  

aanbouwen van een bovenwoning 
(uiterlijke besluitdatum 01-05-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000172)

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Zonnekracht 20   

het plaatsen van reclame op een 
bedrijfspand (verzonden 13-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000231)

• Achter Verzetstraat 76, kavel 1  
nieuwbouw woning (verzonden 
16-03-2023, zaaknummer 
TR-2023-000146)

• Oosteinde 419   
bouwen van een overkapping met 
bergruimte (verzonden 13-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000225)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoek De Vecht – Bakkersveenweg  

Kappen van 1 els ( verzonden 
13-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000365)

• Zwembadlaan 10  
Kappen van 7 eiken ( verzonden 
14-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000247)

APV

Aanvraag APV-vergunning
Den Ham
• Linderweg 8   

organiseren van een autocross in 
Den Ham (ontvangen op 09-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000517)

Vriezenveen 
• Hammerweg 34    

organiseren van: Voorjaarsmarkt 
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Overleden: 
01-03-2023    B Slot-Lamberts, 73 jaar, Geerdijk

Burgerlijke stand 

 Dierenambulance

06 - 537 57 093

Volg ons op 
social media

Woensdag: 09.00 – 12.00 uur en 

van 13.00 – 16.00 uur.

 

Vrijdag en zaterdag: 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.  

Milieustraat openingstijden

 Denk aan uw Milieupas! Creatieve 50+’ers in de Engbertsdijksvenen - Gina Olthof

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

Mooi Twenterand
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Leemansmolen (ontvangen op 
11-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000524)

• Hammerweg 34    
organiseren van een loterij voor het 
beheer en onderhoud van de 
Leemansmolen (ontvangen op 
11-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000529)

• Manitobaplein    
organiseren van: Basketbal 3x3 NL 
Tour Vriezenveen (ontvangen op 
12-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000531)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Ommerweg achter nr. 1 t/m 5 

(weiland achter Coop en naast de 
Gereformeerde Kerk), ontheffing 
voor art. 35 drank en horecawet 
voor een Feesttent Oranjefeesten in 
Den Ham 26 april 2023 t/m 29 april 
2023 (ontvangen op 08-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000498)

• Linderweg 8   

ontheffing art. 35 alcoholwet voor 
het organiseren van een autocross 
in Den Ham (ontvangen op 
09-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000516)

Vriezenveen
• Manitobaplein    

aanvragen voor een ontheffing 
artikel 35 Alcoholwet inzake 
Basketbal 3x3 NL Tour in Vriezen-
veen (ontvangen op 12-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000532)

• Hammerweg 34    
aanvragen voor een ontheffing 
artikel 35 Alcoholwet inzake 
Nationale Molendag (ontvangen op 
15-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000553)

Aanvraag drank- en   
horecavergunning: 
Vriezenveen
• Westeinde 73    

aanvragen van een Horeca-exploi-
tatievergunning voor de bakwinkel 
“bij Souverijn” in Vriezenveen 

(ontvangen op 14-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000544)

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.

APV-vergunning verleend
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 50  

Organiseren van een rommelmarkt 
en veiling op 24-06-2023 
(verzonden 15-03-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000306)

Vroomshoop
• Boekweitakkers  

Organiseren van een rommelmarkt 
op 03-06-2023 (verzonden 
13-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000180)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Evenemententerrein aan de 

Oranjestraat   
Organiseren van het Turffeest van 
11-05-2023 tot en met 13-05-
2023 (verzonden 16-03-2023, 

zaaknummer TR-Z2022-000008). 
• Oranjestraat t.h.v. Ons Domein / 

Rozenstraat  
Organiseren van de Avondvierdaag-
se Westerhaar van 08-05-2023 tot 
en met 11-05-2023 (verzonden 
16-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000070).

Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
•  Tent aan de Oranjestraat  

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens 
het Turffeest 2023 op de volgende 
data en tijden:

       •  11-05-2023 van 20:00 tot 
uiterlijk 01:00 uur 

       • 12-05-2023 van 20:00 tot   
           uiterlijk 01:00 uur 
       •  13-05-2023 van 20:00 tot 

uiterlijk 01:00 uur  (verzonden 
16-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000009). 

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 beroeps-
mogelijkheden kunt u bij de mede-
werkers van Team Omgeving terecht.

 

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


