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Wie vanaf de N36 vanaf Beerzerveld langs het kanaal richting Geerdijk 
en Vroomshoop rijdt, merkt dat de weg op een aantal plekken verzakt 
is. Daarom zijn er diverse verkeersmaatregelen getroffen. Zo is de 
maximumsnelheid teruggebracht en is er een rijverbod voor vrachtver-
keer ingesteld. Buurtbewoners vrezen toenemende verkeersoverlast. 
De gemeente heeft zogeheten verkeerstellers geplaatst om dat in de 
gaten te houden.

Het is voor vrachtverkeer verboden om vanaf de N36 langs het kanaal naar 
Vroomshoop te rijden. Vrachtverkeer moet de afslag Westerhaar nemen.  
En overig gemotoriseerd verkeer krijgt op de Noorderweg te maken met 
flink ingeperkte maximum snelheden. Die tijdelijke maatregelen heeft de 
gemeente genomen om de route langs het kanaal tóch begaanbaar te 
houden. “Maar buurtbewoners zijn bang dat er meer verkeer over de  

Schoolstraat en de Noorderweg zal gaan”, aldus wethouder Arjan Hof.  
Hij gaat onder meer over mobiliteit en is kernwethouder voor Vroomshoop  
en Geerdijk.

Overlast voor zijn
“We begrijpen de zorgen vanuit de buurt”, laat Hof weten. “We willen 
eventuele overlast natuurlijk voor zijn. En we willen erachter komen of er 
inderdaad sprake is van overlast door omrijdend verkeer. Daarom hebben  
we voor de komende twee weken vier verkeerstellers geplaatst langs 
Noorderweg en Schoolstraat. Dat zijn apparaatjes die bijhouden hoeveel 
verkeer er langs gaat en welke voertuigen dat zijn. Vandaag mocht ik 
meehelpen bij het plaatsen van de tellers. Zo kunnen we meteen ingrijpen 
als dat nodig is. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten.”
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Mooi Twenterand

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

Blik over de velden vanaf de Russenweg op de grens van  
Den Ham en Vroomshoop - Henk de Vries

Zonder afspraak een corona-
prik halen in Vriezenveen
GGD Twente organiseert voor inwoners uit de directe omgeving 
regelmatig tijdelijke vaccinatielocaties. De komende tijd doen ze dat 
ook aan de Kerkstraat 2 (Cultureel Centrum, CCK2) in Vriezenveen. 
Deze tijdelijke locatie is bedoeld voor wie een basis- of herhaalprik 
tegen corona wil halen. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt er op 
de dinsdagen 31 januari en 28 februari van 13.30 tot 19.30 uur terecht.

De herhaalprik kan beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname  
of overlijden als gevolg van corona. Zo vermindert het ook de druk op onze 
zorg. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe meer we een opleving 
van het coronavirus kunnen afremmen. Inwoners die een eerste of tweede 
basisprik willen, kunnen óók zonder afspraak op deze locatie terecht. Wie 
specifiek een coronaprik met het Janssen-vaccin wil, moet een afspraak 
maken op de vaste locatie in Enschede. Dit kan telefonisch via 0800 1295. 
Kijk voor meer informatie en de andere vaccinatielocaties op  
www.ggdtwente.nl/corona.

Geboren:
06-01-2023  Pim Mark Freek, zv MC Koetsier en MF Jaspers Faijer, Vriezenveen

10-01-2023  Pam, dv L Schipper en M Sloot, Vriezenveen

Overleden: 
07-01-2023  JH Hendriksen, 81 jaar, Vroomshoop

Burgerlijke stand 

Kijk op groenblauwtwente.nl wat je kan doen

Verkeerstellers meten hoeveelheid omrijdend verkeer
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BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpuitwerkingsplan 
Bedrijventerrein Oosterweilanden
Met ingang van 26 januari ligt het 
ontwerpuitwerkingsplan “Bedrijven-
terrein Oosterweilanden” gedurende 
zes weken ter inzage. Het plan heeft 
ten doel om de al eerder in het 
bestemmings-plan vastgelegde 
globale bedrijfsbestemming uit te 
werken tot een directe eindbestem-
ming. Het identificatienummer van 
het uitwerkingsplan is NL.
IMRO.1700.UPVZOosterwfa-
se2-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpuitwerkingsplan 
digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plan is vanaf donderdag 26 
januari 2023 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. Tij-dens de 
bovengenoemde termijn kan een 
ieder mondeling of schriftelijk een 
zienswijze naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burge-meester en wethouders, 
Postbus 67, 7670 AB in 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 BP 
Kruisingastraat-Almeloseweg 
L907
Met ingang van 26 januari 2023 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan “BP 
Kruisingastraat-Almeloseweg L907” 
zes weken ter inzage. De planher-
ziening heeft ten doel om het 
bouwrecht van de Kruisingastraat te 
verplaatsen naar de Almeloseweg 
L907. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.BPVZPHalmls-
wegL907-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmings-
plan digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerpplan is eveneens 
digitaal in te zien via www.
twenterand.nl/digitaalinzien. Het 
plan is vanaf donderdag 26 januari 
2023 in te zien. Stukken kunt u op 
aanvraag digitaal ontvangen. Wij 
verzoeken u telefonisch contact op 
te ne-men met het vermelde 
telefoonnummer van het gemeente-
huis zodat wij uw specifieke 
ver-zoek kunnen behandelen.

Als u de stukken in het gemeente-
huis wilt inzien, kunt u daarvoor een 
afspraak maken. Tij-dens de 
bovengenoemde termijn kan een 
ieder mondeling of schriftelijk een 
zienswijze naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeente-
raad, Post-bus 67, 7670 AB in 
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
• Oude Hoevenweg 55 

Plaatsen van een bijgebouw 
(ontvangen op 16-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000108) 
 
Vroomshoop

• Diverse locaties in Vroomshoop 
Energetisch verbeteren / 
verduurzamen van 124 woningen 
(ontvangen op 13-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000106)

• Kruizemunt naast nr. 23 
(HAM00K1305 ged.) 
Bouwen van een woning 
(ontvangen op 17-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000121)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te ne-men 
met het vermelde telefoonnummer 
van het gemeentehuis zodat wij uw 
specifieke ver-zoek 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
Volgens de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht, is besloten de 
beslistermijn te verlen-gen met 
maximaal zes weken. Dat geldt voor 
de volgende aanvragen:

Vroomshoop
• De Koele 5 

Aanvraag handelsreclame aan de 
gevel t.b.v. een supermarkt 
(verzonden 16-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000603)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Russenweg 5 

Kappen van één eikenboom 
(verzonden 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000617)

 
Vriezenveen
• Weitemansweg 6 

Kappen van vier eikenbomen en 
één lindeboom (verzonden 
17-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000562)

• Kruisingastraat 6 
Kandelaberen van één els 
(verzonden 17-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000602)

Vroomshoop
• De Bunte nabij kombord (HAM00 

N 395) Kappen van één linde 
(verzonden 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000616) 

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen kunt u bezwaar ma-ken. 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 bekend-making 
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

Aanvragen APV-vergunning
Vroomshoop
• Startpunt De Seringen 2 

Organiseren van een Kinderop-
tocht 2023 op 17-02-2023 van 
8.30 tot 10.30 uur (verzon-den 
19-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000538)

 
Twenterand
• Parkeerplaats Jumbo Supermark-

ten Vriezenveen / Vroomshoop / 
Westerhaar-Vriezenveensewijk-
Aanvraag standplaatsvergunning 
oliebollenverkoop (verzonden 
16-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000505) 

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
• Waterkracht naast nr. 10 

Vriezenveen 
Realiseren van twee uitwegen  
(verzonden 16-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000720)

• Oosterweilanden t.h.v. kavel 6 
Realiseren van een uitweg 
(verzonden 16-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000030)

Een kansspelvergunning is 
verleend voor:
Twenterand
• Houden van een loterij t.b.v. 

Serviceclub Inner Wheel 
Vriezenveen, trekking 08-03-
2023, Johanneshoeve Dalweg 39 
Westerhaar-Vriezenveensewijk, 
verkoop loten vanaf eind ja-nuari 
tot 08-03-2023  (verzonden 
16-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000768)

 
Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen kunt u bezwaar ma-ken. 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 bekend-making 

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
• De Zuivering 5 

In gebruik nemen van een 
tijdelijke installatie (ontvangen op 
06-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000095)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te ne-men 
met het vermelde telefoonnummer 
van het gemeentehuis zodat wij uw 
specifieke ver-zoek kunnen 
behandelen. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

WET GELUIDHINDER

Vaststelling hogere grenswaar-
den
In verband met de ontwikkeling van 
een bestemmingsplan voor de 
woningbouw aan de oost-zijde van 
de Veenstraat te Westerhaar-Vriez-
enveensewijk hebben burgemeester 
en wethou-ders hogere geluidbelas-
tingen vastgesteld. De woningen 
vervangen bestaande bebouwing 
die is of wordt gesloopt. 

Alle wegen, met uitzondering van 
wegen waarvoor een maximum-
snelheid van 30 km per uur geldt, 
spoorwegen en industrieterreinen 
hebben wettelijke geluidszones. 
Nieuwe woningen gelegen binnen 
deze geluidszone moeten in principe 
op zodanige afstand worden 
geprojec-teerd dat voldaan wordt 
aan de voorkeursgrenswaarde die 
de Wet geluidhinder daaraan stelt. 
Uit onderzoek is gebleken dat ten 
gevolge van de N36 geluidsbelastin-
gen hoger dan de voor-keursgrens-
waarde zullen optreden. 

Burgemeester en wethouders 
hebben op grond van art. 82, lid 2 

van de Wet geluidhinder ho-gere 
grenswaarden vastgesteld. Het 
ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken heeft vanaf 1 december 
2022 gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Tegen het ontwerpbesluit 
zijn geen zienswijzen ontvangen

Ontwerpbesluit hogere grens-
waarden Wet geluidhinder
In verband met de herbestemming 
van de school aan de Nassaustraat 
2 te Vroomshoop tot woningbouw (8 
woningen) en het aanvullend 
realiseren van 12 appartementen, 
zijn burge-meester en wethouders 
voornemens hogere geluidbelastin-
gen vast te stellen. De woningen 
geven een gewijzigde bestemming 
aan bestaande bebouwing. De 
appartementen vullen een open 
ruimte in de bestaande bebou-
wingslijn aan de Hammerweg. 

Alle wegen, met uitzondering van 
wegen waarvoor een maximum 
snelheid van 30 km per uur geldt, 
spoorwegen en industrieterreinen 
hebben wettelijke geluidszones. 
Nieuwe woningen gelegen binnen 
deze geluidszone moeten in principe 
op zodanige afstand worden 
geprojec-teerd dat voldaan wordt 
aan de voorkeursgrenswaarde die 
de Wet geluidhinder daaraan stelt. 
Uit onderzoek is gebleken dat ten 
gevolge van de Hammerweg en de 
Koningin Beatrixlaan hogere 
geluidsbelastingen dan de voor-
keursgrenswaarde zullen optreden. 

Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om op grond van art. 82, lid 
2 van de Wet geluid-hinder hogere 
grenswaarden vast te stellen. Het 
ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken liggen vanaf 26 januari 
2023 gedurende 6 weken op 
afspraak ter inzage. Heeft u 
zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit, dan kunt u die tot en met 8 
maart 2023 duidelijk gemotiveerd 
schrif-telijk indienen. De zienswijzen 
dienen te worden gericht aan 
burgemeester en wethouders,  
Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen. 
Als de behoefte bestaat om de 
bedenkingen mondeling toe te 
lichten, dan dient dit kenbaar 
gemaakt te worden bij de afdeling 
Ruimte, team Omgeving, telefoon 
(0546) 840 840.

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Volg ons op 
social media Woensdag: 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 openingstijden

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


