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Website ‘Berichten over uw buurt’

Digitaal op de hoogte  
blijven van wat er in uw  
wijk gebeurt?
Tegenwoordig zijn steeds meer zaken online te regelen. Ook de 
overheid biedt diensten en berichten steeds vaker digitaal aan. 
Behalve in de papieren informatierubriek in de Toren van Twenterand, 
zijn berichten over uw wijk of buurt óók online te vinden. Via de 
website ‘Berichten over uw buurt’ en de bijbehorende gratis e-mail-
service blijft u automatisch op de hoogte van wat er speelt in uw 
omgeving.

Besluiten over vergunningen, bouwplannen en andere plaatselijke 
regelgeving kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Of het nou  
gaat het om het kappen van bomen in uw straat, de bouwplannen voor  
een appartementencomplex even verderop of een muziekconcert op het 
grasveld achter uw woning, het is fijn om op de hoogte te zijn. Op  
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt zijn bekendmakingen van de 
gemeente, de provincie en het waterschap over uw buurt snel en eenvoudig 
te vinden.

Mailservice
U kunt ook op de hoogte blijven via de gratis mailservice. Bij het aanmelden 
kunt u zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen. Ook is aan te 
geven over welke straal rondom uw huis of bedrijf u informatie wilt. 
Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van de meest recente 
berichten over uw wijk via de mail op uw computer, smartphone of tablet.  
Al ruim een kwart miljoen landgenoten gingen u voor! Blijf ook op de hoogte 
van wat er speelt in uw buurt en meld u aan op www.overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt.
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Start samenwerking gemeenten Ommen en Twenterand

Digitaal op de hoogte blijven van wat er in uw wijk gebeurt?

 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

 

Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaars-

bijeenkomst van de gemeente Twenterand.  

 

Datum : Maandag 9 januari  2023 

Inloop : vanaf 19.30 uur 

Start toespraak : 20.00 uur 

Locatie : Het Punt, Burgemeester  

  Koetjestraat 2-4, 7681 ZP 

  Vroomshoop 

 

Graag luiden we met u het nieuwe jaar in. We 

kijken terug naar 2022 en vooruit naar wat het 

nieuwe jaar onze mooie gemeente gaat brengen.  

 

Graag tot ziens op 9 januari! 

 

College van burgemeester en wethouders van 

Twenterand,  

mr. J.C.F. Broekhuizen, burgemeester 

P. F.G. Rossen, gemeentesecretaris 

2023 

Woensdag van 13.00 tot en met 16.00 uur.  Vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.  

Zaterdag 24 december en zaterdag 31 december van 9.00 tot 12.00 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

Milieustraat op woensdag in winterperiode open tot 16.00 uur
In bepaalde periodes in het jaar wordt de Milieustraat van de gemeente Twenterand behoorlijk druk bezocht. Niet zelden zijn er dan aan de Aziëlaan  
in Vroomshoop flinke rijen met auto’s en aanhangers te vinden. Maar het jaar kent ook minder drukke periodes. Dat laatste, gecombineerd met een  
gebrek aan personeel, maakt dat de gemeente de Milieustraat voortaan in de winter op de woensdagavonden gesloten houdt. Die periode loopt dan 
 van december tot en met maart. Op die woensdagen is de Milieustraat dan om 16.00 gesloten. 

Het nieuwe team Publiekszaken Ommen-Twenterand staat in de 
startblokken. Het team is aangesteld, ingewerkt en er helemaal klaar 
voor. Vanaf 1 januari 2023 is de nieuwe samenwerking op het gebied 
van publieksdiensten van start gegaan tussen de gemeente  
Twenterand en de gemeente Ommen. 

Veel inwoners hebben vooral met de gemeente te maken als het gaat om 
ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen. Dan hebben we het over de publieks-
diensten, waar ook geboorteaangifte en het doorgeven van verhuizingen 
thuishoren. In deze nieuwe samenwerking neemt de gemeente Twenterand 
de taken rondom burgerzaken, het organiseren van de verkiezingen en de 
begraafplaatsadministratie van beide gemeenten op zich. De taken voor de 
gemeente Ommen worden uitgevoerd vanuit het gemeentehuis van Ommen.

Oude vertrouwde dienstverlening
Inwoners in beide gemeenten kunnen blijven rekenen op de vaste gezichten 
en op betrouwbare dienstverlening. Op het oog verandert er niet veel. De 
samenwerking vindt vooral plaats achter de schermen en draagt verder bij 
aan een continuering en verdere optimalisatie van de dienstverlening aan de 
inwoners. Team Publiekszaken Ommen-Twenterand werkt op afspraak. 
Inwoners kunnen zelf een afspraak via de website van hun gemeente 
maken.

Start samenwerking gemeenten Ommen en Twenterand

Via “Berichten over uw buurt’ kunnen inwoners op de hoogte blijven van ontwikkelingen in hun buurt. 
Foto: AquaBASE

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

Genieten Oosterveenweg - Gesien Olthof



Financiële bijdrage voor ‘Muziek verbindt 
Twenterand’
Theater Turf en Het Punt organiseren zaterdag 3 juni 2023 meerdere muziekvoorstellingen in de gemeente 
Twenterand. Voor het project ‘Muziek verbindt Twenterand’ geven meerdere artiesten voorstellingen in 
diverse muziekgenres. Van klassiek tot blues en van pop tot Ierse volksmuziek. Vanuit de zogeheten 
Regeling kernbudgetten Twenterand stelt de gemeente 4.000 euro beschikbaar.

De voorstellingen worden gegeven op verschillende Twenterandse locaties, zoals De Greftenhoeve (De Pollen), de 
Peddemorsboerderij (Vriezenveen), Boerderij Dekker (Westerhaar), het plein naast Het Punt (Vroomshoop), Herberg 
Swaen aan de Brink (Den Ham) en het Witte Kerkje in Geerdijk. Initiatiefnemers willen inwoners kennis laten maken 
met bepaalde muziekstromingen en beweging op gang brengen tussen de verschillende dorpen in Twenterand. Ze 
willen inwoners ook enthousiast maken om in de toekomst voorstellingen van Theater Turf of Theater Het Punt te 
bezoeken. “We hebben op het gebied van cultuur veel te bieden in onze gemeente”, aldus wethouder Roel Koster. 
“Dit aanbod is nog niet altijd bij iedereen bekend. Naast dat dit een prachtig project is, kan het ook bijdragen aan de 
bekendheid van het lokale aanbod.”

Meer informatie
Inwoners die meer willen weten over het project ‘Muziek verbindt Twenterand’, kunnen contact opnemen met Jan 
van der Borght van Theater Turf via telefoonnummer 06 – 5705 6490 of per mail via j.d.vanderborght@gmail.com.
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Overleden: 
13-12-2022  H Wolters-Kamphuis, 79 jaar, Den Ham

09-12-2022  M Reinders-Toeters, 93 jaar, Vriezenveen

09-12-2022  JAJ Grootenhuis-Klaster, 37 jaar, Vriezenveen

13-12-2022  L Nijland-Wilharms, 81 jaar, Vriezenveen

Burgerlijke stand 

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Eg 1                   

plaatsen van een dakkapel 
(ontvangen op 21-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000736)

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 
Vroomshoop
• Twentelaan ongenummerd  

bouwen van een bedrijfspand , 
uiterste besluitdatum 31.-01-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000344) 

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Bakkersweg 5   

Kappen van 4 eikenbomen  
( verzonden 19-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000506) 
 
 

• Bossinkkamp 2   
Kappen van 7 elzen  
( verzonden 21-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000559)

• Wittenbrink 1  
het vergroten van de woning 
(verzonden 21-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000068)

Vriezenveen
• Achter Verzetstraat 76, kavel 5  

het bouwen van een vrijstaande 
woning (verzonden 15-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000176)

• Achter Verzetstraat 76, kavel 9  
bouwen vrijstaande woning 
(verzonden 20-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000614)

• Weitemansweg 6    
bouwen van een berging en 
jongveestal (verzonden 21-12-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000464)

Vroomshoop
• Kastanjehoek 2   

Kappen van 1 beuk ( verzonden 
19-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000521)

• Tweede Blokweg 19 Kappen van 1 
berk ( verzonden 20-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000548) 

• Bedrijventerrein Vroomshoop Oost 
K1291 nieuw te bouwen 
bedrijfshal (verzonden 21-12-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000004)

• Kolkmansweg  
wijzigen gebruik bedrijfspand(ver-
zonden 22-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000347)

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Bakkersveenweg 22  

Kappen van 1 eik  
(verzonden 21 december 2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000371)

 

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen 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

Melding uitweg
Vriezenveen
• Melding realiseren van 2 inritten, 

Waterkracht naast nr. 10 
Vriezenveen (ontvangen 19-12-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000720)

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?
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 zienswijzen worden 
overwogen bij de (definitieve) 
beslissing van het college.

APV-vergunningen verleend

Aanwezigheidsvergunning ex. Artikel 
30 b en c van de Wet op de 
kansspelen verleend

Den Ham
• Brink 11   

1 kansspelautomaat voor Café De 
Brink (verzonden 19-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000512). 

 
Vroomshoop
• Tonnendijk 29     

2 kansspelautomaten voor Café ’t 
Tonnechie (verzonden 19-12-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000595). 

Uitweg geaccepteerd
Vroomshoop
• De Bunte ( sectie B, nr. 8247)  

aanleggen van een dam/duiker ten 
behoeve van een uitweg (verzon-
den 20-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000579)

Uitweg geweigerd
Vriezenveen
• Bedrijfsweg 16   

aanleggen van een oprit aan de 
achterkant van het terrein 
(verzonden 14-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000413)

 

Kansspelvergunning verleend
Vriezenveen
• Begherstraat 12   

Organiseren van een verloting 
door CSV Vriezenveen op 
18-03-2023, de loten worden 
verkocht in de periode van 
11-02-2023 tot en met 11-03-
2023 in de kern Vriezenveen en 
directe omgeving ( verzonden 
21-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000569

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Manege WWR ( Zwembadlaan 10)   

Organiseren van een verloting 
door LR en PC WWR op 14-04-
2023, de loten worden verkocht in 
de periode van 01-01-2023 tot en 
met 13-04-2023 in de kern 
Westerhaar-Vriezenveensewijk en 
directe omgeving ( verzonden 
20-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000539 

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen 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
Den Ham
• Bakkersweg 5  

bouwen van een reinwaterkelder 
(ontvangen op 16-08-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000703)

 
Vriezenveen
• De Watergang 27  

plaatsen van een dieseltank en 
AdBlue tank (ontvangen op 
24-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000664)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 86  

opnieuw opslaan en verkopen van 
vuurwerk (ontvangen op 24-10-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000711)

• Hoofdweg 106  
melden van een reeds bestaande 
schuur voor opslag (ontvangen op 
01-11-2021, zaaknummer 
TR-Z2022-000713)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Den Ham
• Ganzenmars 1  

aanleggen van een bodemener-
giesysteem (ontvangen op 
28-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000560)

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. 

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

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


