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Twenterand gaat woningeigenaren die energiebesparende 
maatregelen nemen weer fi nancieel ondersteunen. Vanaf 1 maart 
kunnen inwoners subsidie uit het Duurzaamheidsfonds aanvragen. Die 
subsidie is beschikbaar voor isolatiemaatregelen voor koopwoningen. 
Er zit 1 miljoen euro in het Duurzaamheidsfonds. Dat geld is voor een 
deel afkomstig uit de opbrengsten van Zonnepark Oosterweilanden in 
Vriezenveen.

Vorig jaar was de Twenterandse duurzaamheidssubsidie er voor het eerst. 
Toen konden woningeigenaren subsidie aanvragen voor allerlei 
energiebesparende maatregelen, waaronder zonnepanelen, warmtepompen 
en isolatie. Deze nieuwe subsidieronde is alleen bedoeld voor 
isolatiemaatregelen. Denk hierbij aan het isoleren van de vloer, het dak of de 
muren. Maar ook aan het vervangen van enkel voor dubbel of driedubbel glas.

Betere ondersteuning
Daarnaast is de drempel voor het aanvragen van subsidie verlaagd. De 
vorige keer was het minimum subsidiebedrag 1.400 euro, waardoor 
inwoners minimaal 4.000 euro moesten investeren. Het minimum 
subsidiebedrag is nu verlaagd naar 250, waardoor woningeigenaren al bij 
een investering van iets meer dan 700 euro subsidie kunnen ontvangen. 
Hiermee worden doe-het-zelvers en kleinere maatregelen voor 
energiebesparing beter ondersteund.

Aanvragen
De duurzaamheidssubsidie kan digitaal worden aangevraagd op www.
twenterand.nl. Inwoners kunnen de aanvraag ook op papier indienen in het 
gemeentehuis. De aanvragen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Hoeveel procent van hun duurzame investering Twenterandse 
woningeigenaren gesubsidieerd kunnen krijgen staat op de website van de 
gemeente. Daar staat ook wat de maximale bedragen zijn. Dat is voor 
woningen van voor en na 1984 namelijk verschillend.
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Dát verdient een lintje!

Wijs omgaan met drinkwater

Werk met uitzicht. Zandwinning Vriezenveen - B. Niks fotografi e

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

Dát verdient een lintje!
Aanvragen kan nog tot 1 juni 2023

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. 
Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze 
personen mogen best eens in het zonnetje worden gezet. Kent u zo 
iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De 
meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van 
een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje 
aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

Hoe draagt u iemand voor? 
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Dan is het verstandig om 
eerst contact op te nemen met Marianne Spenkelink of Marjan van der 
Meer van het bestuurssecretariaat. Telefoon 0546 – 840 840. Zij kunnen in 
grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kunnen zij aan u uitleggen hoe u 
te werk moet gaan. Aanvragen moeten in ieder geval voor 1 juni 2023 bij 
ons binnen zijn. Neem daarom op tijd contact op. Zodat u voldoende tijd 
hebt om de aanvraag goed en volledig te invullen. 

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen
Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u terecht op 
de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl. 

Wijs omgaan met drinkwater
Elke dag gebruiken we per persoon gemiddeld 120 liter drinkwater. Dit 
water gebruiken we natuurlijk niet alleen om te drinken, maar ook om 
te douchen, in bad te gaan of om de tuin mee te sproeien. Met een 
paar kleine aanpassingen rond het huis kun je vele liters drinkwater 
besparen. Dat is goed voor de natuur én voor je portemonnee. 
Hieronder vind je een aantal tips. Voor badkamer, keuken en tuin.

De douche is vaak de grootste drinkwaterslurper in huis. Bij een gemiddelde 
douchebeurt van 8 minuten verbruik je al snel 70 tot 80 liter drinkwater. 
Douche twee minuutjes korter en je bespaart al ruim 15 liter kraanwater! Een 
waterbesparende douchekop bespaart nog eens 20 procent water. Ook een 
oude wc - zonder een kleine en grote spoelknop - verbruikt vaak meer water 
dan nodig. Leg dan bijvoorbeeld een fl es water in de stortbak. Daardoor past 
er minder water in en bespaar je die hoeveelheid bij elke spoelbeurt.

De keuken
Als je gaat afwassen duurt het even voordat het water warm is. Het koude 
water dat je dan wegspoelt is natuurlijk wél bruikbaar. Je kunt het opvangen 
en gebruiken voor de thee of de planten. Afwassen met de vaatwasser is 
overigens vaak effi ciënter dan wassen met de hand. Nieuwe vaatwassers 
zijn vaak ook een stuk zuiniger dan oude vaatwassers. Soms scheelt het 
zelfs honderden liters per jaar. Als je toch met de hand afwast, laat dan de 
kraan niet lopen maar gebruik een teil voor het wassen en afspoelen.

De tuin
Er komen steeds vaker droge periodes. Dat zie je al snel in de tuin. Maar je 
kunt er wel iets aan doen. Vervang tegels door groen, koppel je regenpijp af 
en plaats een regenton. De tuin besproeien met water uit de regenton 
bespaart al snel 700 liter paar jaar. Bewater je tuin buiten de zonuren, dan 
verdampt het water niet zo snel. Als je een gieter gebruikt, dan krijgen de 
planten zo direct mogelijk water. Geef planten niet te veel water. Overbewa-
tering is schadelijker dan droogte. Verwijder regelmatig onkruid, want ook 
onkruid verbruikt water.

Vanaf 1 maart weer beschikbaar

Duurzaamheidssubsidie huiseigenaren voor woningisolatie



twenterand.nl15-02-2023

Geboren:
29-01-2023    Noah Roy, zv SJ Peeters en JBV Struijk, Vriezenveen

31-01-2023   Mees Albert Jan, zv IMJ Steenwelle en E Scholt, Vriezenveen

01-02-2023   Hendrika Geurtje Romée, dv G Bronkhorst en JC van der Poel, Vriezenveen

Overleden: 
27-01-2023    HM van Rijswijk, 86 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Burgerlijke stand 

 VERKEER

Conceptsaneringsplan wegver-
keerslawaai “Oosteinde-
Almeloseweg”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 16 februari 2023 het 
volgende concept saneringsplan zes 
weken ter inzage ligt:

-  Het Conceptsaneringsplan 
“Oosteinde- Almeloseweg” d.d. 
2 december 2022.

Het conceptsaneringsplan heeft ten 
doel om geluid binnen in woningen 
aan het Oosteinde en de Almelose-
weg te onderzoeken en zo nodig 
geluid reducerende maatregelen toe 
te passen.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het conceptsaneringsplan 
digitaal inzien via www.twenterand.
nl/digitaalinzien. Stukken kunt u op 
aanvraag digitaal ontvangen. U kunt 
daarvoor bellen met het algemene 
nummer zodat wij uw specifieke 
verzoek kunnen behandelen. Als u 
de stukken in het gemeentehuis 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 richt u aan het College 
van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 67, 7670 AB te VRIEZEN-
VEEN. Deze moeten voor het einde 
van de termijn zijn ingediend of met 
de post zijn bezorgd. Mondelinge 
zienswijzen kunt u binnen de 
genoemde periode indienen. U moet 
daarvoor een afspraak maken. Dat 
kan met de heer M.E. Maathuis, 
telefoon  0546 - 840 840.

    
 TER INZAGE

Vaststelling Verordening uitvoe-
ring en handhaving (omgevings-
recht) Twenterand 2023
De gemeenteraad van Twenterand 
maakt bekend dat zij op 7 februari 
2023 de ‘Verordening uitvoering en 
handhaving (omgevingsrecht) 
Twenterand 2023’ heeft vastgesteld. 

Reden 
De verordening is een verplichting 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en na het van kracht worden van de 

Omgevingswet op grond van deze 
laatstgenoemde wet. De verorde-
ning bevat de basis aan kwaliteitsei-
sen waar de uitvoering van de taken 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving aan moeten voldoen.  

Doel  
Doelstelling van de wetgever is om 
de kwaliteit van de VTH-taken 
binnen het Omgevingsrecht op een 
hoog niveau te houden. Om die 
reden stelt de wetgever de 
vaststelling van deze specifieke 
Verordening door gemeenten 
verplicht. Deze verordening bevat 
het kader kwaliteitseisen voor 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving in relatie tot het 
omgevingsrecht. Bovendien levert 
de uitvoering van de VTH-taken een 
bijdrage aan het beoogd maat-
schappelijk doel, zijnde een veilig, 
leefbaar en rechtszeker Twenterand. 

Inwerkingtreding en inzage  
De verordening treedt in werking op 
het moment dat ook de Omgevings-
wet in werking treedt. De verorde-
ning is in te zien via het digitale 
gemeenteblad dat te vinden is op 
www.overheid.nl en op de website 
van de gemeente Twenterand. 

Geen bezwaar en beroep  
Tegen deze verordening staan geen 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden 
open op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

INSPRAAK 

Inspraakprocedure ontwerp 
Sport- en Beweegvisie 2023 – 
2026 gemeente Twenterand – 
Sportakkoord II
Op 7 februari 2023 heeft het college 
van Twenterand de ontwerp 
Sport- en Beweegvisie 2023 – 2026 
gemeente Twenterand – Sportak-
koord II vastgesteld. 

Met deze visie willen we bereiken 
dat iedereen een leven lang plezier 
in sport en bewegen kan (leren) 
beleven. Nu en in de toekomst. We 
zetten in op een samenleving waarin 
75% ook daadwerkelijk voldoet aan 
de beweegrichtlijnen. Iedereen moet 
de mogelijkheid hebben om te 
kunnen sporten en bewegen op 
eigen niveau. Ongehinderd, 
laagdrempelig, betaalbaar, in een 
veilige en gezonde omgeving. Als 
sporter, vrijwilliger of toeschouwer. 
Dat kan presteren, genieten of 
ontspannen zijn, maar ook 

ontmoeten, gezelligheid, uitdaging 
of gezondheid. Sport en bewegen 
draagt hiermee bij aan de uitdagin-
gen gemeentebreed zoals een 
gezonde leefstijl, het bestrijden van 
eenzaamheid en overgewicht, 
versterken van weerbaarheid, 
bevorderen van integratie en het 
stimuleren van vrijwilligerswerk. In 
de Sport- en Beweegvisie 2023 – 
2026 gemeente Twenterand – Spor-
takkoord II beschrijven we hoe we 
de komende jaren inzetten op de 
volgende vijf geformuleerde 
speerpunten:

1.  Sport- en beweegstimulering, 
iedereen doet mee

2. Veilige en integere sport
3.  Vitale en sterke sport- enbe-

weegaanbieders
4.  Duurzame, sport- en beweeg-

vriendelijke omgeving
5. Trots op de sport in Twenterand

In de periode van donderdag 16 
februari 2023 tot en met woensdag 
15  maart 2023 ligt de ontwerp 
Sport- en Beweegvisie 2023 – 2026 
gemeente Twenterand – Sportak-
koord II voor inspraak ter inzage. U 
kunt het ontwerp in deze periode 
raadplegen op de website van de 
gemeente Twenterand of inzien op 
het gemeentehuis in Vriezenveen. 

In deze periode kunnen ingezetenen 
en belanghebbenden bij het college 
schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen. Zij die dat mondeling 
willen doen, kunnen telefonisch 
contact opnemen met Noël van 
Tilburg op telefoonnummer 
0546-840598.

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Hammerweg 13’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 7 februari 2023 
het volgende bestemmingsplan 
heeft vastgesteld, te weten:

-  ‘Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Hammerweg 13’

De partiële planherziening heeft ten 
doel om de geldende bestemming 
detailhandel van het perceel 
Hammerweg 13 te Den Ham te 
vervangen door een woonbestem-
ming. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.BPVHPHammer-
weg13-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 16 februari 2023. U kunt 
het bestemmingsplan digitaal inzien 
via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 
eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 in het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 17 februari tot en met 
donderdag 30 maart 2023 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN 
HAAG. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in 
werking daags na afloop van de 
beroepstermijn. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
is ingediend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham 
• Marleseweg 34  

kappen van 3 eiken (ontvangen op 
07-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000275)

Vriezenveen
• Zwembadlaan 10  

kappen van 7 eiken (ontvangen op 
03-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000247)

• Zeis 23   
kappen van een Amerikaanse eik 
(ontvangen op 06-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000262)

• De Taling 19  
realiseren van een uitbouw op het 
bestaande dakterras (ontvangen 
op 07-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000272)

• Het Bassin 25b   
7671ST Vriezenveen  
vergroten van het vloeroppervlak 
(ontvangen op 01-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000257)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk 17  

kappen van een boom, (ontvangen 
op 05-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000255)

Bruinehaar
• Nabij Nikkelsweg 15, 23 & 27 

kappen van 3 moeraseiken 
(ontvangen op 03-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000252)

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.

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Weitemansweg 44  

nieuwbouw loods voor agrarisch 
gebruik (uiterlijke besluitdatum 
20-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000596)

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

Reguliere procedure verleend
Vroomshoop
• Voor Zwolsekanaal 24 -26 

Kappen van 1 zuileik ( verzonden 
08-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000085)

• Flierdijk 5a  
nieuwbouw clubgebouw 
(verzonden 08-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000191)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
•  Veenstraat 17, 19 en 59  

Kappen van 3 eiken ( verzonden 
06-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000042)

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

Aanvraag APV-vergunning
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat - plein bij Kultuurhus- 

Koningin Maximaplein 
houden van Koningsdag op 
27-04-2023 (ontvangen 06-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000268)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand   
organiseren van een collecte ten 
behoeve van het Reumafonds van 
20 maart t/m 25 maart 2023 
(ontvangen op 06-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000274)

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 

 
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.  

Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat openingstijden

Bekendmakingen
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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

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-vergunning verleend
Vriezenveen
• Manitobaplein  

organiseren van de Kermis 
Vriezenveen van 10-05-2023 tot 
en met 14-05-2023 (verzonden 
07-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000670).

Vroomshoop
•  Rondom het Oranjeplein en 

Burgemeester Koetjestraat 
organiseren van de Vrijmarkt 
Koningsdag Vroomshoop 2023 op 
27-04-2023 (verzonden 06-02-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000687) 

Tijdelijke standplaatsvergunning 
verleend
Vriezenveen
• De Watergang 1        

tijdelijke standplaats voor verkoop 

oliebollen op alle zaterdagen in 
november en december 2023 en 
op 28, 29 en 30 december 2023 
(verzonden 06-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000050)

Kansspelvergunning verleend
Den Ham
• Rohorst 1a                

houden van een loterij t.b.v. 
Voetbalvereniging Den Ham, 
trekking 24-04-2023 in Clubhuis 
VV Den Ham door Noaber 
Notarissen, verkoop loten 
25-3-2023 t/m 24-4-2023 
(overzonden 07-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000091)

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 Activiteitenbesluit
Den Ham
•  Vriezendijk 21  

aanleggen van een wasplaats 
(ontvangen  op 05-01-2023, 

zaaknummer TR-Z2023-000136)

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. 

Het volgende milieumaatwerkbe-
sluit is verleend:

Melding Activiteitenbesluit
Den Ham
• Schapendijk 3  

Verruiming geluidsvoorschriften-
Zaaknummer 1700ESUI-
TE125552022

Bezwaar maken?
Tegen een besluit maatwerkvoor-
schriften kunt u bezwaar maken. 
Dat kan alleen als u belanghebben-
de 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. Het besluit 
maatwerkvoorschriften Schapendijk 
3 te Den Ham is op 6 februari 2023 
bekendgemaakt. Op verzoek kunt u 
de stukken digitaal inzien. Voor 
informatie over bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden kunt u bij de 
medewerkers van Team Omgeving 
terecht. 


