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Raadsdebatten 7 maart 2023

Evenement bij mij om de hoek?

Raadsdebatten 
7 maart 2023

Op dinsdag 7 maart 2023 staan de eerstvolgende raadsdebatten 
van de gemeenteraad gepland. Die zijn in het gemeentehuis in 
Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 7 
maart niet vóór 23.00 uur zijn afgerond, worden behandeld op 9 
maart 2023 vanaf 19.30 uur.

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. U 
vindt ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook 
kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis.  Als u als belangheb-
bende bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor van harte 
welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via griffie@
twenterand.nl. Dat kan tot uiterlijk 7 maart 12.00 uur.

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook 
volgen via  www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten? Dan 
kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene 
vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Evenement bij mij om 
de hoek?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je wijk  
of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, 
plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig, op elk 
moment van de dag slechts één klik verwijderd van de 
meest recente berichten.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

 
Collecte

6 t/m 11 maart: 
Jantje Beton

Overleden: 
13-02-2023   M van Loenen-Mast, 86 jaar, Den Ham

10-02-2023   A Grootenhuis-Postma, 69 jaar, Vriezenveen

10-02-2023  D Gerrits-Wind, 72 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap: 
13-02-2023     MBA Roerink, 46 jaar, Vroomshoop en A Hekman, 49 jaar, Vroomshoop

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! 

 

Openbare Kennisgevingen
Verkiezing van de leden van 
provinciale staten van Overijssel in 
kieskring Zwolle en de leden van het 
bestuur van waterschap 
Vechtstromen.

Gemeentelijk stembureau
Op 16 maart 2023 stelt de 
gemeente Twenterand een 
gemeentelijk stembureau (GSB) in. 
Dit is voor de verkiezing  van de 
leden van provinciale staten van 
Overijssel in kieskring Zwolle en de 
leden van het bestuur van water-
schap Vechtstromen op 15 maart 
2023 gebruik.

Het GSB heeft zitting op donderdag 
16 maart 2023 vanaf 09.00 uur in 
de semi-permanentehal, Schout 
Doddestraat 11a te Vriezenveen. Als 
het GSB de werkzaamheden niet op 
donderdag 16 maart 2023 afrondt, 
dan schorsen zij de zitting. In dat 
geval hervat het GSB de zitting op 
het Gemeentehuis, Manitobaplein 1 
te Vriezenveen op vrijdag 17 maart 
2023. De zitting start dan weer om 
09.30 uur. 

Stemmen bij volmacht 
De burgemeester van Twenterand 
maakt bekend dat het bij de aan-
staande verkiezingen op woensdag 
15 maart 2023 een kiezer is toe-
gestaan bij volmacht te stemmen.

Mobiel stembureau
De burgemeester van Twenterand 
maakt bekend, dat voor de 
aanstaande verkiezingen van de 
leden op woensdag 15 maart 2023 
gebruik zal worden gemaakt van 
een mobiel stembureau.

Zie voor informatie 
www.Twenterand.nl/verkiezingen

Identiteitsdocument verplicht 
om te mogen stemmen
Als u gaat stemmen moet u naast 
uw stempas een identiteitsbewijs 
laten zien om te mogen stemmen. 
Zonder identiteitsbewijs mag u niet 
stemmen. Neem daarom uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
mee als u gaat stemmen. Het 

identiteitsbewijs mag maximaal 5 
jaar verlopen zijn. Achter de tekst 
‘geldig tot’ moet de datum 16 maart 
2018 of een latere datum staan. 

Is uw identiteitsbewijs ouder, of heeft 
u geen identiteitsbewijs, maar wilt u 
wel graag uw stem uitbrengen, 
vraag dan een schriftelijke machti-
ging aan. Informatie hierover kunt u 
vinden op www.twenterand.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen
Om overal in de gemeente 
Twenterand te kunnen stemmen 
heeft u een stempas ontvangen. De 

stempas toont aan dat u gerechtigd 
bent om te stemmen. Zonder de 
stempas kunt u uw stem niet 
uitbrengen. Het is daarom van groot 
belang dat u de stempas niet 
vergeet mee te nemen.

Als u uw stempas niet hebt 
ontvangen of u bent hem kwijtge-
raakt, dan kunt een vervangende 
stempas aanvragen. Dat kan 
schriftelijk tot en met vrijdag 10 
maart 2023 of persoonlijk tot 14 
maart 2023   12.00 uur. U vraagt 
een vervangende stempas aan bij 
de afdeling Burgerzaken van de 

woonplaats waar u op maandag 30 
januari 2023 als kiezer bent 
geregistreerd. Informatie hierover 
kunt u vinden op www.twenterand.
nl/verkiezingen.

LEEGSTANDWET

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham 
• Voorstraat 14  

uitbreiden van een woonhuis 
(ontvangen op 22-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000386)

BekendmakingenVERKIEZINGEN

De gouden uren in Twenterand - Jaap Brink fotografie

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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Vriezenveen
• Verzetstraat 62           

kappen van een Es (ontvangen op 
20-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000368)

• Almeloseweg 74               
bouwen van een garage op het 
achtererf (ontvangen op 20-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000369)

• Oude Hoevenweg 73a              
kappen van 9 eiken, 5 berken en 1 
den (ontvangen op 21-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000374.

• Flierdijk 5a              
vellen van 4 zomereiken  
(ontvangen op 21-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000379)

Vroomshoop
• Tonnendijk 43   

kappen van een Eikenboom 
(ontvangen op 19-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000353)

• Vriezenveenseweg 28  
plaatsen van een stacaravan 
(ontvangen op 20-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000370)

• Hammerweg 13             
wijziging in gevelopeningen en 
materialisatie (ontvangen op 
21-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000375)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Kervelplein 33a   

verbouwen van de bovenverdie-
ping (ontvangen op 15-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000334)

• Hoek De Vecht – Bakkersweg 
kappen van een kaukasische els 
(ontvangen op 20-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000365)

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 
• Linderweg naast 3a   

het bouwen van een woning 
(uiterlijk besluitdatum 12-04-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000761)zaaknummer TR-Z2023-
000386)

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

Reguliere procedure  
Vriezenveen
• Zonnekracht op de hoek bij nr. 10 

het bouwen van een onbemand 
tankstation voor afgifte motor-
brandstoffen zonder LPG 
(verzonden 20-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000310)

• Achter Verzetstraat 76, kavel 3  
nieuw te bouwen woning 
(verzonden 22-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000191)

Vroomshoop
• Leeuwerikhof 2  

het bouwen van een houten 

schuur (verzonden 22-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 3    

plaatsen van een zadeldak   
(verzonden 16-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000597)

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
Den Ham
• Twistweg voorbij huisnummer 6 

(HAM00 N 970 en 971)     
houden van het “Internationaal 
Motortreffen IMC Wissent” van 
16-06-2023 16.00 uur t/m 
18-06-2023 10.00 uur (ontvangen 
15-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000337)

Vriezenveen
•  Manitobaplein       

houden van muziek evenement 
“We Willy Rock You” op 28-04-
2023 van 20.00-01.30 uur en 

29-04-2023 van 20.00-01.30 uur 
(ontvangen 21-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000380)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Twistweg voorbij huisnummer 6 

(HAM00 N 970 en 971)      Onthef-
fing art. 35 alcoholwet “Internatio-
naal Motortreffen IMC Wisent” op 
16-06-2023 en 17-06-2023 van 
16.00-01.00 uur (ontvangen 
16-02-2022, zaaknummer 
TR-Z2023-000348)

Vriezenveen
• Manitobaplein                               

ontheffing art. 35 Alcoholwet voor 
muziek evenement “We Willy Rock 
You” op 28-04-2023 van 
20.00-01.00 uur en 29-04-2023 
van 20.00-01.00 uur. (ontvangen 
21-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000381)

Aanvraag brandvergunning
Den Ham
• Kooiweg 14        

aanvragen van een stookonthef-
fing voor het verbranden van 
snoei- en tuinafval (ontvangen 
17-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000358)

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-vergunning verleend
Vriezenveen
• Westeinde 7  

Een horeca-exploitatievergunning 
is verleend voor de openbare 
inrichting Jut & Jul Vriezenveen 
(verzonden 23-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000029).

Vroomshoop
• Kortenaerplein            

houden van “Sonrise Vroomshoop” 
op 24-07-2023, 25-07-2023, 
26-07-2023, 27-07-2023 en 
28-07-2023 van 14.00-21.00 uur 
(verzonden 21-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000153)

Uitweg geaccepteerd
Den Ham
• Dennenweg 21      

Aanleggen van een uitweg ( ver- 
zonden 22-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000143)

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
Vroomshoop
• De Sluis 20  

plaatsen van een gesloten 
container voor nanofiltratie 
(ontvangen 16-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000376)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vriezenveen
• Verzetstraat 76  

lozen van bemalingswater op het 
riool (ontvangen op 16-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000107)

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. 

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


