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Raadsvergadering 21 maart 2023

Mooi Twenterand

Raadsvergadering 
21 maart 2023

Op dinsdag 21 maart 2023 vergadert de gemeenteraad in het 
gemeentehuis in Vriezenveen. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Agenda
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. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via 
www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

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

 
Collecte

20 t/m 25 maart:  
ReumaNederland

Overleden: 
24-02-2023   H Kamphuis-Ningbers, 89 jaar, Den Ham 

23-02-2023    HJ Kerkdijk, 52 jaar, Vriezenveen

24-02-2023   G Arendshorst-Niezink, 92 jaar, Vriezenveen

25-02-2023    E Aman-van Os, 91 jaar, Vriezenveen

27-02-2023     EG Boers, 71 jaar, Vriezenveen

23-02-2023    W Hoek, 86 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! 

 

Ontwerpbestemmingsplan “Den 
Ham PH Bussinck 8”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 16 maart gedurende zes 
weken het volgende ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage ligt:

-  Het ontwerpbestemmingsplan 
“Den Ham PH Bussinck 8”.

 
De planherziening heeft ten doel om 
5 woningen waarvoor een tijdelijke 
vergunning voor wonen is verleend 
een definitieve reguliere woonbe-
stemming te geven. Voorheen kende 
de locatie een maatschappelijke 
bestemming. Het identificatienum-
mer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.1700.BPDHPHBus-
sinck8-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmings-
plan digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plan is vanaf donderdag 16 
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.

VERKEERSBESLUIT

Inrichten parkeerplaats invalide 
met kentekenvermelding
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten een parkeerplaats invalide 
inclusief kentekenvermelding in te 
richten.  

Om welke locatie gaat het? 
Het gaat om een parkeerplaats 
direct tegenover het adres 
Stobbelaan ter hoogte van nummer 
13 in Vroomshoop. De parkeerplaats 

invalide worden aangegeven met 
een bord.  
     
Wij hebben besloten om:
-  Een parkeerplaats invalide in te 

richten op de parkeerstrook ten 
hoogte van het perceel aan de 
Stobbelaan ter hoogte van 
huisnummer 13 in Vroomshoop. 
Dit gebeurt door plaatsing van 
het bord RVV E6, gecombineerd 
met een onderbord met 
kentekenvermelding.

Besluiten inzien?
Het besluit ligt vanaf 24 november 
2022 ter inzage. Inclusief de schets 
van de gewenste locatie. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens 
de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Twenterand, Postbus 
67, 7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het 
bezwaar.

De volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Bouwmeesterstraat 36 

bouwen van een wagenberging 
(ontvangen op 04-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000455)

• Rectificatie: Oude Hoevenweg 73a 
kappen van 3 eiken, 1 berk en 1 
spar (ontvangen op 21-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000374)

• Prinsenweg 20  
uitbreiden van de bedrijfswoning 
(ontvangen op 06-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000497)

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Mooi plaatje vanaf het bruggetje naas Katerjanspad - Gesien 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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Vroomshoop
• Naast Citroenkruid 29  

(HAM00 K 1305 ged.)  
bouwen van een woning (ontvan-
gen op 06-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000483)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 39  

verbouwen van een woning 
(ontvangen op 02-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000448)

Kloosterhaar
• Groenedijk 30  

bouwen van een woning ter 
vervanging van de oude woning 
(ontvangen op 06-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000489)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Op de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van 
toepassing is:

Den Ham
• Vroomshoopseweg 23a 

realiseren van een verkooppunt van 
motorbrandstof zonder toezicht 
(ontvangen 27-2-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000424)

Vriezenveen
• Westeinde 183 7671EN  

Vriezenveen brandveilig gebruik 
(zaaknummer TR-Z2023-000440, 
ontvangen 2-3-2023)

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 
ter inzage leggen van het ontwerpbe-
sluit worden ingediend.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Geerdijk 20    

aanbrengen zonnepanelen 
(verzonden 02-03-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000203)

Vriezenveen
• Oosteinde 255  

Kappen van 2 eiken ( verzonden 
07-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000210)

• Zeis 23    
Kappen van 1 moeraseik ( 
verzonden 07-03-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000262)

• Kooistraat 4   
Kappen van 1 esdoorn ( verzonden 
07-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000281)

• De Taling 19  
realiseren van een uitbouw op het 
bestaande dakterras  (verzonden 
07-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000272)

Vroomshoop
• Hoekweg 27   

vergroten raamkozijn  
(verzonden 07-03-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000185)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat 15         

Kappen van 1 eik, 1 conifeer en 1 
esdoorn ( verzonden 08-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000309)

Bruinehaar
• Nabij Nikkelsweg 15, 23 & 27  

Kappen van 3 moeraseiken ( 
verzonden 07-03-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000252) 

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. 

APV

Aanvraag APV-vergunning
Vriezenveen
• Hammerweg 111  

houden van een Koningsrun op 
9-6-2023 (ontvangen 7-3-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000487) 

Vroomshoop
• Oranjestraat 5   

organiseren van een loterij ten 
behoeve van v.v. Vroomshoopse 
Boys trekking op 30 juni 2023 van 
8:30 tot 9:00 uur bij notariskantoor 
Temmink, (ontvangen op 06-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000457)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties   

kledinginzameling 2024 ten 
behoeve van Stichting sociaal/
medische hulpverlening aan 
Oost-Europa (ontvangen op 
01-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000445)

Melding uitweg
Vriezenveen
• Kanaalweg Noord 62   

(aanleggen van een nieuwe oprit, 
ontvangen op 06-03-2023 11:49, 
zaaknummer TR-Z2023-000446)

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

APV-vergunning verleend
Vriezenveen
• Bovenlandweg   

Organiseren van een Paasvuur op 
10-04-2023 (verzonden 07-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000155). 

• Schout Doddestraat 50  
(terrein Amicitia)   
Organiseren van een jeugdkamp in 
de periode van 17 mei 2023 tot en 
met 19 mei 2023 ( verzonden 
08-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000324)

Vroomshoop
• Hoofdstraat 35    

(parkeerterrein achter de kerk)  
Organiseren van een goederen-
markt op 13-05-2023 ( verzonden 
08-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000316) zaaknummer 
TR-Z2023-000487) 

Kansspelvergunning verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat 2b    

organiseren van een loterij t.b.v. 
speelgoed kinderen (verzonden 
06-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000315)

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 beroepsmogelijkheden 
kunt u bij de medewerkers 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


