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Raadsdebatten 24 en 25 mei 2022

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

Bevrijdingsdag in het mooie Engbertsdijksveen, 
het Wollegras bloeit volop - Rudie Reekers

Gemeentehuis gesloten op 
Hemelvaartsdag donderdag 
26 mei en op vrijdag 27 mei 
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten.  
Ook de dag na Hemelvaart,  vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. 
U kunt vanaf maandag 30 mei weer terecht op het gemeentehuis. 
Openingstijden en informatie over het maken van een afspraak leest u  
op www.twenterand.nl.  

Wijziging afvalinzameling  
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, wordt in onze gemeente geen 
afval ingezameld. Dit wordt verplaatst naar zaterdag 28 mei. 

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend 
bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór  
7.00 uur aan de straat neer te zetten. 

ROVA-Klantcontactcentrum
Voor vragen kunt u contact opnemen met het ROVA-Klantcontactcentrum. 
Telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcen-
trum is bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur. Op donderdag 26 mei is het ROVA-Klant-
contactcentrum gesloten. 

Raadsdebatten 24 en 25 mei 
2022
Op 24 en 25 mei staan de raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. 
Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. 
Agendapunten die op 24 mei niet voor 23.00 uur zijn afgerond, worden 
behandeld op 25 mei 2022 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 belanghebbende bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u 
daarvoor van harte welkom. U kunt hiervoor tot uiterlijk 24 mei 12.00 uur 
contact opnemen via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit op televisie. Ook zijn ze te 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. 

Reizen met de buurtbus, streekbus of trein lijkt gemakkelijk. Dat is alleen niet voor iedereen zo. Vooral als u het niet gewend bent om met openbaar 
vervoer te reizen. Omdat u bijvoorbeeld altijd met de auto ging. Toch is het makkelijker dan u denkt. En met hulp van iemand met ervaring wordt het 
nog eenvoudiger. Wilt u weten hoe u met het openbaar vervoer kunt reizen? Kom dan naar het inloopspreekuur. Aanmelden is niet nodig.

Inloopspreekuur
Wanneer: donderdag 19 mei 2022                                                                                                            
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur
Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2, Vroomshoop

Meer informatie over reizen met het openbaar vervoer en het inloopspreekuur
Op www.twenterand.nl en www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur leest u meer. U leest daar meer over het reizen met het openbaar vervoer en het inloopspreekuur. 

Vragen over reizen met het openbaar vervoer?  
Kom naar het inloopspreekuur!

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Openingstijden 

Woensdag van 13.00 tot en met 
20.00 uur 

Vrijdag en zaterdag van 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
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BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Hallerhoek 4/5 en Marleseweg 20’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 19 mei 2022 zes weken 
het volgende ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Hallerhoek 4/5 en Marleseweg 20’.

De planherziening heeft ten doel om 
de realisatie van een compensatie-
woning aan de Hallerhoek 5 te Den 
Ham, een groter oppervlak aan 
bijgebouwen aan de Hallerhoek 4/4a 
te Den Ham en een compensatiewo-
ning aan de Marleseweg 20 te Den 
Ham te realiseren op basis van het 
beleid Erventransitie. Het identifica-
tienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.1700.BPBGPHHaller-
hoek4-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
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 19 mei 2022 in te zien. 
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 in het gemeen-
tehuis 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 
gemeenteraad, 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 telefoonnum-
mer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• ‘t Sumpel 37  

plaatsen van een erker aan de 
voorzijde van de woning (ontvangen 
op 05-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE231592022)

• Tegenover Vriezendijk 10 / achter 
Rutershoek 4 (HAM00 M 1593 ged.)  
bouwen van 3 woningen (ontvan-
gen op 06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE232392022)

Vriezenveen
• Boerhaavelaan 13a  

aanleggen van twee padelbanen  
en wijzigen van de huidige 
tennisbanen (ontvangen op 
04-05-2022, zaaknummer  
1700ESUITE231232022)

• Oosteinde 255    
vervangen van een bijenstal 
(ontvangen op 06-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE231742022)

• Almeloseweg 4   
tijdelijk plaatsen van een woonunit 
(ontvangen op 06-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE231832022)

• Bavesbeekweg 8  
realiseren van een aanbouw 
(ontvangen op 06-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE232322022)

• Kanaalweg Noord 60   
plaatsen van een bedrijfshal 
(ontvangen op 06-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE234702022)

• Wierdenseweg - VZV00 M 
647- naast nr. 118  
bouwen van een woning en een 
bijgebouw (ontvangen op  
06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE234722022)

• Westerhoevenweg 11   
kappen van 14 eiken bomen 
(ontvangen op 06-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE234762022)

• Westerhoevenweg 11  
aanleggen van een sleufsilo 
(ontvangen op 09-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE234832022)

• Wetering 86    
plaatsen van een erker aan de 
voorzijde (ontvangen op  
11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE248302022)

• Achter Jonkerlaan 4  
kappen van een boom (ontvangen 
op 11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE248022022)

 
Vroomshoop 
• Hammerweg 46                

Nieuwbouw van een woning 
(ontvangen op 04-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE228102022)

• Burgemeester Koetjestraat 2  
ontheffing art.35 drank- en 
horecawet tijdens de Feestweek 
Vroomshoop 2022 (ontvangen op 
11-05--2022, zaaknummer 
1700ESUITE248442022)

• Linderflier 17  
kappen van een boom i.v.m. 
overlast (ontvangen op 10-05-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE238482022) 
 
Westerhaar-Vriezenveensewijk

• Vroomshoopseweg 31 
plaatsen van zonnepanelen 
(ontvangen op 10-05-2022 , 
zaaknummer  
1700ESUITE23960202) 

Geerdijk
• Noorderweg 110  

aanbrengen van strooisel (ontvan-
gen op 09-05-2022, zaaknummer  
1700ESUITE238102022)

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.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• T.h.v. Lindrot 3b  

Kappen van 1 eik ( verzonden 
10-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE192062022)

 
Vriezenveen
• Westeinde 10   

 opleggen van maatwerkvoorschrif-
ten (verzonden 07-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE26292022)

• Groenedijk 28 (Kloosterhaar) 
bouwen nieuwe woning (verzonden 
11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE2192022)

• Oude Hoevenweg 87   
plaatsen zonnepanelen (verzonden 
11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE77152022) 

 
Vroomshoop
• Citroenkruid 1,3,5 en 7 

bouwen 2 2^1 kap woningen 
(verzonden 05-05-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE614622021)

• Twentelaan 13 t/m 15f  
bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
(verzonden 09-05-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE617392021)

 
Geerdijk
• Geerdijk 51   

uitbreiden van de woning 
(verzonden 11 mei 2022,  
zaaknummer    
1700ESUITE69432022) 

 
Bruinehaar
• Nikkelsweg ( tussen nrs. 9 en 15)  

Kappen van 2 Amerikaanse eiken 
(verzonden 10-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE196152022)

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. 

APV

Aanvraag APV-vergunning
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties  

kledinginzamelingsactie 2023, 
Nierstichting (ontvangen op 
25-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE228202022)

• Diverse locaties  
kledinginzamelingsactie 2023, 
Hersenstichting (ontvangen op 
25-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE228602022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling Hartstichting 
2023 (ontvangen op 25-04-2022, 
zaaknummer 
1700ESUITE228652022)

• Diverse locaties   
kledinginzamelingsactie 2023, 
Stichting CIBO (ontvangen op 
06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE232282022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling 2023, Orange 
Babies (ontvangen op 06-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE232532022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling 2023,  
Ronald McDonald (ontvangen op 
06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE233942022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling 2023,  
Oogfonds (ontvangen op 06-04-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE234022022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling 2023, Artsen 
voor kinderen (ontvangen op 
06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE234132022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling2023,  
Clini Clowns (ontvangen op 
06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE234242022)

• Diverse locaties  
kledinginzameling 2023,  
Stichting Metakids (ontvangen op 
06-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE233872022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Vroomshoop

• Burgemeester Koetjestraat 2  
ontheffing art.35 drank- en 
horecawet tijdens de Feestweek 
Vroomshoop 202 (ontvangen op 
11-05--2022, zaaknummer 
1700ESUITE248442022)

Melding uitweg
Den Ham
• Smitstraat 28  

aanleggen van een uitrit (ontvangen 
op 04-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE231722022)

 
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 zienswij-
zen worden overwogen bij de 
(definitieve) beslissing van het 
college.

Een APV-vergunning is verleend voor:
Den Ham
• Twistweg (200m voorbij perceel nr. 

6) Organiseren van het Internatio-
naal Motortreffen op 17-06-2022 
tot en met 19-06-2022 (verzonden 
16-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111842022).

 
Vriezenveen
• Manitobaplein en omgeving 

Organiseren van de Sponsoravond, 
Twenterandrun en Gezond 
Twenterand op 19-05-2022, 20-05-
2022 en 21-05-2022 (verzonden 
11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE149812022).

• Tilanusplein en omgeving 
Organiseren van Randrock Limited 
Edition 2022 op 26-05-2022 
(verzonden 11-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE163632022). 
 
Vroomshoop

• Terrein ijsbaan/kabouterpad 
Zandstuvebos ( Hammerweg)  
Organiseren van het evenement  
“Markt Kabouterpad” op 29-05-

2022 ( verzonden 04-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE149132022)

• Kortenaerplein (grasveld)  
Organiseren van “Sonrise” op 18,20 
en 22 juli 2022 ( verzonden 
09-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE173282022) 

• Centrum Vroomshoop ( start en 
finish dagelijks bij het Punt gelegen 
aan de Burgemeester Koetjestraat 
2-4) Organiseren van de wandel-
vierdaagse Vroomshoop op 
13,14,16 en 17 juni 2022  
(verzonden 11-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE200422022)

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Den Ham
• Twistweg (200m voorbij perceel nr. 

6) Ontheffing voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank 
tijdens het Internationaal Motortref-
fen op 17-06-2022 van 16:00 tot 
uiterlijk 18-06-2022, 01:00 uur en 
18-06-2022 van 16:00 tot uiterlijk 
19-06-2022, 01:00 uur (verzonden 
16-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111412022). 

 
Vriezenveen
• Tent op het Manitobaplein  

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens 
de Sponsoravond op 19-05-2022 
van 17:00 tot uiterlijk 20:00 uur, 
Twenterandrun op 20-05-2022 van 
18:00 tot uiterlijk 21-05-2022, 
01:00 uur en Gezond Twenterand 
op 21-05-2022 van 10:00 tot 
uiterlijk 22-05-2022, 01:00 uur 
(verzonden 11-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE149812022). 

• Tilanusplein en omgeving 
Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhounde drank tijdens 
Randrock Limited Edition 2022 op 
26-05-2022 van 13:30 tot uiterlijk 
27-05-2022, 01:00 uur (verzonden 
11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE163872022).

 
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


