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Informatie van Waterschap Vechtstromen

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

Zwolsekanaal Vroomshoop - Gert Staarman

Donderdag 26 mei en 
vrijdag 27 mei gemeente-
huis gesloten 
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 inzame-
ling 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-Klantcontact-
centrum 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-Klantcontactcentrum gesloten. 

De Peddemorsboerderij is een uniek Rijksmonument uit de zeventiende eeuw, 
middenin Vriezenveen aan het Westeinde. Om het bijzondere pand voor 
toekomstige generaties te behouden, moet er de komende tijd flink onderhoud 
plaatsvinden. Het dak wordt geïsoleerd, maar ook de vloer en het achterhuis 
van de boerderij. De indeling van de boerderij wordt aangepast, om het pand 
beter bruikbaar te maken. De trap en toiletten worden bijvoorbeeld verplaatst. 
Tenslotte gaat er onderhoud plaatsvinden aan het voeg-, lood- en schilderwerk.

Onderhoud aan 
Peddemorsboerderij

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
collecte

30 mei t/m 4 juni: 
Prins Bernhard 
Cultuurfonds

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

Informatie van Waterschap Vechtstromen
Start bouwwerkzaamheden project Archemermaten (stuw Archem)
Gevolg tijdelijk afsluiting voor fietsers, wandelaars en kanovaarders

Aan de Beneden Regge tussen stuw Archem en stuw Hancate start het waterschap Vechtstromen binnenkort 
met het project Archemermaten, waarin onder andere een nieuwe stuw Archem wordt aangelegd. Aannemer 
Negam BV uit Borne voert de werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode 30 mei 
2022 tot 16 december 2022.

Gevolgen voor fietsers en kanovaarders in het gebied
Het huidige fietspad langs de Regge, tussen de fietsbrug bij de Grefeldijk en stuw Archem wort vanaf  maandag 30 mei 
2022 tot vrijdag 16 december 2022 afgesloten. Fietsers en wandelaars worden omgeleid via de Grefeldijk, Doornsteeg 
en Marsweg naar Archem. Kanovaren is in deze periode niet mogelijk op de Regge tussen de Grefeldijk en stuw Archem.  

Meer informatie
Op www.twenterand.nl/nieuws leest u het hele bericht met informatie over de bouwwerkzaamheden. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar www.vechtstromen.nl/projecten/actuele-projecten/archemermaten-hancate/. 

Het project Archemermaten ligt naast Hellendoorn en Ommen ook gedeeltelijk in gemeente Twenterand. 
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• De Kottergoren 11  

plaatsen van een kapconstructie 
boven de bestaande berging 
(ontvangen op 17-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE264862022)

Vroomshoop
• Hammerweg 75   

plaatsen/bouwen van een berging 
(ontvangen op 16-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE258812022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 186  

kappen van een boom (ontvangen 
op 13-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE251832022)

• Markgraven 15   
installeren van een carport 
(Aluminium) (ontvangen op 
16-05-2022,  zaaknummer 
1700ESUITE258852022)

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.

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 10  

het bouwen van een schuur met 
overkapping (uiterlijke besluitda-
tum 03-07-2022, zaaknummer 
1700ESUITE104762022)

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Veenschapweg ( sectie H, nr. 561)  

Kappen van 1 eik   
(verzonden 17-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE172902022)

• Oude Hoevenweg 55a  
bouwen van een woning  
(verzonden 12-05-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE92802022)

• Oude Hoevenweg 55  
bouwen van een woning  
(verzonden 12-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE92712022)

• De Nachtegaal 8   
bouwen van een schuur  
(verzonden 16-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE151102022)

 
Vroomshoop
• De Kievit 15  

bouwen van een erker  
(Verzonden 12-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE145652022)

• Vriezenveenseweg 1t/m 3c 
bouw van bergingen en gewijzigd 
uitvoeren van woningen (verzon-
den 16-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE42212022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 84  

Kappen van 2 lindebomen 
(verzonden 16-05-2022, 

zaaknummer  
1700ESUITE155352022)

• Hoofdweg 135    
verbouw woning (verzonden 
16-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE115962022)

Vergunning Leegstandwet (geen 
omgevingsvergunning)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat 27   

 Verlenging tijdelijke vergunning 
o.g.v. Leegstandwet (verzonden, 
09-05-2022, zaaknummer 
17287-2022)

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
Den Ham
• Ruiterpad 3   

Eventing Bosruiters op 3 
September 2022 (ontvangen op 
16-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE257312022)

• Ruiterpad 3  
houden van een buitenrit met 
paarden (ontvangen op 17-05-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE265272022)

 

Vriezenveen 
• Manitobaplein   

ontheffing drank en horecawet 
voor de 3x3 NL Tour (ontvangen op 
16-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE257632022)

• Krijgerstraat 57  
organiseren van Vakantie Bijbel 
Week (ontvangen op 16-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE258352022)

• Schout Doddestraat 46 
organiseren van Heracles -  
Panatolikosu (ontvangen op 
17-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE266022022)

 
Vroomshoop
• De Koele   

organiseren van een beach Night 
Vroomshoop (ontvangen op 
11-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE251402022)

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:
Vriezenveen
• Westeinde 52c  

Gewijzigde horeca-exploitatiever-
gunning voor het horecabedrijf 
Amarna (verzonden 16-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE236982022).  

Alcoholvergunning
Vriezenveen
• Westeinde 52c  

Gewijzigde alcoholvergunning voor 
het horecabedrijf Amarna 
(verzonden 16-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE236982022). 

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. 

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Den Ham
• Bossinkkamp 21  

plaatsen van een kleine windmo-
len (ontvangen op 18-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE254922022)

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.

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

Burgerlijke stand 

Geboren:
06-05-2022  Isa Mieke, dv DJ Marsman en H Wessels, Vriezenveen

09-05-2022  Milo, zv KD Letteboer en L Hemmink, Vriezenveen

10-05-2022  Finn, zv J Roelofs en HR van Nuil, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden:
11-05-2022  H Niphuis-Sluijer, 90 jaar, Vriezenveen


