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Raadsvergadering 7 juni 2022
Op dinsdag 7 juni 2022 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Vriezenveen. De vergadering begint om 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. 

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. 
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Informatie: 

Waar:  Het Punt, Vroomshoop 

Wanneer:  22 juni 2022 

Hoe laat:  19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur 

 

Beste pleegouder, 

 
Op  woensdag 22 juni organiseren wij een informele 

bijeenkomst voor pleegouders. De avond staat in het teken 

van het delen van ervaringen met andere pleegouders en 

medewerkers van gemeente Twenterand.  Wij nodigen u van 

harte uit om hierbij te zijn. 

 

Ook andere inwoners die interesse hebben in het 

pleegouderschap nodigen we uit. Door de praktijkverhalen 

hopen wij dat zij geïnspireerd raken en de stap durven te 

nemen naar het pleegouderschap.  

 

Bent u erbij op 22 juni? Meldt u zich dan aan voor deze 

avond. Dat kan via j.broeze@twenterand.nl. U krijgt een 

bevestiging van uw aanmelding.  

 

Graag tot dan! 

Mark Paters, wethouder   

UITNODIGING 

Bijeenkomst pleegouderschap 

Uitnodiging Bijeenkomst pleegouderschap

twenterand.nl

Wijziging afvalinzameling tweede pinksterdag

Wijziging afvalinzameling 
tweede pinksterdag
Op tweede pinksterdag, maandag 6 juni, wordt in onze gemeente geen afval 
ingezameld. Dit wordt verplaatst naar zaterdag 4 juni. 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 maandag 6 juni is het ROVA-Klantcon-
tactcentrum gesloten. 

Informatie over aanvragen 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
collecte

6 t/m 11 juni: 
EpilepsieNL

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

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 openingstijden

2e Pinksterdag maandag 6 
juni gemeentehuis gesloten
Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni is het gemeentehuis gesloten. U kunt 
vanaf dinsdag 7 juni weer terecht op het gemeentehuis. Openingstijden 
en informatie over het maken van een afspraak leest u op www.
twenterand.nl.  

Wachttijden aanvragen reisdocumenten
Van inwoners krijgen we vragen over de wachttijd voor het aanvragen van 
paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Dit vanwege het landelijk nieuws 
hierover. Geen zorgen! U vraagt uw reisdocument aan bij Burgerzaken. 
Hiervoor maakt u een afspraak. Uw aangevraagde reisdocument ligt na  
5 werkdagen weer voor u klaar. Voor het ophalen maakt u ook een afspraak. 

Vakantietijd: controleer uw reisdocument
De vakantietijd komt er weer aan! Controleer daarom de geldigheid van uw 
reisdocument. Maak op tijd een afspraak, zodat u niet voor een verrassing 
komt te staan. 

Burgerzaken werkt op afspraak!
Een afspraak maakt u gemakkelijk online via www.twenterand.nl/af-
spraak-maken. U kiest zelf de dag en het tijdstip. Wilt u liever bellen voor een 
afspraak? Ook dat kan. U belt met (0546) 840 840. Dat kan van maandag tot 
en met vrijdag tijdens de openingstijden.  

Burgerlijke stand 

Geboren:
14-05-2022  GG Smelt, 83 jaar, Vriezenveen

12-05-2022  FHH Schulte, 70 jaar, Vroomshoop

17-05-2022  L Mulder-van der Veen, 92 jaar, Vroomshoop

14-05-2022  DJ Nijeboer, 66 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
21-05-2022  G Woolderink, 23 jaar, Vroomshoop en JN Meijering, 26 jaar,  

    Vroomshoop

20-05-2022  HD Scholten, 32 jaar, Den Ham en GH Zandbergen, 28 jaar, Den Ham

20-05-2022  JF Bos, 38 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en A Super, 37 jaar,  

    Westerhaar-Vriezenveensewijk

20-05-2022  H ten Brinke, 67 jaar, Den Ham en RG von Piekartz, 65 jaar  

    Vriezenveen

20-05-2022  MH Paters, 48 jaar, Vroomshoop en B Jurjens, 47 jaar, Vroomshoop

20-05-2022  A KleinJan, 55 jaar, Den Ham en D IJbema, 41 jaar, Den Ham 

18-05-2022  WW Bootsman, 82 jaar, Vriezenveen en EM van Bree, 78 jaar,  

    Vriezenveen
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BekendmakingenINSPRAAK

Inspraak conceptwijziging nota 
geluidsbeleid en nota hogere 
grenswaarden
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op 24 mei 2022 
een conceptwijziging van de nota 
geluidsbeleid en de nota hogere 
grenswaarden vastgesteld.

Toevoegen afwijkingsbevoegdheid
De conceptwijziging gaat om het 
toevoegen van een afwijkingsbe-
voegdheid. In een concreet geval kan 
worden afgeweken van de nota 
geluidsbeleid en de nota hogere 
grenswaarden als de specifieke 
omstandigheden hiertoe aanleiding 
geven. Een afwijking moet uitdrukke-
lijk gemotiveerd worden.

Met de afwijkingsbevoegdheid is 
meer maatwerk mogelijk. Dit past 
binnen de doelstellingen van de nieu-
we Omgevingswet en nieuwe 
jurisprudentielijnen van de hoogste 
bestuursrechter.

Waar kunt de conceptwijziging 
inzien?
De conceptwijziging ligt vanaf 
donderdag 2 juni 2022 tot en met 
woensdag 29 juni 2022 digitaal ter 
inzage via www.twenterand.nl. 

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke inspraakreactie op 
de conceptwijziging kunt u indienen 
tot en met woensdag 29 juni 2022. 
De inspraakreactie kunt u richten 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand, postbus 67, 7670 AB te 
Vriezenveen. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de 
inspraakreacties plaats. De indieners 
van de inspraakreacties worden op 
de hoogte gebracht van de 
besluitvorming. Tegen het vaststellen 
van beleid is geen bezwaar en 
beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

Uitbreiding aantal laadpalen voor 
elektrische auto’s in de gemeente 
Twenterand.
Burgemeester en wethouders van

gemeente Twenterand hebben 
besloten om 10 laadpalen voor 
elektrische auto’s in onze gemeente 
te plaatsen. Het gaat om een 
algemene uitbreiding van de 
bestaande palen. 

De behoefte aan openbare laadpalen 
voor elektrische auto’s zal de 
komende jaren toenemen. De 
gemeente wil hier tijdig op reageren 
door de huidige capaciteit uit te 
breiden met 10 extra laadpalen.  
Iedere laadpaal heeft twee aanslui-
tingen. Per paal zullen twee 
parkeerplaatsen worden aangepast, 
zodat ze alleen gebruikt kunnen 
worden voor het laden van elektri-
sche auto’s. 

Waar worden de palen geplaatst? 
Het is de bedoeling om de laadpalen 
op strategische punten neer te 
zetten. De laadpalen komen op 
plekken te staan waar ze door zoveel 
mogelijk e-rijders gebruikt kunnen 
worden. Daarom kiezen wij voor 
grotere parkeerplaatsen in de 
nabijheid van bijvoorbeeld winkel-
centra, sportvoorzieningen, 
open-baar toegankelijke gebouwen 
en openbaar vervoer. Het gaat om 
laadpalen in de directe omgeving van 
onderstaande adressen:

• Westerhaar-Vriezenveenswijk: 
Kervelplein 43, Hoofdweg 156 en 
Oranjestraat 146.

• Den Ham: Roggestraat 29 en 
Vroomshoopseweg 6a.

• Vriezenveen: Kerkstraat 4, 
Westeinde 656, Schout Dod-
destraat 11 a.

• Vroomshoop:  De Koele 1, en 
Vingerhoedskruid 26. 

Besluiten inzien?
De besluiten liggen vanaf woensdag 
1 juni ter inzage. U kunt de stukken 
inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 
Bent u het niet eens met een besluit?
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.

VERKEERSMAATREGELEN

Tweede fase wegafsluiting 
Hoofdweg – Sluiskade in Wester-
haar – Vriezenveensewijk
Vanaf dinsdag 7 juni 2022 start 
aannemer Leemans met de tweede 
fase van het project Hoofdweg – 
Sluiskade in Westerhaar – Vriezen-
veensewijk.
 
Planning
•  Dinsdagmorgen 7 juni vanaf 6.00 

uur wordt de Industrieweg 
afgesloten voor al het verkeer. Zie 
gele markering. Fietsers en 
voetgangers kunnen er tijdens deze 
werkzaamheden niet langs.

• Donderdag 9 juni om 16.00 uur 
wordt de eerste fase geopend voor 
het plaatselijke verkeer. Zie paarse 
markering. Na deze datum wordt 
nog wel gewerkt aan de aanliggen-
de voetpaden. De borden werk in 
uitvoering en 30 km blijven staan. 
Het verkeer zal nog wel hinder en 
overlast ondervinden tijdens de 
werkzaamheden. Voor het 
vrachtverkeer blijft het wegvak 
afgesloten. De huidige omleiding 
via de N36 blijft van toepassing.

•  Vanaf vrijdagmorgen 10 juni 6.00 
uur wordt de Hoofdweg en 
Sluiskade NZ afgesloten voor al het 
verkeer. Zie groene markering. Het 
asfalt en bestratingsmateriaal 
wordt verwijderd. Dit is nodig om 
een nieuw riool te kunnen 
aanleggen en het oude riool te 
verwijderen. Deze werkzaamheden 
duren tot eind juli 2022. Met de 
fiets kun je er dan niet langs. 

•  De Grintweg gaat op vrijdag 17 
juni om 16.00 uur weer open voor 
al het verkeer. Zie blauwe 
markering.

 
De bestaande omleidingsroutes 
blijven bestaan. Het plaatselijk 
verkeer dat via de Sluiskade ZZ rijdt, 
moet via de Garstweg rijden. De 
route door de nieuwbouw (Entergra-
ven) is niet geschikt als sluiproute. 
Bij hinder of klachten bestaat de 
mogelijkheid dat deze wordt 
afgesloten voor al het gemotoriseer-
de verkeer.

Met de fiets op bezoek bij familie, vrienden of naar de markt? Of bij mooi 
weer heerlijk op de fiets genieten van de natuur? Dit kan nu ook in 
Twenterand met de duofiets! Een populair vervoermiddel voor inwoners 
die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen maar dit samen weer wèl 
kunnen. Wat is een duofiets?

Een duofiets is een fiets met drie wielen en twee zitplaatsen. Eén fietser 
bestuurt de fiets maar beide personen trappen. Doordat je naast elkaar zit  
kun je gemakkelijk met elkaar praten. De duofiets heeft een elektromotor  
die trapondersteuning geeft. Dat maakt het fietsen nog prettiger! 

Voorwaarden lenen duofiets
Alle inwoners van de gemeente Twenterand kunnen een duofiets lenen. Dit kan 
zonder ingewikkelde procedure en tegen een vergoeding van € 2,50 per 2 uur. 

Je kunt je samen aanmelden met iemand die je goed kent; bijvoorbeeld je 
partner of een goede vriend. Maar als er niemand is om samen mee te fietsen, 
heeft de organisatie een vrijwilliger beschikbaar. Mooi toch? 

Interesse?
Neem dan contact op met één van de initiatiefnemers:  ZorgSaam Twenterand, 
Fysiotherapie De Haere of SamenThuis Twente. Zij helpen je dan verder. 
Of bel gerust met 06-83878151 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).
Steun gemeente en bedrijfsleven
De duofiets kon worden aangeschaft dankzij een bijdrage uit het kernbudget 
van de gemeente Twenterand; een budget dat bedoeld is om de leefbaarheid in 
de dorpskernen te ondersteunen. Verder verzorgt Luvro uit Vroomshoop de 
stalling, het onderhoud en eventuele reparaties. Luvro is meteen de plek waar 
je met het ‘duofietsen’ kunt starten. 

Op pad met de duofiets; Saam ‘n fietsen

De volgende ondernemers zijn bereikbaar: Bereikbaar via:

Industrieweg Zwembadlaan en Twistveenweg

Sluiskade NZ Garstweg of Sluiskade ZZ

Hoofdweg tussen Sluiskade NZ en Twistveenweg
De omleidingsroutes en bereikbaar tot de ingang 
parkeerplaats Baptistenkerk

Sluiskade ZZ
Garstweg, Sluiskade NZ en Hoofdweg vanuit de  
richting Vriezenveen

Hoofdweg tussen de Sluiskade ZZ en Dalweg West
Garstweg en Sluiskade NZ en vanuit de richting 
Vriezenveen

Ondernemers bereikbaar

De werkzaamheden zijn weersafhan-
kelijk. Hierdoor kan de planning 
wijzigen.
Direct aanwonenden zijn per brief 
geïnformeerd. Kijk voor meer 
informatie op www.twenterand.nl/
werken-aan-de-weg

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer Peter Linthorst van de 
gemeente Twenterand. Hij is te 
bereiken (tijdens kantooruren) op 
0546 – 840840 of via p.linthorst@
twenterand.nl
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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

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Leertendijk t.o. 12 - Meersendijk 
12’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 2 juni 2022 zes weken 
het volgende ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Leertendijk t.o. 12 - Meersendijk 
12’.

De planherziening heeft ten doel om 
voormalige agrarische schuren te 
slopen aan de Meersendijk 12 en 
Leertendijk te Den Ham en een 
compensatiekavel te realiseren aan 
de Leertendijk te Den Ham op basis 
van het beleid Erventransitie. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.202112BPBGPH-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 2 juni 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 telefoon-
nummer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Daarleseweg 47   

kappen van een Kastanjeboom 
(ontvangen op 20-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE271762022)

 
Vriezenveen
• Derk Smoesstraat nabij nr. 8  

bouwen van 16 levensloop- / 
starterswoningen, (ontvangen op 

19-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE271032022)

• Westeinde 224   
kappen van een zieke Eik en een 
Berk (ontvangen op 19-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE271322022)

• De Graspieper 1  
kappen van een Kers (ontvangen op 
20-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE271552022)

• Engelsstraat 73  
kappen van een Linde (ontvangen 
op 20-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE271862022)

• Laagland t.h.v. nr. 21  kappen van 
een Eik (ontvangen op 20-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE271902022)

• Laan ‘40-’45 156  
plaatsen van een dakopbouw 
(ontvangen op 23-05-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE272162022)

 
Rectificatie
• Op 18 mei 2022 is onderstaand 

besluit gepubliceerd onder 
aangevraagde vergunningen 

 
Vriezenveen:
• Almeloseweg 4  

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

 
Dit moet zijn:
• Almeloseweg 42  

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

 
Vroomshoop
• Bosweg 5b    

kappen van drie Berken (ontvangen 
op 20-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE271732022) 
 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Naast Bakkersveenweg 43 

kappen van 1 linde (ontvangen op 
18-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE264882022) 

• Sibculoseweg 94  
plaatsen van een urnenmuur 
(ontvangen op 19-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE271262022)

 
Bruinehaar
• Dorpsstraat 1   

aanleggen van een ketenpark 
(ontvangen op 19-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE270722022)

• Gravenlandweg 1   
kappen van een Eik (ontvangen op 
20-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE271462022)

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 
Twenterand
• Kanaal Almelo – De Haandrik  

verrichten van diverse werkzaam-
heden naar aanleiding van de 
opwaardering/legalisatie vergun-
ning 2011 (uiterste beslisdatum 
06-07-2022   
zaaknummer  
1700ESUITE108872022)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Nijlaar ongenummerd  

bouwen bedrijfsgebouw   
(verzonden 23 mei 2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE64132022)

 
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 48  

bouwen va neen opslagruimte 
(verzonden 25-05-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE53822022)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid kavel 6 bouwen van 

een nieuwbouwwoning (verzonden 
25-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE125832022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 31  

Woonhuis inzetten als gezinshuis 
(verzonden 20 mei 2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE91662022)

Tijdelijke vergunning
De volgende omgevingsvergunningen 
buiten behandeling zijn gelaten.
Geerdijk
• Geerdijk 51   

plaatsen tijdelijke woonunit 
(verzonden 25-05-2022,  
aaknummer  
1700ESUITE196332022)

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
• Brink    

organiseren van Hammer 
Brinkdagen 2022 (ontvangen op 
19-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE2679820220)

 
Vriezenveen 
• Schout Doddestraat 46 

een ontheffing art. 35 Drank- en 
horecawet (ontvangen op 
17-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE267722022)

• Tilanusplein  
organiseren van een boerenmarkt/
braderie met Shantykoor (ontvan-
gen op 18-05-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE267902022)

 
 
Vroomshoop
• Flierdijk 5a  

houden van een ANWB streetwise 
op 14 juni 2022 van 08:30 tot 
12:00 (ontvangen op 10-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE236702022)

• Stobbelaan 65   
organiseren van een loterij 
(ontvangen op 20-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE269932022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1   

houden van een openlucht 
Evengelie/Opwekkingsdienst 
(ontvangen op 17-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE265092022)

• Leidijk 14  organiseren voor Jeugd 
vakantie spelen (ontvangen op 
23-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE272552022)

• Beeklaan    
plaatsen van een kraam met poffer-
tjes en wafels: oud hollands 
kraampje (ontvangen op 23-05-
2022, zaaknummer 1 
700ESUITE275522022)

Geerdijk
• Schoolstraat 80   

organiseren van een Streetwise 
onderdeel: Hallo Auto (ontvangen op 
23-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE275052022)

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 gemeente-
huis 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.

APV-vergunning verleend
Vriezenveen
• Manitobaplein  

Organiseren van het evenement 
3X3NL TOUR 2022 op 18-06-2022 
(verzonden 31-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE197612022).

 
Vroomshoop
• Hammerweg 75  

Organiseren van het evenement 
Forest Hill op 18-06-2022 
(verzonden 31-05-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE201852022).

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Koningin Maximaplein (evenemen-

tenterrein) Organiseren van de 
Feestweek Westerhaar van 
03-06-2022 tot en met 11-06-
2022 (verzonden 30-05-2022, 
1700ESUITE69962022).

 
Twenterand
• Verschillende routes Organiseren 

van een Recreatieve Skeelertoer-
tocht door Twenterand op 
25-06-2022 (verzonden 01-06-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE213992022).

Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend
Vriezenveen
• Manitobaplein  

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens 
het evenement 3X3NL TOUR 2022 
op 18-06-2022 van 10:00 tot 
uiterlijk 19:00 uur (verzonden 
31-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE257632022). 

 
Vroomshoop
• Hammerweg 75 Ontheffing voor het 

schenken van zwakalcoholhouden-
de drank tijdens het evenement 
Forest Hill op 18-06-2022 van 
19:30 tot uiterlijk 19-06-2022, 
01:00 uur (verzonden 31-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE201852022).

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tent op het Koningin Maximaplein 

(evenemententerrein) Ontheffing 
voor het schenken van zwakalco-
holhoudende drank tijdens de 
Feestweek Westerhaar op de 
volgende data en tijden:

• 03-06-2022 van 12:00 tot uiterlijk 
00:00 uur

• 04-06-2022 van 19:00 tot uiterlijk 
05-06-2022, 01:00 uur.

• 07-06-2022 van 12:00 tot uiterlijk 
08-06-2022, 01:00 uur

• 08-06-2022 van 12:00 tot uiterlijk 
09-06-2022, 01:00 uur

• 09-06-2022 van 12:00 tot uiterlijk 
10-06-2022, 01:00 uur

• 10-06-2022 van 12:00 tot uiterlijk 
11-06-2022, 01:00 uur

• 11-06-2022 van 12:00 tot uiterlijk 
12-06-2022, 01:00 uur. 

(Verzonden 30-05-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE69962022)

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
Vroomshoop
• Hammerweg 75  

wijziging in de opslag van chloor 
(ontvangen op 18-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE273122022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Grintweg 5  

toevoegen van loon- en grondver-
zetwerkzaamheden aan een 
akkerbouwbedrijf (ontvangen 
21-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE12432022)

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. 


