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Informatie over aanvragen paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Burgerlijke stand 

Geboren:
15-06-2022  Wout, zv JP van Dijk en L Dekker, Westerhaar-Vriezenveensewijk

16-06-2022  Lieve, dv M Endeman en WGM Jansen, Den Ham

16-06-2022  Mart Evert Jan, zv M Rolleman en AJ Marsman, Vriezenveen

Overleden: 
20-06-2022  H Ardesch, 83 jaar, Den Ham

22-06-2022  D Steen-Kelder, 87 jaar, Den Ham

23-06-2022  R Veld-Bennink, 96 jaar, Den Ham

22-06-2022  FE Slot-Tempert, 92 jaar, Vriezenveen

21-06-2022  AW Hekman-Verkade, 80 jaar,Vroomshoop

22-06-2022  H Velthuis-Molenkamp, 79 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
25-06-2022  HJ Jansen, 33 jaar, Rotterdam en E Mese, 30 jaar, Rotterdam

20-06-2022  JD Kruiskamp, 48 jaar, Vriezenveen en G Wind, 52 jaar, Vriezenveen

27-06-2022  AG Biglaar, 24 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en B Pullen, 25 jaar, Hardenberg

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

Raadsvergadering 12 juli 
2022
Op dinsdag 12 juli 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. 

Voor agendapunt 11 (Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Twenterand 

PH Lindrot 6a") kunnen belanghebbenden desgewenst inspreken. U kunt 

hiervoor tot uiterlijk 12 juli 12.00 uur contact opnemen met de griffie via 

griffie@twenterand.nl. 

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. 

Informatie over aanvragen 
paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs
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/ 

afspraak-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. 

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Achteres 8a                       

uitbreiden van een woning 

(ontvangen op 28-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE340772022) 

Vriezenveen 
• Nieuwe Hoevenweg 2               

bouwen nieuwe schuur  (ontvangen 

op 26-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE335922022)

• Derk Smoesstraat 2                        

aanbouw overkapping ( ontvangen 

op 27-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE338702022) 

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 
Den Ham
• Janmansweg 1  

revitaliseren van een woning 

(uiterlijke besluitdatum  

15-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE145982022)

• Tegenover Vriezendijk 10 /  

achter Rutershoek 4  

bouwen 3 woningen (uiterlijke 

beslistermijn 11-08-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE232392022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Tegenover Jonkerlaan 4  

(sectie L, nummer 3218)  

Kappen van 1 eikenboom 

(verzonden 28-06-2022, 

 zaaknummer  

1700ESUITE248022022)

• Achter Laan ’40-’45 nr. 15 

Kappen van 1 es ( verzonden 

29-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE320902022)

Buiten behandeling
Vroomshoop
• Linderflier 36  

plaatsen van een 27 mc antenne  

15 meter hoog  (verzonden 

28-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE148682022)

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               

houden van “Startzondag 2022”  

op 25-09-2022 van 14.00-20.00 

uur (ontvangen 24-06-2022,  

zaaknummer 1700ESUITE336402022)

 

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

Wandelen in Vriezenveen - Rob Bonfrer
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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

Vriezenveen 

• Schout Doddestraat 13         

houden van Beurs VOC “T Oale 

Kreng” op 03-09-2022 van 

08.00-16.00 uur (ontvangen 

29-06-2022,  zaaknummer 

1700ESUITE341722022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Janmansweg                

aanvraag ontheffing art. 35 

Drank- en Horecawet “Save Our 

Summer Dancefestival” op 

03-09-2022 van 19.00-01.00 uur. 

(ontvangen 28-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE341302022)

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 10             

 aanvraag ontheffing art. 35 

Drank- en Horecawet voor Beach 

Volleybal Toernooi MC de Wieke op 

27-08-2022 van 13.00-21.00 uur 

(ontvangen 27-06-2022,  zaaknummer 

1700ESUITE339832022)

Aanvraag kansspelvergunning
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 8        

houden van een loterij t.b.v. 

Tennisvereniging Westerhaar- 

Vriezenveensewijk op 04-09-2022 

van 17.00-18.00 uur verkoop loten 

juli en augustus 2022 (ontvangen 

28-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE340932022)

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.

APV-vergunning verleend 
Vriezenveen
• -Grasveld scoutinggebouw ( Schout 

Doddestraat 9a)  Organiseren 

van een zomerkamp in de periode 

van 22 tot en met 25 augustus 

2022, met overnachting van 24 op 

25 augustus 2022 (verzonden 

28-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE300592022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Ons Domein (Leidijk 1)/ De 

Klaampe (Beeklaan 1) / Sluiskade 

NZ (tussen Garstweg en Paterswal)

Organiseren van de Jeugdvakantie-

spelen Westerhaar in de periode 

van 22 tot en met 26 augustus 

2022, met overnachting van 25 op 

26 augustus 2022 ( verzonden 

29-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE272552022) 

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. 

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers


