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Felicitaties voor diamanten bruidspaar Bloemendal

Geboren:
06-07-2022  Eliël, zv J van Gameren en R Jansen Eupe, Vriezenveen

07-07-2022  Kevin, zv EF Asfeha en EB Teame, Vriezenveen

11-07-2022  Ottie June, dv JH Jansen en JJ Veltink, Vroomshoop  

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
15-07-2022  FJ Aman, 38 jaar, Vriezenveen en A Folbert, 31 jaar, Vriezenveen

15-07-2022  J Drenthen, 41 jaar, Vroomshoop en H Meijering, 36 jaar, Vroomshoop

15-07-2022  E Heideman, 30 jaar, Vroomshoop en C Bakhuis, 25 jaar, Vroomshoop

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

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

Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar - Gina Olthof

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Burgerlijke stand 

Mooi Twenterand

Albert Bloemendal en Hennie Bloemendal-Van Orden stapten op  
woensdag 18 juli 1962 in Den Ham in het huwelijksbootje. Op de kop af 
zestig jaar later, ging burgemeester Hans Broekhuizen bij het jubilerende 
bruidspaar op bezoek, uiteraard om de felicitaties van het gemeente-
bestuur over te brengen.

Albert (85) en Hennie (85) leerden elkaar eind jaren veertig kennen op de ULO 

in Vroomshoop. “Er was eigenlijk geen sprake van liefde op het eerste gezicht”, 

bekent meneer Bloemendal. “Hennie was op school een onopvallend meisje. 

Pas jaren later zag ik haar weer op een bruiloft bij Harwig. Die bewuste avond 

zag ik zag ik haar gelukkig wél staan en sloeg de vonk over.” Het was na die 

avond gelijk ‘aan’. We hebben vijf jaar verkering gehad voordat we gingen 

trouwen.”

Drukke baan
Na een jaar ULO hield Albert het voor gezien en vertrok hij naar de Ambachts-

school om een opleiding voor timmerman te gaan volgen. Na deze opleiding 

deed hij nog diverse cursussen in de avonduren. Albert werkte jaren als 

projectleider bij De Groot in Vroomshoop. De laatste jaren was hij werkzaam  

als inspecteur bouw- en woningtoezicht de gemeente Almelo. Albert mag graag 

zingen. Dit doet hij al jaren bij het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop.

Niet stilgezeten
Ook Hennie heeft na het behalen van haar ULO diploma niet stilgezeten.  

Ze heeft bij verschillende bedrijven gewerkt, maar de loketfunctie bij de 

gemeente Den Ham was haar op het lijf geschreven. “Ik ben een echt 

mensenmens en vind het heerlijk om met verschillende mensen om te gaan. 

Toen de kinderen kwamen ben ik er een aantal jaren tussenuit geweest. Om 

vervolgens toch terug te keren bij de gemeente Den Ham. Eerst als bode en 

later als ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik heb in 15 jaar tijd zelf heel wat 

huwelijken mogen voltrekken”, vertelt Hennie trots. “De gemeentelijke fusie 

tussen Den Ham en Vriezenveen in 2001 was voor mij een mooi moment om  

te stoppen,” aldus Hennie.

Dankbaar 
Terugkijkend op zestig jaar huwelijk, vindt het echtpaar Bloemendal dat de 

jaren zijn omgevlogen. “Natuurlijk hebben ook wij onze ups en downs gekend, 

maar we genieten nog elke dag en we proberen het leven altijd van de zonnige 

kant te bekijken”, aldus Hennie. “Daarnaast lachen we ook veel samen”, vult 

Albert aan. Het echtpaar Bloemendal kreeg drie kinderen en tien kleinkinderen. 

“Afgelopen maand is ons eerste achterkleinkind Lauren geboren”, klinkt het 

jubilerende bruidspaar trots. Het zestigjarig huwelijksfeest is afgelopen 

zaterdagmiddag samen met de kinderen, kleinkinderen en familie gevierd bij 

De Nieuwe Brug in Ommen.

Felicitaties voor diamanten bruidspaar Bloemendal

Gratis hondenpoepzakjes
Hondenpoep is een van onze grootste ergernissen. Ook wel begrijpelijk.  
Want niemand vindt het leuk om met zijn nieuwe sneakers in een verse 
drol te stappen. Hondenbezitters horen de behoefte van hun hond ook 
netjes op te ruimen. Vaak gaat dat goed, soms kan het beter. Om dat 
gemakkelijker te maken, kunt u op de volgende plekken gratis honden-
poepzakjes ophalen:

• Vriezenveen: receptie van het gemeentehuis

• Vroomshoop: gemeentewerf en Dennis Fashion (Hammerstraat 2a)

• Den Ham: CAV-winkel (Dorpstraat 58)

• Westerhaar-Vriezenveensewijk: Drogisterij Berghuis (Kervelplein 43)

• De Pollen: Supermarkt Attent (Oude Hoevenweg 90a)

Het zakje met de uitwerpselen mag in de afvalbakken die op allerlei plekken  

in de gemeente staan. Maar het mag ook in de eigen grijze container.  

Wie de poep van zijn hond niet opruimt riskeert een boete van 140 euro.  

Op de zogeheten hondenuitlaatplaatsen mag hondenpoep trouwens wél  

blijven liggen. Die plekken worden elke twee weken schoongemaakt.  

Op www.twenterand.nl/hondenpoep staat waar deze plekken zijn.
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• De Wemekamp 

Nieuwbouw woning (ontvangen op 

14-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE369312022)

• Leertendijk 1b

• Plaatsen van twee tijdelijke 

woonunits (ontvangen op  

19-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE376412022) 

Vriezenveen
• Oosteinde 335 

Nieuwbouw woning (ontvangen op 

15-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE373872022)

• Achter Verzetstraat 76 

Nieuwbouw woning (ontvangen op 

20-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE377482022)

• Westeinde 632 

Kappen van bomen en houtopslag 

(geheel verschillend van groot naar 

klein) ( ontvangen op 21-07-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE379172022)

Vroomshoop
• Vierzonenweg 27 

Nieuwbouw woning (ontvangen op 

18-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE374812022)

• Schoolstraat 

Verzoeken voor een ontheffing van 

de voorwaardelijke verplichting van 

het bestemmingsplan (ontvangen 

op 14-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE371662022)
 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Webbinkstraat 15 

Ontheffen van het facetplan 

inwoning en harmonisatie 

woonbegrippen, i.v.m. tijdelijke 

huisvesting asielzoekers (ontvan-

gen op 20-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE378542022)

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 

terinzagelegging. De ingebrachte 

zienswijzen worden overwogen bij de 

(definitieve) beslissing van het 

college.

Verlenging beslistermijn 
Volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, is besloten de 

beslistermijn te verlengen met 

maximaal zes weken. Dat geldt voor 

de volgende aanvragen:

Vroomshoop
• Plan Vroomshoop Oost face C kavel 

10, Het bouwen van een nieuwe 

woning (uiterlijke besluitdatum 

06-09-2022,  

zaaknummer 1700ESUI-

TE303882022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Dennenweg 21 

Bouwen woning (verzonden 

19-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE301292022)

 
Vroomshoop
• Geerdijk 27 

Uitbreiden woning (verzonden 

18-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE291252022)

• Hammerweg 75 

Bouw berging bij kabouterpad 

(verzonden 21-07-2022, zaaknum-

mer (1700ESUITE298962022)

Verklaring vergunningsvrij
De volgende aanvragen zijn 
vergunningsvrij:
Vroomshoop
• Bijvank 37 

Bouwen garage/carport tegen de 

woning (verzonden 15-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE301552022)

 

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 colle-

ge 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. 

 

Ontwerpbesluiten uitgebreide 
procedure
De volgende ontwerpbesluiten liggen 

volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht vanaf 22-07-2022 

zes weken ter inzage:

Vriezenveen
•Kanaalweg Noord 64a

Opleggen maatwerkvoorschriften 

voor schrootschaar (verzonden 

08-07-2022, zaaknummer  

1700ESUITE347512022)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 

ontvangen. Wij verzoeken u 

telefonisch contact op te nemen met 

Wegwerkzaamheden

Hoofdweg-Kervelplein  
Westerhaar-Vriezenveensewijk
Aannemer Reko Raalte start op dinsdag 23 augustus met de eerste fase van de reconstructiewerkzaamheden 
van Hoofdweg en Kervelplein in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De bestaande bestrating, parkeerplaatsen en 
riool in de rijbaan Hoofdweg worden in de eerste fase van dit project vervangen. Ook wordt het groen vervangen 
en uitgebreid. Deze fase zal ongeveer 2 maanden duren.

Waar
De werkzaamheden vinden plaats tussen de Leidijk en Kervelplein. De Leidijk zal de eerste weken toegankelijk zijn met 

hinder. Zie bijgaande faseringstekening. Op www.twenterand.nl/werken-aan-de-weg vindt u tekeningen, planning, 

fasering en omleidingstekeningen.

Communicatie
Als u van de werkzaamheden onoverkomelijke problemen ondervindt of nog vragen heeft, dan verzoeken wij u contact 

op te nemen op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met Roy Hogeman (uitvoerder Reko Raalte) via 06 - 1848 4475 of 

Kieran ten Brinke (opzichter gemeente Twenterand) via 06 - 8296 8702 of k.tenbrinke@twenterand.nl.

Vriezendijk Den Ham
Aan de Vriezendijk in Den Ham wordt een aantal bochten verbreed, het asfalt van de rijbaan wordt vervangen en 
een gedeelte van het fietspad. De start van fase A is maandag 22 augustus 2022. De verwachting is dat het 
gehele werk is afgerond medio oktober 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Om de hinder te minimaliseren en uw bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen wordt er in verschillende fases 

gewerkt. Vier fases in totaal. In figuur 1 vindt u een overzicht van de verschillende fases. We starten maandag 22 

augustus met de werkzaamheden in fase A. Vanaf fase A werken wij in de richting van fase D, rotonde Vriezendijk- 

Dorpsstraat-Daarleseweg. 

Communicatie
Via de BouwApp kunt u een vraag stellen onder het kopje “contact”. Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact 

opnemen met de uitvoerder van Wegenbouw Lansink, Tom ter Beek. Hij is regelmatig op het werk aanwezig en hij is te 

bereiken via 06 - 5123 3652. Tevens kunt u contact opnemen met de gemeente Twenterand. Dit kan via de opzichter, 

Arjan Busscher. Hij is te bereiken via (0546) 840 940 of a.busscher@twenterand.nl. Op www.twenterand.nl/werken-aan-

de-weg vindt u tekeningen, fasering en omleidingstekeningen.

De BouwApp
Tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van de zogeheten BouwApp.  
Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Per fase is aangegeven op welk moment 
deze worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden getroffen. Daarnaast kunt u makkelijk contact leggen 
met de uitvoerende partij. Voor de Vriezendijk in Den Ham is dat Wegenbouw Lansink en voor Hoofdweg-Kervel-
plein in Westerhaar-Vriezenveensewijk gaat het om Reko Raalte.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 
• Scan de QR-code of ga naar de appstoazre om de BouwApp gratis te downloaden.

• Zoek in de app naar Reconstructie Vriezendijk of  Reconstructie Hoofdweg-Kervelplein.

• Open het project en klik op ‘volgen’.

• Selecteer betreffende doelgroep.
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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

het vermelde telefoonnummer van 

het gemeentehuis zodat wij uw 

specifieke verzoek kunnen behande-

len. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, dan kunt u 

daarvoor een afspraak maken.

Een ontwerp van een omgevingsver-

gunning kan in strijd zijn met het 

bestemmingsplan. Als daarbij sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening 

en onderbouwing (zogeheten 

buitenplanse ontheffing), dan kunt u 

de stukken ook zelf digitaal inzien. 

Dat kan via de landelijke website 

ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.

twenterand.nl onder ‘Bestuur & 

Organisatie - actueel - ter inzage’. 

Wilt u de stukken digitaal op het 

gemeentehuis inzien? Dan moet u 

daarvoor een afspraak maken.

Wilt u zienswijzen indienen?
Iedereen kan mondeling of schriftelijk 

zienswijzen indienen. Dat moet 

binnen zes weken. Schriftelijke 

zienswijzen richt u aan het college 

van burgemeester en wethouders, 

Postbus 67, 7670 AB in Vriezenveen. 

Uw zienswijzen moeten voor het 

einde van de termijn zijn ingediend of 

per post zijn bezorgd. Mondelinge 

zienswijzen kunt u ook binnen zes 

weken indienen. U moet daarvoor 

een afspraak maken met een van de 

medewerkers van Team Omgeving. 

De ingebrachte zienswijzen worden 

overwogen bij de (definitieve) 

beslissing van het college.

APV

Aanvraag APV-vergunning:

Den Ham
• Houden van “Eurol Hellendoorn 

Rally” Mageleresch en Hallerhoek 

op 16-09-2022 van 18.02-00.00 

uur. (ontvangen 14-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE372512022)

Vriezenveen
• Tilanusplein 

Houden van Wandel3daagse 

Stichting TMZ De Weemelanden op 

13, 14, en 15 september van 

18.00-20.30 uur (ontvangen 

14-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE371132022)

 
Bruinehaar
• Langeveenseweg - Waterplas De 

Koele, Houden van Beachparty op 

10-09-2022 vanaf 21.00 uur t/m 

11-09-2022 02.00 uur (ontvangen 

18-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE375472022)

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-vergunningen verleend
Den Ham
• Ruiterpad 3 

Organiseren van de Eventingwed-

strijd De Bosruiters op 03-09-2022 

(verzonden 18-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE257312022).

 
Vriezenveen
• Centrum, Organiseren van de 

Boerenmarkt op 17-08-2022 

(verzonden 20-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE267902022).

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

Vriezenveen
• Oostermaatweg 12, Realiseren van 

een nieuwe woning en een nieuwe 

werktuigenberging (ontvangen op 

16-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE368962022)

Besluit lozen buiten inrichtingen

Vriezenveen
• Hammerweg 128, Aanleggen van 

een gesloten bodemenergiesys-

teem (ontvangen op 09-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE313152022)

Besluit mobiel breken

Bruinehaar
• Gravelandweg 33 

Breken van puin (ontvangen op 

06-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE356502022)

Vriezenveen
• Westerhoevenweg 11 

Breken van puin (ontvangen op 

07-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE356752022)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken.

BESTEMMINGSPLANNEN

Lindrot 6a
De planherziening heeft ten doel om 

drie nieuwe woningen planologisch in 

te passen en de bestaande platte-

landswoning om te zetten naar een 

reguliere woning. Daarvoor wordt 

bestaande agrarische bebouwing 

gesloopt. Het identificatienummer 

van het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202031BPBGPH-vas1.

Terinzagelegging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 28 juli 2022. U kunt het 

bestemmingsplan digitaal inzien via 

de landelijke website www.

ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 

eveneens digitaal in te zien via www.

twenterand.nl/digitaalinzien. 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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 29 juli 2022 tot en met 

donderdag 8 september 2022 kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Het 

beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan treedt in werking 

daags na afloop van de beroepster-

mijn. Indien binnen de beroepstermijn 

een verzoek om een voorlopige 

voorziening bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is ingediend, treedt 

het besluit niet in werking voordat op 

het verzoek is beslist.

Hammerweg 111
De partiële planherziening heeft ten 

doel om een zorgboerderij planolo-

gisch goed in te passen. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.2019BPVZPH-vas1.Ten 

opzichte van het ontwerpplan zijn bij 

de vaststelling van het plan enkele 

wijzigingen aangebracht. De 

wijzigingen zijn:

• Regels, artikel 1.56; De begripsbe-

paling ‘zorgboerderij’ is aangepast 

waardoor alleen de combinatie met 

het houden van dieren is toege-

staan.

• Regels, artikel 3.1; Bestemming-

somschrijving voor de bestemming 

‘maatschappelijk’ is aangescherpt.

• Regels, artikel 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4; 

Maximale bebouwingspercentage 

van het bouwvlak is toegevoegd.

• Regels, artikel 10; De meest 

recente standaard regels met 

betrekking tot parkeren zijn 

opgenomen.

• Toelichting, paragraaf 6.3; De 

verantwoording van de regels voor 

de bestemming ‘maatschappelijk’ 

waren te ruim opgenomen en zijn 

aangepast.

Terinzagelegging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 28 juli 2022. U kunt het 

bestemmingsplan digitaal inzien via 

de landelijke website www.

ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 

eveneens digitaal in te zien via www.

twenterand.nl/digitaalinzien. 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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 29 juli 2022 tot en met 

donderdag 8 september 2022 kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Het 

beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan treedt in werking 

daags na afloop van de beroepster-

mijn. Indien binnen de beroepstermijn 

een verzoek om een voorlopige 

voorziening bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is ingediend, treedt 

het besluit niet in werking voordat op 

het verzoek is beslist.

INSPRAAK BELEIDSREGELS
 

Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op 26 juli 2022 de 

Beleidsregels Inburgering Twenterand 

2022 in concept vastgesteld. Door 

deze beleidsregel in concept vast te 

stellen wordt bereikt dat de 

gemeente Twenterand de processen 

en procedures betreffende Wet 

Inburgering 2021 (WI 2021) beter 

vorm kan geven.

Waar kunt u de beleidsregels 
inzien?
De verordening ligt vanaf vrijdag 29 

juli tot en met donderdag 25 

augustus 2022 ter inzage op het 

gemeentehuis. Ook kunt u de 

verordening digitaal raadplegen via 

www.twenterand.nl/inspraak-be-

leidsregels-inburgering-twen-

terand-2022.

Hoe kunt u reageren?
Vanwege de huidige situatie kan deze 

beleidsregel ook op verzoek aan u 

worden toegezonden. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met dhr. J.W. 

Meijberg. De heer Meijberg is 

bereikbaar op telefoonnummer 

(0546) 840 840 of per e-mail: j.

meijberg@twenterand.nl. Ook met 

uw vragen kunt u bij hem terecht.

WET MILIEUBEHEER (WM)

Beoordeling aanmeldingsbesluit 

m.e.r. voor Sibculoseweg 102 

Westerhaar-Vriezenveensewijk 

(zaaknummer: Z2022-00006879) 

plaatselijk bekend Gemeente 

Hardenberg, kadastraal bekend 

Ambt-Hardenberg, sectie G, nummer 

2962.

College van burgemeester en 

wethouders van Hardenberg hebben 

van K3 Delta B.V. namens de firma 

A.J. Slaat Zand & Grind B.V. op 20 

juni 2022 een herziene aanmelding-

snotitie ontvangen voor de beoorde-

ling van de m.e.r.-plicht. De 

voorgenomen activiteiten zijn:

• Het veranderen van de bestaande 

inrichting (zand- en grindwinning 

gestaakt)

De mogelijke milieubelasting is hierin 

voldoende omschreven om te kunnen 

beoordelen of sprake is van 

bijzondere omstandigheden. Er is 

geen sprake van bijzondere 

omstandigheden die kunnen leiden 

tot belangrijke nadelige milieugevol-

gen. Gedeputeerde Staten heeft 

besloten dat geen milieueffectrapport 

opgesteld hoeft te worden. De 

milieubelasting afkomstig van de 

activiteit kan door de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving in 

voldoende mate worden ondervangen.

Het besluit en de relevante stukken 

liggen vanaf 28 juli 2022 zes weken 

op afspraak, ter inzage tijdens de 

openingsuren bij de gemeente 

Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 

HZ Hardenberg. Afspraak maken: 14 

0523. Het is niet mogelijk tegen dit 

besluit bezwaar in te dienen. Tijdens 

de toekomstige procedure voor de 

omgevingsvergunning bestaat wel de 

gelegenheid tot het indienen van 

zienswijzen en eventueel beroep. 

Daarbij kan ook dit 

m.e.r.-beoordelingsbesluit worden 

betrokken. Nadere inlichtingen 

Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 

1050. Houd het zaaknummer bij de 

hand.


