
InTwenterand
In deze 
editie 

twenterand.nl

10 
08
2022

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Volg ons op 
social media

Dierenambulance

06 - 537 57 093

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

Mooi Twenterand

Mooi Twenterand
Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie foto 

voor deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl. 

Rectificatie: vorige week is per ongeluk de verkeerde fotograaf en locatie 

geplaatst. Daarom deze week nogmaals de foto. Nu met de juiste locatie en 

naam van de fotograaf.

Vijver Westerbouwlanden - Gerrit Dennenberg

Belangrijke informatie 
over spoedaanvragen reis-
documenten
Vanaf 29 augustus 2022 ondersteunt alleen het PACE-protocol (Password Authenticated 

Connection Establishment) de Nederlandse identiteitskaart en overige paspoortmodellen 

om gegevens in de chip uit te lezen. Voor deze invoering is onze leverancier genoodzaakt 

om de productie van spoed  leveringen tijdelijk te onderbreken. Dit heeft gevolgen voor de 

spoedaanvragen. Alle spoedaanvragen die woensdag 24 augustus 2022 na 14.30 uur en 

donderdag 25 augustus 2022 worden ingediend, worden geleverd op maandag 29 

augustus 2022. Het gaat om spoedaanvragen van alle type documenten. Dus alle 

paspoortmodellen en de Nederlandse identiteitskaart

Belangrijke informatie over spoedaanvragen reisdocumenten

Bekendmakingen
BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Vriezenveen Woongebied en 
Bedrijven PH Bouwmeester-
straat 10”

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 12 juli 2022 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

• “Vriezenveen Woongebied en 

Bedrijven PH Bouwmeesterstraat 

10”

De partiële planherziening heeft ten 

doel om een woning in de bestaande 

watertoren mogelijk te maken. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.

BP77968-vas2.

Ten opzichte van het ontwerpplan 

zijn bij de vaststelling van het plan 

enkele wijzigingen aangebracht. In 

de bij het raadsbesluit behorende 

“Zienswijzennota bestemmingsplan 

Vriezenveen woongebied en 

bedrijven ph Bouwmeesterstraat 10 

(watertoren Vriezenveen)” zijn de 

wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan opgeno-

men. Het plan is eveneens gewijzigd 

wegens een door de raad aangeno-

men amendement.

Ter inzage legging
Het plan, het raadsbesluit, de 

zienswijzennota en het amendement 

liggen ter inzage vanaf donderdag 

11 augustus 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 

behandelen. Als u de stukken in het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken.

 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 12 augustus 2022 tot en 

met donderdag 22 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 

bestemmingsplan 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 beroepster-

mijn 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.

Aanvragen reguliere procedure 

Vriezenveen
• Wierdenseweg naast 118 (VZV00 

M 344) 

Kappen van een es (ontvangen op 

29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE393782022)

• Zeis achter 13-17 (VZV00 G 3260) 

Kappen van 2 elzen (ontvangen op 

29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394192022)

• Westerhoevenweg ten noorden van 

nr. 3 (VZV00 F 156) 

Kappen van een eik (ontvangen op 

29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394622022)

• Weitemansweg nabij nr. 13 (VZV D 

6689) 

Kappen van een eik (ontvangen op 

02-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE396642022)  

Vroomshoop
• Hoek Linderveld / Plantsoen 

(HAM00 G 3663)  

Kappen van een es (ontvangen op 

29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394092022)

• Hammerweg naast nr. 50 

Vroomshoop (HAM B 8247)  

Bouwen van een woning (ontvan-

gen op 29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE395772022) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Schuineweg t.h.v. Hoofdweg 

(-VZV00 N 456-)  

Kappen van een esdoorn 

(ontvangen op 29-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE394762022)

• Schuineweg t.h.v. Kalmoes 20 

(VZV00 N 457) 

Kappen van 2 eiken (ontvangen op 

29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394992022)

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 

behandelen. 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
• Westeinde naast nr. 367 

Plaatsen zonnepanelen (nieuwe 

uiterste beslisdatum 21-09-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE327532022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend

Den Ham
• Nabij Meersendijk 32 

Terrein inrichten voor tijdelijke 

pop-up glamping (verzonden 3 

augustus 2022, zaaknummer 

1700ESUITE111862022)

• Janmansweg 2a 

Realiseren van een tijdelijke 

camperplaatsen (verzonden 3 

augustus 2022, zaaknummer 

1700ESUITE226962022) 

Vriezenveen
• Oosteinde 192 

Bouwen schuur (verzonden 3 

augustus 2022, zaaknummer 

1700ESUITE278842022)  

Geerdijk
• Naast Noorderweg 111 

Aanbrengen van strooisel 

(verzonden 29 juli 2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE238102022)

Geweigerde omgevings-
vergunningen

Vriezenveen
• Verzetstraat 7 

Tijdelijk verkopen fietsen 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Let op!

Spoedaanvragen 
voor reisdocumenten 

op donderdag 
25 augustus worden 
geleverd op maandag 

29 augustus 2022
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Telefoontijden
ma t/m wo  08.30 - 17.00 uur

donderdag  08.30 - 19.30 uur 

vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Maandag 08.30 - 12.30 uur: alleen op afspraak
Dinsdag  08.30 - 12.30 uur: met of zonder afspraak
 13.30 - 16.00 uur: alleen op afspraak
Woensdag 08.30 - 12.30 uur: met of zonder afspraak
 13.30 - 16.00 uur: alleen op afspraak
Donderdag 08.30 - 12.30 uur: met of zonder afspraak
 13.30 - 16.00 uur: alleen op afspraak
 17.00 - 19.30 uur: alleen op afspraak
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur: alleen op afspraak

Het afhalen van een reisdocument kan zonder afspraak 
tijdens de openingstijden. 

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

(verzonden 28-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE210232022) 

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. 

Aanvraag APV-vergunning

Gemeente Twenterand
• Houden van een kledinginzameling 

t.b.v. Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Ondersteuning van 

01-06-2023 t/m 15-07-2023 

(ontvangen op 02-08-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE397632022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet

Vriezenveen
• Schout Doddestraat 13 

Aanvraag ontheffing art. 35 

Alcoholwet m.b.t. Beurs “t Oale 

Kreng” op 03-09-2022 van 

08.00-20.00 uur (ontvangen 

26-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE398882022) 

Aanvraag brandvergunning
Vriezenveen
• Weitemansweg 3 

Ontsteken van een kampvuur 

(ontvangen op 29-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE394962022)

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 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Belanghebbenden kunnen 

mondeling of schriftelijk zienswij-

zen 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. Mondelin-

ge zienswijzen kunt u ook binnen 

twee weken indienen. U moet 

daarvoor een afspraak maken met 

één van de medewerkers van Team 

Omgeving. De ingebrachte 

zienswijzen worden overwogen bij 

de (definitieve) beslissing van het 

college.

APV-vergunning verleend

Vriezenveen
• Schout Doddestraat 13 

Houden van een oldtimer 

bromfietsen show en beurs door 

VOC “T Oale Kreng” op 03-09-

2022 van 08.00-16.00 uur 

(verzonden 01-08-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE341722022)

 
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 bezwaar-

schrift 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. 

Burgerlijke stand 

Geboren:
21-07-2022 Niek, zv M Bakhuis en C Teunis, Vroomshoop

Overleden: 
28-07-2022 GA Gomber-van Dijk, 70 jaar, Vroomshoop

25-07-2022 J Krikken, 78 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

25-07-2022 W Aalderink-Engels, 88 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
29-07-2022  G Strijker, 32 jaar, Vriezenveen en G Torny,  

47 jaar, Vriezenveen

28-07-2022  TA Schippers, 31 jaar, Ommen en LJ Hamhuis,  

31 jaar, Ommen

APV

Besluit lozen buiten inrichtingen

Vroomshoop
• Citroenkruid 23 

Realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem (ontvangen 

op 22-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE383272022)

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 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

WET MILIEUBEHEER


