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Bewonersonderzoek door 
ROVA en gemeente
Binnenkort voeren ROVA en Twenterand een bewonersonderzoek uit.  

Met dit onderzoek meten we uw tevredenheid over de dienstverlening rond de 

afvalinzameling door ROVA. 

Voor dit onderzoek worden willekeurig adressen gekozen. Deze adressen 

krijgen een brief van onderzoeksbureau Integron. Hebt u een brief gekregen? 

Dan hopen we dat u de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Dat kan zowel 

digitaal als schriftelijk. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons om de 

dienstverlening van ROVA te verbeteren. Invullen van de vragenlijst kan tot en 

met 3 oktober 2022.  

Bijeenkomst zwerfafvalvrijwilligers 14 september

In Twenterand zijn veel vrijwilligers actief met het opruimen van zwerfafval.  

We willen graag iedere vrijwilliger in het zonnetje zetten, informeren en 

inspireren. Daarom organiseren we op woensdagavond 14 september een 

gezellige bijeenkomst. Dit doen we samen met het zwerfafvalprogramma Mooi 

Schoon van ROVA. Lijkt het jou leuk om hierbij te helpen en aanwezig te zijn op 

14 september, dan ben je van harte welkom! Aanmelden kan tot uiterlijk 9 

september via Aanmeldformulier Twenterand 2022 - Mooi Schoon (mooi-

schoon.nl) 

Programma, locatie en tijd
• Opening en welkom

• Faciliteren zwerfafvalvrijwilligers

• In gesprek over de ingebrachte vragen/opmerkingen/suggesties

• Afsluiting

• De bijeenkomst is op de gemeentewerf, Aziëlaan 16, Vroomshoop. 

• Tijd: 19.00 - 21.00 uur. 

Graag tot 14 september!
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Bijeenkomst zwerfafvalvrijwilligers 14 september

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

Koppeltje patrijzen op eigen erf - Henk Groothalle

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Mooi Twenterand

UITNODIGING

5 t/m 10 
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KWF 
Kankerbestrijding

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Meersendijk 3 en 3a”
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van – datum - zes  weken het 

volgende ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 

“Buitengebied Twenterand PH 

Meersendijk 3 en 3a”.

De planherziening heeft ten doel om 

de bestaande stallen te slopen en te 

vervangen voor een compensatiewo-

ning en extra bijgebouw aan de 

Meersendijk 3 en 3a te Den Ham.  

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.

BPBGPHMeersendijk3-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 1 september 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 behandelen. 

Als u de stukken in het gemeentehuis 

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 telefoonnum-

mer 0546-840840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Geerdijk 17        

plaatsen mantelzorgunit (ontvangen 

op 18-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE415932022)

 
Vriezenveen
• Westeinde 14 

 plaatsen van gevelreclame boven 

entree t.b.v. het vestigen van een 

afhaal- bezorgrestaurant (ontvangen 

op 22-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE418592022)

• Verzetstraat 7             

aanvraag vergunning verkoop 

fietsen (ontvangen op 23-08-2022 , 

zaaknummer  

1700ESUITE421722022)

• Nieuwe Hoevenweg 2        

 bouwen van een schuur (ontvan-

gen op 24-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE422402022)

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.

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Kanaalweg Noord 62 bouwen 

bedrijfshal (verzonden 19 augustus 

2022, zaaknummer  

1700ESUITE234702022)

• Naast Wierdenseweg 118 

Kappen van 1 es ( verzonden 

24-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE393782022)

 
 
 

Vroomshoop
• Sluiskade 14  

bouwen bedrijfshal (verzonden  

18 augustus 2022, zaaknummer 

1700ESUITE313462022)

• Schoolstraat 12, 13&14 

afwijking van het bestemmingsplan 

(verzonden 24 augustus 2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE371662022 ) 

 

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 
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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

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
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nieuweweg nabij nr. 16            

houden van Twentecross 2022 op 

29-10-2022 van 07.30-20.30 uur 

(ontvangen 21-08-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE418752022)

 
Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte t.b.v. 

Stichting Nationaal Jeugd Fonds 

Jantje Beton van 06-03-2023 t/m 

11-03-2023  

(ontvangen 24-08-2022,  

zaaknummer 1700ESUITE423512022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nieuweweg nabij nr. 16            

aanvraag ontheffing artikel 35 

Alcoholwet voor Twentecross 2022 

op 29-10-2022 van 10.00-21.00 

uur (ontvangen 22-08-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE420902022)

Aanvraag kansspelvergunning
Vroomshoop
• Oranjestraat 4            

houden van een loterij t.b.v. 

Oranjevereniging Vroomshoop, trek-

king 14-12-2022 om 16.00 uur 

Oranjestraat 4 Vroomshoop, 

verkoop loten van 25-10-2022 t/m 

11-12-2022 (ontvangen 22-08-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE420512022)

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.

Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 13           

ontheffing art. 35 Alcoholwet m.b.t. 

Beurs “t Oale Kreng” op 03-09-

2022 van 08.00-16.00 uur 

(verzonden 23-08-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE398882022)

Uitweg geaccepteerd
Vriezenveen
• Weiderand 15  

Verbreden van een uitweg  

( verzonden 22-08-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE380362022)

  

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. 

Geboren:
12-08-2022  Bo, dv D Pasman en D Ruiterkamp, Den Ham

15-08-2022  Emilio Anne, zv M Koekoek en D Gerrits, Vroomshoop

Overleden: 
14-08-2022  WM Bosch, 61 jaar, Den Ham

16-08-2022  B Bril-Homeijer, 58 jaar, Den Ham

12-08-2022  JW Brinkman, 87 jaar, Vriezenveen

Burgerlijke stand 


