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Vragen over reizen met het openbaar vervoer?  
Kom naar het inloopspreekuur!

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.   

Mooi Twenterand

Koeien aan de Veeneindeweg Vriezenveen - Gesien Olthof

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

Overleden: 
30-08-2022  H Bonte-Willems, 90 jaar, Geerdijk

29-08-2022  F Kok-Kuilder, 85 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
29-08-2022  P de Vries, 57 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en A Sempel,  

    58 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

02-09-2022  AW van Silfhout, 47 jaar, Wierden en AJ Folbert, 54 jaar, Wierden

02-09-2022  R Zwak, 29 jaar, Vriezenveen en HM Huisman, 24 jaar, Vriezenveen 

02-09-2022  M Timmer, 24 jaar, Bergentheim en RN Knol, 26 jaar, Bergentheim

Burgerlijke stand 

Vragen over reizen met het 
openbaar vervoer? Kom naar 
het inloopspreekuur!
Reizen met de buurtbus, streekbus of trein lijkt gemakkelijk. Dat is alleen niet voor 

iedereen zo. Vooral als u het niet gewend bent om met openbaar vervoer te reizen. 

Omdat u bijvoorbeeld altijd met de auto ging. Toch is het makkelijker dan u denkt. 

En met hulp van iemand met ervaring wordt het nog eenvoudiger. Wilt u weten hoe 

u met het openbaar vervoer kunt reizen? Kom dan naar het inloopspreekuur. 

Aanmelden is niet nodig.

Inloopspreekuur
Wanneer:    donderdag 15 september 2022                                                                                                            

Hoe laat:     14.00 - 15.30 uur

Waar:   Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2, Vroomshoop

Meer informatie
Op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur leest u meer over het reizen met het 

openbaar vervoer en het inloopspreekuur.

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

19 t/m 24 
september: 

Nierstichting

Collecte

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Daarleseweg 35a                   

nieuwbouw bijgebouw met 

paardenboxen (ontvangen op 

05-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000007)
 
Vriezenveen 
• Esrand 72                 

plaatsen van een dakkapel 

(ontvangen op 05-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000005)

• Oosteinde 1, kappen van een eik 

(ontvangen op 07-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000018)
 
Vroomshoop
• Nieuwstraat 41            

kappen van een eik (ontvangen op 

01-09-2022,  zaaknummer 

Twenterand2022-000001)

• Bedrijventerrein Vroomshoop Oost 

-HAM00 K 1291-         

 nieuwbouw van een bedrijfshal 

(ontvangen op 02-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000004)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat 19                 

kappen van 7 eiken (ontvangen op 

06-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000013)

• Veenstraat 27                  

kappen van 4 eiken (ontvangen op 

06-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000014) 

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 
Den Ham
• Terrein/natuur HAM00M74  

uitvoeren van werkzaamheden voor 

de ontwikkeling van de stroomdalf-

lora, in de nabijheid van de oevers 

van de Beneden Regge (uiterlijke 

besluitdatum 25-10-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE379372022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Naast Westeinde 632 ( sectie G, 

nummer 2069 en 2070)  

Kappen van 8 elzen, 10 eiken en 3 

berken ( verzonden 06-09-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE379172022)

• Westerhoevenweg 3b  

het bouwen van een nieuwe stal voor 

droge koeien (verzonden 08-09-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE315152022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Schuineweg t.h.v. Hoofdweg ( VZV00 

N 467-)  Kappen van 1 esdoorn ( 

verzonden 06-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394762022) 

• Schuineweg t.h.v. Kalmoes 20 

Kappen van 2 eiken ( verzonden 

06-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394992022)

 
Bruinehaar
• Nikkelsweg ongenummerd   

het bouwen van een woning 

(verzonden 01-09-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE315512022)

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
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat - plein bij Kulturhus- Ko-

ningin Maximaplein       houden van 

Turffeest 2023 op 12-05-2023 van 

19.30-01.00 uur en op 13-05-2023 

van 12.00-01.00 uur (ontvangen 

06-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000008)

 

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat - plein bij Kulturhus-  

Koningin Maximaplein          

ontheffing art. 35 Drank- en 

Horecawet Turffeest 2023 op 

12-05-2023 van 19.30-01.00 uur en 

op 13-05-2023 van 19.30-01.00 uur 

(ontvangen 06-09-2022, zaaknum-

mer TR-Z2022-000009)

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. 
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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

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 zienswijzen 

worden overwogen bij de (definitieve) 

beslissing van het college.

APV-vergunningen verleend

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Den Ham
• Zomerweg 20  

Wijzigen van een uitweg  

( verzonden 05-09-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE386572022)

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. 


