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Schade door werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik?

Wij horen graag uw mening!
Het college van burgemeester en wethouders laat een onderzoek uitvoeren 
onder inwoners en ondernemers langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Op deze 
manier wil het college meer te weten komen over wat zij vinden van de 
manier waarop de schademeldingen worden afgehandeld. Het college voert 
daarmee een verzoek uit van de gemeenteraad.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (I&O Research). In 

oktober wordt gestart met een enquête onder alle bewoners en inwoners langs het 

kanaal. Het gaat om een enquête die huis-aan-huis wordt verspreid. De vragen 

kunnen ook online worden beantwoord. Nadat de resultaten van deze enquête zijn 

verwerkt volgt een gespreksronde  met een aantal betrokkenen. De uitkomsten van 

het onderzoek worden in februari 2023 met de gemeenteraad gedeeld.

10 oktober 2022

Hoorzitting  
programmabegroting 2023
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand 
heeft de programma¬begroting 2023 opgesteld en ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorafgaand aan de besluitvorming 
organiseert de gemeenteraad een openbare hoorzitting. Wilt u uw mening 
geven over de programmabegroting 2023 dan kan dat tijdens deze hoorzit-
ting. De hoorzitting wordt gehouden op maandag 10 oktober 2022 in het 
gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 

Om kennis te nemen van de verschillende gevoelens en zienswijzen van belang-

hebbenden, met betrekking tot de voorstellen in de programmabegroting,  

 

organiseert de raad op 10 oktober 2022 een openbare hoorzitting.  

Deze hoorzitting begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. In de 

vergadering van 8 november 2022 zal de gemeenteraad vervolgens een besluit 

nemen. 

De hoorzitting zal uit twee delen bestaan: een formele bijeenkomst en een informele 

bijeenkomst. 

• Tijdens de formele bijeenkomst hebben belanghebbenden (organisaties,  

verenigingen, inwoners) -ieder op hun beurt-  de mogelijkheid hun mening te 

geven in maximaal 5 minuten. Na elke inspreekronde kunnen raadsleden vragen 

stellen aan de belanghebbende.

• Na deze formele bijeenkomst is er aansluitend een informele sessie gepland 

waarbij raadsleden en belanghebbenden de gelegenheid hebben om -in kleiner 

verband en op iets informelere wijze - nog eens nader met elkaar over de 

ingebrachte zienswijzen van gedachten te kunnen wisselen. 

 

Aanmelden
Aanmelden voor het deelnemen aan de hoorzitting kan tot uiterlijk zaterdag 8 

oktober bij de griffie van de gemeenteraad. Dit kan via e-mail: griffie@twenterand.nl. 

Programmabegroting inzien
De programmabegroting 2023 is op de website van de gemeente Twenterand 

geplaatst: https://twenterand.begrotingsapp.nl. Tevens is de programmabegroting  

in het gemeentehuis in te zien.

Uitzending via tv en internet
De hoorzitting kunt u live volgen of achteraf kijken via  www.twenterand.nl/

uitzendingvergaderingen en/of Delta TV.

Meer informatie over de gemeenteraad of deze hoorzitting
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of deze hoorzitting?  

Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene 

vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 
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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

Het Zandstuve bos ontwaakt - Ria de Boer

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

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

10 t/m 15
 oktober: 

Nederlandse Brand-
wonden Stichting

Collecte

Inwonerpeiling gemeentelijke 
communicatie en participatie 
 

Welke media en communicatiekanalen gebruiken inwoners het liefst? Is de 
communicatie van de gemeente begrijpelijk genoeg? En hoe tevreden zijn 
inwoners over hoe de gemeente ze betrekt bij plannen? Antwoorden op die 
vragen (en meer) zoekt de gemeente tijdens een speciale inwonerpeiling over 
de gemeentelijke communicatie en participatie. In de eerste twee weken van 
oktober kunnen inwoners via www.twenterand.ikpraatmee.nl laten weten 
wat ze ervan vinden. Met de resultaten uit de peiling wil de gemeente de 
communicatie verbeteren.

De gemeente communiceert op allerlei manieren met inwoners, ondernemers en 

organisaties. Naast de gemeentelijke pagina in de Toren van Twenterand, is er 

uiteraard de website www.twenterand.nl. Ook plaatst de gemeente regelmatig 

berichten op de diverse social media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en 

Instagram. Maar doet de gemeente dat op een goede manier of kan het beter? En 

via welke kanalen willen inwoners het liefst geïnformeerd worden? Vragen die in de 

online inwonerpeiling van oktober centraal staan. Deelnemers aan de peiling maken 

kans op een van de vijf cadeaupakketten met lokale lekkernijen ter waarde van 20 

euro.

Inwonerpeiling gemeentelijke communicatie en participatie 

Geboren:
07-09-2022  Jelte, zv W Wijma en SE Ekkel, Vroomshoop

19-09-2022  Finn Erik, zv HK Goldsteen en HR Hemmink, Den Ham

19-09-2022  June Lin, dv KJ Smelt en DE Smit, Vriezenveen

22-09-2022  Loes Johanna, dv DDL Koppelman en ER Holland, Vriezenveen

Overleden: 
02-09-2022  A Kottier, 88 jaar, Den Ham

04-09-2022  CJ Stegeman-Kelder, 80 jaar, Den Ham

16-09-2022  R de Groot-van Lente, 89 jaar, Den Ham

02-09-2022  H Pol, 86 jaar, Vriezenveen

10-09-2022  DH Mulder-Smoes, 83 jaar, Vriezenveen

16-09-2022  AMJ de Vries-Moorman, 87 jaar, Vriezenveen

18-09-2022  EJ Hilberink, 87 jaar, Vriezenveen

11-09-2022  F Hakkers-van Harn, 67 jaar, Vroomshoop

17-09-2022  BJ Gerrits, 72 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
10-09-2022  WG Winter, 52 jaar, Vriezenveen en R Odolphij, 56 jaar, Vriezenveen

16-09-2022  SI Hlase, 31 jaar, Hellendoorn en IB van Leusen, 33 jaar, Hellendoorn

16-09-2022  DJ Holland, 24 jaar, Vriezenveen en J Holland, 22 jaar, Vriezenveen

17-09-2022  J Leusink, 27 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en N Vos, 27 jaar,  

    Westerhaar-Vriezenveensewijk

22-09-2022  ML Stevelink, 41 jaar, Ommen en DJ Oldewening, 35 jaar, Ommen

23-09-2022  JM Oelen, 51 jaar, Geerdijk en GW Harmsen, 51 jaar, Geerdijk

23-09-2022  R Lammertink, 38 jaar, Wierden en SG Gijsbers, 33 jaar, Vriezenveen

Burgerlijke stand 
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BekendmakingenVERKEERSBESLUITEN

Uitbreiding aantal laadpalen voor 
elektrische auto’s in de gemeente 
Twenterand.
Burgemeester en wethouders van 

gemeente Twenterand hebben besloten 

om 14 extra laadpalen voor elektrische 

auto’s in onze gemeente te plaatsen. 

Het gaat om een algemene uitbreiding 

van de bestaande palen. 

De behoefte aan openbare laadpalen 

voor elektrische auto’s zal de komende 

jaren toenemen. De gemeente wil hier 

tijdig op reageren door de huidige 

capaciteit uit te breiden met 14 extra 

laadpalen.  Iedere laadpaal heeft twee 

aansluitingen. Per paal zullen twee 

parkeerplaatsen worden aangepast, 

zodat ze alleen gebruikt kunnen 

worden voor het laden van elektrische 

auto’s. 

Waar worden de palen geplaatst? 
Het is de bedoeling om de laadpalen op 

strategische punten neer te zetten. De 

laadpalen komen op plekken te staan 

waar ze door zoveel mogelijk e-rijders 

gebruikt kunnen worden. Daarom 

kiezen wij voor grotere parkeerplaatsen 

in de nabijheid van bijvoorbeeld 

winkelcentra, sportvoorzieningen, 

openbaar toegankelijke gebouwen en 

openbaar vervoer en centraal in 

woongebieden. Het gaat om laadpalen 

in de directe omgeving van onderstaan-

de adressen:

Westerhaar-Vriezenveensewijk:  
Tijm nr. 5, Sluiskade Noordzijde nr. 2

Den Ham: Ommerweg 1, Tumelers nr. 

27, Broekmaten nr. 11, De Vloedgraven 

nr. 6

 
Vriezenveen:  
Oude Hoevenweg nr. 38, De  Roodstaart 

nr. 14, Garvesingel  

nr. 147, Laan 40-45 nr. 47

 
Vroomshoop:  
Esdoornlaan nr.28, Bijvank nr. 24, 

Constantijnstraat nr. 16, Dreef nr. 66

 

Besluiten inzien?
De besluiten liggen vanaf woensdag 5 

oktober ter inzage. U kunt de stukken 

inzien in het gemeentehuis, Manitobap-

lein 1 in Vriezenveen. Dit kan tijdens 

openingstijden. 

 

Bent u het niet eens met een besluit?
Belanghebbenden kunnen volgens de 

Algemene wet bestuursrecht een 

bezwaarschrift indienen. Dit moet 

binnen 6 weken na de dag waarop het 

besluit bekend is gemaakt. Het 

bezwaarschrift moet worden ingediend 

bij het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand, Postbus 67, 7670 AB 

Vriezenveen. Op het bezwaarschrift 

moet de naam, het adres en handteke-

ning van de indiener staan. Ook de 

dagtekening mag niet ontbreken. 

Verder moet in het bezwaarschrift staan 

waartegen bezwaar gemaakt wordt en 

de gronden (motivering) van het 

bezwaar.

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
artikel 3.6 Wro “Kleine kernen, 
Bruinehaar, Nikkelsweg ong.”
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat zij  
het volgende wijzigingsplan hebben 
vastgesteld: 

• “Kleine Kernen, Bruinehaar, 

Nikkelsweg ong.”

Het wijzigingsplan heeft ten doel om 

twee woningen mogelijk te maken ten 

noorden van de Nikkelsweg (tussen 

Nikkelsweg 5 en 7 en Gravenlandweg 

26 te Bruinehaar). 

Ten opzichte van het ontwerpwijzi-

gingsplan zijn bij de vaststelling van het 

plan enkele wijzigingen aangebracht. 

De wijzigingen zijn:

• Op de verbeelding ter hoogte van 

een aantal leidingen die door het 

plangebied lopen een strook met 

een breedte van 5 meter wordt 

opgenomen waarbinnen geen 

gebouwen gebouwd mogen worden. 

• In de regels van het plan artikel 4, 

onder III sub 12 toe te voegen dat 

luidt als volgt: “Ter hoogte van de 

aanduiding ‘leidingenstrook’ mogen 

geen gebouwen worden opgericht”.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 

6 oktober 2022.

U kunt het wijzigingsplan digitaal inzien 

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 7 oktober 2022 tot en met 

donderdag 17 november kunnen 

belanghebbenden tegen het wijzigings-

plan beroep instellen. Verder kunnen 

ook niet-belanghebbenden die bij het 

ontwerpwijzigingsplan hun zienswijzen 

kenbaar hebben gemaakt tegen het 

wijzigingsplan beroep instellen.

Het beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 

20019, 2500 EA  DEN HAAG. Het besluit 

tot vaststelling van het bestemmings-

plan treedt in werking daags na afloop 

van de beroepstermijn. 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.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Hallerhoek 4/5 en Marleseweg 20”
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 27 september 2022 

het volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

• “Buitengebied Twenterand PH 

Hallerhoek 4/5 en Marleseweg 20”

De partiële planherziening heeft ten 

doel om landschapontsierende 

bebouwing te slopen op de verschillen-

de locaties. Ter plaatse van de 

bestemming Hallerhoek 4/4a wordt de 

agrarische bestemming gewijzigd naar 

een woonbestemming en is een groter 

bouwmogelijkheid voor bijgebouwen 

opgenomen. Aan de Hallerhoek 5 is een 

VAB aanduiding ten behoeve van de 

caravanstalling en is een compensatie-

woning opgenomen. Voor de locatie 

Marleseweg 20 is een compensatiewo-

ning met bijgebouw opgenomen. Het 

identificatienummer van het bestem-

mingsplan is NL.IMRO.1700.

BPBGPHHallerhoek4-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 

6 oktober 2022. U kunt het bestem-

mingsplan digitaal inzien via de 

landelijke website www.ruimtelijke-

plannen.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 telefoonnum-

mer 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 7 oktober 2022 tot en met 

donderdag 17 november 2022 kunnen 

belanghebbenden tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Verder 

kunnen ook niet-belanghebbenden die 

bij het ontwerpbestemmingsplan hun 

zienswijzen kenbaar hebben gemaakt 

tegen het bestemmingsplan beroep 

instellen. Het beroep moet schriftelijk 

worden ingediend bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak 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 beroepstermijn. 

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.

Vastgesteld bestemmingsplan 

“Buitengebied Twenterand PH 

Leertendijk t.o. 12 – Meersendijk 12”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 27 september 
2022 het volgende bestemmingsplan 
heeft vastgesteld, te weten:

• “Buitengebied Twenterand PH 

Leertendijk t.o. 12 – Meersendijk 

12”

De partiële planherziening heeft ten 

doel om een compensatiewoning toe te 

voegen tegenover de Leertendijk 12. 

Om dit te realiseren wordt een oude 

boerderij met bijgebouw en land-

schapontsierende schuren gesloopt. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202112BPBGPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 

6 oktober 2022. U kunt het bestem-

mingsplan digitaal inzien via de 

landelijke website www.ruimtelijke-

plannen.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 telefoonnum-

mer 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 7 oktober 2022 tot en met 

donderdag 17 november 2022 kunnen 

belanghebbenden tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Verder 

kunnen ook niet-belanghebbenden die 

bij het ontwerpbestemmingsplan hun 

zienswijzen kenbaar hebben gemaakt 

tegen het bestemmingsplan beroep 

instellen. Het beroep moet schriftelijk 

worden ingediend bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak 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 beroepstermijn. 

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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen 
• Westeinde 14       

het plaatsen van 2 gevelroosters 

t.b.v. luchttoevoer en luchtafvoer 

(ontvangen op 22-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000141)

• Oosteinde 125        

het wijzigen van gebruik voor 

kapsalon, tattooshop en wonen 

(ontvangen op 22-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000142)

• Achter Verzetstraat 76 kavel 4 

(VZV00 L 3667 ged.)       

nieuwbouw woning (ontvangen op 

24-09-2022,  zaaknummer 

TR-Z2022-000145)

• Westeinde 14  

plaatsen van twee luchtroosters in 

zijramen ten behoeve van 

luchtbehandeling (ontvangen op 

27-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000162)

• Johannes Kamphuisstraat  33                 

verbouw woning /carport  

(ontvangen op 28-09-2022, 

zaaknummer  TR-Z2022-000167)

 
 

Vroomshoop
• Hammerstraat 38            

veranderingen aan bestaand 

bouwwerk i.v.m. nieuwe vestiging 

Domino’s Pizza (ontvangen op 

23-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000143)

• Wingerd 41  

uitbreiden van een woning 

(ontvangen op 27-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000161)

• Achter Amerikalaan 20 kappen van 

2 kastanjebomen (ontvangen op 

28-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000165)

 
Geerdijk
• Noorderweg 54         

kappen van 2 eiken, 1 berk en 1 

wilg (ontvangen op 23-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000144)

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 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Dalweg 31   

oprichten van een kleine windturbine 

(uiterlijke besluitdatum 20-11-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE411252022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Molenstraat 1a   

Kappen van 2 elzen ( verzonden 

26-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE426772022)

• Lindrot nabij 6a  

Bouwen nieuwe woning (verzonden 

28-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000069)

 

Vriezenveen
• Oosteinde 1   

Kappen van 1 eikenboom  

( verzonden 26-09-2022,  

zaaknummer TR-Z2022-000018)

• Oude Hoevenweg 91  

nieuw te bouwen schuur ter 

vervanging van de oude schuur 

(verzonden 28-09-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE402872022)

 
 
 

Vroomshoop
• Nieuwstraat 43  

bouwen van een kap op een woning 

(verzonden 26-09-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE325282022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstelanden 2  

uitbreiden bestaande bedrijfshal 

(verzonden 22-09-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE311362022)

• De Entergraven 8   

bouwen van een overkapping 

(verzonden 29-09-2022,  

zaaknummer TR-Z2022-000070) 

Tijdelijke vergunning
Vriezenveen
• Verzetstraat 7  

tijdelijk verkoop fietsen (verzonden 

22-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE421722022)

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 “Intocht Sinterklaas 

2022 in Den Ham” op 12-11-2022 

van 15.00-16.00 uur en van 

18.00-20.00 uur (ontvangen op 

27-09-2022,  zaaknummer 

TR-Z2022-000163)

 
Vriezenveen 
• Hammerweg 32                  

houden van “Kerstmarkt  

Leemansmolen” op 17-12-2022  

van 16.00-21.00 uur  

(ontvangen 25-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000147)

 
Vroomshoop
• Oranjeplein                        

houden van “Intocht Sinterklaas 

Vroomshoop 2022” op 12-11-2022 

van 12.45-17.00 uur  

(ontvangen op 25-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000150) 
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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

• Bij Linderflier 27          

aanvraag standplaats voor verkoop 

oliebollen van 1-12-2022 t/m 

31-12-2022 op woensdag t/m 

zaterdag van 11.00-18.00 uur 

(ontvangen op 26-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000152)

• Julianastraat 27             

aanvraag standplaats Sanquin Blood 

Supply Foundation voor 2023 - 25/1, 

29/3, 26/4, 14/6, 30/8, 18/10, 27/12 

Julianastraat 27 in Vroomshoop 

(ontvangen op 27-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000156) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Start Hoofdweg 10 (Schepers Tours) 

finish Koningin Maximaplein      

houden van ” Intocht Sinterklaas 

Westerhaar-Vriezenveensewijk” op 

19-11-2022 van 17.30-19.00 uur. 

(ontvangen op  22-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000140)

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 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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Geerdijk
• Noorderweg 85  

plaatsen van een propaantank 

(ontvangen op 12-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000151)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele 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. 


