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Verkeerskundige 
maatregelen Janmansweg
In Den Ham gaat, vanaf maandag 17 oktober, drie weken lang de 
kruising van de Janmansweg en de Ganzenmars op de schop. Er wordt 
onder meer een snelheidsverlagend plateau aangelegd, met verkeers-
drempels. In principe duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 4 
november, afhankelijk van het weer. Tijdens de werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid. De nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd 
over de werkzaamheden en de gewijzigde bereikbaarheid.

Tijdens de uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de 
firma Van Lenthe Dalfsen, Gerard Klein Oonk. Hij is te bereiken op telefoonnummer 
06 - 1501 6273 of per mail via gerardkleinoonk@vanlenthedalfsen.nl. Maar u 
kunt ook contact opnemen met de gemeente Twenterand, via opzichter Arjan 
Busscher, telefoonnummer (0546) 840 940 of mailadres  
a.busscher@twenterand.nl. Op de website van de gemeente Twenterand  
http://www.twenterand.nl/werken-aan-de-weg vindt u tekeningen.

Vragen over openbaar  
vervoer? Kom naar het  
inloopspreekuur!
Reist u nooit met het openbaar vervoer, omdat u niet goed weet hoe 
dat gaat? Wist u dat er diverse interessante kortingsabonnementen 
zijn? Of dat u tegenwoordig in de meeste bussen gewoon met uw 
bankpasje kunt betalen? Wilt u meer weten over reizen met het 
openbaar vervoer? Kom dan naar het inloopspreekuur van de OV- 
ambassadeurs. Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 20 oktober 2022
14.00 - 15.30 uur
Bibliotheek Vroomshoop
Burgemeester Koetjestraat 2 in Vroomshoop

Telefonische spreekuren
U kunt ook met een van de OV-ambassadeurs bellen. Dit kan tijdens een 
telefonisch spreekuur. Elke werkdag zitten zij klaar om uw vragen te  
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: (038) 303 70 10. Op www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur leest u meer over het reizen met het openbaar vervoer en het 
inloopspreekuur.

www.wegwijstwenterand.nl

Website over aanbod zorg en 
welzijn 
Wilt u meer weten over alles wat Twenterand te bieden heeft aan zorg 
en welzijn? Dat kan  op www.wegwijstwenterand.nl. Een website die 
zich richt op ‘lokaal en sociaal’. U vindt er alles over wonen, welzijn, 
zorg, werken en/of inkomen.

Hoe werkt de website?
Wegwijs Twenterand is gebruiksvriendelijk. U kunt op de onderwerpplaatjes 
klikken of een zoektekst invullen. Ook vindt u een plattegrond van de gemeente 
op de website. Daarop kunt u precies zien waar bepaalde voorzieningen zijn. De 
zoekresultaten worden getoond in een straal van 25 km rond het gemeentehuis. 
U gebruikt de website gemakkelijk op uw mobiele telefoon, tablet of laptop. De 
website is bedoeld voor inwoners en professionals.

www.wegwijstwenterand.nl is mede tot stand gekomen met een gemeentelijke 
bijdrage uit het actieplan ‘’Samen tegen eenzaamheid’’. ZorgSaam Twenterand 
beheert de website.
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Verkeerskundige maatregelen Janmansweg

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

Sierlijke zwaan bij de Linderbeek - Wendy van Oenen

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

Website over aanbod zorg en welzijn

Overleden: 
27-09-2022  R Marsman, 47 jaar, Den Ham
29-09-2022  G Beens-Beens, 86 jaar, Den Ham 

Burgerlijke stand 
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BekendmakingenINSPRAAK

Inspraak concept Verordening 
jeugdhulp Twenterand 2023, 
voorgenomen intrekking van het 
Besluit Jeugdhulp Twenterand 2017 
en concept Beleidsregels jeugdhulp 
Twenterand 2023
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op dinsdag 4 
oktober vastgesteld: de concept 
Verordening jeugdhulp Twenterand 
2023, de voorgenomen intrekking 
van het Besluit Jeugdhulp Twen-
terand 2017 en de concept 
Beleidsregels jeugdhulp Twenterand 
2023 (hierna: conceptverordening 
en conceptbeleidsregels). De 
conceptverordening en conceptbe-
leidsregels zijn aangepast vanwege 
veranderende regelgeving en de 
werkpraktijk van de jeugdconsulen-
ten. Wij vinden uw mening 
belangrijk. Daarom nodigen wij u uit 
om op de stukken te reageren. 
Hieronder leest u hoe u dat kunt 
doen en wat er met uw reactie 
gebeurt.

Waar kunt u de stukken inzien?
Van donderdag 13 oktober 2022 tot 
en met woensdag 9 november 2022 
liggen de conceptverordening, het 
voorgenomen besluit en de concept-
beleidsregels ter inzage. In deze 
periode kunt u de concepten inzien 
op www.twenterand.nl/digitaalinzien 
of inkijken op het gemeentehuis in 
Vriezenveen. Op verzoek sturen we 
een kopie van de concepten naar u 
toe. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met mevrouw  
D. Bijen. Zij is telefonisch bereikbaar 
via (0546) 840 566 of per e-mail:  
d.bijen@twenterand.nl.

Hoe kunt u reageren?
In de inspraakperiode van donder-
dag 13 oktober 2022 tot en met 
woensdag 9 november 2022 
kunnen inwoners en belanghebben-
den bij het college schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze over de 
conceptverordening, het voorgeno-
men besluit en de conceptbeleidsre-
gels naar voren brengen.
Digitaal kunt u het sturen naar  
info@twenterand.nl. Als u dat 
mondeling wilt doen, dan kunt u 
daarvoor contact opnemen met 
mevrouw D. Bijen. Zij is bereikbaar 
op (0546) 840 566.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de 
reacties plaats. Dan wordt bepaald 
of de reacties aanleiding geven de 
conceptverordening en de concept-
beleidsregels op onderdelen te  
wijzigen.  

 
Alle inwoners en belanghebbenden 
die schriftelijk of 

mondeling hebben gereageerd, 
krijgen bericht. Dit gebeurt nadat 
nadere besluitvorming over de 
concepten heeft plaatsgevonden.

Inspraak concept Subsidierege-
ling cultuur Twenterand 2023
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op dinsdag 4 
oktober 2022 de concept Subsidie-
regeling cultuur Twenterand 2023  
(hierna: conceptsubsidieregeling) 
vastgesteld. 

In de periode van donderdag 13 
oktober 2022 tot en met woensdag 
9 november 2022 ligt de con-
ceptsubsidieregeling voor inspraak 
ter inzage. U kunt de conceptsubsi-
dieregeling in deze periode 
raadplegen op de website van de 
gemeente Twenterand of inzien op 
het gemeentehuis in Vriezenveen. 
Daarnaast kan de conceptsubsidie-
regeling op verzoek aan u worden 
toegezonden. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met mevr. G. van 
der Woude, te bereiken via 
0546-840840 of per e-mail:  
g.vanderwoude@twenterand.nl.  
Ook met uw vragen kunt u bij haar 
terecht. 

In de inspraakperiode van donder-
dag 13 oktober 2022 tot en met 
woensdag 9 november 2022   
kunnen ingezetenen en belangheb-
benden bij het college schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze over de 
conceptsubsidieregeling naar voren 
brengen. Digitaal mag het gestuurd 
worden naar info@twenterand.nl.  
Zij die dat mondeling willen doen, 
kunnen telefonisch contact 
opnemen met mevr. G. van der 
Woude, te bereiken via (0546) 840 
840.

Wat gebeurt er met uw reactie?  
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de 
reacties plaats. Dan zal bepaald 
worden of de reacties aanleiding 
geven de conceptsubsidieregeling 
op onderdelen te wijzigen. Alle 
ingezetenen en belanghebbenden  
die schriftelijk of mondeling hebben 
gereageerd, krijgen bericht nadat 
nadere besluitvorming over de 
conceptsubsidieregeling plaats heeft 
gevonden.

VERKEERSBESLUIT

Beperking verkeersbelasting 
kleine Puntbrug in Vroomshoop.
Burgemeester en wethouders van  

 
gemeente Twenterand hebben 
besloten om een gewichtsbeperking 
van 3,5 ton in te stellen voor verkeer 
op de kleine Puntbrug in Vrooms-
hoop. 

De brug is oud en kwetsbaar en het 
draagvermogen van de brug moet 
zolang mogelijk intact blijven. 
Om die reden is besloten een 
gewichtsbeperking in te stellen: 
alleen voertuigen tot 3,5 ton mogen 
nog gebruik maken van de brug. In 
praktijk is gebleken dat een 
doorrijhoogtebeperking niet goed 
functioneert. Een breedtebeperking 
leidde tot zorg bij de omgeving om  
een afname van de verkeersveilig-
heid voor met name fietsers en 
voetgangers. 

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 12 
oktober ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 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 handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de gron-
den (motivering) van het bezwaar.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Geerdijk 18  

kappen van een eik  
(ontvangen op 02-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000189)

 
Vriezenveen
• Achter Verzetstraat 76 kavel 5 

(VZV00 L 3667)   
bouwen van een vrijstaande 
woning (ontvangen op  
29-09-2022, zaaknummer  
TR-Z2022-000176)

• Kreuzendijk 6  
bouwen van een recreatiewoning 
(ontvangen op 03-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000196)

 
 

Vroomshoop
• Tonnendijk 108  

kappen van 5 eiken met ziekte 
verschijnselen (ontvangen op 
01-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000187)

• Bosweg 12  
kappen van een spar (ontvangen 
op 02-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000190)

• Flierdijk 5a  
bouwen van een clubgebouw 
(ontvangen op 03-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000191)

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 ingebrach-
te zienswijzen worden overwogen 
bij de (definitieve) beslissing van het 
college.

Verlenging beslistermijn 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstelanden 6  

uitbreiden bedrijfshal  
(nieuwe beslistermijn 30-11-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE424152022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- 
en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Nieuwe Hoevenweg 2   

bouwen van een nieuwe schuur 
(verzonden 06-10-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE422402022)

• Oosteinde 171  
plaatsen van een kapschuur 
(verzonden 06-10-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE122712022)

 
Vroomshoop
• Schoolstraat 15  

Kappen van 4 eiken en 3 sparren  
( verzonden 04-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000062)

 
 
 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade NZ 1a  

verbouw bovenverdieping naar 
B&B (verzonden 03-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000048)

Ingetrokken omgevings-
vergunningen Bruinehaar
• Gravenlandweg 19  

intrekken van een omgevingsver-
gunning beperkte milieutoets voor 
het houden van varkens (verzon-
den 27-09-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000102)

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen 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
Vriezenveen 
• Manitobaplein   

organiseren van de Santa Run 
2022 (ontvangen op 03-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000(177))

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Centrum Westerhaar en Koningin 

Maximaplein. Organiseren van de 
Intocht Sinterklaas Westerhaar 
(ontvangen 26-09-2022,  
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.

APV-vergunningen verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Omgeving Beeklaan    

 organiseren van een  
lampionoptocht (verzonden  
05-10-2022, zaaknummer 
1700ESUITE431052022)

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen 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
Vroomshoop
• Zwolsekanaal 36  

actualisatie van de situering en 
functies van de diverse panden 
(ontvangen op 06-09-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000217)

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. 

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


