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Overleden: 
12-10-2022  JHJ Timmers, 87 jaar, Vriezenveen
17-10-2022  CL van den Belt-Groten, 97 jaar, Vriezenveen 
14-10-2022  A Rotman-Brink, 97 jaar, Vroomshoop
15-10-2022  M Hinderiks, 75 jaar, Vroomshoop
17-10-2022  ED Veenstra-Lucs, 62 jaar, Vroomshoop 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
21-10-2022  B Nijkamp, 33 jaar, Vroomshoop en P van der Velde, 34 jaar,  
 Vroomshoop
21-10-2022  Y Klaassen, 23 jaar, Vroomshoop en DJM Kelder, 26 jaar,  
 Vroomshoop
17-10-2022  M van Veldhuizen, 36 jaar, Vroomshoop en JRR Kivits,  
 31 jaar, Vroomshoop
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Mooi Twenterand

Snelheidsbeperking verkeer Noorderweg en verbod 
vrachtverkeer

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.   

Een mooie zondagochtend met veel herfstkleuren en viervoeter  
Kyra aan de Berkhofflaan Vriezenveen – Alexander Kamp

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

7 t/m 12 november: 
Alzheimer
 Nederland

Collecte

Raadsvergadering  
8 en 9 november
Op dinsdag 8 november en woensdag 9 november vergadert de 
gemeenteraad in het gemeentehuis in  Vriezenveen. De begintijd is 
18.00 uur. Voor deze vergadering staat onder andere de programma
begroting 2023 op de agenda. 

Agenda
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. U vindt 
ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de 
stukken bekijken in het gemeentehuis. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via  
www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met de griffie. 
Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de gemeenteraad 
kunt u bij hen terecht. 

Snelheidsbeperking verkeer Noorderweg en verbod 
vrachtverkeer
Tussen de Polderweg en de Lindenlaan is de Noorderweg in slechte staat. In de weg zijn ver-zakkingen. Dit geldt zowel voor de rijbaan als het fietspad ernaast.  
De mogelijkheid bestaat dat vrachtwagens gaan schommelen en elkaar raken op het moment dat zij elkaar passeren. Wij kunnen hier de verkeersveiligheid niet 
langer garanderen. Daarom zijn maatregelen nodig. Helaas is het probleem niet in korte tijd op te lossen. Het instellen van een verbod voor vrachtverkeer en een 
snelheidsbeperking voor het overige verkeer is daarom nodig. Om de verzakkingen precies in beeld te brengen, doen we deze week al wat voorbereidende werk-
zaamheden. Zo worden waterpassingen gedaan en rijdt er een auto rond voor het maken van scans. Het officiële verkeersbesluit vindt u onder de bekendmakingen.

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
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BekendmakingenVERKEERSMAATREGELEN

Verkeersbesluit

Onderwerp: Weren vrachtverkeer en 
instellen snelheidsbeperking op het 
gedeelte van de Noorderweg tussen 
de Polderweg (grens met gemeente 
Ommen) en de Lindenlaan te 
Vroomshoop. 

Inleiding 
Vanwege een aantal ernstige 
verzakkingen, in zowel de rijbaan als 
het naastgelegen fietspad, kan de 

gemeente als wegbeheerder de 
verkeersveiligheid op de Noorderweg 
(tussen de Polderweg en de 
Lindenlaan) niet langer garanderen. 
Door deze verzakkingen bestaat de 
mogelijkheid dat  vrachtwagen(combi-
natie)s gaan schommelen en elkaar 
raken op het moment dat zij elkaar 
passeren. 
Omdat dit probleem niet op korte 
termijn is op te lossen, worden de 
maatregelen zoals beschreven in dit 
verkeersbesluit genomen.

Wettelijk en regelgevend kader
 
Wegenverkeerswet 1994, Besluit 
Administratieve Bepalingen 
inzake het wegverkeer en RVV.
Artikel 15 WVW vormt de basis voor 
het nemen van verkeersbesluiten. 
Artikel 18 van deze wet regelt de 
bevoegdheid tot het nemen van 
verkeersbesluiten. Hoofdstuk II van het 
BABW regelt de handels-wijze voor de 
totstandkoming van een verkeersbe-
sluit. Artikel 15 lid 1 behelst de 
plaatsing van verkeersborden. Artikel 
8 van het BABW en artikel 67 van het 
RVV gaan over het plaatsen en 
aanbren-gen van onderborden. In het 
RVV (Reglement Verkeerstekens 
Verkeersregels) van 1990 staan de 
verkeersborden specifiek omschre-
ven. Op grond van artikel 25 van het 
BABW is ook de aangren-zende 
gemeente (in dit geval gemeente 
Ommen) hierover geïnformeerd. 

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en 
wethouders is bevoegd om een 
verkeersbesluit te nemen. De 
bevoegdheid om een verkeersbesluit 
te nemen is bij besluit van 21 juni 
2022 gemandateerd aan de 
ambtenaar (mandaatregeling 
Twenterand).

Advisering                                                                                                                             
Overeenkomstig artikel 24 van het 
Besluit Administratieve Bepalingen 
inzake het Wegverkeer heeft  overleg 
plaatsgevonden met de verkeersadvi-
seur van politie-eenheid Oost 
Nederland, district Twente. Hij bracht 
hierover een positief advies uit.                                                                                           

Motivering en belangen 
Ingevolge artikel 21 van het BABW is 
de verplichting opgenomen om 
verkeersbesluiten goed te motiveren. 
Tevens is in artikel 2 van de  WVW 
1994 de verplichting opgenomen 
belang(en) van het verkeersbesluit te 
noemen.                                                                

Doelstelling en belangen
De doelstellingen van het besluit zijn 
‘het verzekeren van de veiligheid op 
de weg’ en ‘het   beschermen van de 
weggebruikers en passagiers’. We 
denken hierbij met name aan het 
schommelen van vrachtverkeer, dat 
rijdt op een weg die aan onderhoud 
toe is en het feit dat vrachtwagens 
elkaar kunnen raken bij het passeren. 

Het belang van het besluit is gelegen 
in het ‘in stand houden van de weg en 
het waarborgen van de bruikbaarheid 
ervan’. Daarnaast is het ‘voorkomen 
of beperken van door het verkeer 
veroorzaakt gevaar, overlast, hinder, 
alsmede de gevolgen van het milieu’ 
van belang. 

Uitvoering
Gelet op wat in de ‘inleiding’ is 
vermeld, vinden wij het noodzakelijk 
om de onderhoud- en herstelwerk-
zaamheden uit te stellen. Het verbod 
op vrachtverkeer zal worden ingesteld 
door het plaatsen van de borden RVV 
C07 met een onderbord. Waar nodig 
worden voorwaarschuwingsborden 
geplaatst. Dit gebeurt op het gehele 
traject van de Noorderweg vanaf de 
Lindenlaan tot aan de Polderweg 
(grens met gemeente Ommen). 

Verder zal een snelheidsbeperking 
worden ingesteld voor het gehele 
traject van 50 km/u door op meerdere 
locaties de borden A01-50 te 
plaatsen. 

Eindconclusie 
Bij toenemende schade aan de weg 
komt ook de verkeersveiligheid steeds 
meer in het geding. Het belang van 
verkeersveiligheid weegt zwaar. 
Omdat onderhoud- en herstelwerk-
zaamheden nu niet uitgevoerd kunnen 
worden vanwege risico’s op extra 
schade, stellen wij een verbod voor 
vrachtverkeer (uitgezonderd 
bestemmingsverkeer) in en een 
snelheidsbeperking.  

Besluit
Voor het gedeelte van de Noorderweg 
(gelegen tussen de Lindenlaan in 
Vroomshoop en de Polderweg (grens 
met gemeente Ommen)) wordt 
besloten om:

1. Een maximum snelheid van 50  
 km/u in te stellen middels de  
 borden A01-50.

2. Een verbod voor vrachtverkeer  
 in te stellen middels de borden  
 C07 met als onderbord   
 ‘uitgezonderd aanwonenden  
 en exploitatie van aanliggende  
 percelen’. 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan  
“Den Ham PH Schapendijk  
6 – Zomerweg 4”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met  
ingang van 3 november 2022 zes  
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt: 
 

• Het ontwerpbestemmingsplan  
“Den Ham PH Schapendijk 6 
– Zomerweg 4”.

De planherziening heeft ten doel om 
het bouwrecht aan de Zomerweg 4 te 
verplaatsen naar de Schapendijk  
tussen nummer 6 en 8 (sectie M, 
nummer 1472). Het identificatienum-
mer van het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.202114BPDHPH-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 3 november 2022 in te 
zien.
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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 VRIEZEN-
VEEN 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 
telefoonnummer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Waterkracht naast nr. 10  

bouwen van een bedrijfsgebouw 
(ontvangen op 20-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000322)

• Weitemansweg 6  
vernieuwen van een woning 
(ontvangen op 25-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000354)

• Krijgerstraat (hoek Krijger-
straat-Schout Doddestraat) VZV00 L 
3869   
bouwen van een woning (ontvangen 
op 26-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000358)

 
Vroomshoop
• Twentelaan HAM00 K 1292 

bouwen van een bedrijfspand 
(ontvangen op 25-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000344)

• Kolkmanweg 5  
verbouwen van een bedrijfspand 
(ontvangen op 25-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000347)

 
WesterhaarVriezenveensewijk
• Kervelplein 43  

verlengen voortgezet gebruik/
plaatsing van het toiletunit voor de 
periode van 5 jaar  

 
(ontvangen op 19-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000318)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• ’t Sumpel 50  

Kappen van 2 elzen (verzonden 
25-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000083)

 
Vriezenveen
• Begherstraat 22  

verbouwen van een woning 
(verzonden 20-10-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE291542022)

• Westeinde 158  
kappen van 1 eikenboom  
(verzonden 25-10-2022,  
zaaknummer TR-Z2022-000080)

 
Vroomshoop
• Achter Amerikalaan 20  

Kappen van 2 kastanjebomen 
(verzonden 25-10-2022, zaak 
TR-Z2022-000165)

 
WesterhaarVriezenveensewijk
• Sluiskade Noordzijde ter hoogte van 

nr. 10    
realisatie vissteiger voor mindervali-
den (verzonden 20-10-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE386802022)

• Beeklaan bij de bocht ter hoogte van 
nr. 15,realisatie vissteiger voor 
mindervaliden (verzonden 
21-10-2022, zaaknummer 
1700ESUITE386962022)

• Garstelanden 6  
uitbreiden bedrijfspand (verzonden 
24 oktober 2022, zaaknummer 
1700ESUITE424152022) 

Ambtshalve beschikking  
maatwerkvoorschriften
Vriezenveen
• Oosteinde 36  

maatwerkvoorschriften geluid 
(verzonden op 20-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000173)

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 APVvergunning
Vriezenveen 
• Daarlerveenseweg en Westeinde 

Vriezenveen  
 versieren van de straat (ontvangen 
op 20-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000330)

 
Vroomshoop
• Flierdijk 5b   

organiseren van Zandstuve 
Boslopen op 14-01-2023 en 
12-03-2023 (ontvangen op 
25-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000348)

• Burgemeester Koetjestraat 2-4  
organiseren van een klein kansspel 
voor ieder kind een sint, (ontvangen 
op 26-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000357)

 
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties  

ontheffing inzake geluidshinder door 
slijpwerkzaamheden aan spoor 
(ontvangen 20 oktober 2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000328)

Aanvraag aanwezigheids
vergunning Vroomshoop
• Julianastraat 34  

aanwezig hebben van 2 kansspel-
automaten (ontvangen 25-10-
2022,TR-Z2022-000353)

 
WesterhaarVriezenveensewijk
• Leidijk 15 aanwezig hebben van 2 

kansspelautomaten (ontvangen 14 
oktober 2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000320

Melding uitweg
Vriezenveen
• Buitenlandweg 11   

verleggen van de inrit naar de 
westkant (ontvangen op  
20-10-2022, zaaknummer  
TR-Z2022-000329)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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 zienswij-
zen worden overwogen bij de 
(definitieve) beslissing van het college.

APVvergunning verleend
Den Ham
• Dennenweg 13   

Organiseren van een lichtjesavond 
bij de begraafplaats Dennenhof op 
3 december 2022  
( verzonden 25-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000243)

• Op en rondom de Brink  
Organiseren van de Intocht 
Sinterklaas Den Ham op  
12-11-2022  
(verzonden 26-10-2022, 
 zaaknummer TR-Z2022-000163)

Vriezenveen
• De Pollen / Vriezenveen Oost  

Intocht Sinterklaas op 19-11-2022 
van 14.00-16.00 uur (start Oude 
Hoevenweg 90a - Finish Oosteinde) 
(verzonden 24-10-2022,  
zaaknummer TR-Z2022-000114)

• Startpunt de brug kanaal Almelo de 
Haandrik en eindpunt Tilanusplein 
Organiseren van de Intocht 
Sinterklaas Vriezenveen op 
12-11-2022 (verzonden  
25-10-2022, zaaknummer  
1700ESUITE410612022). 

• Hammerweg 32  
(terrein Leemansmolen)  
Organiseren van een kerstmarkt  
op 17-12-2022 ( verzonden 
26-10-2022, zaaknummer  
TR-Z2022-000147)

 
Vroomshoop
• Start Geerdijk en eindpunt 

Oranjeplein  Organiseren van de 
Intocht Sinterklaas Vroomshoop  
op 12-11-2022 (verzonden 
31-10-2022, zaaknummer  
TR-Z2022-000150). 

 
Tijdelijke standplaatsvergunning 
verleend Vroomshoop
• Julianastraat 27             

tijdelijke standplaats t.b.v. Sanquin 
Blood Supply Foundation voor 2023 
- 25/1, 29/3, 26/4, 14/6, 30/8, 
18/10, 27/12 (verzonden op 
25-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000156) 

• Bij Linderflier 25          
tijdelijke standplaats voor verkoop 
oliebollen van 1-12-2022 t/m 
31-12-2022 op woensdag t/m 
zaterdag van 11.00-18.00 uur 
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(verzonden op 25-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000152)

 
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. 

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
• De Watergang 27  

melden van de al gerealiseerde 
wasstraat  

(ontvangen op  
13-07-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000134)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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

02-11-2022

WET MILIEUBEHEER


