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Een liefdevol thuis

Participatie in Twenterand

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.   

De herfst is begonnen - Ina Dogger

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

14 t/m 19 november: 
Het Gehandicapte 

Kind

Collecte

Week van de pleegzorg

Een liefdevol thuis
In de week van 2 t/m 9 november is het de Week van de Pleegzorg. 
Dan wordt er extra aandacht gevraagd voor de pleegzorg. Maar vooral 
aan het tekort aan pleegouders. Mensen die kwetsbare kinderen een 
veilig thuis kunnen bieden. Mensen die stevig in hun schoenen staan 
en het kind positief benaderen. En die een kind rust, reinheid en 
regelmaat bieden, al is het maar tijdelijk.
 
Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind (tijdelijk) niet kan 
terugvallen op de eigen liefdevolle en veilige thuisomgeving. In bijvoorbeeld 
de buurt, op de school, sportvereniging, scouting of muziekvereniging zijn 
kinderen die weten hoe het voelt om op te groeien in een instabiele en 
onvoorspelbare omgeving. Deze kinderen worden in hun thuissituatie 
onvoldoende gezien en gehoord.

Pleegouders zijn hard nodig!
Gelukkig zijn er in Twente veel mensen die iets voor een ander willen 
betekenen. Zoals pleegouders. Vrijwilligers die een kind van een ander in 
hun huis én hart opnemen. Tijdelijk of langer. En dat is hard nodig! Elk jaar 
zijn er veel nieuwe pleeggezinnen nodig, zodat alle kinderen in Twente zo 
veilig mogelijk opgroeien. Ook in Twenterand. 

Koffiebezoek
Deze week gaan de wethouders van de gemeente op koffiebezoek bij 
enkele pleeggezinnen in de gemeente. Om naar hun verhalen te luisteren, 
maar ook om een hart onder de riem te steken. Wilt u  meer weten over 
pleegzorg? Ga dan naar www.pleegzorg.nl

Volg ons op 
social media

Bram: ‘Elke dag heb ik wel een woedeaanval’

Iedere dag omgaan met deze woedeaanvallen valt voor iedereen 

in het gezin zwaar. Daarom zoekt Bram een plekje in een gezin 

voor het weekend zodat iedereen even tot rust kan komen.  

Dit geldt voor meer kinderen in Twente. Wat kun jij betekenen? 

www.jarabee.nl/pleegouder-worden

Nora: ‘Als ik papa niet op tijd wakker maak, 
komt hij te laat op z’n werk’

Nora verdient dat er voor haar gezorgd wordt, in plaats van  

dat zij voor haar vader zorgt. Dit geldt voor meer kinderen in 

Twente. Wat kun jij betekenen?  

www.jarabee.nl/pleegouder-worden

Participatie in Twenterand
De gemeenteraad heeft het participatiebeleid vastgesteld. Hierin staat welke uitgangspunten de gemeente hanteert om inwoners, ondernemers en 
organisaties te betrekken bij plannen en initiatieven. Hoe groot en hoeveel impact een initiatief heeft bepaalt op welke manier belanghebbenden 
kunnen participeren. Initiatieven vanuit de samenleving faciliteert de gemeente waar mogelijk. Als bij initiatieven belangen niet overeenkomen, 
worden deze zorgvuldig gewogen waarna een besluit volgt.

Naast het vaststellen van het participatiebeleid, is er ook een heuse participatiescan ontwikkeld. Deze online tool helpt om de impact van een initiatief te 
bepalen. Mensen die een initiatief starten, doorlopen de scan. Daarna volgt een stappenplan voor een participatieaanpak. Het kan gaan om allerlei initiatieven. 
Van het beginnen van een kapperszaak aan huis tot het organiseren van een dorpsfeest. De participatieaanpak die met hulp van het stappenplan wordt 
opgesteld, helpt om de omgeving (zoals de buren) op een passende manier bij het initiatief te betrekken.  
Ga voor meer informatie naar www.twenterand.nl/participatiescan.
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BekendmakingenRECTIFICATIE VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Weren vrachtverkeer 
en instellen snelheidsbeperking op 
het gedeelte van de Noorderweg 
tussen de Polderweg (grens met 
gemeente Ommen) en de Linden-
laan 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 Noorder-
weg (tussen de Polderweg en de 
Lindenlaan) niet langer garanderen. 
Door deze verzakkingen bestaat de 
mogelijkheid dat  vrachtwagen(-
combinatie)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 
verkeersbesluit. Artikel 15 lid 1 
behelst de plaatsing van ver-keers-
borden. Artikel 8 van het BABW en 
artikel 67 van het RVV gaan over het 
plaatsen en aanbren-gen van onder-
borden. In het RVV (Reglement 
Verkeerstekens Verkeersregels) van 
1990 staan de verkeersborden 
specifiek omschreven. 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 verkeersbe-
sluit 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 
verkeersadviseur van politie-een-
heid 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 motive-
ren. 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 voorwaarschu-
wingsborden 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. Zie de 
bijgevoegde tekening. 

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 
herstelwerkzaamheden 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 Noorder-
weg (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’

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf donderdag 10 
november 2022 ter inzage. U kunt 
de stukken inzien in het gemeente-
huis, Manitobaplein 1 in Vriezen-
veen. Dit kan tijdens openingstijden.

Bent u het niet eens met dit 
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.

INSPRAAK

APV 2023
De concept Algemene plaatselijke 
verordening (APV) gemeente 
Twenterand 2023 is in concept 
vastgesteld. Naar verwachting treedt 
de Omgevingswet op 1 juli 2023 in 
werking. Deze wet heeft gevolgen 
voor de APV, omdat die óók regels 
bevat over de fysieke leefomgeving. 
Tot 2030 is er een overgangsfase, 
waarin inhoudelijke aanpassing tot 
stand moet komen. Met ingang van 
1 juli 2023 moet de APV al wel 
technisch zijn aangepast aan de 
Omgevingswet.

In verband daarmee zijn de 
wettelijke grondslagen en formele 
verwijzingen in de APV geactuali-
seerd, zodat vanaf juli 2023 
doorgewerkt kan worden met de 
APV. Ook ontwikkelingen in 
Twenterand, maatschappelijke 
veranderingen en de (toekomstige) 
nieuwe wetgeving maken een 
actualisatie van de APV noodzake-
lijk. Ook zijn taal-technische 
wijzigingen doorgevoerd en foutieve 
verwijzingen hersteld. Dit geeft 
aanleiding om de APV gemeente 
Twenterand 2023 in zijn geheel te 
herzien.

De belangrijkste wijzigingen op een 
rij:
• Het artikel over de lex silencio 

positivo (verplicht de gemeente 
om binnen een redelijke termijn te 
reageren op een vergunningsaan-
vraag) is verwijderd en artikelsge-
wijs toegevoegd.

• De regels over het aanleggen van 
een uitweg zijn veranderd van een 
melding naar een omgevingsver-
gunning.

• De regels over openbare 
inrichtingen zijn veranderd om 
tegemoet te komen aan de 
maatschappelijke veranderingen 
in het kader van ondermijning.

• Het artikel over de sluitingstijden 
voor openbare inrichtingen is 
tekstueel aangepast en verduide-
lijkt.

• Het artikel met de weigerings-
gronden voor seksinrichtingen is 
geactualiseerd.

• Het artikel parkeren of laten 
stilstaan van voertuigen anders 
dan op de rijbaan is komen te 
vervallen.

• Het artikel kampeermiddelen en 
andere voertuigen is gewijzigd. 

• De regels over crossterreinen zijn 
toegevoegd om te kunnen 
optreden tegen illegaal crossen.

Inzien
U kunt de concept verordening 
inzien van donderdag 3 november 
tot en met donderdag 1 december. 
Let daarbij op de openingstijden van 
het gemeentehuis. Kijk daarvoor op 
www.twenterand.nl/openingstijden- 
gemeentehuis. Verder kunt u de 
concept verordening in die periode 
bekijken via www.twenterand.nl/
digitaalinzien.

Reageren
Van donderdag 10 november tot en 
met donderdag 8 december kunt u 
schriftelijk of mondeling een reactie 
indienen. Schriftelijk richt u zich aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand, Postbus 67, 7670 AB in 
Vriezenveen. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u in de genoemde 
periode een afspraak maken via 
(0546) 840 840.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
beoordelen we de reacties en 
bekijken we of er aanleiding is de 
verordening aan te passen. Alle 
belanghebbenden, die een reactie 
hebben ingediend, krijgen bericht 
nadat besluitvorming heeft 
plaatsgevonden.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Hammerweg 13”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 10 november 2022 zes 
weken het volgende ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 
“Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Hammerweg 13”.

De planherziening heeft ten doel om 
de geldende bestemming detailhandel 
van het perceel Hammerweg 13 te 
Den Ham te vervangen door een 
woonbestemming. Het identificatie-
nummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.1700.BPVHPHammer-
weg13-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmings-
plan 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 10 
november 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 medewer-
kers van de afdeling beleid via het 
algemene telefoonnummer  
(0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Nienenhoek 10  

kappen van een besmette eik 
(ontvangen op 28-10-2022 00:00, 
zaaknummer TR-Z2022-000370)

• ‘t Sumpel 28            
opbouw op garage voor slaapka-
mers (ontvangen op 02-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000391)

 
Vroomshoop
• Naast Hammerweg 50 -HAM00 B 

8247- kappen van een zomerlinde 
(ontvangen op 01-11-2022 , 
zaaknummer TR-Z2022-000383)

• Kolkmanweg 5                              
verbouw overkapping tot 
bedrijfshal (ontvangen op 
01-11-2022,  zaaknummer 
TR-Z2022-000385)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Bakkersveenweg 22  

kappen van 1 eik  
(ontvangen op 31-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000371)

• Veenstraat 41  
kappen van 6 eiken, ontvangen op 
31-10-2022 (zaaknummer 
TR-Z2022-000373)

• Veenstraat 47            
kappen van 5 eiken (ontvangen op 
02-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000386) 

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.

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Kanaalweg Zuid 13  

plaatsen van een dakkapel 
(verzonden, 01-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000249)

 
Vroomshoop
• Nabij Dreef 21-25 en Veenmos 1 

Kappen van 3 esdoorns en 1 
plataan ( verzonden 31-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000226)

• Tonnendijk 108 
Kappen van 5 eikenbomen  
( verzonden 01-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000187)

• Bosweg 12   
Kappen van 1 spar ( verzonden 
01-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000190)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tegenover De Vecht 8 

Kappen van 1 lindeboom  
( verzonden 01-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000228)

 
Geerdijk
• Noorderweg 54  

Kappen van 2 eiken, 1 berk en 1 
wilg ( verzonden 01-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000144)

• Schoolstraat 71  
verrichten werkzaamheden 
funderingsherstel (verzonden 
03-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000109)

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. 

Ontwerpbesluiten uitgebreide 
procedure
Vriezenveen
• Vinckenweg 91  

brandveilig gebruik i.v.m. wijzigen 
schuur voor kinderopvang (verzon-
den 27-10-2022, zaaknummer 
1700ESUITE383912022)

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. 
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Als u de stukken op het gemeente-
huis wilt inzien, kunt u daarvoor een 
afspraak maken. 

Een ontwerp van een omgevings-
vergunning kan in strijd zijn met het 
bestemmingsplan. Als daarbij 
sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening en onderbouwing (zgn. 
buitenplanse ontheffing), kunt u de 
stukken ook zelf digitaal inzien. Dat 
kan via de landelijke website 
ruimtelijkeplannen.nl en de 
gemeentelijke website www.
twenterand.nl onder ‘Bestuur & 
Organisatie – actueel – ter inzage’. 
Wilt u de stukken digitaal op het 
gemeentehuis inzien? Dan moet u 
daarvoor een afspraak maken. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Iedereen kan mondeling of 
schriftelijk zienswijzen indienen. Dat 
moet binnen zes weken. 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 zes 
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

Aanvraag APV-vergunning
Vroomshoop
• Flierdijk 5a         

houden van een “Glazen Kantine  
Feestavond” op 30-12-2022 van 
20.00 uur tot 31-12-2022 01.00 
uur (ontvangen op 31-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000376)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties   

organiseren van een collecte van 
27 maart t/m 1 april 2023 voor de 
St. ZOA (ontvangen op 12-10-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000364)

• Diverse locaties   
organiseren van een collecte van 
Fonds Gehandicaptensport, van 2 
t/m 8 april 2023 (ontvangen op 
18-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000365

• Diverse locaties   
organiseren van een collecte voor 
de Kinderhulp Tsjernobylramp, van 
28 mei t/m 3 juni 2023 (ontvangen 
op 31-10-2022, TR-Z2022-
000368)

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-vergunning verleend
Vriezenveen
• Manege de Vjenneruiters  

( Schout Doddestraat 13)  
Organiseren van de Twentse After 
Summer Show op 18 november 
2022 ( verzonden 31-10-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE431782022) 

• Westeinde en Daarlerveenseweg 
plaatsen feestverlichting in de 
periode van 08-11-2022 tot en 
met 10-01-2023 (verzonden 
01-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000330)

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Vriezenveen
• Manege de Vjenneruiters  

(Schout Doddestraat 13)  
 
 

ontheffing art. 35 Alcoholwet ten 
behoeve van Twentse After 
Summer Show op 18 november 
2022 (verzonden 31-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-0002022)

Een aanwezigheidsvergunning ex. 
Artikel 30 b en c van de Wet op de 
kansspelen is verleend voor:
Vriezenveen
• Westeinde 577  

Twee kansspelautomaten voor 
Eetcafé Westeinde (verzonden 
02-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000255). 

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

Wet geluidhinder  
(ontwerpbesluit)

Verzoek hogere grenswaarden  
 
 

Wet geluidhinder voor de woning 
Hammerweg 13 in Vroomshoop
In verband met de ontwikkeling van  
een bestemmingsplan voor het 
wijzigen van de bestemming van 
winkel tot woning aan de Hammer-
weg 13 in Vroomshoop zijn 
burgemeester en wethouders 
voornemens een hogere geluidbe-
lasting vast te stellen.  

Alle wegen, met uitzondering van 
wegen waarvoor een maximum-
snelheid van 30 km per uur geldt, 
spoorwegen en industrieterreinen 
hebben wettelijke geluidszones. 
Nieuwe woningen gelegen binnen 
deze geluidszone moeten in principe 
op zodanige afstand worden 
geprojecteerd dat voldaan wordt 
aan de voorkeursgrenswaarde die 
de Wet geluidhinder daaraan stelt. 
Uit onderzoek is gebleken dat ten 
gevolge van de Hammerweg een 
geluidsbelasting hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde zal optreden. 

Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om op grond van art. 82, lid 
2 van de Wet geluidhinder een 
hogere grenswaarde vast te stellen. 
Het ontwerpbesluit met bijbehoren-
de stukken liggen vanaf 10 
november 2022 gedurende 6 weken 
op afspraak ter inzage bij de 
frontoffice van het gemeentehuis te 
Vriezenveen.
Heeft u zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit, dan kunt u die tot en 
met 15 december 2022 duidelijk 
gemotiveerd schriftelijk indienen.  
De zienswijzen dienen te worden  
 
 

gericht aan burgemeester en 
wet-houders,  Postbus 67, 7670 AB  
Vriezenveen. 
Indien de behoefte bestaat om de 
bedenkingen mondeling toe te 
lichten dient dit kenbaar gemaakt te 
worden bij de afdeling Ruimte, team 
Omgeving, telefoon 0546-840840. 

Aanvraag maatwerkvoorschriften 
Den Ham
• Schapendijk 3  

Verruiming geluidsvoorschriften 
(ontvangen op 26 juli 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE125552022) 

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 gemeente-
huis zodat wij uw specifieke verzoek 
kunnen behandelen. Als u de 
stukken op het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u daarvoor een afspraak 
maken. 

Wilt u uw zienswijze indienen 
over de aanvraag maatwerkvoor-
schriften?
Dan doet u dat binnen twee weken 
na de ter inzage legging. De 
ingebrachte zienswijzen worden 
overwogen bij de (definitieve) 
beslissing van het college.

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

09-11-2022

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


