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Geboren:
28-10-2022  Febe Dina Noé, dv G Goosselink en GRN Eleveld, Vroomshoop

Overleden: 
31-10-2022  H Brink, 75 jaar, Vriezenveen

31-10-2022  GGJ Fikkert-Jansen, 95 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
04-11-2022  M Hoekstra, 29 jaar, Vroomshoop en DJ Veurink, 29 jaar, Vroomshoop
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Meld u aan op www.actieftwenterand.nl!

Mooi 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.   

Netjes in de rij, Schottenweg - Tonny Groenhof

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

21 t/m 26 november: 
Kerk in actie

Collecte

Culturele en sportorganisaties:

Meld u aan op  
www.actieftwenterand.nl!
Binnenkort start in de gemeente Twenterand iets nieuws op het gebied 
van sport, bewegen cultuur en creatie, namelijk www.actieftwenterand.nl. 
www.actieftwenterand.nl is een online platform met als doel inwoners  
gratis kennis te laten maken met sportieve en culturele activiteiten in de 
gemeente. Vooral voor kinderen op de basisschool is dit belangrijk! Via  
www.actieftwenterand.nl kunnen zij zich aanmelden voor gratis proeflessen 
en zo gemakkelijk hun interesses en talenten ontdekken.
 
De website www.actieftwenterand.nl gaat vanaf 9 januari 2023 echt van 
start. Achter de schermen wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk culturele 
en sportieve organisaties aan het platform te laten deelnemen. Alleen dan 
ontstaat een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is in de gemeente. Alle 
organisaties zijn inmiddels per email geïnformeerd en gevraagd zich te 
registreren op het platform. Wilt u ook meedoen maar heeft u uw organisatie 
nog niet aangemeld? Registreer dan snel en zet uw activiteiten kosteloos op 
het platform www.actieftwenterand.nl. Heeft u nog vragen neem gerust 
contact op via sportencultuur@twenterand.nl

Zo werken we samen aan een cultureel en sportief Twenterand!

Volg ons op 
social media

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan  
“Oale Bouw Westerhaar- 
Vriezenveensewijk”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 17 november 2022 
zes weken het volgende ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 
“Oale Bouw Westerhaar-Vriezen-
veensewijk”. 

De planherziening heeft ten doel om 
de woningen in de ‘Oale Bouw’ in de 
omgeving van de Veenstraat en de 
Borggrevestraat in Westerhaar- 

Vriezenveensewijk te herbouwen. 
Hierbij vindt een verdichting plaats 
en worden in totaal over het hele 
plangebied 5 woningen toegevoegd. 
Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.
BPWHOaleBouw-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 17 
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
• ‘t Sumpel 54  

realiseren van een aanbouw aan 
een woning (ontvangen op 
03-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000406)

Vriezenveen
• De Lijster 23                   

 kappen van een noorse esdoorn 
(ontvangen op 09-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000434)

 
Vroomshoop
• Nieuwstraat 39                        

kappen van een groene beuk 
(ontvangen op 03-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000394)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Marijkestraat 10                        

kappen van 2 eiken  
(ontvangen op 03-11-2022,  

zaaknummer TR-Z2022-000420)
• Dalweg 39a                                

kappen van een eik (ontvangen op 
04-11-2022 , zaaknummer 
TR-Z2022-000421)

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. 

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
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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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Vroomshoop  
• Schutsluis 11            

aanvraag milieuvergunning 
(ontvangen op 08-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000423)

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na 
het ter inzage leggen van het 
ontwerpbesluit worden ingediend.

Verlenging beslistermijn 
Vroomshoop
• Hammerstraat 38   

veranderingen aan bestaand 
bouwwerk i.v.m. nieuwe vestiging 
Domino’s Pizza (nieuwe uiterste 
beslisdatum 30-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000143)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- 
en/of beroepschrift indienen. 
 
Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Marleseweg 46  

Snoeien van 1 eikenboom  
( verzonden 08-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000260)

• Esweg 41   
bouwen van een extra kamer op 
bestaande garage (verzonden 
08-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000031)

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 
• Schout Doddestraat 46b /  

Krijgerstraat 74  /  Westeinde 20        
aanvraag standplaats oliebollen-
kraam  (ontvangen op 07-11-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000427)

 
Vroomshoop
• Hammerweg 75            

houden van “Kerstwandeling 
Kabouterpad” op 18-12-2022 van 
12.00-17.00 uur (ontvangen op 
07-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000428)

 
Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte ten 

behoeve van de Hersenstichting 
van 30-01-2023 tot en met 
04-02-2023 (ontvangen 03-11-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000416)

• Houden van een collecte ten 
behoeve van Stichting Nationaal 
Fonds Kinderhulp van 17-04-2023 
t/m 22-04-2023 (ontvangen 
07-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000430)

Aanvraag kansspelvergunning
Bruinehaar
• Gravenlandweg 35                          

houden van een Bingo bij 
Dorpshuis Bruinehaar op 
15-12-2022 van 20.00-22.20 uur 
(ontvangen op 02-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000393)

Aanvraag aanwezigheids-
vergunning
Vriezenveen
• Almeloseweg 24   

aanwezig hebben van 2 speelau-
tomaten bij Jin Xing, Almeloseweg 
24, ontvangen op 04-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000411

Melding uitweg
Vriezenveen
• Bedrijfsweg 16   

aanleggen van een oprit aan de 
achterkant van het terrein aan de 
bedrijfsweg 16/Nieuwe Daarler-
veenseweg (ontvangen op 
04-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000413)

 
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
Vroomshoop
• Julianaplein   

Plaatsen van foodtrucks en een 
draaimolen t.b.v. de koopzondag 
op 18-12-2022 ( verzonden 
07-11-2022, zaaknummer 
1700ESUITE000279) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Start Hoofdweg 10 en eindpunt 

Koningin Maximaplein  
Organiseren van de Intocht 
Sinterklaas Westerhaar op 
19-11-2022 ( verzonden 
09-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000140). 

Uitweg geaccepteerd
Den Ham
• Esweg 7          

Maken van een uitweg  
( verzonden 07-11-2022, zaak 
TR-Z2022-000248)

 
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
Vriezenveen
• Westeinde 14  

starten met afhalen en bezorgen 
van pizza’s (ontvangen op 
09-09-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000218)

 
Vroomshoop
• Twentelaan 15f  

starten met het vervaardigen en 
verkopen van deuren (ontvangen 
op 10-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000414)

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


