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Gaan mijn buren verbouwen?

Mooi Twenterand

Gaan mijn 
buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in je wijk of buurt?  
Dat kan ook digitaal. Alles over 
vergunningen, plannen en voorschriften. 
Snel en eenvoudig, op elk moment van  
de dag slechts één klik verwijderd 
van de meest recente berichten.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Abonneer je op de e-mailservice

6 t/m 11 februari: 
Hartekind 

Collecte

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

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Gaan mijn 
buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in je wijk of buurt?  
Dat kan ook digitaal. Alles over 
vergunningen, plannen en voorschriften. 
Snel en eenvoudig, op elk moment van  
de dag slechts één klik verwijderd 
van de meest recente berichten.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Abonneer je op de e-mailservice

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Woensdag: 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. 

Vrijdag en zaterdag: 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

BekendmakingenVERKIEZINGEN

Centraal tellen stemmen
Onze gemeente gaat over tot een 
centrale stemopneming tijdens de 
verkiezingen op woensdag 15 maart 
2023 van de Provinciale Staten en 
het Waterschap Vechtstromen. Op 
de avond van de stemming tellen de 
stembureaus alleen de stemmen 
per lijst. Donderdag 16 maart 2023 
worden vanaf 09.00 uur de 
stemmen per lijst én per kandidaat 
geteld. Deze telling is in de 
semipermanente sporthal, Schout 
Doddestraat 11a in Vriezenveen en 
begint om 09.00 uur. 

VERKEERSMAATREGELEN

Plaatsing borden vanwege 
snelheidsbeperking verkeer 
Noorderweg en verbod vrachtver-
keer

Tussen de Polderweg en de 
Lindenlaan is de Noorderweg in 
slechte staat. Daarom zijn maatre-
gelen nodig. Eind vorig jaar hebben 
we gemeld, dat we een verbod voor 
vrachtverkeer en een snelheidsbe-
perking voor het overige verkeer 
willen instellen. Het officiële besluit 
heeft ter inzage gelegen en is nu 
definitief. Om uitvoering te geven 
aan dat besluit worden komende 
week de borden geplaatst.  

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham-
• Wigboldinck 60   

kappen van een naaldboom 
(ontvangen op 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000137)

• Geerdijk 12                 
plaatsen van zonnepanelen 
(ontvangen op 22-01-2023, 

zaaknummer TR-Z2023-000165)
• Naast Zomerweg 24/24a, hoek 

Vriezendijk  
herplaatsen van een bedrijfsge-
bouw, het realiseren van 2 
bedrijfswoningen en bijbehorende 
in-/uitritten (ontvangen op 
24-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000169)

 
Vriezenveen
• Linthorstlaan 6   

plaatsen van een schutting 
(ontvangen op 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000138)

• Achter Verzetstraat 76 - Verzetshof 
- VZV00 L 3877         
nieuwbouw woning (ontvangen op 
18-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000146)

• Westeinde 529                 
 renovatie woning ten behoeve van 
inwoning (ontvangen op 23-01-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000166)

• Oosteinde 40                        
nieuwbouw woning (ontvangen op 
24-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000171)

 
Vroomshoop
• Hammerstraat 26   

aanbouwen van een bovenwoning 
(ontvangen op 24-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000172)

• Eerste Blokweg 45              
kappen van een beuk (ontvangen 
op 24-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000181)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Den Ham
• Kooiweg 3, wijzigen bedrijf 

(ontvangen 24-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000178)

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.
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Milieustraat openingstijden

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Waterkracht naast nr. 10  

(kavel 26) het bouwen van een 
bedrijfsgebouw (verzonden 
25-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000322)

 
Vroomshoop
• Bevert 2-48, Linderflier 52-58 en 

68-82 allen even nummers 
het energetisch verbeteren van 36 
woningen (verzonden 24-01-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000463) 

• Constantijnstraat 117  
verduurzaming gevel (verzonden 
25-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000027)

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
Den Ham
• Brink                           

houden van “Muziek verbindt 
Twenterand” op 03-06-2023 van 
16.00-18.00 uur (ontvangen op 
25-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000176)

 
Vroomshoop
• Kortenaerplein          

houden van “Sonrise Vroomshoop” 
op 24-07-2023, 26-07-2023 en 
28-07-2023 van 14.00-21.00 uur 
(ontvangen 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000153) 
 

• Boekweitakkers (veldje)  
 organiseren van een rommel-
markt (ontvangen op 25-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000180)

 
Gemeente Twenterand 
• Houden van een collecte ten 

behoeve van Nierstichting van 
17-09-2023 t/m 23-09-2023 
(ontvangen 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000142)

• Houden van een collecte ten 
behoeve van HandicapNL 2023 
van 25-09-2023 t/m 30-09-2023 
(ontvangen op 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000173)

Melding uitweg
Den Ham
• Dennenweg 21  

aanleggen van een inrit (ontvan-
gen 18-1-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000143)

Aanvraag brandvergunning
Vriezenveen
• Bovenlandweg (VZV00 H 570)         

houden van “Paasvuur Oosteinde” 
op 10-04-2023 (ontvangen 
18-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000155)

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

Tijdelijke standplaatsvergunning 
verleend 
Den Ham
• Dorpsstraat 7 parkeerplaats achter 

restaurant de Beuk        
innemen van een tijdelijke 
standplaats ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker van 01-03-2023 tot 
en met 01-07-2023 (verzonden 
24-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000774)

 
Vriezenveen 
• Koningsweg 20  voor sporthal 

Weemelanden      
innemen van een tijdelijke 
standplaats ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker van 01-05-2023 tot 
en met 01-09-2023 (ontvangen  
24-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000025)

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. 

LEEGSTANDWET

Vriezenveen
• Westeinde 122               

aanvraag tijdelijke verhuur 
leegstaande woonruimte  
(ontvangen op 18-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000152) 


