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Reis met het openbaar vervoer!  

Mooi Twenterand

Asbestbodemonderzoek in 
Vriezenveen van start!
De gemeente Twenterand vindt een schone en veilige leefomgeving 
belangrijk. Daarom heeft Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) 
in opdracht van de gemeente gekeken in welke straten en wijken er 
een verhoogde kans is op asbest in de bodem. Bijvoorbeeld omdat er 
in het verleden een boerenerf of een bedrijf was. Bewoners van deze 
wijken kunnen gratis een bodemonderzoek laten uitvoeren. Om dit bij 
hen onder de aandacht te brengen, krijgen bewoners van deze wijken 
persoonlijk een brief van Projectbureau Bodem Asbest Sanering 
(BAS). 

Binnenkort start fase 1 van de bodemonderzoeken in Vriezenveen. De 
bewoners van het noordelijk deel van het Oosteinde ontvangen een 
uitnodiging om gratis mee te doen met een bodemonderzoek van hun tuin. 
Ze zijn ook uitgenodigd voor een speciale informatieavond. De bodemon-
derzoeken staan gepland voor dit voorjaar.

Waarom bodemonderzoek? 
Het kán zijn dat er asbest in de bodem aanwezig is in een aantal wijken in 
de gemeente Twenterand. Informatie uit het verleden en eerder uitgevoerde 
onderzoeken wijzen hierop. Daarom wil de gemeente de bodem in deze 
wijken laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. De gemeente 
heeft Projectbureau BAS gevraagd dit uit te voeren. 

Doe mee!
Wethouder Aimée van der Ham hoopt dat inwoners die benaderd worden 
door het projectbureau meedoen aan het gratis bodemonderzoek. “Dit is 

voor inwoners van Twenterand een gratis kans om door experts te laten 
kijken of er asbest in hun tuin zit”, aldus de wethouder. “En als er dan iets 
gevonden wordt, dan is het goed dat dat nu gevonden wordt. Want dan kun 
je actie ondernemen. Kom je er pas later achter, dan sta je er zelf voor aan 
de lat. Ik roep inwoners die een brief krijgen dan ook op om mee te doen.”

Over Projectbureau BAS 
Projectbureau BAS is een overheidsprojectbureau en werkt voor de 
provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, 
Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Het projectbureau 
is gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente. Projectbureau BAS 
wil uw leefomgeving zo asbestvrij mogelijk maken en daarmee schoon en 
veilig. Meer informatie over Projectbureau BAS leest u op www.bodemas-
bestsanering.nl.

De Buurt Huiskamer 
is er, voor jou!
Heb je een vraag? Heb je ergens hulp bij nodig? Wil je weten welke 
activiteiten er zijn in Westerhaar - Vriezenveensewijk?Wil je even 
geen stilte in huis en gezellig met elkaar in gesprek. Of wil je samen 
een bakje koffi e of thee drinken? 

Kom dan naar de Buurt Huiskamer!
Vanaf maandag 6 februari, elke maandagmiddag van 15.00  tot 17.00 uur 
geopend in de Klaampe.

Je bent welkom.
De Buurt Huiskamer is er voor iedereen uit Westerhaar – Vriezenveense-
wijk. Het kost geen geld.

Zien we je daar?

De Buurt Huiskamer is een initiatief van “Samenwerken in de Klaampe”.
Gemeente Twenterand, Bibliotheek Twenterand, Kulturhus de Klaampe, 
Avedan, Evenmens, ZorgAccent, MEE IJsseloevers, TMZ, Baalderborggroep, 
Huisartsenpraktijk het Veen, Huisartsenpraktijk Horstink, Fysiotherapie 
Freek van Ditzhuizen, Fysio Twenterand en ZorgSaam Twenterand.

Vindt u autorijden in het 
donker onprettig? Reis met 
het openbaar vervoer!  
Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder 
donker is. Wanneer u liever niet in de auto stapt als het schemerig 
begint te worden of het al donker is, dan biedt het openbaar vervoer 
een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook 
wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd.  

Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur   
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? Stel ze dan aan 
een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-
ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer 
gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer 
ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, 
Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs uitleg en helpen zij u op 
weg in het openbaar vervoer.

Wanneer : donderdag 16 februari 2023
Hoe laat : 14.00 – 15.30 uur 
Waar  : Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Ga mee met een proefreis 
Veel uitleg op het station. Oefening baart kunst. In het vervolg kan ik het 
zelf.” Werner (70 jaar) Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren 
oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk 
uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij 
verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u 
oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende 
producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. Onderweg ervaart u hoe 

het is om te reizen met bus of trein. Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem 
daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw 
kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch geïnformeerd over het exacte 
tijdstip en opstapplaats vanuit uw eigen woonplaats. 

Wanneer : dinsdag 7 maart 2023 
Waar  : vanuit Vroomshoop 

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de 
OV-ambassadeurs:  038 – 45 40 130. 
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!    
   
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.    
   

Contactinformatie                                 
OV-ambassadeurs                                       
p/a YMCA (uitvoerder project)                          
Peterskampweg 12    
8031 LK Zwolle        
tel. 038-454 01 30       

Hazepad Vriezenveen - Jaap Brink

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
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Collecte

13 t/m 18 februari: 
Zieken Omroep 

Midden Overijssel 

Overleden: 
18-01-2023   R Brunsman, 54 jaar, Vriezenveen

20-01-2023  GH Elfrink, 64 jaar, Vriezenveen

22-01-2023  GG Goosselink-Nijzink, 92 jaar, Vriezenveen

Geboren: 
24-01-2023    Lot Marijke Elisabeth, dv GLW den Braber en DRS Harms, Vriezenveen

Burgerlijke stand 

VERKEERSBESLUITEN

Inrichten 30 km zone op de 
Hoofdweg in Westerhaar, ter 
hoogte van Sluiskade
Op donderdag 19 januari is er een 
inloopmoment over het ontwerpbe-
stemmingsplan voor De Sleutel in 
Vroomshoop. Het bestemmingsplan 
voorziet in de realisatie van 9 
levensloopbestendige woningen in 
het oude schoolgebouw en 12 
nieuwe kleine appartementen op de 
plek van de gymzaal van de school. 
Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen 
geïnteresseerden zich door de 
projectontwikkelaar en gemeente 
laten informeren over het bestem-
mingsplan en bijbehorend woning-
bouwplan. Locatie van het 
inloopmoment is MCC De Harmonie, 
Vredesplein 4 te Vroomshoop.

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 
onderborden. In het RVV (Reglement 
Verkeerstekens Verkeersregels) van 
1990 staan de verkeersborden 
specifiek omschreven. 
    
Bevoegdheid
Het college van burgemeester en 
wethouders is bevoegd om een 
verkeersbesluit te nemen. Het 
college van Burgemeester en 
Wethouders heeft de afdoening van 
verkeersbesluiten gemandateerd 
aan de behandelend medewerker 
onder voorwaarde dat de besluiten 
niet strijdig zijn met het gemeen-te-
lijk beleid en na paraaf van de 
verantwoordelijke wethouder. 
Verkeerstekens Verkeersregels) van 
1990 staan de verkeersborden 
specifiek omschreven. 

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 heeft aangegeven geen bezwaar 
te hebben tegen dit besluit en de 
handhaafbaarheid ervan.  

Motivering en belangen
Ingevolge artikel 21 van het BABW 
is de verplichting opgenomen om 
verkeersbesluiten goed te moti-ve-
ren. Tevens is in artikel 2 van de  
WVW 1994 de verplichting 
opgenomen de belang(en) van het 
verkeersbesluit te benoemen.

Doelstellingen en belangen
De doelstelling van het besluit is 
gelegen in het (beter) reguleren van 
het verkeer. Het belang van het 
besluit is gelegen in het ‘in stand 
houden van de weg en het 
waarborgen van de bruikbaarheid 
ervan’.  

Beoordeling
Huidige situatie: 
Met enige regelmaat ontvangen wij 
klachten over te hoge snelheden op 
de Hoofdweg. De aanslui-tingen met 
Industrieweg, Sluiskade Noordzijde 
en Sluiskade Zuidzijde zijn niet 
voorzien van een inritconstructie 
terwijl dit wel gebruikelijk is bij de 
aansluiting op een 50 km weg 
(Hoofdweg). Er is geen consequent 
beeld wat maximum snelheden 
betreft.

Gewenste situatie:  
Een uniform beeld waarbij zowel de 
Hoofdweg als de aansluitende 
wegen binnen één 30 km zone 
komen te liggen. Dit kan gereali-
seerd worden door de aanleg van 
één langgerekt plateau waar de 
andere wegen op aansluiten. 
Hierdoor zal een rustiger en 
daardoor veiliger verkeersbeeld 
ontstaan.

Uitvoering
Een deel van het asfalt op de 
Hoofdweg wordt vervangen voor 
klinkers. De totale 30 km zone wordt 
ingericht in de vorm van één groot 
plateau. De bestrating ervan bestaat 
uit klinkers. Het plateau wordt 

uitgevoerd met sinusvormige 
hellingen. Deze vorm biedt een 
goede verhouding tussen snelheids-
rem-ming, de mate van discomfort 
en eventuele hinder voor de 
omgeving. Aan de wegen die 
aansluiten op het plateau worden 
borden ‘zone 30’ en ‘einde zone 30’ 
geplaatst. Eén en ander conform de 
bij dit besluit behorende tekening.

Eindconclusie 
Door deze maatregelen zal de 
snelheid op dit deel van de 
Hoofdweg omlaag gaan. Door een 
deel van de Hoofdweg óók uit te 
voeren als 30 km zone ontstaat een 
rustiger totaalbeeld dan wanneer 
ieder van de aansluitende wegen 
apart zou worden voorzien van een 
inritconstructie. Hiermee komen wij 
tegemoet aan het verzoek van enke-
le agrariërs die van oost naar west 
rijden en andersom. Het op- en 
afrijden van een plateau is minder 
belastend voor het materieel dan 
het, kort na elkaar moeten op- en 
afrijden van een inritconstructie. 
Door deze inrichting ontstaat een 
gebied waar het prettiger is om te 
wonen, te winkelen en te verblijven. 
Hiermee komen wij ook tegemoet 
aan de wensen van de aanwonen-
den en de lokale ondernemers.

Door de voorgestelde maatregelen 
ontstaat een rustiger verkeersbeeld 
en een prettiger verblijfs-klimaat. De 
verschillende belangen zijn 
zorgvuldig afgewogen. De verkeers-
veiligheid wordt vergroot. Het 
verkeersbesluit kan genomen 
worden.

Besluit
Wij hebben besloten om:
1.  Over te gaan tot het plaatsen van 

de borden RVV 10 A1-30 (begin 
zone 30 km) op de Hoofdweg in 
Westerhaar en de aansluitende 
wegen rondom de Sluiskade. 

2.  Over te gaan tot het plaatsen van 
de borden RVV E 11 A2-30 (einde 
zone 30 km) op de Hoofdweg en 
de aansluitende wegen rondom 
de Sluiskade.

3.  Het besluit, algemeen bekend te 
maken en te wijzen op de 
rechtsbeschermingsmogelijk

    heden op grond van de           
    Algemene wet bestuursrecht.

Aanvraag 1 parkeerplaats 
invalide
Wij hebben 1 schriftelijke aanvraag 
ontvangen voor het inrichten van een 
parkeerplaats invalide met kenteken-
vermelding in de nabijheid van de 
woning van de aanvrager. De 
aanvraag voldoet aan de gebruikelijke 
eisen die de gemeente hieraan stelt.  

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 
onderborden. In het RVV (Reglement 
Verkeerstekens Verkeersregels) van 
1990 staan de verkeersborden 
specifiek omschreven. 

Bevoegdheid
Het college van burgemeester en 
wethouders is bevoegd om een 
verkeersbesluit te nemen. Het 
college van Burgemeester en 
Wethouders heeft de afdoening van 
verkeersbesluiten gemandateerd 
aan de behandelend medewerker 
onder voorwaarde dat de besluiten 
niet strijdig zijn met het gemeen-te-
lijk beleid en na paraaf van de 
verantwoordelijke wethouder.

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 moti-ve-

ren. Tevens is in artikel 2 van de  
WVW 1994 de verplichting 
opgenomen de belang(en) van het 
verkeersbesluit te benoemen. 

Doelstellingen en belangen
De doelstelling van het besluit is 
gelegen in het (beter) reguleren van 
het verkeer. Met name voor de 
invalide medemens. Het belang van 
het besluit is gelegen in het ‘in stand 
houden van de weg en het 
waarborgen van de bruikbaarheid 
ervan’. 

Beoordeling
De aanvraag voldoet aan de 
gebruikelijke eisen die de gemeente 
Twenterand hieraan stelt. Kopieën 
van rijbewijs, kentekenbewijs en 
gehandicaptenparkeerkaart, 
inclusief omschrijving of schets van 
de gewenste locatie, zijn bijgevoegd. 
In de “Uitgangspuntennotitie 
parkeerbeleid”, die door de 
gemeente-raad is vastgesteld op 11 
september 2007, staan de 
belangrijkste voorwaarden voor het 
al dan niet toekennen van een 
parkeerplaats invalide omschreven. 
Daarnaast hanteert de gemeente al 
jaren de vaste gedragslijn dat, uit 
moreel oogpunt, vrijwel altijd aan 
een aanvraag om een parkeerplaats 
inva-lide tegemoet gekomen wordt. 

Een parkeerplaats invalide wordt 
alleen toegekend wanneer de 
bestuurder hiervoor een aanvraag 
indient. Het gaat bij deze aanvraag 
om de bestuurder. Achterliggende 
gedachte is dat een invalide 
passagier door de gezonde 
bestuurder in de woning geholpen 
kan worden. Vervolgens kan de 
bestuurder de wijk in rijden om een 
parkeerplaats voor de auto te 
zoeken. 

In principe wordt er nu een 
parkeerplaats aan het algemeen 
gebruik onttrokken. Het is echter 
niet onredelijk om van andere/
gezonde weggebruikers te 
verlangen dat men desnoods enkele 
tientallen meters meer van- en naar 
de auto moet lopen. De zwakkeren 
in de samenleving moeten hier in 

be-scherming genomen worden.

Uitvoering
Het inrichten van de parkeerplaat-
sen invalide gebeurt door de 
plaatsing van het bord RVV E6 
(parkeerplaats invalide) inclusief 
onderbord met kentekenvermelding, 
zo dicht mogelijk bij het perceel van 
de aanvrager. 

Eindconclusie
De aanvraag om een parkeerplaats 
invalide voldoet aan de gebruikelijke 
voorwaarden. De verkeers-veiligheid 
komt vanwege de gekozen situering 
niet in het geding. Er kan overge-
gaan worden tot de inrichting van de 
parkeerplaats invalide.
     
Besluit
Wij hebben besloten om:
1.   Een parkeerplaats invalide, in te 

richten nabij het perceel aan de 
Prins Clausstraat 19 in Vrooms-
hoop, conform bijgaande schets. 
Dit gebeurt door plaatsing van 
het bord RVV E6, gecombineerd 
met een onderbord met 
kentekenvermelding.

2.   Het besluit, inclusief schets van 
de gewenste locatie, algemeen 
bekend te maken en te wijzen op

    de rechtsbeschermingsmogelijk- 
     heden op grond van de Algemene      

wet bestuursrecht.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham  
• Geerdijk 20                 

aanbrengen zonnepanelen 
(ontvangen op 26-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000203)

• Flierdijk 1        
verbouw woning (ontvangen op 
31-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000223)

Vriezenveen
• Achter Verzetstraat 76  

kavel 3 (VZV00 L 3892) nieuw te 
bouwen woonhuis (ontvangen op 
26-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000191)

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Volg ons op 
social media

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

Bekendmakingen
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•  Hammerweg 134                 
starten van een Nanobrouwerij 
(ontvangen op 26-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000200)

• Schippersstraat 16a     
kappen van een eik (ontvangen op 
26-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000202)   

• Oosteinde achter nr. 255 
(VZV00H1571) kappen van twee 
eiken naast de stal, (ontvangen op 
29-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000210)

• Smokkelpad               
plaatsen van een overkapping 
t.b.v. snelladers voor elektrische 
voertuigen (ontvangen op 
31-01-2023 zaaknummer 
TR-Z2023-000224)

• Oosteinde 419         
bouwen van een overkapping 
(ontvangen op 31-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000225)

Vroomshoop
• Hoekweg 27                              

vergroten raamkozijn (ontvangen 
op 24-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000185)

• Bevert 2-48 en Linderflier 52-58 
en 68-82                     
het energetisch verbeteren van 36 
woningen (ontvangen op 
26-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000187)

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 reguliere procedure
Den Ham 
•  ’T Sumpel 54   

realiseren van een aanbouw aan 
een woning (verzonden 27-01-
2023, zaaknummer  TR-Z2022-
000406)

• Janmansweg 4  
Kappen van 2 Amerikaanse eiken, 
1 berk en 1 kers ( verzonden 
30-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000001)

• Ommerweg 60   
verbouwen en uitbreiden van een 
woning en vervangen van een 
schuur (verzonden 27-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000650)

Vriezenveen
• Linthorstlaan 6   

het plaatsen van een schutting 
(verzonden 26-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000138)

• Achter Verzetstraat 76, kavel 7   
bouwen van een woonhuis 
(verzonden 27-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000764)

• Boerhaavelaan 3   
het realiseren van een nieuwe kap 
op de woning (verzonden 
01-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000776)

Vroomshoop
• Amaliaplein 10   

plaatsen reclame i.v.m. realisatie 
Anytime Fitnessclub Vroomshoop 
(verzonden, 30-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000460)

• Helmkruid 44  
plaatsen dakkapel aan voorzijde 
(verzonden 31-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000663)

• Twentelaan 17-19   
bouwen bedrijfspand (verzonden 
31 januari 2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000344)

• Bevert 2-48 en Linderflier 52-58 
en 68-82                     
constructief anders uitvoeren van 
energetisch verbeteren van 36 
woningen (verzonden 01-02-
2023, zaaknummer   
TR-D2023-102137)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
•  Kervelplein 33  

realiseren van lunchroom 
(verzonden 30-01-2023, 

zaaknummer TR-Z2022-000757)

Ingetrokken omgevings-
vergunningen Westerhaar-
Vriezenveensewijk
•  Dalweg 18  

het intrekken van de omgevings-
vergunningen voor het houden van 
varkens (verzonden 24-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000350)

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 46                  

houden van “Koningsdag 2023” 
op 27-04-2023 van 09.00-14.00 
uur (ontvangen op 30-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000219)

Vroomshoop
• Linderflier 25a         

houden van de jaarlijkse plantjes-
markt van 13-04-2023 t/m 13-04-
2023 Lidl Vroomshoop (ontvangen 
31-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000220)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat     

houden van “Rommelmarkt 
Veenstraat “ op 29-05-2023 van 
08.00-13.30 uur (ontvangen op 
27-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000209)

Aanvraag aanwezigheids-
vergunning
Vriezenveen 
• Westeinde 52c      

aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten bij “Amarna” 
(ontvangen 30-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000217)

Melding uitweg
Vroomshoop
•  Zwolsekanaal 3           

wijzigen van een oprit (ontvangen 
op 27-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000215)

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
Den Ham
•  Kern Den Ham   

Organiseren van een Palm- 
pasenoptocht op 1 april 2023   
(verzonden 31-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000057) 

Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat 2 

Organiseren van het evenement 
Carnaval De Smoezen op 17 en 18 

februari 2023 (verzonden 
30-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000773). 

• Kern Vroomshoop   
Organiseren van een Palm- 
pasenoptocht op 31 maart 2023 ( 
verzonden 31-01-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000053)  

Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat 2  

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank voor 
het evenement Carnaval De 
Smoezen op 17-02-2023 van 
19:00 tot uiterlijk 18-02-2023, 
01:00 uur en 18-02-2023 van 
10:00 tot uiterlijk 19-02-2023, 
01:00 uur (verzonden 30-01-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000773).

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
Den Ham
• Lindrot 6a  

breken van puin (ontvangen 
11-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000090)

Vriezenveen
• Nijverheidsweg 2  

starten van een schildersbedrijf 
(ontvangen 07-12=2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000093)

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. 

WET GELUIDHINDER 

Besluit 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 hebben 
burgemeester en wethouders 
besloten een hogere geluidbelasting 
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 gele-gen binnen 
deze geluidszone moe¬ten in 
prin¬ci¬pe op zo¬da¬nige afstand 
worden gepro¬jec¬teerd dat 
vol¬daan wordt aan de voorkeurs-
grens¬waarde die de Wet 
ge¬luid¬hinder daar¬aan stelt. Uit 
onderzoek is gebleken dat ten 
gevolge van de Hammerweg een 
geluidsbelasting hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde zal optreden. 

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om op grond van 
art. 82, lid 2 van de Wet geluid-hin-
der een hogere grenswaarde vast te 
stellen. Het besluit met bijbehorende 
stukken liggen vanaf 9 februari 
2023 op afspraak ter inzage bij de 
frontoffice van het gemeentehuis te 
Vriezenveen. Over het ontwerpbe-
sluit zijn geen zienswijzen inge-
diend.

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


