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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

VERKEERSMAATREGELEN

Wegafsluiting: Kruising Schout 
Doddestraat – Krijgerstraat 
Vriezenveen
Op donderdagmorgen 4 november 

2021 start de firma Timmerhuis 

Weg- en waterbouw met de volgende 

fase van het hemelwater afkoppel-

project Schout Doddestraat. De 

kruising Krijgerstraat – Schout 

Doddestraat wordt afgesloten voor al 

het verkeer. Dit geldt ook voor 

voetgangers en fietsers. 

De afsluiting is tussen de Thorbec-

kestraat en Kruisstraat en wordt 

aangegeven vanaf de kruisingen 

Verzetstraat – Krijgerstraat en 

Almeloseweg – Krijgerstraat. Vanaf 

dondermorgen 4 november 06.00 uur 

tot en met vrijdagmiddag 18 

december 16.00 uur vinden de 

werkzaamheden plaats. Tijdens de 

werkzaamheden wordt het verkeer 

omgeleid via de Koningsweg en 

Almeloseweg. Het verkeer naar het 

sportpark, zwembad, manege en 

Buitenhof blijft onveranderd via de 

Almeloseweg en Westermaatweg. 

We proberen de hinder zoveel 

mogelijk te beperken. Wel zijn we 

afhankelijk van het weer. Hierdoor 

kunnen de werkzaamheden langer 

zullen duren dan is aangegeven. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 

met de heer P. Linthorst van de 

gemeente Twenterand. Hij is te 

bereiken via (0546) 840 840 of via de 

mail, p.linthorst@twenterand.nl.

Aanwonenden worden apart 

geïnformeerd door de firma 

Timmerhuis Weg- waterbouw.  

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Brookotter naast nr. 4 

(HAM00M1445 ged.) - Boers / 

Bouwadvies Schütte plaatsen van 

een tijdelijke woonruimte 

(ontvangen op 21-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE520892021)

• Bossinkkamp 5  

wijzigen van een inwoonsituatie 

(ontvangen op 26-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE525892021)

 
Vriezenveen
• Achterdeel Westeinde 159 / 161 

(VZV00 L 1420)   

veranderen van het gebruik van 

een bedrijfswoning naar reguliere 

woning (ontvangen op 22-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE522612021)

• Oosteinde 104  

bouwen van een woning 

(ontvangen op 22-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE522832021)

 
Vroomshoop
• Aziëlaan 36c  

afwijken van het bestemmingsplan 

ten behoeve van opslag en 

kluswerkzaamheden carnavalsver-

eniging (ontvangen op  

24-10-2021, zaaknummer  

1700ESUITE523102021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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
• Ommerweg naast nr. 59a  

bouwen van een woning en 

bijgebouw (verzonden  

26-10-2021, zaaknummer  

1700ESUITE443452021) 

Vriezenveen
• Mauritshof 43   

realiseren van een dakopbouw op 

een bijgebouw (verzonden 

27-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE478682021)

• Watergang ong.   

plaatsen van een schotelantenne 

diameter 2,4 meter t.b.v. 

wereldwijde internetconnectiviteit 

(Verzonden 27-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE392562021)

 
Vroomshoop
• Julianaplein 70  

plaatsen reclame t.b.v.  

geldautomaat binnen in het pand 

(verzonden 21-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE464082021)

• Plantsoen  

Kandelaberen van 3 treurwilgen  

( verzonden 26-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE472452021) 

Tijdelijke vergunning
De volgende omgevingsvergunningen 

buiten behandeling zijn gelaten.

 
Vriezenveen
• Oosteinde 3 mz  

tijdelijk plaatsen mantelzorgwo-

ning (verzonden 26-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE396372021) 

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 APV-vergunning:
Den Ham
• Esweg 9 plaatsen van twee 

speelautomaten (ontvangen op 

25-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE52337202)

 
Vriezenveen 
• Naast Schout Doddestraat 46a 

(VZV00 L 3500 ged) kappen van 

een bruine beuk (ontvangen op 

27-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE530262021)

• Hammerweg 78,  

kappen van een eik i.v.m. 

stormschade (ontvangen op 

26-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE529452021 )

 
Vroomshoop
• Amerikalaan  

organiseren van een verlichte 

truckrit op 11-12-2021 (ontvangen 

op 21-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE519342021)

• Julianastraat 34  

plaatsen van twee speelautomaten 

(ontvangen op 25-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE523802021)

• Kruidenlaan naast nr.12  

(HAMOOK1124) – Paarhuis Bouw 

en Adveis B.V. / Borkent 

bouwen van een woning 

(ontvangen op 26-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE530152021 )

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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.

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Twenterand
• Spoor Twenterand    

ontheffing inzake geluidshinder 

door -slijpwerkzaamheden aan het 

spoor (verzonden 26-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE520242021)

Vroomshoop
• Julianastraat 27  

voor diverse data in 2022 ten 

behoeve van Sanquin Bloedvoor-

ziening, (verzonden 26-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE450032021)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Laurier 6   

Aanleggen van een uitweg  

( verzonden 25-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE471332021) 

Een loterijvergunning is verleend 
voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1  

houden van een loterij t.b.v. SDO 

verkoop in oktober, november en 

december 2021 (verzonden op 

25-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE493462021)

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. 

Bekendmakingen


