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OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Verzetstraat 65
uitbreiden van een bedrijvenbe
bouwing met opslagruimte
(ontvangen op 15-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE558162021)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nieuweweg 5
verbouwen van een bestaande
woning (ontvangen 17-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE561372021)
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.
Verlenging beslistermijn
Vroomshoop
• Kruidenlaan achter nr. 2 & 4		
Bouwen van een woning
(Verzonden 17-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE473222021)
Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen
beslistermijn kunt u geen bezwaaren/of beroepschrift indienen.

Postadres
Postbus 67,
7670 AB Vriezenveen
t 0546 - 840 840
f 0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Nijlaar ongenummerd bouwen van
een bedrijfshal (verzonden
16-11-2021, zaaknummer
1700ESUITE379692021)
• Rutershoek kavel 36 t/m 39		
het bouwen van vier woningen
(verzonden 17-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE462122021)
Vriezenveen
• Zonnekracht 18		
bouwen bedrijfspand (verzonden
11-11-2021, zaaknummer
1700ESUITE382772021)
• Oosterweilanden kavel 16		
bouwen van een bedrijfsverzamel
gebouw (verzonden 16-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE382252021)
• Oosterweilanden kavel 15		
bouwen van een geschakeld
bedrijfspand (verzonden 16-112021, zaaknummer 1700ESUI
TE382212021)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
Hoofdweg 134
Kappen van 1 es (verzonden
17-11-2021, zaaknummer
1700ESUITE506992021)
Tijdelijke vergunning
Vroomshoop
• Havenstraat 9a 		
tijdelijk omzetten van bestemming
sport naar bedrijf (verzonden
12-11-2021, zaaknummer
1700ESUITE450472021)
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

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen

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:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Koningin Maximaplein
houden van een Wandelmars
Twenterand Steunt ALS op
22-04-2022 van 19.00 t/m 00.00
uur. (ontvangen 10-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE552792021)
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties		
houden van een collecte ten
behoeve van Stichting Overijsselse
Zieken Omroep midden Overijssel,
van 27-02-2022 t/m 05-03-2022
(ontvangen 10-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE551902021)
• Diverse locaties		
houden van een collecte ten
behoeve van het Longfonds van
16-05-2022 t/m 21-05-2022
(ontvangen 15-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE558622021)
Aanvraag aanwezigheidsvergunning:
Vroomshoop
• Nieuwstraat 1
plaatsen van 2 kansspelautomaten
voor café restaurant Nieuwoord in
Vroomshoop. (ontvangen
10-11-2021,zaaknummer
1700ESUITE552002021)
Melding uitweg:
Den Ham
• Nijlaar,
aanleggen van een inrit bij
bedrijfsverzamelgebouw
(ontvangen 17-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE562082021)

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

Bekendmakingen
Vroomshoop
• Boshoek 20
aanleggen van een uitrit
( ontvangen 11-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE554162021)
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.
APV-vergunningen verleend:
De volgende vergunningen op
grond van de Afvalstoffenverordening zijn verleend:
Twenterand
• Gehele Gemeente Twenterand
kledinginzameling door het
Longfonds in de periode van 3

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.

januari 2022 tot en met 12 februari
2022 ( verzonden 15-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE141862021)
• Gehele Gemeente Twenterand
kledinginzameling door de
Hersenstichting in de periode van
14 maart 2022 tot en met 30 april
2022 ( verzonden 15-11-2021,
zaaknummer 1700ESUITE123002021)
• Gehele Gemeente Twenterand
kledinginzameling door de
Vereniging Paardrijden Gehandicap
ten Oost in de periode van 1 juni
2022 tot en met 15 juli 2022
(verzonden 15-11-2021, zaaknum
mer 1700ESUITE74522021)
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.

WET MILIEUBEHEER
Melding Activiteitenbesluit
Vroomshoop
• Hammerdijk 18		
afzien van geplande uitbreiding
(ontvangen op 14-6-2021,
zaaknummer 1700ESUITE554912021)
• Hammerdijk 8		
omschakeling van melkkoeien en
bijbehorend jongvee naar jongvee
en overig rundvee (ontvangen op
27-09-2021, zaaknummer
1700ESUITE558912021)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Industrieweg 4b		
uitbreiden van het bedrijfspand
(ontvangen op 22-09-2021,
zaaknummer 1799ESUITE561002021)
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
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.

Burgerlijke stand
Geboren:
06-11-2021
Overleden:
08-11-2021
08-11-2021
09-11-2021

Leon Gerard, zv LW Bolier en TA Verheul, Vriezenveen
NL Plegt-ten Cate, 67 jaar, Vriezenveen
B Hoff, 58 jaar, Vriezenveen
R Meintema-Wesselink, 61 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
12-11-2021 LP Kerkdijk, 36 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en D Foppele,
				
30 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

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.

