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INSPRAAK

Inspraak concept Participatiebeleid 
Twenterand

Participatiebeleid Twenterand
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op 14 december 
2021 het Participatiebeleid 
Twenterand in concept vastgesteld. 
Het beleid is opgesteld om de 
Twenterandse visie op participatie 
voor iedereen kenbaar te maken.

Waar kunt u het Participatiebeleid 
Twenterand inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 
woensdag 22 december 2021 tot en 
met woensdag 19 januari 2022 ter 
inzage. Ook kunt u het 
participatiebeleid in deze periode 
digitaal raadplegen via www.
twenterand.nl/digitaal-inzien. 
Vanwege de coronamaatregelen kan 
het conceptbeleidsplan ook op 
verzoek digitaal aan u worden 
toegezonden. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Diede ter Braak via

telefoonnummer (0546) 840 840 of 
per e-mail d.terbraak@twenterand.nl. 
Ook voor vragen kunt u contact met 
hem opnemen.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op het 
conceptbeleid kunt u indienen tot en 
met 19 januari 2022. De reactie kunt 
u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand. (Adres: 
Manitobaplein 1, 7671 GS,  
Vriezenveen)

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Dan wordt bekeken of de 
reacties aanleiding geven het 
conceptbeleidsplan op onderdelen 
aan te passen. Alle belanghebbenden 
die hebben gereageerd krijgen 
schriftelijk een reactie, met uitleg op 
welke punten het beleid eventueel 
wordt aangepast.

VERKEERSMAATREGELEN

Verkeersbesluiten aanvragen 
parkeerplaatsen invalide
In de afgelopen periode heeft de 
gemeente 3 aanvragen ontvangen 
voor het inrichten van een 
parkeerplaats invalide. Het gaat om 
onderstaande locaties:
• Op het Oranjeplein, gelegen tussen 

gebouw het Flierborgh en de 
Gereformeerde kerk, in 
Vroomshoop. 

• Westeinde 65, naast gebouw ‘het 
Jonkershuus’, aan de zijde van de 
Jonkerlaan in Vriezenveen.

• De Elsgraven 30 in Westerhaar-
Vriezenveensewijk. Het gaat om 
een parkeerplaats tegenover de 
woning, gelegen naast 
huisnummer 18.    

Bekendmakingen
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Alle aanvragen voldoen aan de 
gebruikelijke eisen die de gemeente 
Twenterand hieraan stelt.

Besluiten
Wij hebben besloten om 
bovengenoemde parkeerplaatsen in 
te richten. Dit gebeurt door plaatsing 
van het bord RVV E6 (parkeerplaats 
invalide), daar onder komt een bord 
met het kenteken van de aanvrager.

Besluiten inzien?
De besluiten liggen vanaf woensdag 
22 december ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar.

VERKEERSBESLUIT

Inrichten twee parkeerplaatsen voor 
elektrische auto’s aan de  
Rozenstraat in Westerhaar
De gemeente heeft een aanvraag 
gekregen voor het inrichten van een 
parkeerplaats voor het laden van een 
elektrische auto. De wenselijk plek 
ligt in een rij parkeerplaatsen naast 
Rozenstraat 90 in Westerhaar. Het 
gaat om de eerste en de tweede 
parkeerplaats van de rij, gezien vanaf 
huisnummer 90. De paal wordt in het 
midden van beide parkeerplaatsen 
gezet omdat er twee aansluitingen 
aan zitten. Zo kan iemand anders met 
een elektrische auto ook gebruik 
maken van deze paal.

Uitvoering
Het inrichten van de twee 
parkeerplaatsen voor elektrische 
auto’s gebeurt door het plaatsen van 
één laadpaal met twee aansluitingen. 
Ook wordt een verkeersbord RVV E4 
(parkeerplaats) geplaatst. Daar onder 
komt een bord met de tekst 
‘uitsluitend opladen elektrische 
voertuigen’ en twee pijlen die wijzen 
naar de beide parkeerplaatsen. 
   
Besluit
Wij hebben besloten om:
1. Twee parkeerplaatsen van de rij 

gelegen naast het perceel 
Rozenstraat 90 in Westerhaar zo in 

te richten dat deze gebruikt 
kunnen worden voor het laden van 
elektrische auto’s.  

2. Een verkeersbord RVV E4 
(parkeerplaats) te plaatsen.

3. Een onderbord te plaatsen met de 
tekst ‘uitsluitend opladen 
elektrische voertuigen’ en twee 
pijlfiguraties die naar de beide 
parkeerplaatsen wijzen.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 22 
december ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het 
bezwaar.

VERKEERSBESLUIT

Wijziging voorrangssituatie van 
Nieuwe Daarlerveenseweg met 
Akker in Vriezenveen.
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten om de voorrangssituatie van 
de Nieuwe Daarlerveenseweg, ten 
opzichte van de Akker, te veranderen. 

Oude situatie:
In de oude situatie lag het fietspad op 
grotere afstand van de Nieuwe 
Daarlerveenseweg en de (brom) 
fietser moest voorrang verlenen aan 
verkeer vanaf Akker. 

Nieuwe situatie:
Door het verleggen van het fietspad 
en het wijzigen van de bebording 
krijgt de (brom)fietser voorrang.

De voorrangssituaties van Nieuwe 
Daarlerveenseweg met Akker en 
Aadorpweg met de Merel zijn nu aan 
elkaar gelijk. De (brom)fietser op het 
rode vrij liggende fietspad heeft nu op 
beide kruisingen voorrang op het 
overige verkeer. Dat is duidelijker 
voor de weggebruiker en het vergroot 
de veiligheid van deze twee 
kwetsbare groepen 
verkeersdeelnemers. In de eerste 
weken worden tijdelijke borden 
geplaatst met de tekst ‘voorrang 
gewijzigd’.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 22 
december ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpwijziging bestemmingsplan 
art. 3.6 Wro ‘Kleine kernen, 
Bruinehaar, Nikkelsweg ong.’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 23 december 2021 zes 
weken de volgende ontwerpwijziging 
van het bestemmingsplan ter inzage 
ligt:

• De ontwerpwijziging ‘Kleine 
kernen, Bruinehaar, Nikkelsweg 
ong.’.

Het wijzigingsplan heeft ten doel om 
twee woningen mogelijk te maken op 
het perceel ten Noorden van 
Nikkelsweg (Tussen Nikkelsweg 5 en 
7 en Gravenlandweg 26 te Bruinehaar. 
Deze wijziging komt tot stand met 
gebruikmaking van de bevoegdheid 
zoals die is neergelegd in artikel 3.6, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 4, 
onder XI van de voorschriften 
behorend bij genoemd plan. 

Ter inzage en zienswijzen
U kunt de ontwerpwijziging van het 
bestemmingsplan digitaal inzien 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 

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 algemene telefoonnummer van 
het gemeentehuis (0546-840840) 
zodat wij uw specifieke verzoek 
kunnen behandelen. Het is op dit 
moment niet mogelijk om de stukken 
op het gemeentehuis in te zien.

Tijdens de bovengenoemde termijn 
kan een ieder mondeling of 

schriftelijk een zienswijze naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het 
college, 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 medewerkers van de afdeling 
beleid via het algemene 
telefoonnummer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• ‘t Sumpel 40 + 40a 

samenvoegen van 2 woningen tot 
1 woning (ontvangen op 09-12-
2021, zaaknummer 
1700ESUITE597942021)

• Gebied Archermermaten  
HAM00 M 151 
kappen, bouwen en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke 
ordening ten behoeve van 
oplossen knelpunten en 
herinrichten Archemermaten 
(ontvangen op 03-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE591872021)

• Wigboldinck achter nummers 11 
t/m 21 (HAM00 D 2599)  
kappen van 5 haagbeuken 
(ontvangen op 10-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE602452021)

Vriezenveen
• Oosteinde naast 53a 

bouwen van een woning 
(ontvangen op 10-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE60224202)

• Westeinde 402 
kappen van een zieke eik 
(ontvangen op 12-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE602442021)

Vroomshoop
• Schoolstraat 12 

tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan (ontvangen op 
09-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE600312021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 31 

inzetten van een woonhuis voor 
maatschappelijke doelen 
(ontvangen op 13-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE602652021)

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 
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 
Vriezenveen
• Oosteinde 104  

Bouwen van een woning 
(Verzonden 14-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE522832021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- 
en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Achteres 21b   

Kappen van 1 beuk ( verzonden 
13-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE536892021)

Vriezenveen
• Citroenkruid ongen (Kavel 8) 

Bouwen woning (Verzonden 
15-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE508152021)

Vroomshoop
• Afrikalaan 2  

led reclame plaatsen op gevel 
pand  (verzonden 9-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE538912021)

 
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
Gemeente Twenterand
• Aanvraag standplaatsvergunning 

oliebollenverkoop, Jumbo 
supermarkten 2022. Vriezenveen 

(11 en 12 februari/21 en 22 
oktober 2022), Vroomshoop (11 en 
12 maart/25 en 26 november 
2022) en Westerhaar-
Vriezenveensewijk (25 en 26 
februari/28 en 29 oktober/2 en 3 
december 2022) (ontvangen 
13-12-2021, zaak- 
nummer 1700ESUITE601182021)

• Houden van een collecte ten 
behoeve van Stichting KWF van 
04-09-2022 t/m 10-09-2022. 
(ontvangen 15-12-2021, zaak - 
nummer 1700ESUITE605302021)

Aanvraag kansspelvergunning:
Vriezenveen
• Begherstraat 12        

houden van een loterij tbv CSV 
Vriezenveen op 19-03-2022 van 
15.00-16.00 uur Begherstraat 12 
in Vriezenveen, verkoop loten 
05-02-2022 t/m 04-03-2022. 
(ontvangen 10-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE600262021)

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 
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.

Een tijdelijke standplaatsvergunning 
is verleend voor:
Vriezenveen
• Omgeving Westeinde 34  

innemen van een tijdelijke 
standplaats voor de verkoop van 
oliebollen op 30 december 2021 
van 11:00 uur tot 17:00 uur  
( verzonden 14-12-2021, zaak- 
nummer 1700ESUITE586682021)

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


