
twenterand.nl15-12-2021

INSPRAAK

Inspraak concept Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
Twenterand 2022 en voornemen 
intrekken besluit maatschappelij-
ke ondersteuning gemeente 
Twenterand 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op dinsdag 7 
december 2021 de concept 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Twenterand 2022 
(hierna: conceptverordening) 
vastgesteld. Daarnaast heeft het 
college op 7 december 2021 het 
voornemen uitgesproken het besluit 

maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Twenterand 2019 in te 
trekken op 1 maart 2022 (hierna: 
voornemen).

De raad heeft in de raadsvergadering 
van 9 november jl. de Programmabe-
groting 2022 vastgesteld. Eén van de 
besluiten in de Programmabegroting 
2022 is de Algemene voorziening 
was- en strijkservice. Hierbij wordt 
een algemene voorziening was- en 
strijkservice aangeboden in plaats 
van de maatwerkvoorziening module 
wasverzorging. Om dit mogelijk te 
maken dient de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Twenterand 2019 
aangepast te worden. Ook op andere 

onderdelen is een aanpassing van de 
verordening nodig. Dit is periodiek 
onderhoud wegens actualisatie aan 
recente juridische inzichten alsmede 
aanpassing aan de werkpraktijk 
vanuit de consulenten. 

Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Twenterand 
2019 bevat bepalingen die in de 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning moeten worden 
opgenomen. Deze bepalingen zijn in 
de conceptverordening verwerkt en 
daarom kan het besluit ingetrokken 
worden.

Waar kunt u de stukken inzien?
In de periode van vrijdag 10 

december 2021 tot en met donder-
dag 6 januari 2022 ligt de  concept-
verordening en het voornemen voor 
inspraak ter inzage. U kunt de 
conceptverordening en het voorne-
men in deze periode raadplegen op 
de website van de gemeente 
Twenterand of inzien op het 
gemeentehuis in Vriezenveen. 
Daarnaast kunnen de conceptveror-
dening en het voornemen op verzoek 
aan u worden toegezonden. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met 
mevrouw J. Mittendorff, te bereiken 
via 0546-840840 of per e-mail: j.

mittendorff@twenterand.nl. 
Hoe kunt u reageren? 
In de inspraakperiode van vrijdag 10 
december 2021 tot en met donder-
dag 6 januari 2022 kunnen 
ingezetenen en belanghebbenden bij 
het college schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze over de conceptveror-
dening en het voornemen naar voren 
brengen. Digitaal mag het gestuurd 
worden naar info@twenterand.nl. Zij 
die dat mondeling willen doen, 
kunnen telefonisch contact opnemen 
met mevr. J. Mittendorff, te bereiken 
via 0546- 840840. 

Wat gebeurt er met uw reactie? 
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Dan zal bepaald worden of de 
reacties aanleiding geven de 
conceptverordening en het voorne-
men op onderdelen te wijzigen. Alle 
ingezetenen en belanghebbenden die 
schriftelijk of mondeling hebben 
gereageerd, krijgen bericht nadat 
nadere besluitvorming over de 
conceptverordening en het voorne-
men plaats heeft gevonden.

Bekendmakingen
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Ommerweg 49            

aanbouw van een erker aan 
bestaande woning (ontvangen op 
08-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE596872021)

 
Vriezenveen 
• Emmastraat 24  

realiseren van een uitbouw 
(ontvangen op 03-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE591432021)

• Daarlerveenseweg thv nr 1 en de 
spoorlijn kappen van 1 eik 
(ontvangen op 06-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE592572021)

• Koningsweg 24           
aanleggen van een alarminstalla-
tie, (ontvangen op 08-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE596752021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade NZ 48  

kappen van 7 berken (ontvangen 
op 02-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE591332021)

• Sluiskade ZZ 4           
 starten van een honden trimsalon 
(ontvangen op 08-12-2021 , 
zaaknummer  
1700ESUITE597342021)

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 
Den Ham
• Brookotter naast nr. 4  

het tijdelijk plaatsen van een 
woonunit (uiterlijke besluitdatum 
29-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE520892021)

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Naast Schout Doddestraat 46a 

(VZV00 L 3500 ged) kappen van 
een bruine beuk (verzonden 
07-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE530262021)

 
Vroomshoop
• De Sluis 13   

uitbreiden bedrijfspand (verzonden 
2-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE539282021) 

• Kruidenlaan (naast nr.12) 
bouwen van een woning 
(verzonden 8-12-2021,  
zaaknummer  
1700ESUITE530152021) 

Tijdelijke vergunning
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vinkenweg 56   

het tijdelijk plaatsen van een 
woonunit (verzonden 07-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE538972021)

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
Vriezenveen 
• Centrum            

 standplaats voor de verkoop van 
oliebollen op 30 december 2021 
(ontvangen 02-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE586682021)

 
Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte ten 

behoeve van de Hersenstichting op 
30-01-2022 t/m 06-02-2022 
(ontvangen 03-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE590792021)

• Houden van een collecte ten 
behoeve van Amnesty International 
van 13-03-2022 t/m 19-03-2022 
(ontvangen 03-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE590952021)

Aanvraag aanwezigheidsvergunning
Vroomshoop
• Tonnendijk 29      

aanwezigheidsvergunning voor  
2 kansspelautomaten bij “Café/
Cafetaria ‘t Tonnechie”  (ontvangen 
01-12-20-21, zaaknummer 
1700ESUITE584162021)

Melding uitweg
Vriezenveen
• Zuivelstraat (schuin tegenover 

Zuivelstraat 19)     aanleggen van 
een oprit (ontvangen 02-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE585722021)

 
Vroomshoop
• Stobbelaan 1             

aanleggen van een oprit  
( ontvangen 03-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE590302021)

Aanvraag brandvergunning:
Vriezenveen
• Rietdijk 4                 

aanvragen van een stookontheffing 
ivm verbranden snoei- en 
tuinafval. (ontvangen 
06-12-2021,zaaknummer 
1700ESUITE592602021)

 
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
Een aanwezigheidsvergunning ex. 
Artikel 30 b en c van de Wet op de 
kansspelen is verleend voor:
 
Den Ham
• Brink 11 Aanwezigheidsvergunning 

voor één kansspelautomaat voor 
Café de Brink (verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE566522021).

 
Vriezenveen
• Westeinde 577  

Aanwezigheidsvergunning voor 
twee kansspelautomaten voor 
V.O.F. Westeinde (verzonden 
07-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE580572021).

Vroomshoop
• Linderflier 20  

Aanwezigheidsvergunning voor 
twee kansspelautomaten voor 
Cafetaria / Café Linderflier (verzon-
den 08-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE580632021).

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk 15  

Aanwezigheidsvergunning voor 
twee kansspelautomaten voor 
V.O.F. Basmaci / De Pyramiden 
(verzonden 08-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE571502021)

 
Een standplaatsvergunning is 
verleend voor:
Den Ham
• Parkeerplaats restaurant Harwig  

Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit op de dinsdag-
middag voor het jaar 2022 ( 
verzonden 06-12-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE524762021)

• Parkeerplaats restaurant Harwig  
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de 
donderdag voor het jaar 2022 ( 
verzonden 06-12-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE524802021)

• Parkeerplaats tegenover ‘n Esch 
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van kaas op de vrijdag 
voor het jaar 2022 ( verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE524822021) 

Vroomshoop
• Linderflier 25  

Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van Vietnamese 
loempia’s op de woensdag, vrijdag 
en zaterdag voor het jaar 2022 ( 
verzonden 06-12-2021,  
zaaknummer  
1700ESUITE524922021)

• Linderflier 25  
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de 
donderdag voor het jaar 2022 ( 
verzonden 06-12-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE525692021)

• De Koele   
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de 
woensdag voor het jaar 2022 ( 
verzonden 06-12-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE525372021)

• De Koele   
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van Vietnamese 
loempia’s op de zaterdag voor het 
jaar 2022 ( verzonden 06-12-
2021, zaaknummer 1700ESUI-
TE524922021)

•  De Koele   
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van kaas op de 
vrijdagochtend voor het jaar 2022 ( 
verzonden 06-12-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE524892021)

• De Koele   
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van doner kebab op de 
dinsdagmiddag voor het jaar 2022 
( verzonden 06-12-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE526532021)

• De Koele   
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de zaterdag 
voor het jaar 2022 ( verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE526442021)

• Oranjeplein  
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de zaterdag 
voor het jaar 2022 ( verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE524872021)

• Oranjeplein  
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de vrijdag 
voor het jaar 2022 ( verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE524802021)

 

Vriezenveen
• Parkeerplaats nabij de Aldi   

Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van Vietnamese 
loempia’s op de donderdag, vrijdag 
en zaterdag voor het jaar 2022  
( verzonden 06-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE524922021) 

• Manitobaplein  
Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de vrijdag 
voor het jaar 2022 ( verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE524842021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• De Sluiskade  

Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van vis op de 
donderdag voor het jaar 2022  
( verzonden 06-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE525372021)

 
Bruinehaar
• Driehoeksweg   

Innemen van een standplaats voor 
de verkoop van snacks op de 
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
voor het jaar 2022 ( verzonden 
06-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE525782021)

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. 

15-12-2021

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

Burgerlijke stand 

Geboren:
30-11-2021  Yuki Pep, zv A Kleinsman en TL Jansen, Vriezenveen

Overleden:
28-11-2021  JH Wermink-Meijerink, 80 jaar, Den Ham

30-11-2021  IJH Noordstra-Bosma, 76 jaar, Den Ham

25-11-2021  J Folbert, 81 jaar, Vriezenveen

26-11-2021  A Aalderink-de Wilde, 73 jaar, Vriezenveen

28-11-2021  J Bonema, 83 jaar, Vriezenveen

29-11-2021  FH Derks, 71 jaar, Vriezenveen


