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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Russenweg 5  

realiseren van mantelzorg in een 

bestaand bijgebouw, 

ontvangen 15-06-2021,

zaaknummer 1700ESUITE316682021

- Bossinkkamp 4 

plaatsen van een woonunit voor 

tijdelijke bewoning, 

ontvangen 13-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE314922021

- Geerdijk 36b  

bouwen van een toiletgebouw, 

ontvangen 22-06-2021,

zaaknummer 1700ESUITE328572021

Vriezenveen
- Nieuwe Daarlerveenseweg 10 

plaatsen van een overkapping met 

berging, ontvangen 15-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE316172021

- De Aalscholver 32 

uitbreiden van een woning, 

ontvangen 15-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE315432021

- Westeinde 54  

restaureren van een monument, 

ontvangen 22-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE328482021

Vroomshoop
- Schutsluis 4  

plaatsen van een tijdelijke tent, 

ontvangen 09-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE303932021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Schapenweg 16 

legaliseren van de opstallen achter het 

woonhuis, ontvangen 18-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE320742021

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. Het is op 

dit moment niet mogelijk om de 

stukken op het gemeentehuis in te 

zien. 

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
- Bouwkavel Kroezenhoek 

( kadastraal HAM00M1081)  

Kappen van 6 wilgen 

( verzonden 21-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE283522021)

- Vriezendijk 13   

het vergroten van een bestaand 

bedrijfspand (verzonden 23-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE207242021)

Vriezenveen
- Boslandweg 12   

Kappen van 1 eik 

( verzonden 22-06-2021,

zaaknummer 1700ESUITE242832021)

- Schoolstraat naast nr. 5 [VZVL176] 

 bouw vrijstaand woonhuis 

(verzonden 26-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE188382021)

Vroomshoop
- Nabij de Sluis 21 Kappen van 2 

elzen ( verzonden 21-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE284232021) 

Geerdijk
- Geerdijk 31   

Kappen van 1 kastanje 

(verzonden 22-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE263282021)

Bruinehaar
- Nabij Dorpstraat 1 

(VZV C 2806, 2678 en 3243) 

het aanleggen van een tijdelijk (leem) 

depot (verzonden 18-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE248502021)

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. 

Ontwerpbesluiten uitgebreide 
procedure
Vroomshoop
- Hammerdijk 4   

wijziging van de omgevingsvergunning 

voor de activiteit milieu in verband met 

de uitbreiding van de inrichting met 

wintergartens aan weerszijden van 2 

stallen en een uitloop. Het aantal te 

houden dieren verandert niet. 

(1700ESUITE499422020, 

verzonden 22-06-2021)

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. Het is op 

dit moment niet mogelijk om de 

stukken op het gemeentehuis in te 

zien. 

Een ontwerp van een omgevingsver-

gunning kan in strijd zijn met het 

bestemmingsplan. Als daarbij sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening en 

onderbouwing (zgn. buitenplanse 

ontheffing), kunt u de stukken ook zelf 

digitaal inzien. Dat kan via de landelijke 

website ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.

twenterand.nl onder ‘Bestuur & 

Organisatie – actueel – ter inzage’. 

Wilt u de stukken digitaal op het 

gemeentehuis inzien? Dan moet u 

daarvoor een afspraak maken. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Iedereen kan mondeling of schriftelijk 

zienswijzen indienen. Dat moet binnen 

zes weken. Schriftelijke zienswijzen 

richt u aan het College van burgemees-

ter 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 zes 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

Aanvraag APV-vergunning:
Den Ham
- Begraafplaats Dennenhof 

Organiseren van een lichtjesavond op 

9-12-2021 van 18.00 uur tot 20.00 

uur ( binnengekomen 17-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE319002021)

Vroomshoop
- Burgemeester Koetjestraat 2-4  

Organiseren van de Avondvierdaagse 

Vroomshoop van 13-09-2021 tot en 

met 17-09-2021, dagelijks van 17:30 

tot 22:00 uur (ingekomen 04-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE293382021)

Aanvraag kansspelvergunning:
Vroomshoop
- Oranjestraat 4 

( administratiekantoor Kaas)  

Organiseren van een verloting op 

15-12-2021, de loten worden verkocht 

vanaf 27-10-2021 tot en met 

10-12-202 in de kern Vroomshoop en 

omgeving ten behoeve van de 

kerstmarkt Vroomshoop 

( ingekomen 10-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE308882021) 

 

Melding uitweg:
Vriezenveen
- Nijverheidsweg 24  

Aanleggen van een uitweg (

 ingekomen 16-6-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE316822021)  

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 1 

Aanleggen van een uitweg 

( ingekomen 17-6-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE319752021) 

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. Het is op 

dit moment niet mogelijk om de 

stukken op het gemeentehuis in te 

zien. 

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.

Bekendmakingen

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

Vanwege het coronavirus wijken de openingstijden af. 
Kijk voor informatie op www.twenterand.nl. 

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


