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De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe zwembad De Stamper is afgerond. Bouwbedrijf Bramer uit 

Vriezenveen en Hellebrekers Water & Leisuretechniek uit Nunspeet gaan het nieuwe zwembad bouwen. Wethouder 

Mark Paters hierover: “Ik ben heel blij met de uitkomst van deze aanbesteding. Met de combinatie van een lokale 

aannemer en een ervaren zwembadinstallateur gaan we een fantastisch bad voor Twenterand bouwen. De kosten blijven 

binnen de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld. Dat de bouw van het zwembad mede in handen is van 

een lokale aannemer geeft een extra dimensie aan dit toch al unieke project.”

Dinsdag 7 september jl. zijn de overeenkomsten door gemeente, aannemer en installateur ondertekend. Nu de aannemers 

bekend zijn kunnen we het door de gemeente gemaakte ontwerp optimaliseren. Dit doen we in een Bouwteam waarin 

gemeente en aannemers nauw samenwerken. Planning is dat er begin 2022 gestart wordt met de bouw van het zwembad. 

De bouwtijd bedraagt zo’n anderhalf jaar. De verwachte ingebruikname van het bad is gepland in september 2023.

Europese aanbesteding
De gemeente Twenterand heeft met deskundige bureaus in nauwe samenwerking met de gebruikers, zelf een ontwerp voor 

het zwembad gemaakt. Met deze manier van werken kunnen we dit project maximaal sturen. Via een Europese aanbesteding 

zijn bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen en Hellebrekers Water & Leisuretechniek  uit Nunspeet op basis van prijs, kwaliteit en 

ervaring geselecteerd om het nieuwe zwembad De Stamper te bouwen. 

Neem alvast een kijkje in het zwembad!
Benieuwd hoe het nieuwe zwembad De Stamper eruit komt te zien? Bekijk het fi lmpje op www.twenterand.nl.

Op 30 juni 2020 nam de raad van de gemeente Twenterand het besluit om een nieuw overdekt zwembad te bouwen op 

sportpark Het Midden. In datzelfde besluit kreeg het college de opdracht de aanbesteding voor te bereiden. 

Raadsvergadering 21 september 2021
Op dinsdag 21 september 2021 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis te Vriezenveen. De vergadering 

begint om 19.30 uur. In verband met de maatregelen rondom de corona crisis is op dit moment geen publiek 

toegestaan. De bijeenkomsten kunnen bekeken worden via Delta TV of de website van de gemeente.

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. U vindt ze via Bestuur & Organisatie 

- Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met de griffi e. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor 

algemene vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Kersvers paralympisch kampioen Jennette Jansen uit Westerhaar-Vriezenveensewijk is woensdag-
avond in het gemeentehuis in Vriezenveen benoemd tot allereerste ereburger van de gemeente 
Twenterand. Tijdens een feestelijke en besloten bijeenkomst in de raadzaal werd de in eremetaal 
grossierende handbikester op verschillende manieren in het zonnetje gezet.

Met toeters en bellen waren 

Jennette en haar man Bert 

van hun huisadres naar het 

Manitobaplein gebracht 

door het Vriezenveense brandweerkorps. Daar werden ze op het bordes niet alleen 

opgewacht door burgemeester Hans Broekhuizen, maar ook muzikaal verwelkomd 

door dweilorkest De Smoezenbloazers. De sfeer zat er meteen goed in.

Indrukwekkend palmares
Dat goede gevoel kreeg bij binnenkomst meteen een goed vervolg met een 

staande ovatie van de genodigden. Familie, vrienden, raadsleden, collegeleden en 

diverse vertegenwoordigers van de pers zorgden zo voor een warme ontvangst. 

Burgemeester Broekhuizen nam zijn toehoorders mee in het indrukwekkende 

palmares van de Westerhaarse topsporter, die met tien medailles op zeven 

paralympische spelen grossiert in eremetaal.

Ontzettend trots
Sportwethouder Mark Paters overhandigde namens de gemeente een cheque voor 

een weekendje weg voor Jennette en haar man Bert. Maar niet voordat hij verteld 

had hoe ontzettend trots Twenterand is op Jennette. “We zijn er in Twenterand niet 

altijd even goed in om onze trots te laten zien als het gaat om topprestaties”, aldus 

Paters. “Dat mogen we best wat meer doen. Zeker bij zulke unieke prestaties als 

van Jennette Jansen.”

Allereerste ereburger
Na een persoonlijk woord van vriendin van de familie Rosita van der Kruk nam 

burgemeester Broekhuizen de microfoon over voor het hoogtepunt van de avond. 

Hij vertelde met zichtbaar genoegen dat de gemeenteraad unaniem had besloten 

dat Jennette Jansen wordt benoemd tot allereerste ereburger van de gemeente 

Twenterand. De bloemen waren voor echtgenoot Bert, de fraai vormgegeven 

oorkonde met gemeentewapen werd dankbaar aanvaard door een verraste 

Jennette.

Echt heel mooi.
Na zoveel gewonnen te 

hebben in haar sportcarrière 

en eerder deze week óók 

al bevorderd te zijn tot 

Offi cier in de Orde van 

Oranje-Nassau, was Jennette 

toch nog verrast door deze 

mooie blijk van waardering. 

“Natuurlijk verwacht je wel dat er iets gaat gebeuren als je ineens naar het 

gemeentehuis moet, maar dit is toch echt heel mooi”, besloot Jansen. Na het 

offi ciële deel van de bijeenkomst werd er nog even bijgepraat met een hapje en 

een drankje. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels. 
 Foto’s door Petra Holland.

Mooi 
Twenterand
Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. 

Hebt u een mooie foto voor deze rubriek? Mail die naar 

communicatie@twenterand.nl.  

Vanaf Katerjanspad 
Gesien Olthof  

Openingstijden

Woensdag van 13.00 tot 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag van 9.00 - 12.00 uur en van 
13.00 - 16.00 uur. Bellen: Tijdens de openingstijden kunt u bellen met de Milieustraat. 
Telefoonnummer: (0546) 840 860. 
Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Jennette Jansen ereburger Twenterand

Wethouder Mark Paters (midden) met dhr. Gerrit Wessels van Bouwbedrijf Bramer 
(links) en dhr. Rob de Bie van Hellebrekers (rechts).

Bouwbedrijf Bramer Vriezenveen 
en Hellebrekers Water & 
Leisuretechniek Nunspeet

Aannemers 
bouw 
zwembad 
De Stamper 
bekend

Hondenspeelplaats 
in uw dorp?
Bent u samen met andere inwoners enthousiast over een hondenspeelplaats in 

uw dorp? En hebt u al een locatie in gedachten? Stuur dan een mail naar 

communicatie@twenterand.nl. 

Wij helpen u om de haalbaarheid van uw initiatief en de steun ervoor in kaart 

te brengen. Voor de realisatie van een hondenspeelplaats stelt de gemeenteraad 

€ 5.000,- per dorp beschikbaar. Het college van B&W neemt het besluit of uw 

initiatief gerealiseerd wordt.  



De Sleutel staat al enige tijd leeg en de gemeente was eigenaar van het pand. 

De gemeente wil graag dat er voor starters wordt gebouwd én dat gebouwen met 

cultuurhistorische waarde behouden blijven voor Vroomshoop. Met die wens in 

het achterhoofd heeft de gemeente gezocht naar een rendabel plan voor deze 

locatie. In samenwerking met Bijont is een mooi en haalbaar plan ontstaan. In de 

school komen acht zogeheten levensloopbestendige woningen die geschikt zijn 

voor ouderen, jonge gezinnen of jonge starters op de woningmarkt.

Duurzaam
Het gebouw wordt volledig verduurzaamd en er komt een nieuwe dakconstructie 

op. De authentieke uitstraling van de school blijft behouden. De gymzaal wordt 

gesloopt en hiervoor in de plaats komen twaalf huurappartementen voor starters. 

De ruimte tussen de gebouwen wordt ingericht als een gezamenlijke tuin. 

Toekomstige bewoners kunnen parkeren op de nieuw aan te leggen parkeer-

plaatsen in de Nassaustraat.

Plek met herinneringen
Wethouder Wonen Bart-Jan Harmsen is blij met deze nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling. “In Vroomshoop is veel behoefte aan nieuwe woningen”, aldus 

Harmsen. “De Sleutel is voor veel mensen een plek met herinneringen en gelukkig 

kunnen we het gebouw met deze nieuwe invulling behouden.” Ook Ard Pierik en 

Darinka Dieperink van Bijont zijn content met het nieuwe plan. “Een locatie als 

deze vraagt om maatwerk en dat is elke keer weer een hele puzzel. We zijn erg 

trots op het plan dat er nu ligt”, aldus Pierik.

Meer informatie
Voordat er gebouwd kan worden moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd 

worden. De eerste werkzaamheden zullen naar verwachting vanaf begin 2022 

kunnen plaatsvinden. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op

www.bijont.nl. 

Weg vrij voor wonen op unieke locatie

De Sleutel verkocht aan Twentse projectontwikkelaar 
Bijont
Voormalige basisschool De Sleutel heeft een nieuwe eigenaar. Wethouder Bart-Jan Harmsen heeft namens de gemeente Twenterand een verkoopovereenkomst 

getekend met de Twentse projectontwikkelaar Bijont. De gemeente verkoopt het vastgoed en de bijbehorende grond aan de ontwikkelaar, die op en om deze plek 

acht levensloopbestendige woningen en twaalf appartementen (huur of koop) voor jonge starters op de woningmarkt wil realiseren.
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Melden kadavers
Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social mediaDierenambulance

06 - 537 57 093

Burgerlijke stand

Geboren

28-08-2021 Rhody zv HFA Boshoeve en D Pater, Vroomshoop

30-08-2021 Mette dv GJ Kamermans en J.S.D. Bernhardt, Vroomshoop

Overleden

28-08-2021 GAC Schipdam-Nijboer, 87 jaar, Den Ham

28-08-2021 B Veenhof-Blauw, 80 jaar, Vroomshoop

01-09-2021 AM Bramer-Bücking, 97 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
01-09-2021 P Benjamins, 36 jaar, Vriezenveen en MJ Veneberg, 27 jaar, Vriezenveen

03-09-2021 HC Bove, 29 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en WH Evers, 26 jaar, 
Westerhaar-Vriezenveensewijk

Inloopspreekuur: Ervaar 
het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren 

Wanneer :  donderdag 16 september 2021                 

Hoe laat : 14.00 - 15.30 uur 

Waar :  Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2, Vroomshoop

Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie. 

Voor vragen kunt u bellen met 038 - 454 01 30. 

Een e-mail sturen kan ook: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.  

Collecte
20 t/m 25 september: 
Nierstichting

Het lijkt erop dat de gemeente Twenterand dit kalenderjaar ruim zes ton overhoudt. Dat blijkt uit de zogeheten bestuursrapportage, een tussentijdse rapportage 

van het college aan de gemeenteraad. Die rapportage geeft inzicht in het verwachte verschil tussen wat voor dit jaar was begroot en wat er daadwerkelijk is 

uitgegeven. De meevaller is vooral te danken aan een Algemene Uitkering van het Rijk van ruim 9 ton. Wethouder Financiën Roel Koster is blij met het positieve 

saldo, maar waakt voor ongebreideld optimisme.

“Natuurlijk is die meevaller hartstikke mooi”, legt wethouder Koster uit. “We hebben bovendien 50.000 euro meer toeristenbelasting ontvangen dan was gedacht. 

Daarmee is het saldo onder aan de streep inderdaad positief. Maar we rekenen ons zeker niet rijk. Dat geld gaat wat ons betreft gewoon naar de Algemene Risico 

Reserve. Dat is onze spaarpot waarmee we bepaalde fi nanciële tegenvallers in de toekomst beter kunnen opvangen. Het is altijd verstandig een buffer te hebben voor 

als het een keer tegenzit. We stellen de raad dan ook voor die keuze te maken.”

Wel in de pas
Wethouder Koster constateert dat de meeste plannen fi nancieel wel zo’n beetje in de pas lopen. “Toch zijn er ook best zaken die iets meer gekost hebben dan we in 

eerste instantie hadden verwacht”, legt Koster uit. “Dat zijn soms relatief kleine zaken, zoals openbare verlichting, de klimtouwinstallatie van De Stamper en het 

chloorsysteem van De Zandstuve. Maar soms gaat het om wat groters, zoals duurdere ICT. Dat hebben we al meegenomen in de Kadernota voor volgend jaar.”

Zorgkosten lopen op
Zoals in veel gemeenten, lopen ook in Twenterand de zorgkosten de laatste jaren fl ink op, ziet ook Koster. “De oplopende kosten in wat wij het sociaal domein noemen, 

vinden we zonder meer zorgelijk. Je moet dan denken aan zaken als huishoudelijke ondersteuning, aan Wmo-voorzieningen en kosten voor de jeugdzorg. We willen dat 

onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, dus die kosten moeten we wel maken. Daarvoor doen we een beroep op de Reserve Sociaal Domein, die hiervoor 

speciaal in het leven is geroepen.”  

Tussentijdse rapportage laat meevaller zien voor Twenterand

Gemeente Twenterand stevent af op mooi overschot

INSPRAAK

Verordening en beleidsregels 
individuele studietoeslag 
gemeente Twenterand 2022
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op 7 september de 

verordening en beleidsregels 

individuele studietoeslag gemeente 

Twenterand 2022 in concept 

vastgesteld. De verordening en 

beleidsregels zijn aangepast 

vooruitlopend op de inwerkingtreding 

van het wetsvoorstel Breed offensief. 

Hiermee wordt bereikt dat uitvoering 

kan worden gegeven aan de nieuwe 

voorschriften voor het toekennen van 

individuele studietoeslag volgens 

artikel 36b van de Participatiewet

Waar kunt u de beleidsregels 
inzien?
De concept verordening en beleidsre-

gels liggen vanaf woensdag 15 

september tot en met 12 oktober 

2021 ter inzage op het gemeentehuis 

tijdens openingstijden. Ook kunt u de 

verordening en beleidsregels in deze 

periode digitaal raadplegen via www.

twenterand.nl. Vanwege de coronasi-

tuatie kan het ook op verzoek aan u 

worden toegezonden. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met Jan-Willem 

Meijberg via telefoonnummer 

(0546) 840 840 of per e-mail 

j.meijberg@twenterand.nl Ook voor 

vragen kunt u bij hem terecht. 

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reactie op de concept 

verordening of beleidsregels kunt u 

indienen tot en met 12 oktober 2021. 

De reacties dienen gericht te worden 

aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afl oop van de inspraaktermijn vindt 

een beoordeling van de reacties 

plaats. Bezien zal worden of de 

reacties aanleiding geven de concept 

verordening en beleidsregels op 

onderdelen bij te stellen. Alle 

belanghebbenden die hebben 

gereageerd krijgen een reactie nadat 

nadere besluitvorming op dat gebied 

plaats heeft gevonden.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Vriezenveen Woongebied en 
Bedrijven, PH Wierdenseweg 104’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van – datum - zes  weken het 

volgende ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Vriezenveen Woongebied en 

Bedrijven, PH Wierdenseweg 104’

De planherziening heeft ten doel om 

de bouw van een bedrijfshal en 

overkapping mogelijk te maken. 

Het identifi catienummer van het 

bestemmingsplan is 

NL.IMRO.1700.202032BPVZPH-ont1.

Bekendmakingen



Openingstijden
Maandag  8.30 - 17.00 uur
Dinsdag  8.30 - 17.00 uur
Woensdag  8.30 - 17.00 uur
Donderdag  8.30 - 19.30 uur
Vrijdag  8.30 - 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
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Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 

digitaal inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 

ontwerpplan is eveneens digitaal in te 

zien via www.twenterand.nl/

digitaalinzien.

Het plan is vanaf 16 september 2021 

in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming van verspreiding corona-
maatregelen | 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.

Tijdens de bovengenoemde termijn 

kan een ieder mondeling of schriftelijk 

een zienswijze naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen moeten 

worden gericht aan de gemeenteraad, 

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 0546-840840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Ommerweg 61a (HAM00M752) 

Den Ham   

bouwen van een woning (ontvangen 

op 03-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE443452021)

Vriezenveen
- Naast Het Bassin 17 tm 19  

(VZV00 K 1977 ged.)  

bouwen van een bedrijfsverzamel- 

gebouw (ontvangen op 02-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE439682021)

- Almeloseweg 53 

uitbreiden van een woning (ontvangen 

03-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE444222021)

Vroomshoop
- Havenstraat 9 

tijdelijk toestaan van gewijzigde 

bedrijfsactiviteiten (ontvangen op 

02-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE443202021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronamaatregelen | 

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.

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen

- Nieuwe Daarlerveenseweg 10   

het plaatsen van een overkapping  

met berging (uiterlijke besluitdatum 

31-10-2021, zaaknummer  

1700ESUITE316172021)

Vroomshoop
- Tonnendijk 158  

Kappen van 3 eiken ( uiterste 

beslisdatum 03-11-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE389202021) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk

- Sluiskade NZ 28  

Kappen van 3 eiken ( uiterste 

beslisdatum 27-10-2021.  

Zaaknummer 1700ESUITE378452021) 

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Hallerhoek 14  

aanleggen van zonnepanelen en het 

aanleggen van een aangrenzende 

bloemenweide (verzonden  

02-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE407022021)

- Hammerflier 1a 

bouwen van een schuur (verzonden 

08-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE348832021)

Vriezenveen
- De Watersnip 33 

Kappen van 1 treurwilg ( verzonden 

08-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE373142021)

- De Tapuit   

Kappen van 3 eiken ( verzonden 

08-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE366292021) 

- Oosterweilanden kavel 6, 7 en 8  

bouwen van een bedrijfspand en 

overkapping (08-09-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE252352021)

- Groenedijk 8 (Kloosterhaar) 

bouwen van een woning (08-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE345492021)

Vroomshoop
- Nieuwstraat 21 

bestaande carport met wanden 

dichtmaken (verzonden 08-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE302492021)

- Hammerdijk 4 

bouwen van een schuur (verzonden 

08-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE393522021)

 

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
- Kerkallee 3 

houden van een clubshow van HPKV 

Den Ham van 25-11-2021 t/m 

27-11-2021 (ontvangen 7-9-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE448142021)

Vroomshoop
- Lindenlaan 13  

kappen van drie bomen (ontvangen 

06-09-2021, zaaknummer  

1700ESUITE444412021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk

- Beeklaan 1  

houden van een lampionoptocht op 

22-10-2021 van 18.30 tot 21.00 

(ontvangen op 06-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE444552021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voor- 
koming van verspreiding 
coronamaatregelen | 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.

APV

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Den Ham
- Rondom Den Ham  

Organiseren van de Hellendoorn Rally 

op 18-9-2021 (verzonden 9-9-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE336792021)

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
Den Ham
- Vriezendijk 13  

uitbreiding bedrijfshal voor opslag en 

extra parkeervoorzieningen (ontvangen 

op 13-06-2021, zaaknummer 

1700ESUITE420552021)

Mobiel breken van puin
Westerhaar-Vriezenveensewijk

- Grintweg 5  

breken van beton- en metselpuin 

(ontvangen op 17-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE440572021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voor- 
koming van verspreiding 
coronamaatregelen | 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.   


