Bekendmakingen
Inspraak
Conceptverordening Sociaal
Medische Indicatie (SMI)
Twenterand 2020
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Twenterand heeft op dinsdag 28 april
2020 de Verordening Sociaal
Medische Indicatie (SMI) Twenterand
2020 in concept vastgesteld. Deze
verordening geeft invulling aan de
motie van de gemeenteraad om een
SMI regeling op te stellen en uit te
voeren. Door de SMI regeling komen
ouders/verzorgers die vanwege
sociaal medische noodzaak
kinderopvang nodig hebben een
tijdelijk in aanmerking voor een
financiële tegemoetkoming in de
kosten. Tijdens de periode van opvang
worden ouders/verzorgers ontlast en
kunnen ze samen met de
hulpverlening zoeken naar een
structurele oplossing rond de
opvoedsituatie van het kind.
Waar kunt u de
conceptbeleidsplan inzien?
De conceptverordening ligt vanaf

APV
Melding uitweg:
Vriezenveen
- De Wulp 36 ( ontvangen
26-04-2020, zaaknummer
1700ESUITE194032020)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 49 (ontvangen
25-04-2020, zaaknummer
1700ESUITE193832020)
- De Entergraven 26 (ontvangen
28-04-2020, zaaknummer
1700ESUITE195892020)

donderdag 7 mei 2020 tot en met
donderdag 4 juni 2020 ter inzage op
het gemeentehuis tijdens
openingstijden. Ook kunt u de
conceptverordening in deze periode
digitaal raadplegen via www.
twenterand.nl. Echter vanwege de
Corona-situatie – waarbij thuisblijven
uitgangspunt is - kan deze
concept-verordening ook op verzoek
aan u worden toegezonden. Hiervoor
kunt u contact opnemen met dhr. R.
Moenandar. De heer Moenandar is
bereikbaar op telefoonnummer
06-25265987 of per e-mail:
r.moenandar@twenterand.nl. Ook met
uw vragen kunt u bij hem terecht.
Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de
concept verordening kunt u indienen
van 7 mei 2020 tot en met 28 mei
2020. De reacties dienen gericht te
worden aan het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Twenterand.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn
vindt een beoordeling van de reacties
plaats. Bezien zal worden of de
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

reacties aanleiding geven de
conceptverordening op onderdelen bij
te stellen. Alle belanghebbenden die
schriftelijk reageren krijgen bericht
nadat nadere besluitvorming over de
concept-verordening plaats heeft
gevonden.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Vroomshoopseweg 27
vernieuwen van de kapconstructie
en het renoveren en isoleren van
de woning, ontvangen 24-4-2020,
zaaknummer
1700ESUITE196602020
- Voorstraat 9
bouwen van een garage ter
vervanging van de te slopen
garage, ontvangen 28-4-2020,
zaaknummer
1700ESUITE197792020
- Boerweg 40
vernieuwen van de kap, verhogen
en onderhoud, ontvangen
28-4-2020, zaaknummer
1700ESUITE197852020
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.

Vroomshoop
- Hammerstraat 40
renoveren van de buitengevel,
ontvangen 23-4-2020,
zaaknummer
1700ESUITE195252020
- Julianastraat (HAM00 G 3792)
kappen van 6 Eiken en 1 Els,
ontvangen 24-4-2020,
zaaknummer
1700ESUITE196072020
- Julianastraat (HAM00 G 3792)
kappen van 6 Elzen, ontvangen
24-4-2020, zaaknummer
1700ESUITE196252020
- President Kennedystraat
nabij nr 60 2020 kappen 1
Kaukasische Els, ontvangen
24-4-2020, zaaknummer
1700ESUITE196432020
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tijm naast huisnummer 15
(VZV00 N 1124)
bouwen van een woning, ontvangen
22-04-2020, zaaknummer
1700ESUITE192402020
- Linderflier 17
kappen van 1 eik(ontvangen

Ontwerpbesluiten Drank- en
Horecavergunning
De volgende ontwerpbesluiten liggen
volgens de Drank- en Horecawet vanaf
07-05-2020 zes weken ter inzage:
Den Ham
- Kerkallee 3
Ontwerpbesluit voor een drank- en
horecavergunning voor het
schenken van zwakalcoholhouden
de drank van de vereniging Den
Ham FC Twente Madness
(verzonden 06-05-2020,
zaaknummer 1700ESUITE
90332020).

22-04-2020, zaaknummer
1700ESUITE195222020)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- N343 (VZV00 C 3361) plegen van
groot onderhoud aan de N343,
ontvangen 29-04-2020, zaak
nummer 1700ESUITE198202020
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
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Oranjestraat 24
het behandelen van de
staalconstructie
(1700ESUITE152442020,
verzonden 23-4-2020)
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.

Burgerlijke stand
Geboren:
21-04-2020

Emma Elizabeth de Lange dv LE Buit en R de Lange, Vroomshoop

22-04-2020

Jette Hendrika Bolier dv LW Bolier en TA Verheul, Vriezenveen

23-04-2020 	Noëlle Dubbink dv MGH Dubbink en CHC Lucht, Vroomshoop
Overleden:
22-04-2020

JA Korenromp-Groenewoud 89 jaar Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
24-04-2020

Hessing, JRG 20 jaar Vriezenveen en Koster, CHJ 23 jaar Urk

