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Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit instellen
stopverbod voor deel Oosteinde
Vriezenveen
Burgemeester en wethouders van
gemeente Twenterand hebben besloten
een stopverbod in te stellen aan
weerszijden van een deel van het
Oosteinde in Vriezenveen.
Al geruime tijd ontvangen wij klachten
over de verkeerssituatie op het
weggedeelte gelegen tussen Oosteinde
364 en de aansluiting met
Geesterenseweg/Oude Hoevenweg. Het
gaat daarbij met name om het laden en
lossen van auto’s van een autotrailer en
het foutief parkeren van auto’s (buiten
de vakken en vóór uitritten). Wij hebben
daarom besloten om, binnen de huidige
parkeerverbodzone, óók een stopverbod
(stilstaan op de rijbaan niet toegestaan)
in te stellen.
Aanwonenden en bedrijven zijn hier
schriftelijk over geïnformeerd en hebben
de gelegenheid gehad om hier op te
reageren. Wij hebben zoveel mogelijk
rekening gehouden met de ingediende
reacties en deze meegewogen in het
besluit. Het oorspronkelijk beoogde
traject is mede hierdoor ingekort.
Besluit
7 verkeersborden RVV E2 (stopverbod)
van het RVV 1990 en 1 onderbord 0B
502 (pijl twee richtingen) te plaatsen
aan weerszijden van het weggedeelte
aan het Oosteinde, gelegen tussen
huisnummer 364 en de aansluiting met
de Geesterenseweg/Oude Hoevenweg,
zoals nader is aangeduid op de bij dit
besluit behorende tekening.
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Besluit inzien
Het besluit ligt vanaf 16 juli 2020 ter
inzage. Inclusief de schets van de
gewenste locatie. U kunt de stukken
inzien in het gemeentehuis,
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit kan
tijdens openingstijden.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit
kunt u een bezwaar indienen.
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.
Twee aanwijzingsbesluiten voor
natuurterreinen in de gemeente
Twenterand
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Twenterand maken bekend dat in de
vergadering van 07-07-2020 is
ingestemd met twee
aanwijzingsbesluiten voor
natuurterreinen in de gemeente
Twenterand. Daarbij zijn de volgende
aanwijzingsbesluiten vastgesteld:
1.	Aanwijzingsbesluit beperkte
verblijfsmogelijkheid voor de
natuurterreinen Oude kerkhof,
Bufferzone Fayersheide en het

Veenschap “knuppelpad” in
Vriezenveen.
2.	Aanwijzingsbesluit verbod op
loslopende honden voor de
natuurterreinen Oude kerkhof,
Bufferzone Fayersheide en het
Veenschap “knuppelpad” in
Vriezenveen.
De twee aanwijzingsbesluiten worden
genomen ter bescherming tegen
schade en/of overlast in de aangewezen
natuurterreinen. De gemeente
Twenterand vindt het wenselijk om
regels te hebben en deze regels
kenbaar te maken aan het publiek. De
afgelopen periode zijn er veel meldingen
bij de gemeente binnen gekomen over
bezoekers die voor overlast zorgen
binnen de aangewezen gebieden.
De twee aanwijzingsbesluiten hebben
vier weken ter inzage gelegen van
21-05-2020 tot en met 18-06-2020.
Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Door de twee aanwijzingsbesluiten is de
toegang beperkt tussen zonsopgang en
zonsondergang en geldt er een
aanlijnverbod voor honden.
De gedragsregels worden weergegeven
op speciaal geplaatste informatieborden
die bij iedere ingang tot het gebied
worden geplaatst. De regels die voor
elke gebied gaan gelden zijn:
-	Toegang tussen zonsopgang en
ondergang;
-	Toegang voor honden, mits
aangelijnd;
-	Geen toegang voor gemotoriseerd
verkeer, (brom) fietsen of paarden;
-	Afval en hondenpoep zelf opruimen;
-	Vuurtje stoken of barbecueën is
verboden;

Bekendmakingen
-	Kamperen is verboden;
-	Roken is verboden.
De twee aanwijzingsbesluiten zijn
bekend gemaakt op 16-07-2020.
Tegen deze twee besluiten kan bezwaar
worden aangetekend. Dit kan alleen als
u belanghebbende bent. U richt uw
bezwaar aan het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Twenterand, Postbus 67,
7670AB Vriezenveen. Houd er rekening
mee dat u het bezwaarschrift binnen 6
weken indient (uiterlijk 27-08-2020). U
kunt de twee besluiten bekijken op
www.twenterand.nl/digitaalinzien of via
www.overheid.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
-	Dennenweg nabij huisnummer 17
(HAM00B8014 kavel 3)
bouwen van een woning en het
aanleggen van een uitrit, ontvangen
02-07-2020, zaaknummer
1700ESUITE300892020
-	Magelerweg 63, plaatsen
overkapping (ontvangen
07-07-2020, zaaknummer
1700ESUITE310652020)
Vriezenveen
-	Weitemansweg nabij huisnummer
34a, kappen van 1 eik (ontvangen
07-07-2020, zaaknummer
1700ESUITE310442020)
-	E. Nijen Twilhaarstraat achter
huisnummer 8, kappen van 1
populier (ontvangen 07-07-2020,

zaaknummer
1700ESUITE310462020)
Vroomshoop
-	in het verlengde van de Aziëlaan
(HAM00 K 904), nieuwbouw
bedrijfshal (ontvangen 03-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE307852020)
-	Oranjestraat 30a, bouwen van een
schuur (ontvangen 09-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE311672020)
-	Wolfsklauw 2, bouwen van een kap
op de bestaande uitbouw (ontvangen
8-7-2020, zaaknummer
1700ESUITE312892020
Westerhaar-Vriezenveensewijk
-	Tijm (kavel 54 en 56 - VZV00 N
1116), aanbouw erkers 2 onder 1
kap (ontvangen 03-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE306132020)
-	Tijm naast huisnummer 30a (VZV00
N 1121), bouw 7 onder 1 kap woning
(ontvangen 03-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE307802020)
-	Vinkenweg 50, kappen van 2
houtwallen (ontvangen 8-7-2020,
zaaknummer
1700ESUITE312852020)
-	Garstelanden 6, uitbreiden van de
bestaande bedrijfshal (ontvangen
8-7-2020, zaaknummer
1700ESUITE312922020)
Geerdijk
-	Polderweg 8 vervangen van 2
voersilo’s (ontvangen 08-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE312862020)

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
Vriezenveen
-	Wetering 66, het uitbreiden van een
thuishuis / berging (zaaknummer
1700ESUITE261452020, verzonden
08-07-2020)
Vroomshoop
-	Lindenlaan 55, het plaatsen van een
dakkapel (kenmerk
1700ESUITE234182020, verzonden
3 juli 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
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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.
Uitgebreide procedure verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Garstweg 8a en 10, een
revisievergunning voor het veranderen
van een spuit- en moffelbedrijf
(verzonden 9 juli 2020, zaaknummer
HZ_WABO-2019-298).
Wilt u beroep indienen?
Een beroep indienen kan door:
-	belanghebbenden die al zienswijzen
hebben ingediend
-	belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat waren om zienswijzen in te
dienen
-	belanghebbenden die het niet eens

zijn met eventuele wijzigingen die het
college heeft gedaan
Vanaf de dag nadat het stuk ter inzage
ligt, kunnen belanghebbenden binnen
zes weken beroep indienen. Het
beroepschrift richt u aan de rechtbank
Overijssel, afdeling bestuursrecht.
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De
stukken kunt u inzien totdat de
beroepstermijn is verstreken. Voor
informatie over de
beroepsmogelijkheden kunt u bij de
medewerkers van Team Omgeving
terecht.

APV
Aanvraag APV-vergunning:
Den Ham
-	Ruiterpad 3, eventingwedstrijd op
05-09-2020 (ontvangen 05-072020, zaaknummer
1700ESUITE305102020)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
-	Oranjestraat-Nassaustraat,
(VZV00B7999/ VZV00B7784)

Kermis van 16-09-2020 t/m
19-09-2020 (ontvangen 08-072020, zaaknummer
1700ESUITE312052020)
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.

Bekendmakingen
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.

Leegstandwet
De volgende vergunningen in het kader
van de Leegstandwet zijn verleend:
Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Borggrevestraat 4 en Veenstraat 91
tijdelijke verhuur van woonruimte in
voor sloop bestemde woningen
(verzonden: 8-7-2020)

Burgerlijke stand
Geboren:
29-06-2020 	Brenn Oude Middendorp zoon van A.W.M. Oude Middendorp en
M. Pot, Vroomshoop
Overleden:
18-06-2020
03-07-2020
26-06-2020
27-06-2020
28-06-2020
28-06-2020
02-07-2020

H. Hekman 92 jaar, Den Ham
G. Haselhorst-Lusseveld 82 jaar, Den Ham
A.J. Companje 68 jaar, Vriezenven
N. Veenhuis-Bruinsma 77 jaar, Vriezenveen
A. Kriekjes 83 jaar, Vriezenveen
H.G. Keddeman-Hoff 86 jaar, Vriezenveen
D. Plattje-van Assen 83 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
03-07-2020 Nijboer, J.G.J.R. 34 jaar en van der Heide, H.J. 34 jaar, Vriezenveen
02-07-2020 Smit, D.E. 21 jaar en Smelt, K.J. 25 jaar, Vriezenveen
01-07-2020 Renes, A. 25 jaar en Wichers P.M. 26 jaar, Vriezenveen
29-06-2020 	van Dijk, A. 29 jaar en Aalderink L.J. 29 jaar,
Westerhaar-Vriezenveensewijk

Bezoekadres

Postadres

Openingstijden

Zorginformatie.punten

Klachten/storingsdienst

Manitobaplein 1

Postbus 67,

Maandag

08.30 - 17.00 uur

Telefoon: (0546) 481 450. Voor vragen

Voor het doorgeven van technische storingen

7671 GS Vriezenveen

7670 AB Vriezenveen

Dinsdag

08.30 - 17.00 uur

kunt u het klachtenformulier op twenterand.nl

Woensdag 08.30 - 17.00 uur

over wonen, welzijn, zorg en opvoeden kunt
u terecht bij de Zorginformatie.punten in

t 0546 - 840 840

Donderdag 08.30 - 19.30 uur

Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en

Buiten openingstijden kunt u voor dringende

f 0546 - 840 841

Vrijdag

Westerhaar-Vriezenveensewijk. Kijk voor

technische zaken bellen met de storingsdienst

de contactgegevens en openingstijden op

t (0546) 840 850.

08.30 - 12.30 uur

e info@twenterand.nl
i twenterand.nl

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

zorgsaamtwenterand.nl/contact.

invullen of bellen met het algemene nummer.

