Bekendmakingen
Subsidieverordening en
subsidieregelingen
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Twenterand maakt bekend
dat de gemeenteraad op 14 juli 2020 de
subsidieregelingen behorende bij de Algemene
Subsidie-verordening Gemeente Twenterand
2017 vastgesteld.
Het betreft de volgende subsidieregelingen die
op 1 augustus 2020 in werking treden:
- Subsidieregeling Economie en
vrijetijdsbesteding Twenterand 2020
- Subsidieregeling Maatschappelijke
ontwikkeling en zelfredzaamheid Twenterand
2020
- Subsidieregeling Veilig leefklimaat
Twenterand 2020
De subsidieregelingen worden gepubliceerd in
het Digitaal Gemeenteblad van de gemeente
Twenterand en zijn te raadplegen op www.
Overheid.nl met de zoekfunctie Vriezenveen en
de knop Lokale wet- en regelgeving.
De subsidieregelingen zijn ook beschikbaar op
onze gemeentelijke website www.twenterand.
nl/subsidies
Aanvraag subsidies
Vanaf 1 augustus a.s. kunnen organisaties een
subsidieaanvraag voor 2021 indienen bij de
gemeente.
Digitale aanvraagformulieren
De digitale aanvraagformulieren zijn
beschikbaar op www.twenterand.nl/subsidies.

Ter inzage
Kennisgeving vaststelling regionale
bodemkwaliteitskaart PFAS en notitie
beleidsregels PFAS
De gemeente is belast met het uitvoeren van
verschillende taken op het gebied van de
bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag
of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken.
Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en
voorwaarden opgesteld over het ontgraven en
toepassen van partijen grond (grondstromen).
Om lokale problemen bij het toepassen van
PFAS-houdende grond en baggerspecie op te
lossen zijn de bestaande afspraken uitgebreid.
Deze afspraken zijn opgenomen in een
gezamenlijk opgesteld beleid dat het college op
23 juni 2020 heeft vastgesteld.
Waar kunt u de beleidsregels inzien?
De beleidsregels kunt u op afspraak inzien vanaf
donderdag 30 juli tot donderdag 10 september
2020 gedurende de reguliere openingstijden
van het gemeentehuis.

Hoe kunt u reageren?
Belanghebbenden kunnen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
gedurende de periode van ter
inzage ligging van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift
indienen. Schriftelijke reacties
dienen gericht te worden aan het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Twenterand, Postbus 67, 7670 AB
te Vriezenveen. U kunt uw reactie
ook mailen naar: info@twenterand.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- K empersgoren 1, bouwen van een
schuur/berging (ontvangen
20-07-2020, zaaknummer
1700ESUITE330612020
Vriezenveen
-O
 osteinde 297, kappen van 1
(dode) eik en 2 elzen en 1
onbekend groenbladige boom
(ontvangen 16-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE297232020)
- Westeinde 220, kappen van 2
eikenbomen (ontvangen 20-072020, zaaknummer
1700ESUITE329582020)
Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maartregel ter
voorkoming van verspreiding
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
- Achteres 11, het realiseren van een
aanbouw aan een woning (verzonden
22-07-2020, zaaknummer
1700ESUITE286282020)
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- Janmansweg 1, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit
(verzonden 16 juli 2020,
zaaknummer
1700ESUITE245422020)
- Flierdijk ongenummerd, het tijdelijk
realiseren van een maaiselhoop
(verzonden 20 juli 2020,
zaaknummer
1700ESUITE209222020)
Vriezenveen
- De Wulp 75, het plaatsen van een
kap op de woning (verzonden 22 juli
2020, zaaknummer
1700ESUITE253832020)
Vroomshoop
- Tonnendijk 71, bouwen van een
nieuwe woning ter vervanging van
de oude (verzonden 20-07-2020,
zaaknummer
1700ESUITE169502020)
- Fortwijk ongenummerd, het tijdelijk
realiseren van een maaiselhoop
(verzonden 20 juli 2020,
zaaknummer
1700ESUITE209222020)
- Prinsenkamp 41, plaatsen van een
dakkapel (verzonden 21 juli 2020,
zaaknummer
1700ESUITE266852020)

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen

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 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 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
Burgemeester en wethouders van
Twenterand maken bekend dat zijn
binnengekomen de volgende
aanvragen en meldingen:

Postadres
Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen
t 0546 - 840 840
f 0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl

Aanvraag APV-vergunning
Gemeente Twenterand
- Dorcas Voedselactie 2020,
01-11-2020 t/m 08-11-2020
(ontvangen 16-07-2020,
zaaknummer1700ESUITE326162020)
Aanvraag brandvergunning
Den Ham
-Janmansweg 23, aanvraag
stookontheffing (ontvangen
16-07-2020, zaaknummer
1700ESUITE325232020)
Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming
van verspreiding 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.

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

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.

Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit
De volgende meldingen
Activiteitenbesluit milieubeheer zijn
ontvangen:
Vriezenveen
- De Zuivering 5, melden van het

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.

plaatsen van een container voor de
behandeling van afvalwater
(1700ESUITE328932020,
ontvangen 19-6-2020)
Vroomshoop
-D
 e Sluis 4, melden van de verbouw
en uitbreiding van het kantoor
(1700ESUITE327942020,
ontvangen 8-7-2020)

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 de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming
van verspreiding COVID-19

Burgerlijke stand
Geboren:
10-07-2020

Gerrit Maurits Bokdam zv R Bokdam en JJ Zomer, Vriezenveen

14-07-2020

Pip Marly Brand dv KBH Brand en L Krol, Vroomshoop

Overleden:
11-07-2020

J Smelt 53 jaar Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
13-07-2020

Aufderhaar, JJ 26 jaar en Schopman NDE 24 jaar Vroomshoop

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.

