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BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Twenterand maken bekend
dat zij in de vergadering van dinsdag
15 december 2020 hebben vastgesteld:
Hotspotmonitor gemeente
Twenterand 2020.
Het besluit houdt in dat van veertien
bijzondere gebeurtenissen binnen de
gemeente Twenterand uit de periode
2000-2020 – zogenoemde hotspots
– de archiefbescheiden uitgezonderd
worden van vernietiging en opgenomen
zullen worden in het blijvend te
bewaren archief.
BESTEMMINGSPLANNEN
Vastgesteld bestemmingsplan
“Buitengebied Twenterand PH
Westerhoevenweg 4a en Stouweweg 7”
Burgemeester en wethouders van
Twenterand maken bekend dat de
gemeenteraad op 15 december 2020
het volgende bestemmingsplan heeft
vastgesteld, te weten:
-Buitengebied Twenterand PH
Westerhoevenweg 4a en Stouweweg 7”.
Het voorliggend plan heeft betrekking
op de locaties Stouweweg 7 te
Vriezenveen en de Westerhoevenweg
4a te Vriezenveen. Aan de Stouweweg
7 bevindt zich een woonerf met
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Op het woonerf worden de
betonnen mestsilo en twee schuren
gesloopt. Hiervoor in de plaats is de
wens om een nieuwe schuur aan de
Stouweweg 7 terug te bouwen voor het
beroep aan huis. Daarnaast is op de
locatie een bijgebouw van 200 m2
aanwezig bij de woning welke
behouden blijft.
Aan de Westerhoevenweg 4a te
Vriezenveen bevindt zich een agrarisch
erf met alleen een stal. De stal behoort
bij het agrarisch bedrijf aan de
Hammerweg 68 te Vriezenveen waar
ook de huidige bedrijfswoning van het
bedrijf aanwezig is. Vanwege de
bedrijfsvoering is het wenselijk om een
extra bedrijfswoning naast de
agrarische stal aan de Westerhoevenweg 4a te realiseren. Om dit mogelijk
te maken dient conform de gemeentelijke beleidsnotitie Erventransitie
gemeente Twenterand 2019 elders aan
landschap ontsierende bebouwing met
asbest houdend materiaal te worden
gesloopt. Het resterende deel van de te
slopen bebouwing aan de Stouweweg
wordt hiervoor ook ingezet. Het
identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.201912BPBGPH-vas1.
Ter inzage legging
U kunt het bestemmingsplan vanaf 24
december 2020 digitaal inzien via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is eveneens digitaal in
te zien via www.twenterand.nl/
digitaalinzien.
Tijdelijke maatregel ter voorkoming van
verspreiding coronavirus | COVID-19
Eventuele stukken kunt u op aanvraag

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen

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.
Beroepsmogelijkheden
Van 25 december 2020 tot en met 5
februari 2012 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld
door:
• Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijze bij de gemeenteraad naar
voren hebben gebracht.
• Belanghebbenden die aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij
de gemeenteraad naar voren te
brengen.
Het beroep moet schriftelijk worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening
bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Naast Bisschopsweg 3
(HAM00 M 1202) bouwen van een
woning, ontvangen 10-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE595992020
- Twistweg 2
kappen van een Eik,
ontvangen 14-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE601342020
- Bussinck 8
vervangen van buitenkozijnen en
aanbrengen nieuwe gevelbeschieting,
ontvangen 15-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE603332020
Vriezenveen
- Spade 40
vergroten van een woning,
ontvangen 11-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE596032020
- Garvesingel 274
vergoten van een woning door het
plaatsen van een dakkapel,
ontvangen 12-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE596062020
- Garvesingel 284
vergroten van een woning door het
plaatsen van een dakkapel,
ontvangen 14-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE600552020
- Tegenover Wierdenseweg 25
kappen van 1 Es,
ontvangen 16-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE604732020
- Langs voetpad Herman Jansenpark
( VZV00 L 3507) kappen van 3 Elzen
(ontvangen 16-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE604832020)
- De Reiger 17a
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7670 AB Vriezenveen
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e info@twenterand.nl
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plaatsen van een dakopbouw op de
garage, ontvangen 16-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE604842020
- Hoek Schout Doddestraat
- Krijgerstraat
kappen van 28 bomen w.o. Berk, Els,
Esdoorn, Eik, Beuk
(ontvangen 16-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE604932020)
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.
Verlenging beslistermijn
Vriezenveen
- Kruisingastraat ongenummerd nabij
Lidl
kappen van 4 Elzen en 2 Eiken
(ontvangen 20-11-2020,
zaaknummer 1700ESUITE525132020)
Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen
beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/
of beroepschrift indienen.
Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
- Nabij gezondheidscentrum
Weemelanden, Prinsenweg		
tijdelijk plaatsen coronacabine
(verzonden 10-12-2020,
zaaknummer1 700ESUITE482012020)
- De Zilvermeeuw nabij 13 - 40
kappen van 3 Lindebomen
( verzonden 14-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE523852020)
Vroomshoop
- Nabij Het Punt, Oranjeplein		
tijdelijk plaatsen coronacabine
(verzonden 10-12-2020,
zaaknummer1 700ESUITE482012020)
- De Iepen
kappen van 4 Iepen en 1 Esdoorn
(verzonden 14-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE522702020)
- Tonnendijk 35
Kappen van 1 lindeboom
(verzonden 16-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE543122020)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Nabij Kulturhus De Klaampe,
Beeklaan
tijdelijk plaatsen coronacabine
(verzonden 10-12-2020,
zaaknummer1 700ESUITE482012020)
Rectificatie Vriezenveen
- Westeinde 204		
Bouwen van een woning
(verzonden 30-11-2020,
zaaknummer 1700ESUITE383602020)

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.

Bekendmakingen
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 Vriezenveen
- Oostermaatweg 8
slopen van een bestaande stal en het
vervangen door een jongveestal in
combinatie met een werktuigenberging
(zaaknummer 1700ESUITE209232020)
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 omgevingsvergunning 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 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

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.

Aanvraag aanwezigheidsvergunning: Vriezenveen
- Westeinde 577
aanwezigheidsvergunning 2
kansspelautomaten “Eetcafé Westeinde“
(ontvangen 14-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE598972020)
Vroomshoop
- Tonnendijk 29
aanwezigheidsvergunning 2
kansspelautomaten “t Tonnechie”
(ontvangen 09-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE589622020)
- Linderflier 20
aanwezigheidsvergunning
2 kansspelautomaten” Café de
Lindeflier” (ontvangen 14-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE599132020)

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.

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
- Wierdenseweg 118
verleggen/wijzigen van een dam
(verzonden 15-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE562212020)

Een standplaatsvergunning is
verleend voor: Vroomshoop
- Parkeerplaats De Koele
Innemen van een standplaats voor
de verkoop van doner kebab op de
dinsdagmiddag in de periode van
1 januari 2021 tot 1 januari 2022
( verzonden 16-12-2020,
zaaknummer 1700EUITE392432020)

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
Vriezenveen
- Paterswal 14
melden van het buiten gebruik stellen
en saneren van een ondergrondse
tankinstallatie
(1700ESUITE591862020,
ontvangen 19-11-2020)
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.

LEEGSTANDWET

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Borggrevestraat 25 en Veenstraat
32 tijdelijke verhuur van woonruimte in
voor de sloop bestemde woningen
(verzonden: 14-12-2020)

Burgerlijke stand
Geboren:
05-12-2020
06-12-2020
11-12-2020

Fien Gerdien, dv E Scholten en IMJ Steenwelle, Vriezenveen
Lukas Gert, zv GJ Loman en AJ Webbink, Vriezenveen
Sarah, dv A Schutte en G Willems, Vroomshoop

Overleden:
05-12-2020
06-12-2020
08-12-2020

G Haselhorst, 94 jaar, Den Ham
GJ Blekkenhorst, 48 jaar, Den Ham
AJ Price, 72 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.

