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Let op: voor kinderen t/m 12  gelden andere regels 
voor testen en quaranataine. Kijk voor meer info op 
rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

•    Je hebt geen corona.  
•    Als je op de 5e dag of later 

bent getest, mag je weer 
naar buiten.    

•    Liet je je eerder testen, dan 
moet je nog een keer testen 
op de 5e dag om naar 
buiten te kunnen (als de 
testuitslag negatief is). 

•    Vermijd uit voorzorg 
contact met kwetsbare 
mensen t/m de 10e dag. 

JA NEE 

NEE 

NEE 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/quarantaine 

of bel 0800-1351 

5 januari 2021

Wanneer testen en in quarantaine? 
Voor iedereen vanaf 13 jaar

NEE 

Kom je terug uit buitenlands risicogebied? 

* Klachten die passen bij corona zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping).

Heb je klachten die passen 
bij corona?*

Heeft iemand bij jou in 
huis naast milde 
klachten ook koorts of 
benauwdheid? 

Is het een klein kind (t/m groep 2 
basisschool) dat geen contact heeft 
gehad met iemand met corona? 

Je hoeft niet thuis te 
blijven en je hoeft ook 
niet getest te worden. 

• Je hebt geen corona.  
• Je mag weer naar 

buiten als je gezond -
heid dat toelaat.  

Is de uitslag positief?

Blijf thuis en laat je zo snel 
mogelijk testen. Huisgenoten 
blijven ook thuis als je naast 
milde klachten ook last hebt 
van koorts of benauwdheid. 

•    Je hebt corona.  
•    De GGD vertelt wat je moet 

doen.  
•    Ga thuis in isolatie.  
•    Je huisgenoten moeten in 

quarantaine.  

NEE JA JA NEE 

Heb je klachten die passen bij corona?*

Heb je een huisgenoot met corona of heb je 
nauw contact gehad met iemand met corona?  
Of kreeg je een melding van de CoronaMelder app? 

Testen op corona? 
rijksoverheid.nl/coronatest 

of bel 0800-1202 

•    Ga tot 10 dagen na het 
laatste risicovolle contact in 
quarantaine. 

•    Je kunt je op de 5e dag van je 
quarantaine laten testen als 
je een instructie krijgt van de 
GGD of de CoronaMelder 
app. 

•    Is de uitslag negatief? Dan 
mag je weer naar buiten. 
Vermijd uit voorzorg contact 
met kwetsbare mensen t/m 
de 10e dag. 

•    Krijg je klachten?* Blijf thuis 
en laat je zo snel mogelijk 
(opnieuw) testen. 

•    Ga 10 dagen in quarantaine.  
•    Krijgt je klachten? laat je dan 

z.s.m. testen.  
•    Let op: Ook als de test 

negatief is maak je de 
quarantaineduur af want je 
kunt nog corona ontwikkelen 

Blijf thuis en laat je testen! 
LET OP: Heb je naast  milde 
klachten ook last van koorts of 
benauwdheid? Dan  blijven 
ook jouw huisgenoten thuis 
tot je de testuitslag hebt. 
 

•    Blijft thuis totdat je 
huisgenoot de 
testuitslag heeft.  

•    Krijg je klachten?* Laat 
je dan zo snel mogelijk 
testen. 

JA 

JA 

JA 

NEE 

Is de uitslag positief?JA NEE 

JA
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Openingstijden
Wo, vr en za van 9.00 tot 12.00 
uur en van13.00 tot 16.00 uur. 

t Milieustraat (0546) 840 860 
(bereikbaar van dinsdag tot en 
met zaterdag van 09.00-12.00 
en van 13.00-16.00 uur). 

De Milieustraat zit aan de 
Aziëlaan 14 in 
Vroomshoop-Oost.  

Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat Mooi Twenterand

zonsopkomst Engbertsdijksvenen januari 2021 - Josephine Lammers

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie

foto voor deze rubriek? Mail die naar communicatie@twenterand.nl.   

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

Bij een calamiteit 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo. 

 
 

Raadsvergadering 
2 februari 2021
Op dinsdag 2 februari 2021 vergadert de gemeenteraad in 

het gemeentehuis in Vriezenveen. De vergadering begint om 

19.30 uur. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is 

geen publiek toegestaan. De bijeenkomsten kunt u bekijken 

via Delta TV of de website van de gemeente.

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende stukken staan op 

www.twenterand.nl. U vindt ze via Bestuur & Organisatie - 

Gemeenteraad - Vergaderingen. 

Ook kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis. 

Wilt u als belanghebbende bij het onderwerp 

‘Vaststellen partiële herziening Oosterweilanden 7’ 

inspreken? Neem dan contact op met de griffie via 

griffie@twenterand.nl. Dit kan tot uiterlijk maandag 

1 februari 12.00 uur.   

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit op 

www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Voor mee informatie over de gemeenteraad kunt u 

bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. 

Kijk op groenblauwtwente.nl wat je kan doen

Huidige locatie:
Voormalige kinderopvang/muziekschool 

Geerdijk 87

7686 AA  Geerdijk

Nieuwe locatie:
Kinderopvang de Buitenboel

Geerdijk 36B

7683SR Den Ham

Telefonisch 
spreekuur 
voor vragen 
over het OV
Bent u 55+ en heeft u vragen over 

reizen met het OV? Maak dan 

gebruik van het telefonisch 

spreekuur. OV-ambassadeurs geven 

antwoord op uw vragen over het 

gebruik van het OV. 

Wanneer: dagelijks van dinsdag 

tot en met vrijdag

Hoe laat: 10.00-12.00 uur

Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De OV-ambassadeurs helpen u 

graag op weg!

Luiercontainers in Geerdijk verplaatst
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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. 

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

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Rotonde Grotestraat, Smitstraat 

en Marleseweg, herplaatsen van 

lichtmastreclame, 

ontvangen 15-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE26882021

- Smitstraat        

verplaatsen lichtmastreclame van 

lichmast nr. 14 Ommerweg naar 

lichtmast nr. 10 Smitstraat  

(vlak bij rotonde ter hoogte van - 

HAM00 M 1508 -) 

ontvangen 15-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE27442021

- Boerweg 40  vernieuwen kap 

van een woning, ontvangen op 

20-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE35412021

- Flierdijk 3-rw25  bouwen van een 

schuurtje, ontvangen 20-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE35892021

Vriezenveen
- Linthorstlaan 33 

realiseren van een serre aan de 

achterkant van de woning, 

ontvangen 13-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE25922021

- De Lepelaar 23 

kappen van een kastanjeboom, 

ontvangen 15-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE27482021

- Oosteinde 219 

kappen van een eik, 

ontvangen 16-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE27742021

- Oosteinde 217 

kappen van een eik, 

ontvangen 16-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE29912021

- Almeloseweg 19  

uitbreiden van een woning, 

ontvangen 18-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE30732021

Vroomshoop
- Zwolsekanaal 2 

uitbreiden van een woning aan de 

voorzijde en het vervangen van kozijnen, 

ontvangen 14-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE26362021

- Derde Blokweg 11     

 kappen van 6 dode sparren 

(ontvangen 14-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE26822021)

- Esdoornlaan 49 

plaatsen van een dakkapel, 

ontvangen 16-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE29482021

- Tweede Blokweg 7a bouwen van 

een loods, ontvangen 17-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE30092021

Geerdijk
- Schoolstraat 80 

kappen van 8 essen, 

ontvangen 18-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE30622021

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 
Den Ham
- Ommerweg 14   

bouwen van een woning met een 

bijgebouw (verzonden 20-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE509272020

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Twistweg 2 Kappen van 1 eik 

( verzonden 18-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE601342020)

- Rutershoek kavel 15  

bouwen van een woning 

(verzonden 19-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE526342020)

- Bossinkkamp 3a  

vervangen van schuur door een nieuw 

te bouwen schuur 

(verzonden 19-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE589182020)

Vriezenveen
- Spade 40    

vergroten van een woning 

(verzonden 14-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE596032020)

- De Reiger 17a  

plaatsen dakopbouw op de garage 

(verzonden 15-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE604842020)

- Hammerweg 81    

geschikt maken van een woning voor 

inwoning en het verzoek om een extra 

huisnummer (verzonden 15-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE487322020)

- Krijgerstraat 7  

plaatsen van 2 vlaggenmasten 

(verzonden 18-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE509982020)

- Westeinde 400  

wijzigen van een bedrijfswoning naar 

appartement (verzonden 21-01-2021 

zaaknummer 1700ESUITE609792020)

- Linderflier 24 

plaatsen van 2 vlaggenmasten 

(verzonden 18-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE569562020)

- Vierzonenweg 10 

verbouwen van een woning 

(verzonden 20-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE497472020)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Vinkenweg 36   

kappen van een eik 

verzonden 18-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE612802020)

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
- De Brink (start en finish)             

“Palmpasenoptocht Den Ham” 

op 27-03-2021 van 15.00-16.00 uur 

(ontvangen 17-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE27182021)

Melding uitweg:
Vriezenveen
- Melding nieuw aan te leggen oprit,  

De Watergang 3 en 3a 

(ter hoogte van Oosterweilandweg) 

(ontvangen 16-01-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE26942021

Vroomshoop
- Nieuw aan te leggen oprit, 

Linderflier 13  

(ontvangen 15-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE26522021)

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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vroomshoop
- Burgemeester Koetjestraat 2 

melden van het in werking hebben van 

een multifunctioneel gebouw

 

(1700ESUITE612452020, 

ontvangen 22-10-2020)

Besluit lozingen buiten 
inrichtingen
Den Ham
- Ommerweg 14 

aanleggen van een gesloten 

bodemenergiesysteem 

(1700ESUITE591932020, 

ontvangen 10-12-2020)

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:
- Oranjestraat 61 

tijdelijke verhuur van woonruimte in 

een voor de sloop bestemde woning 

(ontvangen: 14-1-2021)

   

Burgerlijke stand 

Geboren:
10-01-2021  Dirk-Jan Bas Jachin, zv M van Gameren en DT Euser, Vriezenveen

Overleden: 
10-01-2021  Z Kok-Kroese, 86 jaar, Den Ham 

11-01-2021  JHA Wonink, 77 jaar, Den Ham

12-01-2021  G Sluijer-Minkjan, 90 jaar, Den Ham 

05-01-2021  AH Ruhof, 87 jaar, Vriezenveen

07-01-2021  HJ Pot-Winkel, 84 jaar, Vriezenveen

08-01-2021  J Smelt, 87 jaar, Vriezenveen

09-01-2021  L Veenstra, 83 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
15-01-2021  E Kremers, 77 jaar, Veendam en G Ruiter, 77 jaar, Vroomshoop

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 1 t/m 6 februari: 
Hersenstichting

Collecte


