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Brandweer Twente zoekt nieuwe vrijwilligers

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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Mooi Twenterand

Prachtig winterlandschap Zandstuvebos - Annie Ribberink  

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie foto voor deze rubriek? 

Mail die naar communicatie@twenterand.nl.   

BekendmakingenBestemmings-
plannen

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Linderweg 11’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 2 februari 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten: 

-  ‘Buitengebied Twenterand PH 

Linderweg 11’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om een paardenfokkerij met 

paardenbak mogelijk te maken. 

Het identifi catienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.201914BPBGPH.vas1.

Ter inzage legging
U kunt het bestemmingsplan digitaal 

inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 

is eveneens digitaal in te zien via 

www.twenterand.nl/digitaalinzien.

Het plan is vanaf 11 februari 2021 op 

afspraak in te zien.

Tijdelijke maatregel ter 
voorkoming van verspreiding 
coronavirus 
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 

specifi eke verzoek kunnen behande-

len. Het is op dit moment niet 

mogelijk om de stukken op het 

gemeentehuis in te zien.

Beroepsmogelijkheden
Van 12 februari 2021 tot en met 

26 maart 2021 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.

-  Belanghebbenden die het niet eens 

zijn met de door de raad 

aangebrachte wijzigingen.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Lockdown verlengd  
De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten 

zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

2 februari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
vanaf 8 februari open.

Buitenschoolse opvang dicht.
Noodopvang voor kinderen van ouders
met cruciale beroepen en kinderen in
een kwetsbare positie.

Onderwijs op afstand voor vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. 
Onder andere examens, praktijklessen
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok.

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland in de periode
t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen en
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht,
bestellen bij restaurants mogelijk
en evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Afhalen van bestellingen vanaf 10
februari mogelijk.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

.

Brandweer Twente zoekt nieuwe 
vrijwilligers
De sirene gaat. Klinkt als… Brandweer Twente! Ben jij ON FIRE? Brandweer Twente zoekt voor 18 

kazernes collega’s die zich willen inzetten voor een veilig Twente. Kijk op www.werkenbijbrandweert-

wente.nl en word ook vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland! Solliciteren kan tot en met 

maandag 1 maart. Op zaterdag 13 februari organiseert Brandweer Twente een online informatie-

bijeenkomst waarvoor je je via de site kunt opgeven.  
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Het beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak 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.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 
488 en 516’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 2 februari 2021  

het volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

-  ‘Vriezenveen Lintbebouwing en 

Centrumgebied PH Westeinde 488 

en 516’. 

De initiatiefnemer en tevens eigenaar 

van het perceel Westeinde 516 te 

Vriezenveen is voornemens een 

nieuwe woning te realiseren op een 

locatie aan de Meester Kunstweg, 

achter Westeinde 516 te Vriezenveen. 

Ter plaatse zal een bestaande 

voormalige agrarische schuur

plaatsmaken voor een nieuwe woning. 

Voorwaarde om medewerking te 

verlenen was dat de agrarische 

bestemming van het voormalig 

agrarisch bedrijf aan het Westeinde 

488 werd opgeheven. Deze 

bestemming is nu naar een 

bedrijfsbestemming. Het identificatie-

nummer van het bestemmingsplan is 

NL.IMRO.1700.201910BPVZ-

PH-vas1.

Ter inzage legging
U kunt het bestemmingsplan digitaal 

inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan  

is eveneens digitaal in te zien via 

www.twenterand.nl/digitaalinzien.  

Het plan is vanaf 11 februari 2021in 

te zien.

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

Beroepsmogelijkheden
Van 12 februari 2021 tot en met  

26 maart 2021 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 bestuurs-

rechtspraak 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. 

 Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitengebied herziening 2005 PH 
Kloosterstraat 27’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 2 februari 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘ Buitengebied herziening 2005 PH 

Kloosterstraat 27’

De planherziening heeft ten doel om 

de bestemming ‘Detailhandel’ met 

aanduiding ‘Tuincentrum’ op het 

perceel Kloosterstraat 27 te Sibculo 

om te zetten naar een woonbestem-

ming. Hiermee kan de bestaande 

bedrijfswoning worden gebruikt ten 

behoeve van normale bewoning.  

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202011BPBGPH-vas1.

Ter inzage legging
U kunt het bestemmingsplan 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 

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 12 februari 2021 tot en met  

26 maart 2021 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 bestuurs-

rechtspraak 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.

Omgevings- 
vergunningen

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
-  Oude Hoevenweg 32 kappen van 1 

haagbeuk, ontvangen 28-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE55672021

-  Schottenweg - Veeneindeweg 

(ertussen) -VZV00 G 82- in 

Vriezenveen (Watergang 8-6) 

kappen van 1 eik, ontvangen 

01-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE58952021

-  Oosteinde 373 uitbreiden kantoor, 

ontvangen 29-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE60802021

Vroomshoop
-  De Kievit 13 plaatsen van 2 

dakkappellen, ontvangen op 

28-01-2021, zaaknummer 

1700ESUITE55332021

-  Kolenmieten 27 verbouwen en 

uitbreiden van een woning en 

schuur, ontvangen op 29-01-2021, 

zaaknummer   

1700ESUITE55622021

-   Linderflier 55 uitbreiden  

bedrijfspand, ontvangen  

01-02-2021, zaaknummer  

1700ESUITE59262021

-  Twistveenweg 13 realisatie tijdelijke 

demontabele vervroegingstunnel, 

ontvangen 29-01-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE60532021

-  Hoofdstraat 17 realiseren van een 

aanbouw aan de achterzijde van de 

woning, ontvangen 03-02-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE64992021

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
Den Ham
-  Daarleseweg 34 b kappen van een 

eik ( verzonden 02-02-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE13762021)

-  Rutershoek ong. kavel 12  

bouwen van een woning (verzonden 

02-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE609772020)

-  Bisschopsweg ong. naast nr 3 

bouwen van een woning (verzonden 

02-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE595992020

Vriezenveen
-  Hammerweg 146a kappen van een 

Kastanjeboom (verzonden 

01-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE5472021)

-  Oosterweilanden kavel 2   

bouwen van een bedrijfshal 

(verzonden 01-02-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE482842020)

-  Almeloseweg 63 verbouwen en 

uitbreiden woning (verzonden 

03-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE615852020

Vroomshoop
-  Hammerweg 51 realiseren 

aanbouw aan woning (verzonden 

29 januari 2021, zaaknummer 

1700ESUITE612832020)

-  Amaliaplein 10 vervangen van 

handelsreclame (verzonden 

01-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE612882020) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk

-  Hoofdweg 135 herbouw van een 

bijgebouw (verzonden 02-02-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE617282020)

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:
Westerhaar-Vriezenveensewijk

-  Beeklaan (parkeerplaats) 

- VZV00B8187 standplaats voor 

verkoop oliebollen op 30 en  

31 december 2021, ontvangen 

30-1-2021, zaaknummer 

1700ESUITE56092021

Melding uitweg:
Den Ham
-  Roggestraat 23 wijzigen van een 

oprit, ontvangen 29-1-2021,  

zaaknummer / 

1700ESUITE56682021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
-  Rozenstraat 26 aanleggen van een 

oprit, ontvangen 02-02-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE58802021

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter  
voorkoming van verspreiding 
coronavirus 
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.

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

Burgerlijke stand 

Geboren:
22-01-2021   Milan Bennie Wiechert, zoon van P.W. Hof en F.B. Snippe, 

Vroomshoop

Overleden: 
20-01-2021  J.W.M. Achterhoek, 58 jaar, Den Ham

27-01-2021  A. Pas-Roddenhof, 90 jaar, Den Ham 

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093 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


