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Vervoer Regiotaxi Twente 
tijdens Pasen
Op zondag 4 april en maandag 5 april is het Pasen. 
In dit bericht leest u over de vervoersmogelijkheden tijdens de Paasdagen. 

Omdat Corona nog steeds heerst, is de regiotaxi tijdens de paasdagen alleen 

bedoeld voor noodzakelijke reizen. 

Wilt u reizen? Dan gelden de volgende RIVM-richtlijnen:
• Volg de basisregels die voor iedereen gelden. 

 U wast bijvoorbeeld voor en na de reis uw handen.

• Houd 1,5 meter afstand

• Draag een medisch mondkapje tijdens de reis

BEPERKT AANTAL ZITPLAATSEN
Door het landelijke corona protocol mogen er minder reizigers in een voertuig:

o Personenauto: 1 persoon

o Taxibusje: 2 of 3 personen (afhankelijk van het model)

o Rolstoelbus: 4 personen 

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN MET PASEN 
• Door bovenstaande maatregel is ook op 1e en 2de 

 Paasdag een maximumaantal reizigers per uur mogelijk. 

• Rit reserveren: u kunt uw ritten voor 1e en 2e Paasdag uiterlijk   

 op 31 maart 2021 reserveren. 

• Bij uw reservering kan blijken dat het maximumaantal reizigers is bereikt en u  

 op een ander tijdstip kunt reizen dan u had gewild of niet meer met de  

 Regiotaxi kunt reizen. We hopen op uw begrip hiervoor.

• Rit wijzigen of afmelden: u kunt uw gereserveerde ritten voor de Paasdagen  

 wijzigen tot 31 maart 2021. Ritten afmelden kan wel tot uiterlijk één uur voor  

 de afgesproken ophaaltijd.

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.

Geen vaste wekelijkse ritten tijdens de Paasdagen 

Op 1e Paasdag vervallen alle vaste wekelijkse ritten. Wilt u uw vaste rit op  

2e Paasdag wél door laten gaan? Geef dit dan uiterlijk op 31 maart 2021  

door aan de Regiotaxi Twente via telefoon 0900 – 1814.

Wij wensen u fijne Paasdagen! 
 

Telefonisch spreekuur voor 
vragen over het OV dagelijks 
bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? 

Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. 

OV-ambassadeurs geven er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV. 

Wanneer:  maandag tot en met vrijdag      Hoe laat:  10.00 tot 12.00 uur

Wanneer:  dinsdag en donderdag  Hoe laat:  13.30 tot 15.00 uur

Wanneer:  maandag en woensdag  Hoe laat:  18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

29 maart t/m 
3 april: ZOA

Openingstijden 
Wo, vr en za van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 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

Milieustraat 
Goede 
Vrijdag 
2 april 

gesloten

Mooi 
Twenterand

Elke week een foto die gemaakt is in 

onze gemeente. Hebt u een mooie 

foto voor deze rubriek? 

Mail die naar 

communicatie@twenterand.nl.   

Ondergaande zon Veenschapsweg - Gesien Olthof

Burgerlijke stand 

Geboren:
05-03-2021  Saar Miny Sjaan, dv E Niks en CJSM Bramer, Vriezenveen

06-03-2021  Daniël, zv AS Pothof en AJ de Raaf, Vroomshoop

10-03-2021  Fien Julia, dv MA Vos en GJ Schipper, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden: 
08-03-2021  GJ Schutmaat-Huiskes, 71 jaar, Den Ham

07-03-2021  E Kuilder-Klinkien, 90 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
08-03-2021  J Torny, 40 jaar, Vriezenveen en SID Meijer, 49 jaar, Vriezenveen

Telefonisch spreekuur voor vragen over het 
OV dagelijks bereikbaar

Vrijwilligers bedankt!
Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

geleverd bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen 

2021. Rond de 80% van alle kiezers in de gemeente 

Twenterand heeft van het stemrecht gebruikgemaakt. 

Het was een bijzondere verkiezing in een bijzondere tijd. 

Hartelijk dank voor uw inzet!
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BekendmakingenVERKEERSMAATREGELEN 
 

Wegafsluitingen: Willem Alexander-

plein en omgeving Vroomshoop 

Op woensdag 24 maart 2021 

beginnen we met het eerste werkvak 

van de weg- en rioolwerkzaamheden 

in de omgeving van het Willem 

Alexanderplein in Vroomshoop. Vanaf 

’s ochtends 7.00 uur wordt de Johan 

Frisostraat vanaf de Julianastraat tot 

het Plantsoen afgesloten voor al het 

verkeer. Ook voor fietsers. Aannemer 

Lansink uit  Saasveld voert de 

werkzaamheden uit. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden in de wijk rondom 

het Willem Alexanderplein worden in 

gedeelten en per straat(deel) 

uitgevoerd. De overlast per straat(deel) 

beperkt zich daarom tot een korte 

periode. We verwachten klaar te zijn 

met alle werkzaamheden medio 

september 2021. Wel zijn we bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden 

afhankelijk van het weer. Het kan 

daarom langer duren dan is 

aangegeven. 

 

Wilt u meer informatie of hebt u 
vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.twenterand.nl/werkenaandeweg. 

Als u vragen hebt, kunt u bellen met 

de heer W. Prins. Telefoon (0546) 840 

840. Een e-mail sturen kan ook: 

w.prins@twenterand.nl

Afbeelding Willem Alexanderplein

Wegafsluitingen: Gedeelte 

Julianastraat en Flierdijk Vroomshoop 

Vanaf maandag 29 maart 2021 wordt 

asfalt gedraaid op de Flierdijk en het 

gedeelte Julianastraat vanaf het 

Linderveld tot aan de Witte de 

Withstraat. Hiervoor wordt de weg 

afgesloten voor alle verkeer. De 

kruising President Kennedystraat/

Churchillstraat wordt ook afgesloten. 

Er wordt een omleidingsroute 

ingesteld.

Hoe lang duren de 
werkzaamheden?
De verwachting is dat de weg na 

1 april 2021 weer geheel open is. 

Wel zijn we bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden afhankelijk van het 

weer. Het kan daarom langer duren 

dan is aangegeven. 

 

Wilt u meer informatie of hebt u 
vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.twenterand.nl/werkenaandeweg. 

Als u vragen hebt, kunt u bellen met 

de heer W. Prins. Telefoon (0546) 840 

840. Een e-mail sturen kan ook: 

w.prins@twenterand.nl

Werkzaamheden: brug Paterswal ter 

hoogte van Geesters Stroomkanaal 

Van maandag 29 maart tot en met 

vrijdag 20 april 2021 vinden 

werkzaamheden plaats aan de brug 

Paterswal over het Geesters 

Stroomkanaal. Tijdens de werkzaam-

heden is er een wegversmalling. 

Het doorgaand rijverkeer kan hiervan 

hinder ondervinden, maar kan er wel 

langs. We zijn bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden afhankelijk van het 

weer. Het kan daarom langer duren 

dan is aangegeven. 

Als u vragen hebt, kunt bellen met de 

heer M. Deijk. Telefoon (0546) 

840840. Een e-mail sturen kan ook: 

m.deijk@twenterand.nl.

De herstelwerkzaamheden worden 

uitgevoerd door de: Fa. Platenkamp in 

opdracht van gemeente Twenterand. 

Afbeelding Brug Paterswal

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Actualisatie Vroomshoop 
Woongebied PH Wilhelminastraat 
2-4’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 25 maart 2021 zes weken 

het volgende ontwerpbestemmings-

plan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Actualisatie Vroomshoop Woongebied 

PH Wilhelminastraat 2-4’.

De planherziening heeft ten doel om 

een discrepantie in de analoge en 

digitale verbeelding te herstellen. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM

RO.1700.202105BPVHPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 

digitaal inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 

ontwerpplan is eveneens digitaal in te 

zien via www.twenterand.nl/

digitaalinzien. Het plan is vanaf 

25 maart 2021 in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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.

Tijdens de bovengenoemde termijn 

kan een ieder mondeling of schriftelijk 

een zienswijze naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen moeten 

worden gericht aan de gemeenteraad, 

Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN 

en dienen voor het einde van de 

termijn te worden ingediend, dan wel 

ter post te zijn bezorgd. Mondelinge 

zienswijzen kunt u binnen de 

genoemde periode indienen, nadat u 

daarvoor een afspraak heeft gemaakt 

met één van de medewerkers van de 

afdeling beleid via het algemene 

telefoonnummer 0546-840840

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Westerhaar-Vriezenveensewijk 
2015 PH Kruidenwijk Noord’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 9 maart 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Westerhaar-Vriezenveensewijk 

2015 PH Kruidenwijk Noord’. 

De planherziening heeft ten doel om 

het aantal woningen in de verschillen-

de deelgebieden in het Noordelijk deel 

van het plan Kruidenwijk aan te 

passen. Het plangebied ligt tussen de 

Hoofdweg en de Schuineweg in 

Westerhaar-Vriezenveensewijk. In 

totaal kan één extra woning worden 

gebouwd. Het identificatienummer van 

het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202028BPWHPH-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 25 maart in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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 26 maart 2021 tot en met 6 mei 

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 beroepster-

mijn. 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 
‘Westerhaar-Vriezenveensewijk 
2015 PH Beeklaan kavel c’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 9 maart 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Westerhaar-Vriezenveensewijk 

2015 PH Beeklaan kavel c’

Het bestemmingsplan biedt de 

mogelijkheid om op het braakliggende 

stuk grond tussen de Beeklaan en de 

Oranjestraat in Westerhaar-

Vriezenveensewijk 6 grondgebonden 

woningen en een kantoorgebouw te 

bouwen. Deze ontwikkeling komt in 

de plaats van de 22 geplande 

appartementen op deze locatie. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202024BPWHPH-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 25 maart in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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 26 maart 2021 tot en met 6 mei 

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 beroepster-

mijn. 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 Nijlaar 4 - 6 

(HAM00 M 1479 ged.) bouwen van 

een bedrijfsverzamelgebouw, 

ontvangen 5-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE155312021

Vriezenveen
- Westeinde 632 

beoordelen van energielabelplicht, 

ontvangen 4-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE155222021

Vroomshoop
- Zwolsekanaal 2  

Kappen van 2 bomen, 

ontvangen 9-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE162542021

- Tonnendijk 164 

kappen van 6 eiken, 

ontvangen 8-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE158902021

- Tonnendijk 164 

plaatsen van een woonunit ten 

behoeve van zelfstandigheidstraining, 

ontvangen 8-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE159182021

- Stobbelaan 

( langs rijbaan en voetpad) 

kappen van 5 linden, ontvangen 

12-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163492021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Oranjestraat (tegenover nr 61-63) 

Kappen van 1 eik, 

ontvangen 9-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE162312021

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
- Nabij Rohorst 2  

kappen van 1 beuk, 

verzonden 15-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE70352021

- Marleseweg 18  

kappen van 1 eik, 

ontvangen 16-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE69972021

- Nabij Kerkallee 1  

kappen van 1 eik, 

verzonden 17-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE70152021

- Daarleseweg tussen 8 en 10  

het bouwen van een woning 

(verzonden 17-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE362021)

Vroomshoop
- Kolenmieten 27  

verbouwen en uitbreiden van een 

woning en schuur 

(verzonden 17 -03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE55622021

Maatwerkvoorschriften
Vriezenveen
- Kanaalweg Noord 65 opleggen van 

maatwerkvoorschriften die betrekking 

hebben op de wijze van opslag van 

schroot (verzonden 15-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163302021)

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. 

24-03-2021

Afbeelding Julianastraat kaartje
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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

APV

Melding uitweg:
Vriezenveen
- Garvesingel 73  

Wijzigen van een uitweg, 

ontvangen 11-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE156612021

Vroomshoop
- Hammerweg 12  

Wijzigen van een uitweg, 

ontvangen 14-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE159572021

 

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:
Den Ham
- Naast Zomerweg 32 

(sectie M, nr. 1506) 

Aanleggen van een dam/duiker 

(verzonden 16-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE64672021)

- Naast Zomerweg 32 

(sectie M, nr. 1507)  

Aanleggen van een dam/duiker 

(verzonden 16-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE64702021)

 

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. 


