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Wijziging afvalinzameling tweede paasdag
Op tweede paasdag, maandag 5 april wordt in onze gemeente geen afval ingezameld. De containers worden op een andere 

dag geleegd: zaterdag 3 april. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede paasdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. 

Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. 

Meer informatie of vragen? 
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum. Telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. 

Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 

10.00 tot 15.00 uur. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op maandag 5 april gesloten.

 

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

5 t/m 10 april: FondsGehandicaptensport

Wijziging afvalinzameling tweede paasdag

Gemeentehuis gesloten 
Goede Vrijdag en tweede 
Paasdag

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.

 

Op 6 en 7 april staan de raadsdebatten van de 
gemeenteraad gepland. De raadsdebatten zijn in het 
gemeentehuis in Vriezenveen en beginnen om 19.30 
uur. Agendapunten die op 6 april niet voor 23.00 uur 
zijn afgerond, worden behandeld op 7 april 2021. 
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zijn 
de raadsdebatten zonder publiek.  

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

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

Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de stukken 

bekijken in het gemeentehuis. Als u als belanghebbende 

bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor van 

harte welkom. 

U kunt hiervoor tot uiterlijk 6 april 12.00 uur contact 

opnemen met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten 

kunt u ook volgen via  www.twenterand.nl/uitzending-

vergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de 
raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de 

raadsdebatten? Dan kunt u bellen met de griffie. 

Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen 

over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Raadsdebatten 6 en 7 april 2021 De luisterlijn heeft een nieuw 
telefoon nummer 088 – 0767 000

Wil je je hart luchten, je verhaal kwijt 

of gewoon even een praatje maken? 

Voor iedereen die behoefte heeft aan 

een vertrouwelijk gesprek, is er de 

Luisterlijn. Je kunt bellen, mailen of 

chatten. Anoniem, dag en nacht, alle 

dagen van de week, het hele jaar door. 

Bel 088 0767 000 of kijk op 

deluisterlijn.nl.

Op Goede Vrijdag 2 april en op tweede Paasdag 
maandag 5 april is het gemeentehuis gesloten 
voor publiek. 
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

31 maart 2021

Avondklok: blijf binnen 

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

Het is van 22.00 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 tot 21 april 4.30 uur.

4.30 uur22.00 uur

In een noodsituatie 

 
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 

 
 

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.   

Kolenmieten. In de verte zie je de top van 
de Willibrorduskerk - Monique Meijer

Burgerlijke stand 

Geboren:
15-03-2021  Sep Pieter, zv PN Bakhuis en EWH Vrielink, Vriezenveen

17-03-2021  Hendrika Albertine, dv H Wessels en GG Jansen, Vriezenveen

Overleden: 
18-03-2021  J Disberg-Jansen, 94 jaar, Den Ham

13-03-2021  G Wind, 84 jaar, Vriezenveen

13-03-2021  G Zandbergen-Kok, 70 jaar, Vriezenveen

18-03-2021  EP Roelofs-Koster, 74 jaar, Vroomshoop

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! 

MilieustraatMilieustraat 
Goede 
Vrijdag 
2 april 

gesloten

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied, herziening 2005 PH 
Ommerweg 70’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 1 april 2021 zes weken 

het volgende ontwerpbestemmings-

plan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied, herziening 2005 PH 

Ommerweg 70’.

De planherziening heeft ten doel om 

een recreatiewoning en vier 

boederijkamers mogelijk te maken. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202012BPBGPH-ON01.

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 van 

1 april 2021 op afspraak 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)840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Bossinkkamp 4  

Nieuw te bouwen woning, 

ontvangen, 12-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163612021

Vriezenveen
- Westeinde 535  

Verplaatsen van een antennemast, 

ontvangen, 12-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE157822021

- Oosteinde 262  

Herbouw woning en schuur, 

ontvangen, 08-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE161672021

- Westeinde 278  

Realiseren van een extra slaapkamer 

op de 1e verdieping, 

ontvangen, 13-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE164412021

- Verzetstraat 104b 

Bouwen van een kelder onder een 

bijgebouw , ontvangen, 16-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE167082021

- De Roodstaart 8 

Realiseren tuinhuis, 

ontvangen, 18-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE170092021

- Kruisingastraat 6 

Herbouw bestaande woning, 

ontvangen, 18-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE173682021

Vroomshoop
- Hammerdijk 18  

Kappen van1 dode boom, 

ontvangen, 17-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE167112021

- Hammerweg 75  

Aanleg kabouterroute, 

ontvangen, 11-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE162682021

- Margrietstraat 3  

Realiseren van een opbouw aan de 

achterzijde van de woning, 

ontvangen, 10-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163562021

- Tonnendijk 100  

Renoveren van de buitenkant van een 

woning , ontvangen, 18-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE168952021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Twistveenweg 10 Voetbalkooi 

(7x7) , ontvangen, 12-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163742021

- Asterstraat 26  

Realiseren van een aanbouw 

achter en naast de bestaande woning, 

ontvangen, 13-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163772021

- Naast Garstakkers 2 (VZV00 P 343) 

bouwen van een bedijvenverzamel-

gebouw en opslagruimten, 

ontvangen, 19-3-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE174072021

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
- Wierdenseweg 41  

het verbouwen van een woonhuis 

en bijgebouw,

uiterlijke besluitdatum, 13-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE569362020

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Boerweg 40  

het vernieuwen van de kap van een 

woning ,verzonden, 24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE35412021

Vriezenveen
- De Zuivering naast nr. 20, K 1741 

en 1745 aanleggen van graskeien , 

verzonden, 24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE69062021

- Almeloseweg 19 

Het uitbreiden van een woning , 

verzonden 18-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE30732021

- Westeinde 606  

Kappen van 1 berk en 1 es , 

verzonden 22-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE136992021

Vroomshoop
- De Sluis 27  

verzoek om te mogen wonen en 

werken op deze locatie , 

verzonden 25-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE84362021

- Wilgenhoek 13  

het bouwen van een overkapping in de 

achtertuin , verzonden 24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE65302021

- Hammerweg 1a             

Kappen van 4 naaldbomen, 

verzonden 22-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE139482021

- Tonnendijk 113 7681BL 

Vroomshoop  
kappen van 3 Amerikaanse eiken, 

2 Berken en 1 Kastanje , 

verzonden 24-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE146512021

APV

Melding uitweg:
Vroomshoop
- Hammerdijk 17   

verbreden van een uitweg 

( binnengekomen 17-03-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE156662021)
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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

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.


