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Vorig jaar is in de eerste week van september rotonde 
‘het Midden’ in Vriezenveen voorzien van een nieuwe 
deklaag. Helaas vertoonde de deklaag al voor de winter 
de eerste tekenen van schade. Deze schade is na de 
winterperiode erger geworden waardoor deze hersteld 
moet worden. Om de overlast tot een minimum te 
beperken worden de werkzaamheden op één dag 
uitgevoerd.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Op dinsdag 27 april (Koningsdag) tussen 6.00 en 18.00 uur 

worden de werkzaamheden uitgevoerd. De rotonde wordt in 

zijn geheel afgesloten voor al het verkeer; ook voor fietsers. 

Op de kruising Koningsweg – Bouwmeesterstraat en het 

Oosteinde bij de afrit N36 en de Almeloseweg – Willem 

Alexanderstraat worden verkeersregelaars ingezet. Dit om 

het verkeer in de goede richting en banen te leiden. 

Wat wordt precies afgesloten: 
• Het Oosteinde tussen Barend Lemanstraat en de rotonde. 

• Bouwmeesterstraat tussen Koningsweg en de rotonde.

• Almeloseweg tussen Willem Alexanderstraat en de 

rotonde.

Overlast
Op de dag dat er gewerkt wordt aan de rotonde, zal er 

(geluid) overlast zijn. De werkzaamheden zijn weersafhanke-

lijk. Het is dus mogelijk dat er langer gewerkt wordt dan 

vooraf is gepland. We vragen hiervoor uw begrip. 

Bus verbinding lijn 81
Lijn 81 wordt op de dag dat er gewerkt wordt aan de rotonde 

tussen 6.00 en 18.00 uur omgeleid via Krijgerstraat en de 

Koningsweg en vice versa.   

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 of een 

e-mail sturen naar:

• De heer A. Veldhuis van de firma Abbink Boekelo.  

 Telefoon: 06 - 8273 4057. 

 E-mail: arjanveldhuis@abbinkboekelo.nl. 

• De heer P. Linthorst van de gemeente Twenterand.  

 Telefoon:  (0546) 840 840. 

 E-mail: p.linthorst@twenterand.nl.

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.   

Deze zwartkop nuttigt de latste sierapeltjes voordat de bloesem 
losbarst! Voortuin Dreef Vroomshoop - Ineke de Leeuw

Wijziging afvalinzameling Koningsdag

Koningsdag 27 april 
gemeentehuis gesloten 
Op Koningsdag, dinsdag 27 april is het gemeentehuis gesloten. 

Openingstijden of informatie over het maken van een afspraak 

vindt u op www.twenterand.nl. 

Op Koningsdag, dinsdag 27 april, 
wordt in onze gemeente geen afval 
ingezameld. Dit wordt verplaatst 
naar zaterdag 1 mei. 

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. 

ROVA-Klantcontactcentrum
Voor vragen kunt u contact opnemen 

met het ROVA-Klantcontactcentrum. 

Telefoon (038) 427 37 77 of 

www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klant-

contactcentrum is bereikbaar op 

werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 

20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 

tot 15.00 uur. Op dinsdag 27 april is 

het ROVA-Klantcontactcentrum 

gesloten. 

Wijziging afvalinzameling Koningsdag

Nieuwe inzameldagen voor gft
In april: gft wordt één keer per 4 weken opgehaald

Van mei t/m november: 
gft wordt één keer per 2 weken opgehaald

Actuele informatie leest u op www.rova.nl 

of via deROVA-app.

Hebt u vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het ROVA-Klant-

contactcentrum. Telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/

contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen 

bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 

10.00 tot 15.00 uur.

Werkzaamheden rotonde ‘het Midden’ 
in Vriezenveen, 27 april 2021

Werk jij bij ons 

deze zomer? 

Wij zoeken een gastvrije zwembadmedewerker
voor ‘Aquapark de Zandstuve’ in Vroomshoop

Ben jij een klantgerichte sportieve aanpakker en nog beschikbaar voor 32 uur per 
week van medio mei tot september 2021? Dan hebben wij de leukste 
(vakantie-)job voor jou!  

Interesse? Neem dan voor 29 april contact op met Jan-Willem Slaghuis. Coördinator 

team Exploitatiemanagement, telefoonnummer: 06-40335059. Hij kan je meer 

vertellen over de functie. Op www.twenterand.nl lees je meer informatie over 

deze vacature.  

Heb jij het diploma NRZ-zwemonderwijzer en/of Lifeguard? En ben je in het bezit 

van een geldig EHBO diploma of BHV. Dan komen wij graag met je in contact! Ook 

als je bezig bent met deze studie. Want wij zoeken regelmatig gecertificeerde 

zwembadmedewerkers. 

Tot snel! 

Wijziging inzameling 
groente-, fruit- en tuinafval (gft)
Op de inzamelkalender gft stonden verkeerde inzameldagen. Dit is inmiddels aangepast.
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Wettelijk gezien heeft de provincie Overijssel een toezicht houdende taak richting 

gemeenten op een aantal terreinen. Dit wordt het Interbestuurlijk toezicht 

genoemd. Het oordeel van de provincie op deze terreinen (financiën, Wabo, Wro, 

archief, huisvesting statushouders en monumentenzorg) wordt per onderdeel 

opgesteld, via kleurcodes, wat leidt tot een totaalbeeld. De gemeente Twenterand 

scoort groen (positief) op alle onderdelen, behalve financiën. 

Voor 2021 is de begroting sluitend maar voor de daarop volgende jaren niet.

“Het beeld dat de provincie Overijsel van onze gemeente heeft is dat Twenterand 

enerzijds inspanning levert om haar wettelijke taken goed uit te voeren, ondanks 

het uitblijven van voldoende financiële middelen vanuit het rijk en dat daarmee 

anderzijds de gemeente nog steeds financiële risico’s loopt”, zegt burgemeester 

Hans Broekhuizen. De provincie Overijssel oordeelt dat de gemeente Twenterand 

over het geheel genomen ‘groen’ scoort op onderdelen waar de provincie een 

toezichthoudende taak heeft. “Dat ziet er dus goed uit”, vindt Broekhuizen: 

“Wij hebben voor dit jaar, 2021 dus, een begroting die in evenwicht is. Dit na een 

forse inspanning van zowel raad als college om zo veel als mogelijk de voorzieningen 

in onze gemeente te ontzien en een lastenverzwaring van de burger te voorkomen. 

Een hele prestatie. Toch voorzien we zwaar weer, net als andere gemeenten”, aldus 

Broekhuizen die doelt op het feit dat gemeentennog steeds te weinig geld krijgen 

voor de taken die zij in het sociaal domein wettelijk moet uitvoeren. Dat gaat steeds 

meer knellen in de toekomst. 

Groen
Vorig jaar stond het totaalbeeld van de gemeente Twenterand ook op groen, net als 

in 2019, 2018 en 2017. In 2016 was het nog oranje. Ook dit jaar staat het 

totaalbeeld weer op groen. Dit betekent dat de provincie op afstand toezicht houdt. 

De gemeente Twenterand wil het toezicht van de provincie graag op groen houden 

en blijft daar ook op inzetten.

Twenterand scoort groen op alle onderdelen, behalve financiën 

Resultaat provinciaal toezicht bekend

Burgerlijke stand 

Geboren:
04-04-2021  Mels, zv FA Fokke en A Bakhuis, Vroomshoop

Overleden: 
03-04-2021  GJ Hilberink, 86 jaar, Vriezenveen

04-04-2021  F Groen, 82 jaar, Vriezenveen

06-04-2021  A Dasselaar, 86 jaar, Vriezenveen

05-04-2021  Z Davenschot-Wind, 94 jaar, Vroomshoop

06-04-2021  A Gerrits, 81 jaar, Vroomshoop

07-04-2021  HM Tebberman-Bosch, 76 jaar, Vroomshoop  

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
07-04-2021  EJ Holland, 34 jaar, Vriezenveen en JW van de Burgt, 33 jaar, Overberg, Utrechtse Heuvelrug

09-04-2021  AL Eshuis, 23 jaar Vriezenveen en L Poortman, 22 jaar, Rijssen

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

26 april t/m 1 mei: 
Zieken Omroep Midden Overijssel

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Vriezendijk 13   

het vergroten van een bestaand 

bedrijfspand (ontvangen 08-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE207242021)

Vriezenveen
- Naast Oosteinde 417  

het bouwen van een vrijstaande 

woning (ontvangen 08-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE205992021)

Vroomshoop
- Nieuwstraat 43   

het bouwen van een erker 

(ontvangen 11-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE209542021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tijm kavel 49   

nieuwbouw woning

 (ontvangen 11-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE208912021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | COVID-19

Eventuele stukken kunt u op aanvraag 

digitaal ontvangen. 

Wij verzoeken u telefonisch contact op 

te nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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
- Westeinde 1-3  

bouwen 10 appartementen en 

winkelruimte, nieuwe beslistermijn 25 

mei 2021, verzonden 9 april 2021 

zaaknummer 700ESUITE617712020

Vroomshoop
- Linderflier 55 

uitbreiden van een bedrijfspand, 

nieuwe beslistermijn 03 juni 2021, 

verzonden 12 april 2021. 

(zaaknummer 1700ESUITE59262021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Sluiskade NZ 79 

het plaatsen van waterbassins en een 

filterunit t.b.v. De waterzuivering 

(uiterlijke besluitdatum 27-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE118452021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
- Oostermaatweg 8 

slopen van een bestaande stal en het 

vervangen door een jongveestal in 

combinatie met werktuigenberging , 

zaaknummer 1700ESUITE209232020 

(verzonden 08 april 2021)

- Wierdenseweg 41 

 verbouw woonhuis en bijgebouw, 

zaaknummer 1700ESUITE569362020 

(verzonden 14 april 2021)

Vroomshoop
- Stobbelaan 16   

het bouwen van een nieuwe 

telecommast ter vervanging van de 

oude (verzonden 08-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE84892021)

- Linderveld West 28 

Bouwwerk met agrarische functie 

omschakelen naar biologische 

bedrijfsvoering zaaknummer 

1700ESUITE340202020 (verzonden 8 

april 2021)

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
- Kanaalweg Noord hoek Westeinde 

melden van het aanleggen van een 

regenwatergemaal (1700ESUI-

TE613612020, ontvangen 15-12-

2020)

Den Ham
- Vroomshoopseweg 33d  

melden van het starten van een 

meubelmakersbedrijf 

(1700ESUITE613432020, 

ontvangen 13-12-2020)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vroomshoop
- Willem Alexanderplein 37 

melden van het lozen van grondwater 

ten behoeve van het afkoppelen van 

de hemelwaterafvoer 

(1700ESUITE152662021, 

ontvangen 2-3-2021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | 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:
- Margrietstraat 8 en Veenstraat 29 

Tijdelijke verhuur van woonruimte in 

een voor de sloop bestemde woning 

(ontvangen: 29-3-2021)

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

Openingstijden 
Wo, vr en za van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. t Mili-
eustraat (0546) 840 860 (bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 
09.00-12.00en van 13.00-16.00 uur). De Milieustraat zit aan de Aziëlaan 
14 in Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Collecte


