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Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Daarbij houden we 

rekening met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder 

controle te krijgen. We herdenken samen in verbondenheid; ieder met 

zijn eigen herinneringen en gedachten.  

  

Lokale herdenking 4 mei, gemeente Twenterand 

Juist in deze tijd is het belangrijk om stil te staan bij 4 mei. Helaas gaat 

vanwege het coronavirus ook dit jaar de herdenkingsbijeenkomst met 

publiek niet door. Op gepaste wijze staan we daarom stil bij de 

dodenherdenking op 4 mei. We doen dat binnen de richtlijnen van het 

RIVM. 

  

Kranslegging 

Burgemeester Broekhuizen legt samen met wethouder Harmsen een 

krans bij het monument in Den Ham. Wethouder Paters legt een krans in 

Westerhaar-Vriezenveensewijk. In Vroomshoop legt wethouder Van 

Abbema een krans en wethouder Koster doet dat bij het monument in 

Vriezenveen. Dit doen zij samen met de voorzitter van de 4 mei comités,  

zonder publiek. 

 

Wilt u zelf bloemen of een krans leggen? 

Als u bloemen of een krans wilt leggen bij één van de monumenten dan 

kan dit op 4 mei. U moet zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM 

houden.  

 

Nationale herdenking 

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam gaat in aangepaste 

vorm door en wordt live uitgezonden door de NOS. 

  

Thuis herdenken 

Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur het 

Taptoe signaal geblazen. Gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur. 

Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het Nationaal Comité 

nodigt u uit om thuis mee te zingen.   

 

Wilt u de vlag uithangen? Dan zijn dit de richtlijnen: 

Bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei, hangt u de vlag half stok. 

Dit mag van zonsopgang tot zonsondergang. Zonder oranje wimpel.   

TWENTERAND HERDENKT 

Bevrijdingsdag 5 mei
Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 76 jaar 

geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is 

kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu een beroep op 

ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. 

Op 5 mei zijn diverse uitzendingen op televisie en online te volgen. 

Op www.vrijheid.nl zijn verhalen en informatie te vinden die inspireren om 

met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van vrijheid. 

Wilt u de vlag uithangen? Dan zijn dit de richtlijnen:
Bevrijdingsdag woensdag 5 mei: de Nederlandse vlag zonder oranje wimpel.

Kijk op www.twenterand.nl voor meer informatie.

Vanaf woensdag 28 april kunt u weer 
zwemmen in Aquapark de Zandstuve!
Vanaf woensdag 28 april is Aquapark de Zandstuve weer geopend voor publiek.
Vanwege corona hanteert het zwembad een aantal maatregelen waar u rekening mee moet houden:

 

OPENINGSTIJDEN
Banen zwemmen
Maandag t/m vrijdag:

7.00-7.45 uur

8.00-8.45 uur

9.00-9.45 uur

10.00-10.45 uur

11.00-11.45 uur

Zaterdag:               12.00 – 12.45 uur

Zondag:                 12.00 – 12.45 uur

Recreatief zwemmen
Woensdag:    12.30 – 15.30 uur

Zaterdag:   13.00 – 15.00  uur

Zondag:   13.00 – 15.00  uur

• We maken gebruik van zwemblokken van 45 minuten.  

 U kunt per keer dus 45 minuten lang bij ons zwemmen.

• Wij vragen een coronatarief van 2 euro per persoon.

• Douches zijn gesloten.

• Er geldt een maximum van 40 personen per zwemblok. 

Wilt u binnenkort graag banen zwemmen of  
recreatief zwemmen in Aquapark de Zandstuve? 

Geef u dan tijdig op per telefoon (0546) 642 301.  

Bij geen gehoor: 06 – 363 33 461. Of stuur een 

e-mail naar dezandstuve@twenterand.nl.

Samen met ZorgSaam Twenterand is de 

gemeente een campagne gestart om inwoners 

van Twenterand meer bewust te maken van 

eenzaamheid in onze samenleving. Op een 

speelse wijze wordt getoond wat eenzaamheid 

in het dagelijks leven voor iemand kan 

betekenen. Bijvoorbeeld het alleen moeten 

opeten van je taartje op Koningsdag. Meer 

informatie kunt u lezen op www.help-me.nu 

De campagne is onderdeel van 
het actieprogramma ’Samen tegen 
eenzaamheid’. 

Gemeente Twenterand start bewustwordingscampagne 
eenzaamheid

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 09.00-12.00en van 13.00-16.00 
uur). De Milieustraat zit aan de Aziëlaan 14 in 
Vroomshoop-Oost. 
Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat



twenterand.nl28-04-2021

Burgerlijke stand 

Geboren:
08-04-2021  Jesse, zv M Niks en F Slotman, Westerhaar-Vriezenveensewijk

11-04-2021  Meis, dv J Reinink en WH Slot, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden: 
12-04-2021  J Toerse, 58 jaar, Den Ham

08-04-2021  HA Broenink, 85 jaar Vriezenveen

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
- Oosteinde 196 

Kappen van 1 eik 

( ontvangen 12-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE209002021)

Vroomshoop
- Kastanjehoek 5   

het vergroten van een bestaand kozijn 

(ontvangen 17-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE218142021)

Kloosterhaar
- Groenedijk 44   

verbouw van een woonhuis

 (ontvangen 15-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE216282021)

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. 

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
- Ruiterpad 2   

verzoek om te bouwen in het 

grondwaterbeschermingsgebied 

(verzonden 22-04-2021,

zaaknummer 1700ESUITE199312021)

Vriezenveen
- Oosteinde 262   

herbouw woning 

(verzonden 20-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE161672021)

Vroomshoop
- Tonnendijk 164   

het plaatsen van een woonunit t.b.v. 

zelfstandigheidstraining 

(verzonden 16-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE159182021)

- Tonnendijk 164 

Kappen van 6 eiken 

( verzonden 19-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE158902021)

- Margrietstraat 3 

het realiseren van een opbouw aan 

de achterzijde van de woning

(verzonden 21-04-2021, 

1700ESUITE163562021)

- Twentelaan 2  

het realiseren van twee inpandige 

kantoorruimtes in een bestaand 

bedrijfspand

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

Melding uitweg:
Den Ham
- Dennenweg 25  

Aanleggen van een uitweg 

( ontvangen 14-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE213212021)

- Lambertink 1   

Wijzigen van een uitweg 

( ontvangen 13-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE210092021)

Vriezenveen
- Westeinde 98  

Wijzigen van een uitweg 

( ontvangen 20-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE22342021) 

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. 

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:
Vroomshoop
- Hammerweg 12   

Wijzigen van een uitweg 

(zaaknummer 1700ESUITE159572021, 

verzonden 19-04-2021)

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. 

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

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.   

Linderbeek Den Ham - Jolein Veneberg

Preventieve 
bestrijding 
eikenprocessierups
In de gemeente Twenterand hebben we sinds een paar jaar 

overlast van de eikenprocessierups. Eind april en begin mei 

gaan we preventief bestrijden waarmee we ernstige overlast 

willen voorkomen. Dat gebeurt door bomen te bespuiten met 

het biologische middel XenTari voordat de rupsen brandharen 

krijgen. De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waarvoor 

een verhoogd risico geldt, zoals centra, rondom scholen, 

begraafplaatsen en langs fietspaden. De bestrijding kan 

alleen uitgevoerd worden tijdens gunstige weersomstandig-

heden (niet te veel wind, droog weer). De exacte uitvoerings-

periode is daarom helaas niet aan te geven. Houd tijdens het 

spuiten kinderen en dieren op afstand want door het spuiten 

kunnen oude brandhaartjes loskomen

Meer informatie over hoe u de eikenprocessierups kunt 

herkennen, waardoor overlast ontstaat of wat u moet doen 

als u een nest ontdekt, leest u op www.twenterand.nl/

eikenprocessierups. Ook kunt u op www.ggdregiotwente.nl 

meer informatie vinden over de eikenprocessierups.


