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Wijziging afvalinzameling Hemelvaartsdag

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 tot 20.00 uur. 
Vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur 
en van 13.00 - 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

Nieuwe kavels in de 
verkoop Zuidmaten Oost 
Vanaf maandag 10 mei 2021 zijn nieuwe kavels in de verkoop in de nieuwbouw-

wijk Zuidmaten Oost in Den Ham. Het gaat om de kavels 6-9 en de kavels 36 

t/m 39. Inschrijven op kavels 6-9 is voor zowel particulieren als aannemers/

ontwikkelaars mogelijk. Voor kavel 36 t/m 39 is inschrijving mogelijk door 

aannemers/ontwikkelaars. 

Interesse?
Hebt u interesse in kavels Zuidmaten Oost? Neem dan contact op met één van 

de medewerkers Grondzaken: Carin de Witte (c.dewitte@twenterand.nl) of Anne 

Groote (a.groote@twenterand.nl). De termijn van inschrijven is 6 weken en sluit 

op zondag 20 juni 2021 om 17.00 uur. Bij meer dan één belangstellende wordt er 

geloot bij een notaris. Na de inschrijftermijn van 6 weken geldt: wie het eerst komt, 

het eerst maalt.

 

Informatie over de kavel vind u in het kavelpaspoort op www.bouwenintwenterand.

nl. Hierin staat informatie zoals de oppervlakte, prijs en type woning. Ook staan de 

bepalingen uit het bestemmingsplan en de uitgangspunten van het beeldkwaliteits-

plan vermeld. Zo weet u wat er kan en mag op de kavel.

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.   

Prachtige Wulp aan de Kolenmieten in Vroomshoop - 
Dineke Koldenhof

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

17 t/m 22 mei: 
Longfonds

Gemeentehuis gesloten op 13 en 14 mei 
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag en op vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten. Openingstijden of informatie over het maken van een afspraak vindt u op www.twenterand.nl.

Wijziging afvalinzameling Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, wordt in onze 
gemeente geen afval ingezameld. Dit wordt verplaatst 
naar zaterdag 15 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-Klant-

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

contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op 

werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op 

zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur. Op donderdag 13 mei 

is het ROVA-Klantcontactcentrum gesloten. 
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BekendmakingenTER INZAGE

Concept Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer Twenterand en 
concept Beleidsregels bekostiging 
leerlingenvervoer Twenterand  

Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op 11 mei 2021 de 

Verordening bekostiging leerlingenver-

voer Twenterand en concept Beleidsre-

gels bekostiging leerlingenvervoer 

Twenterand in concept vastgesteld.

In 2014 is de huidige Verordening 

leerlingenvervoer gemeente 

Twenterand 2014 opgesteld. Er zijn 

sinds die tijd diverse ontwikkelingen in 

het sociaal domein en specifiek in het 

passend onderwijs geweest die ervoor 

zorgen dat deze verordening niet meer 

voldoet.  

Zo is de inkomensgrens voor het 

heffen van een drempelbedrag hoger 

geworden, is de Reisregeling 

Binnenland voor het bepalen van 

reisafstanden opgeheven en zijn de 

prijzen van ov-abonnementen 

aangepast. Om die reden is ervoor 

gekozen om de verordening aan te 

passen. We hebben ons hierbij 

gebaseerd op de modelverordening 

van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) die door alle 

Twentse gemeenten als basis wordt 

gebruikt. In deze verordening zijn een 

aantal zaken aangepast die ook door 

ons worden meegenomen.  

Als leidende principes zijn in de 

concept verordening vastgelegd: 

• uitgangspunt daarbij is dat de   

 verantwoordelijkheid voor het   

 schoolbezoek van de leerling bij de  

 ouders blijft. 

• het kind meer dan voorheen zo   

 veel mogelijk zelfstandig te laten   

 bewegen in het (maatschappelijk)  

 verkeer. 

• de gemeente faciliteert. 

• ouders hebben zelf meer dan   

 voorheen de verantwoordelijkheid  

 om hun kind (zelfstandig) te laten  

 bewegen in het (maatschappelijk)  

 verkeer.  

Daarnaast heeft het college de 

mogelijkheid om beleidsregels op te 

stellen, die een uitwerking zijn van 

bevoegdheden van het college in de 

verordening. Tot op heden waren er 

geen beleidsregels, maar omdat het 

nodig is bevoegdheden uit de 

verordening uit te werken is ervoor 

gekozen om deze beleidsregels nu wel 

op te stellen.

De stukken liggen gedurende 4 weken 

ter inzage in het gemeentehuis in 

Vriezenveen vanaf 13 mei tot en met 

10 juni 2021 en zijn ook te vinden op 

de website www.twenterand.nl. 

Ingezetenen en belanghebbenden 

kunnen in deze periode naar keuze 

schriftelijk of mondeling hun zienswijze 

over de ontwerpen naar voren 

brengen. Als zij dat mondeling willen 

doen, kunnen zij contact opnemen met 

mw. K. Postma op telefoonnummer 

06- 213 506 23 of dhr. G. Visser op 

telefoonnummer 06-213 88 961.                                                       

                                                                                                                            

VERKEERSMAATREGELEN
 

Inrichten parkeerplaats invalide 
met kentekenvermelding
Burgemeester en wethouders van 

gemeente Twenterand hebben 

besloten een parkeerplaats invalide, 

inclusief kentekenvermelding, in te 

richten.  

 

Om welke locatie gaat het? 
Het gaat om een parkeerplaats, aan 

het eind van de rij, tegenover de 

achteringang van gebouw het 

Haarhuus, Oranjestraat 24 in 

Westerhaar. De parkeerplaats invalide 

wordt aangegeven met borden.  

Besluit     
Wij hebben besloten om:

Een parkeerplaats invalide in te richten 

bij de achteringang van gebouw ’t 

Haarhuus. Dit gebeurt door plaatsing 

van het bord RVV E6, gecombineerd 

met een onderbord met kentekenver-

melding, 34-DLX-9. 

 

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf 19 mei 2021 ter 

inzage. U kunt de stukken inzien in het 

gemeentehuis, Manitobaplein 1 in 

Vriezenveen. Dit kan tijdens openings-

tijden. 

 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 

Algemene wet bestuursrecht een 

bezwaarschrift indienen. Dit moet 

binnen 6 weken na de dag waarop het 

besluit bekend is gemaakt. Het 

bezwaarschrift moet worden ingediend 

bij het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand, Postbus 67, 7670 AB 

Vriezenveen. Op het bezwaarschrift 

moet de naam, het adres en 

handtekening van de indiener staan. 

Ook de dagtekening mag niet 

ontbreken. Verder moet in het 

bezwaarschrift staan waartegen 

bezwaar gemaakt wordt en de 

gronden (motivering) van het bezwaar.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Vierde blokweg 13  

bouwen van een schuur 

(ontvangen 24-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE231892021)

- Rutershoek kavel 23  

bouwen van een woning 

(ontvangen 01-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE242822021)

- Voorveldsweg 2   

renoveren / vernieuwen van het dak, 

de dakkapellen, kozijnen en het 

metselwerk (ontvangen 25-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE232702021)

Vriezenveen
- Oosterweilanden VZV00 K 1860 en 

1861 (kavel 25 en 26)  

bouwen van een bedrijfspand 

(ontvangen 21-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE226032021)

- Westeinde 98  

het tijdelijk plaatsen van een woonunit 

(ontvangen 23-04-2021, 

zaaknummer1700ESUITE231162021)

- Westeinde 98  

bouwen van een woonhuis met een 

vergunningsvrij bijgebouw 

(ontvangen 23-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE230992021)

- Kerkstraat 34  

bouwen van een nieuwe schuur ter 

vervanging van de oude schuur 

(ontvangen 27-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE234802021)

Vroomshoop
- HAM00K354 en HAM00K69  

Inrichten oppervlaktewatermeetpunt 

(ontvangen 20-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE223402021)

- Schoolstraat 8   

verbouw en uitbreiden van een woning 

(ontvangen 29-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE242872021)

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 

Westerhaar-Vriezenveensewijk

- Naast Garstakker 2 bouwen 

bedrijfsverzamelgebouw en 

opslagunits, 

zaaknummer 1700ESUITE174072021 

( nieuwe beslisdatum 25 juni 2021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Bossinkkamp 4   

nieuw te bouwen woning met inwoning 

(verzonden 04-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE163612021)

Vriezenveen
- Welhaak 42   

het plaatsen van een overkapping 

(verzonden 05-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE175382021)

- De Watergang 1 

bouwen glutenvrije broodfabriek, 

zaaknummer 1700ESUITE71402021 

(verzonden 30 april 2021)

- Kruisingastraat 6 

herbouwen van een woning , 

zaaknummer 1700ESUITE173682021 

(verzonden 03-05-2021)

- De Roodstaart 8 

bouwen van een tuinhuis, 

zaaknummer 1700ESUITE170092021 

(Verzonden 04-05-2021)

Verklaring vergunningsvrij
Vroomshoop
- Tonnendijk 100  

renoveren buitenkant woning en 

garage, 

zaaknummer 1700ESUITE168952021 

(verzonden 04-05-2021)

Buiten behandeling
Vriezenveen
- Ploeg 44  

realiseren van een aanbouw 

(verzonden 06-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE135912021)

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
- Zonnekracht 31  

melding van de start van een bedrijf 

gericht op reparatie en revisie in de 

technische sector 

(1700ESUITE237862021, 

ontvangen 22-12-2020)

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. 

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:
22-04-2021  James, zv DD Nijboer en MM Egberts, Westerhaar-Vriezenveensewijk

23-04-2021  Jax Bertus Alard, zv NEJ Bakhuis en ME Boshoven, Westerhaar-Vriezenveensewijk

24-04-2021  Else Hanne, dv ED Bakhuis en R Lindeboom, Vriezenveen

Overleden: 
23-04-2021  H Lucas, 57 jaar, Vroomshoop


