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Wijziging afvalinzameling 2e Pinksterdag

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

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.   

Avondlucht Engbertsdijksvenen - H. Lammers.

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

24 t/m 29 mei: 
St. Kinderhulp 

Tsjernobylramp 
Wit Rusland 

Gemeentehuis gesloten 2e Pinksterdag 
Op 2e Pinksterdag, maandag 24 mei is het gemeentehuis gesloten. Openingstijden of informatie over het maken van een afspraak vindt u op www.twenterand.nl.  

Wijziging afvalinzameling 
tweede pinksterdag
Op tweede pinksterdag, maandag 24 mei, wordt in onze gemeente geen 

afval ingezameld. Dit wordt verplaatst naar zaterdag 22 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-Klantcontactcentrum 

is bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen 

van 10.00 tot 15.00 uur. Op maandag 24 mei is het ROVA-Klantcontactcentrum 

gesloten.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 6.00 
uur tot 20.00 uur. Reserveren met 
max. 2 personen (excl. kinderen t/m 
12 jaar of 1 huishouden) en 
gezondheidscheck verplicht. 

 
Buitenterrassen van 
sportkantines open. 

 
Max. 50 personen per terras.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kunst en cultuur

Buiten: locaties voor 
podiumkunsten, openlucht -
musea, monumenten en 
beeldentuinen open. 

 
Binnen: locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening en 
bibliotheken* open. Beoefening 
met max. 2 personen op 1,5 
meter afstand. Reserveren en 
gezondheidscheck. Max. 30 
personen per ruimte.

Sporten binnen

Binnensportlocaties open. 

 
Vanaf 18 jaar sporten met max. 
2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. 
Geen groepslessen, wedstrijden en 
publiek. 

 
Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.

Contactberoepen

Alle contactberoepen 
toegestaan. Reserveren en een 
gezondheidscheck verplicht. Voor 
klanten van sekswerkers is alleen 
de gezondheidscheck verplicht.

Recreatie buiten

Attractie-, natuur- en dieren -
parken open. Spellocaties buiten, 
zoals minigolf en klimbossen, 
open. Binnenruimtes dicht. 
Reserveren met max. 2 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1 
huishouden) en gezondheidscheck 
verplicht. 

 
Verhuurlocaties voor recreatieve 
activiteiten open, zoals voor 
verhuur van boten, kano's en 
fietsen.

* Bibliotheken mogen per 20 mei open.

Sporten buiten

Vanaf 27 jaar sporten buiten in 
groepsverband op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Max. 30 
personen per groep.

Stap 2: buiten meer mogelijk en 
binnensportlocaties open 

 
Stap voor stap kan steeds meer. Op 19 mei zetten we de tweede stap van het openingsplan  

en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

17 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 2 per 19 mei 

Burgerlijke stand 

Geboren:
30-04-2021  Jax, zv M Zandman en R Rijzer

Overleden: 
30-04-2021  S Valk, 59 jaar, Den Ham

04-05-2021  GH Botter, 80 jaar, Vriezenveen

04-05-2021  A Holsappel-Gerrits, 93 jaar, Vriezenveen

25-04-2021  H Wind-Zwier, 86 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk / geregistreerd partnerschap
07-05-2021  WJL Sloof, 24 jaar, Vriezenveen en NJW Harbers, 23 jaar, Vriezenveen

07-05-2021  JD Waggeveld, 37 jaar, Vriezenveen en SB Leeuwenkamp, 30 jaar, Vriezenveen
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BekendmakingenTER INZAGE

Inspraak Verordening individuele 
inkomenstoeslag gemeente 
Twenterand 2021
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op 18 mei 2021 de 

Verordening individuele inkomenstoe-

slag gemeente Twenterand 2021 in 

concept vastgesteld. Door deze 

Verordening in concept vast te stellen 

wordt bereikt dat de hoogte van de 

verstrekkingen van de individuele 

inkomenstoeslag meer in overeen-

stemming wordt gebracht met de 

omliggende gemeenten.

Waar kunt u de beleidsregels 
inzien?
De verordening ligt vanaf woensdag 

19 mei 2021 tot en met woensdag 2 

juni 2021 ter inzage op het gemeente-

huis tijdens openingstijden. Ook kunt u 

de verordening in deze periode digitaal 

onder deze tekst raadplegen.

Hoe kunt u reageren?
Vanwege de coronasituatie, waarbij 

thuisblijven uitgangspunt is, kan deze 

beleidsregel ook op verzoek aan u 

worden toegezonden. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met dhr. J.W. 

Meijberg. De heer Meijberg is 

bereikbaar op telefoonnummer

(0546) 840 840 of per e-mail: 

j.meijberg@twenterand.nl. Ook met 

uw vragen kunt u bij hem terecht.

VERKEERSMAATREGELEN

Instellen maximum snelheid 30 
km per uur op een deel van de 
Schoolstraat in Geerdijk. 
Burgemeester en wethouders van 

gemeente Twenterand hebben 

besloten om op een deel van de 

Schoolstraat in Geerdijk de snelheid te 

verlagen naar maximaal 30 km per 

uur.

Om welk weggedeelte gaat het?
Het gaat om het weggedeelte tussen 

Fortwijk en Geerdijkbrug.  

Dit deel van de Schoolstraat is nu nog 

een 50 km weg. Aan dit weggedeelte 

staan relatief veel woningen. De weg 

is voorzien van asfalt en is vrij smal. 

Dit weggedeelte wordt ook gebruikt 

door zwaar verkeer. Dit veroorzaakt 

geluidshinder en trillingen. Aanwonen-

den ondervinden hiervan hinder. Door 

verlaging van de snelheid naar 30 km 

per uur worden geluidshinder en 

trillingen verminderd. Daarnaast 

ontstaat een rustiger verkeersbeeld 

dat beter past bij dit type weg.

Besluit
Wij hebben besloten om:

1. Over te gaan tot het plaatsen van  

 de borden RVV A1-30 (begin 30   

 km) aan de Schoolstraat in   

 Geerdijk, tussen de Geerdijkbrug   

 en Fortwijk. 

2. Over te gaan tot het plaatsen van  

 de borden RVV A2-30 (einde 30   

 km) aan de Schoolstraat in   

 Geerdijk, tussen de Geerdijkbrug   

 en Fortwijk. 

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?
Ingevolge de Algemene wet bestuurs-

recht kunnen belanghebbenden 

binnen 6 weken na de dag waarop het 

besluit is bekend gemaakt hiertegen 

een bezwaarschrift  indienen bij het 

college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand, postbus 67, 7670 AB 

Vriezenveen. Het bezwaarschrift moet 

zijn ondertekend en moet tenminste 

bevatten de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, een 

aanduiding van het besluit waartegen 

het bezwaar zich richt en de gronden 

(motivering) van het bezwaar.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 44” 
(nieuwe locatie Aldi)

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 20 mei 2021 zes  weken 

het volgende ontwerpbestemmings-

plan ter inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan 

“Vriezenveen Lintbebouwing en 

Centrumgebied PH Westeinde 44”.

De planherziening heeft ten doel om 

de bouw- en gebruiksmogelijkheden 

die reeds vergund zijn op dit perceel, 

vast te leggen. Voorliggend bestem-

mingsplan maakt geen nieuwe 

ontwikkeling mogelijk, maar legt 

slechts de reeds vergunde situatie 

vast. Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.

BPVZPH202103-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 20 mei 

2021 in te zien.

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.

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
- Grotestraat 40  

Kappen van een esdoorn 

( ontvangen 03-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE244872021)

- ’t Sumpel 36  

plaatsen van een erker, het aanpassen 

van de dakconstructie en het 

aanbrengen van gevelisolatie met wit 

pleisterwerk (ontvangen 07-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE252672021)

Vriezenveen
- Boslandweg 12   

Kappen van 1 eik 

( ontvangen 29-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE242832021)

- C 2806, 2678 en 3243  

tijdelijke opslag van leem 

(ontvangen 04-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE248502021)

Vroomshoop
- Naast Kruidenlaan 2  

bouwen van een dubbele woning 

(ontvangen 07-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE252682021)

- Derde Blokweg 5  

uitbouwen van een woning, het 

vernieuwen van gevels en het 

aanbrengen van nieuwe dak 

elementen (ontvangen 10-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE252692021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Industrieweg 6  

Kappen van 1 kastanje 

( ontvangen 29-04-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE236702021)

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
Vriezenveen
- Beekdal 18 realiseren van een 

aanbouw aan de voorzijde van de 

woning (verzonden 11-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE147062021)

Vroomshoop
- Hammerweg 75 

aanleg kabouterroute 

(verzonden 10-05-2021, 

zaaknummer 162682021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Oranjestraat-Beeklaan 

ongenummerd bouwen van een 

kantoor (verzonden 11-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE609822020)

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
- Oosteinde 407  

melden van een andere drijver van het 

tankstation (1700ESUITE252082021, 

ontvangen 26-01-2021)

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

Verlaging maximumsnelheid op een 
deel van de Schoolstraat in Geerdijk 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand hebben besloten om op het weggedeelte tussen Fortwijk en 

Geerdijkbrug de snelheid te verlagen naar maximaal 30 km per uur. Dit deel van de Schoolstraat is nu een 50 km weg. 

Waarom deze snelheidsverlaging?
Aan dit weggedeelte staan relatief veel woningen. De weg is voorzien van asfalt en is vrij smal. Dit weggedeelte wordt 

ook gebruikt door zwaar verkeer. Dit veroorzaakt geluidshinder en trillingen. Aanwonenden ondervinden hiervan hinder. 

De gemeente wil deze hinder wegnemen. Door verlaging van de snelheid naar 30 km per uur worden geluidshinder en 

trillingen verminderd. Daarnaast ontstaat een rustiger verkeersbeeld dat beter past bij dit type weg.

Om deze maatregelen aan het verkeer kenbaar te maken worden er verkeersborden geplaatst aan de Schoolstraat in Geerdijk, 

tussen de Geerdijkbrug en Fortwijk.


