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Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093
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. 
Bellen: Tijdens de openingstijden kunt u bellen met de Milieustraat. Telefoonnummer: (0546) 840 860.
Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Wij zoeken twee enthousiaste personen die wonen in de gemeente 
Twenterand voor de functie van:

Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand
Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een speciale gebeurtenis, één van 
de belangrijkste momenten in iemands leven. Aan een huwelijksvoltrekking of 
geregistreerd partnerschap moet veel zorg en aandacht worden besteed. Vind je 
het leuk om van de ceremonie een uniek en onvergetelijk moment te maken? 
Heb je een gezonde dosis mensenkennis, ga je graag in gesprek om mensen 
beter te leren kennen en kun je jezelf inleven in hun belevingswereld? Denk je 
de kwaliteiten te bezitten om huwelijken te voltrekken en partnerschappen te 
registreren?

Kijk dan op: www.twenterand.nl voor de volledige beschrijving en de 
sollicitatieprocedure.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 4 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Horeca

Horeca open tussen 6.00 uur  
en 22.00 uur.* Max. 50 
personen per ruimte.** 

 
Max. 4 personen (excl. kinderen 
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per 
tafel. 

 
Vaste zitplaats verplicht. Geen 
zitplaatsen aan de bar. 

 
Geen entertainment, zoals tv-
schermen, en geen zelfbediening.

Sport

Sporten in groepen 
toegestaan. 1,5 meter afstand 
houden niet verplicht. Vanaf 18 
jaar max. 50 personen per 
groep.* 

 
T/m 17 jaar wedstrijden tegen 
andere clubs toegestaan. 

 
Sportkantines, kleedkamers 
en douches open.  

 
Publiek bij professionele 
wedstrijden toegestaan.*/**

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht. 
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal 

maximum bezoekers mogelijk.

Recreatie

Sauna’s, wellnesscentra en 
zonnestudio’s open.* 

 
Casino’s en spellocaties zoals 
binnenspeeltuinen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte.** 

 
Binnenlocaties van onder andere 
attractie- en dierenparken open. 

 
Recreatief vervoer, zoals 
rondvaartboten, toegestaan.*

Stap 3: bijna alles open 
 

Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,  
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

28 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 3 per 5 juni

Winkels

Reguliere openingstijden voor 
alle winkels. 

 
Verbod op verkoop van alcohol 
vanaf 22.00 uur.

Kunst en cultuur

Musea en monumenten  
open.* 

 
Bioscopen, theaters en 
concertzalen open.*  
Max. 50 bezoekers per ruimte of 
max. 250 bezoekers als de 
capaciteit van de ruimte meer 
dan 1000 vaste zitplaatsen is.** 

 
Groepslessen bij kunst- en 
cultuurbeoefening toegestaan.*

Burgerlijke stand 

Overleden: 
12-05-2021  J ter Braak, 72 jaar, Vriezenveen

19-05-2021  G Super-Steenhuis, 91 jaar, Vroomshoop

14-05-2021  A Niks, 79 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

19-05-2021  H Pol-Post, 55 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
17-05-2021  I Peddemors, 36 jaar, Vriezenveen en GA van der Heiden, 38 jaar, 

    Vriezenveen

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.   

Prachtig doorkijkje aan de overkant van het Lateraal Kanaal richting 
het westen op zondag 16 mei 2021 - Ans Pijnappel

7 juni t/m 12 juni: Epilepsiefonds

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Bakkersweg 5 Vitens’ 

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 3 juni 2021 zes  weken het 

volgende ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage ligt:

- Het ontwerpbestemmingsplan ‘ 

Buitengebied Twenterand PH 

Bakkersweg 5 Vitens’ .

De planherziening heeft ten doel om 

de bouwmogelijkheden van een 

zevental percelen gelegen aan 

Kolenmieten,  Petersweg en 

Bakkersweg, kadastraal genummerd 

56, 89, 91, 288, 321 en 333, 

(grotendeels) te verplaatsen naar 

Bakkersweg 5. Deze verplaatsing 

betreft 5.880 m2 aan bouwmogelijk-

heden. 100 m2 aan bouwmogelijkhe-

den resteert in totaal op de genoemde 

kavels.  Het identificatienummer van 

het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202101BPBGPH-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 3 juni 

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 0546-840840

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Wittenbrink 17 e.o.’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 18 mei 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Buitengebied Twenterand PH 

Wittenbrink 17 e.o.’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om de bouw van één woning aan 

de Wittenbrink te Den Ham en de 

uitbreiding van bijgebouwen aan de 

Daarlerveenseweg 8 te Vriezenveen en 

2e Blokweg te Vroomshoop mogelijk te 

maken. Het identificatienummer van

 het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700. 202035BPBGPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 3 juni 2021.

U kunt het bestemmingsplan digitaal 

inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 

eveneens digitaal in te zien via 

www.twenterand.nl/digitaalinzien.

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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 juni 2021 tot en met 

donderdag 15 juli 2021 kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Het beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 

Het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan treedt in werking 

daags na afloop van de beroepster-

mijn. Indien binnen de beroepstermijn 

een verzoek om een voorlopige 

voorziening bij de voorzitter van de 
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Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is ingediend, treedt het 

besluit niet in werking voordat op het 

verzoek is beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Hammerweg 36’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 18 mei 2021 het 

volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Buitengebied Twenterand PH 

Hammerweg 36’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om de bedrijfsbestemming op het 

perceel Hammerweg 36 Vroomshoop 

te wijzigen in een woonbestemming. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202026BPBGPH-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 3 juni 2021.

U kunt het bestemmingsplan digitaal 

inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 

eveneens digitaal in te zien via 

www.twenterand.nl/digitaalinzien.

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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 4 juni 2021 tot en met 

donderdag 15 juli 2021 kunnen 

belanghebbenden tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Het beroep 

moet schriftelijk worden ingediend bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA  DEN HAAG. Het besluit tot 

vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van 

de beroepstermijn. Indien binnen de 

beroepstermijn een verzoek om een 

voorlopige voorziening bij de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State is ingediend, 

treedt het besluit niet in werking 

voordat op het verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Nienenhoek 22 en 24  

verbouwen en uitbreiden van beide 

woningen (ontvangen 20-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE272932021)

Vriezenveen
- Westeinde 221   

het vervangen van een kozijn in de 

voorgevel (ontvangen 17-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE2642021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- P.M. Hackstraat ( nabij nr. 23)  

Kappen van 1 lindeboom 

(binnengekomen 19-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE269272021)  

- Schapendijk 16   

het legaliseren van een bestaand 

dakkapel (ontvangen 19-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE269372021)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Den Ham
- Rutershoek 14   

bouwen vrijstaande woning, 

verzonden 19 mei 2021 

(zaaknummer 1700ESUITE175672021)

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerpbe-

sluit worden ingediend.

Verlenging beslistermijn 
Den Ham
- Brink 7-8  

bouw extra appartement 

(uiterlijke besluitdatum 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE200322021)

Vriezenveen
- Westeinde 516  

bouwen van een nieuwe schuur 

(uiterlijke besluitdatum 13-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE200732021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
- Verzetstraat 7 

wijzigen/vervangen reclame aan luifel  

(verzonden 20 mei 2021, 

zaaknummer 1700ESUITE196342021)

Vroomshoop
- Linderflier 55 

uitbreiding bedrijfspand 

(verzonden 20-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE59262021)

- Kastanjehoek 5   

vergroten bestaand kozijn 

(verzonden 22-05-2021,

 zaaknummer 1700ESUITE218142021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tijm kavelnr. 40 t/m 47  

bouwen van 8 seniorenwoningen 

(verzonden 27-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE4762021)

- Borggrevestraat 36 

bouwen van een carport 

(verzonden 20-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE194742021)

- Garstakkers ong.bouwen van een 

bedrijvenverzamelgebouw en 

opslagruimten (verzonden 21-05-2021,

 zaaknummer 1700ESUITE174072021)

- Sibculoseweg 89 

legaliseren schuur en strijdig gebruik te 

bouwen paardenstal (verzonden 

21-05-2021,

zaaknummer 1700ESUITE189912021)

- Webbinkstraat 65 

kappen van 1 grove den en 1 esdoorn 

(verzonden 26-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE197922021)

APV

Aanvraag APV-vergunning:
Vroomshoop
- Stobbelaan 65 

(Oude Kennedyschool) 

Organiseren van Sonrise Vroomshoop 

van 12 juli tot en met 16 juli 2021 

(ingekomen 17-05-2021, 

zaaknummer 1700 ESUITE261572021).

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Kloosterhaar
- Dorpsstraat  

verlenging van de opslag van leem 

(1700ESUITE268752021, ontvangen 

04-05-2021)

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


