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Zwemmen in Aquapark De Zandstuve of 
overdekt zwembad de Stamper?

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

Burgerlijke stand 

Overleden: 
22-05-2021  G Eshuis-Heino, 78 jaar, Vriezenveen

26-05-2021  FW Westerveld-Bulsink, 81 jaar, Vriezenveen

23-05-2021  GJ Slaat, 86 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
07-05-2021  W Gerritsen, 27 jaar, Vriezenveen en GJP Wiefferink, 31 jaar,  

    Vriezenveen

28-05-2021 DH Smeijers, 28 jaar, Vroomshoop en G Dekker, 30 jaar,   

    Vriezenveen

28-05-2021  R Toersche, 26 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en E van der  

    Haar, 27 jaar, Hoogeveen

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.   

Mandarijneenden langs het kanaal aan de Oranjestraat - 
Tonny Groenhof

14 juni t/m 19 juni: 
Rode Kruis

BekendmakingenINSPRAAK

Inspraak Handhavingsbeleidsplan 
Sociaal Domein 2021-2024. 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op 8 juni 2021 het  
Handhavingsbeleidsplan Sociaal 
Domein gemeente Twenterand 2021 
tot en met 2024 in concept 
vastgesteld. Dit conceptbeleidsplan 
geeft invulling aan integrale 
handhaving binnen het Sociale 
Domein. De kernfilosofie is dat de 
gemeente handhaaft vanuit 
vertrouwen en dat geld en zorg in 
Twenterand daar moeten komen waar 
dat het nodig is. 

Waar kunt u het Handhavings-
beleidsplan inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 
woensdag 9 juni 2021 tot en met 
woensdag 7 juli 2021 ter inzage op 
het gemeentehuis tijdens openingstij-
den. Ook kunt u het conceptbeleids-
plan in deze periode digitaal onder 
deze tekst raadplegen.

Hoe kunt u reageren?
Vanwege de coronasituatie, waarbij 
thuisblijven uitgangspunt is, kan dit 
conceptbeleidsplan ook op verzoek 
aan u worden toegezonden. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met dhr. J.W. 
Meijberg. De heer Meijberg is 
bereikbaar op telefoonnummer 
0546-840840 of per e-mail: 
j.meijberg@twenterand.nl. Ook met 
uw vragen kunt u bij hem terecht.
In de periode van 9 juni 2021 tot en 

met 7 juli 2021 kunnen ingezetenen 
en belanghebbende bij het college 
schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze over het conceptbeleids-
plan naar voren brengen. Zij die dat 
mondeling willen doen, kunnen 
telefonisch contact opnemen met dhr. 
J.W. Meijberg op telefoonnummer 
0546-840840. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Bezien zal worden of de 
reacties aanleiding geven het 
conceptbeleidsplan op onderdelen bij 
te stellen. Alle ingezetenen en 
belanghebbenden, die schriftelijk of 
mondeling hebben gereageerd, 
krijgen bericht terug nadat nadere 
besluitvorming op dat gebied plaats 
heeft gevonden.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Bouwkavel Kroezenhoek 
( kadastraal HAM00M1081)  
Kappen van 6 wilgen 
( binnengekomen 28-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE283522021)
- Hallerhoek 1  
verbouwen en uitbreiden van een 
woonhuis (ontvangen 25-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE281312021)
- Roggestraat 50  
vervangen va een bestaande woning 
door een nieuw te bouwen woning 
(ontvangen 01-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE289692021)

Vriezenveen
- Westeinde 279  
realiseren van een aanbouw 
(ontvangen 25-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE281412021)

Vroomshoop
- Nabij De Sluis 21  
Kappen van 2 elzen ( binnengekomen 
28-05-2021, zaaknummer 
1700ESUITE284232021) 

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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.

Zwemmen in Aquapark 
De Zandstuve of overdekt 
zwembad de Stamper?
Lees de mogelijkheden en openingstijden op 
www.twenterand.nl/zwemmenintwenterand.

De Provincie wil, ter hoogte van de Schoolstraat – Fortwijk, de damwan-
den van het Kanaal Almelo – De Haandrik vervangen. De aanleiding 
daarvoor is dat uit onderzoek van de provincie is gebleken dat de huidige 
staat van deze damwanden dermate slecht is dat verder uitstel van de 
vervanging niet verantwoord is. In april heeft de gemeente een vergun-
ningsaanvraag van de provincie ontvangen om deze werkzaamheden uit 
te voeren. 

Op 3 juni heeft de provincie Overijssel aan de gemeente Twenterand het verzoek 
gedaan om de weg vanaf Schoolstraat 17 tot aan Fortwijk af te sluiten. De provincie 
gaf aan dat de oeverconstructie zwakker blijkt te zijn dan verwacht. 
Wij hebben als gevolg hiervan besloten gehoor te geven aan dit verzoek. De weg is 
in de middag van 4 juni afgesloten.

Wij begrijpen dat de afsluiting van de weg voor hinder of vertraging kan zorgen. 
De door de provincie aangegeven noodzaak leidde er wel toe dat wij gehoor hebben 
gegeven aan hun verzoek.

Heeft u vragen over het kanaal of over de geplande werkzaamheden?
Neem dan contact op met Mathilde Palma of Marieke van de Fliert, omgevings-
managersboordvoorzieningen Kanaal Almelo - De Haandrik van de provincie 
Overijssel. Dat kan via 038 499 7350 of door een e-mail te sturen naar onderhoud-
kadh@overijssel.nl.

Als u vragen heeft over de wegafsluiting kunt u bellen naar (0546) 840 840. 
Het algemene nummer van de gemeente Twenterand. U kunt bellen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag tot 12.30 uur.

Woont u langs het kanaal?
U staat er niet alleen voor als inwoner van de gemeente Twenterand. 
De gemeente biedtpraktische hulp en ondersteuning. Misschien heeft u inmiddels 
een stapel ongeopende brieven liggen of bent u het overzicht kwijt. Medewerkers 
van het maatschappelijk werk helpen u graag. Dat gebeurt persoonlijk en 
vertrouwelijk. Ook kan de maatschappelijk werker praktische ondersteunen bij 
het aanvragen van subsidie voor de contra-expertise? Dit kan allemaal. 
Vragen staat vrij.

Bel (0546) 840 840 om in verbinding te worden gesteld met Letty Koster. 
Zij helpt u verder. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur. Op vrijdag tot 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar info@twenterand.nl.
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Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
- Naast Schoolstraat 5   
bouw vrijstaand woonhuis 
(uiterlijke besluitdatum 16-07-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE188382021)
- Westeinde 535  
verplaatsen antennemast 
(uiterlijke besluitdatum 22-07-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE157822021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/
of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Nienenhoek 1  
Kappen van 1 es 
( verzonden 31-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE231982021)

Vriezenveen
- Oosteinde naast nr 417     
bouwen woning (verzonden 27 mei 
2021, zaaknummer 
1700ESUITE205992021)
- Oosteinde 196 
Kappen van 1 eik 
( verzonden 01-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE209002021)

Vroomshoop
- Kolenmieten 29 
intrekking van de omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets van 22-05-2015 
(1700ESUITE279692021, 
ontvangen 10-5-2021)
- Kruidenlaan naast nr. 2 
bouwen van een dubbele woning 
(verzonden 01-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE252682021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Twistveenweg 10 
realiseren van een voetbalkooi (verzon-
den 27-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE163742021)

- Tijm kavel 49 het bouwen van een 
nieuwe woning 
(verzonden 31-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE208912021)
Kloosterhaar
- Groenedijk 44   
 verbouwen van een woonhuis 
(verzonden 31-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE216282021)

APV

Aanvraag APV-vergunning
 Vriezenveen 
- Manitobaplein  
Organiseren van een kermis van 15 
september tot en met 18 september 
2021 (Ingekomen 20-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE268582021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Evenemententerrein aan de 
Oranjestraat. 
Organiseren van een kermis van 
14 juli tot en met 17 juli 2021 
(ingekomen 20-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE267942021)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet
Vroomshoop
- Feesttent nabij Burgemeester 
Koetjestraat 2 Aanvraag voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende 
drank tijdens de Feestweek 
Vroomshoop op de volgende data:

• 4 september 2021 van 20:00 tot 
uiterlijk 01:00 uur
• 5 september 2021 van 13:00 tot 
uiterlijk 21:00 uur
• 8 september 2021 van 13:30 tot 
uiterlijk 00:00 uur
• 9 september 2021 van 13:30 tot 
uiterlijk 00:00 uur
• 10 september 2021 van 15:00 tot 
uiterlijk 01:00 uur
• 11 september 2021 van 15:00 tot 
uiterlijk 01:00 uur
(ingekomen 27 mei 2021, 
zaaknummer 

1700ESUITE279962021)

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


