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Grasmaaien in Twenterand 
is nu meer ecologisch
bewust
Sinds het voorjaar van 2021 werkt de gemeente Twenterand met een nieuwe 

aannemer voor het maaien van het gras. Het inwerken heeft tot een achterstand 

geleid. Er wordt nu hard gewerkt om deze in te lopen. Ook zijn er velden die nu op 

een ecologisch vriendelijke wijze worden beheerd en die dus veel minder worden 

gemaaid. Welke velden dat zijn, staat op de website van de gemeente Twenterand. 

Dit doet de gemeente sinds 2017. Om de biodiversiteit in de gemeente te 

vergroten worden deze grasvelden maar twee keer per jaar gedeeltelijk gemaaid. 

De eerste maaironde vindt in de tweede helft van juni plaats. Om welke locaties dit 

gaat kunt u zien op http://www.twenterand.nl/bloeitop onder het kopje “Folders en 

Documenten”.

Klachten
De gemeente heeft veel meldingen en klachten ontvangen over het maaibeeld. 

Wij stellen deze meldingen op prijs. Zo kan de gemeente bijsturen. Meldingen kunt 

u doen op het online meldingsformulier op de website van de gemeente of bel het 

algemene nummer van de gemeente (0546) 840 840. 

Wonen aan het kanaal Almelo – De Haandrik kan veel stress 

veroorzaken. Het raakt ons zeer dat de woonsituatie van 

diverse inwoners nog altijd verder verslechtert en dat een 

concrete oplossing er nog niet is. Door het lange wachten 

kunnen spanningen oplopen. Loop daar niet te lang mee 

rond. Ook moet u met allerlei zaken rekening houden en met 

de overheid over allerlei zaken communiceren. Dat is niet 

altijd makkelijk. 

Praktische hulp en ondersteuning
U staat er niet alleen voor als inwoner van de gemeente 

Twenterand. Wij bieden praktische hulp en ondersteuning. 

Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van subsidie voor 

de contra-expertise? Misschien wilt u een brief schrijven 

naar de gemeente of provincie, maar krijgt u het niet goed 

op papier? Bij allerlei praktische dingen die in relatie tot het 

kanaal staan bieden wij ondersteuning. 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.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder 
andere horeca, winkels en locaties voor 
kunst en cultuur, recreatie en sport. 

 
Maximaal aantal bezoekers afhankelijk 
van de grootte van de ruimte. 

 
Thuis geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen en buiten geen maximale 
groepsgrootte. 

 
Werk maximaal de helft van de werktijd 
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand 
 

Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden  
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs  

nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan. 

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs 
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:  
•    een negatieve testuitslag van 

maximaal 40 uur oud  
•    een vaccinatiebewijs  
•    een herstelbewijs van maximaal  
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan. 

 
Nachtclubs en discotheken 
open. 

 
Per 30 juni evenementen 
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is  
verplicht:  

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer  
•     op stations en vliegvelden  
•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

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

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Maatschappelijke ondersteuning 
voor bewoners aan het kanaal Almelo – 
De Haandrik

Collecte

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

28 juni t/m 3 juli: Nationaal MS Fonds

Burgerlijke stand 

Overleden: 
09-06-2021  G van Munster-Tempert, 90 jaar, Den Ham

06-06-2021  M Leussink, 61 jaar, Vriezenveen

04-06-2021  MH van Laar-Veenstra, 72 jaar, Vroomshoop
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VERKEERSMAATREGELEN
 

Inrichten twee parkeerplaatsen 
voor elektrische auto’s aan de 
Hoofdstraat in Vroomshoop
Burgemeester en wethouders van 

gemeente Twenterand hebben besloten 

om twee parkeerplaatsen in te richten 

ten behoeve van het laden van 

elektrische auto’s.  

 

Om welke locatie gaat het?
Het gaat om de rij parkeerplaatsen aan 

de Hoofdstraat, gelegen tussen de 

aansluitingen met 

Julianastraat en Hammerstraat. Hier 

liggen nu 8 reguliere parkeerplaatsen 

die onder een hoek zijn aangelegd. De 

laadpaal zal komen tussen de meest 

noordelijk gelegen parkeerplaats en de 

par-keerplaats die daar direct naast 

ligt. Omdat er twee aansluitingen op 

één paal zitten kunnen straks twee 

elektrische auto’s geladen worden.  

Besluit
Wij hebben besloten om:

1.  Twee reguliere parkeerplaatsen 

naast appartementencomplex 

Boegstaete (zijde Hoofdstraat)  zodanig 

in te richten dat deze uitsluitend 

gebruikt kunnen worden voor het laden 

van elektrische auto’s.  

2.  Een verkeersbord RVV E4 

(parkeerplaats) te plaatsen.

3.  Een onderbord te plaatsen voorzien 

van de tekst ‘uitsluitend opladen 

elektrische voertuigen’ en twee 

pijlfiguraties die naar de beide 

parkeerplaatsen verwijzen.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf 23 juni 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 handteke-

ning 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.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 371’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 24 juni 2021 zes  weken 

het volgende ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage ligt:

- Ontwerpbestemmingsplan ‘ 

Vriezenveen Lintbebouwing en 

Centrumgebied PH Westeinde 371’.

De planherziening heeft ten doel om 

het vrijgekomen bouwrecht van de 

gesloopte woning Westeinde 371 te 

verplaatsen naar de schuur die 

achterop het perceel is gesitueerd en 

behoort tot het perceel Westeinde 375. 

Deze schuur zal daarmee de 

bestemming Wonen-karakteristiek 

krijgen. Het identificatienummer van 

het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700. 202018BPVZPH-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/digitaalin-

zien. Het plan is vanaf 24 juni 2021 in 

te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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

Ontwerpwijziging bestemmings-
plan art. 3.6 Wro ‘Buitengebied 
herziening 2005 WP Groenedijk 28’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 24 juni 2021 zes weken de 

volgende ontwerpwijziging van het 

bestemmingsplan ter inzage ligt:

De ontwerpwijziging ‘Buitengebied 

herziening 2005 WP Groenedijk 28’

Het wijzigingsplan heeft ten doel om de 

woonbestemming aan de Groenedijk 

28 te Kloosterhaar 25 meter in 

Zuidoostelijke richting te verplaatsen. 

Deze wijziging komt tot stand met 

gebruikmaking van de bevoegdheid 

zoals die is neergelegd in artikel 3.6, 

eerste lid, onderdeel a, van de Wet 

ruimtelijke ordening en artikel 16, lid 5 

van de voorschriften behorend bij 

genoemd plan. 

Ter inzage en zienswijzen
U kunt de ontwerpwijziging van het 

bestemmingsplan digitaal inzien www.

twenterand.nl/digitaalinzien. 

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming 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 het college, 

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
Vriezenveen
- Wetering 94    

plaatsen van een dakopbouw en een 

dakkapel (ontvangen 10-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE308362021)

Vroomshoop
- De Sluis 25    

Uitbreiden transformatorstation met 

een modulair gebouw 

(ontvangen 07-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE298822021)

- Nieuwstraat 21   

bestaande carport met wanden dicht 

maken (ontvangen 08-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE302492021)

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 
Den Ham
- Lefershoek 18   

bouw carport met inpandig schuurtje 

(uiterlijke besluitdatum 28-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE190722021)

Vriezenveen
- Oosterweilanden kavel 25 en 26  

bouwen van een bedrijfspand 

(uiterlijke besluitdatum 04-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE226032021)

Bekendmakingen

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.   

Veld me klaprozen Hammerflier - Anja Dijkman.

Bakkersweg Den Ham - 
Anja Dijkman
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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

Vroomshoop
- Kanaal Almelo   

vervangen van de oeverconstructie 

kanaal Almelo 

(uiterlijke besluitdatum 02-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE224602021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Lefershoek 18   

 bouw carport met inpandig 

schuurtje (verzonden 16-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE190722021)

- Zomerweg 25   

 plaatsen van een bijgebouw 

(verzonden 17-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE251752021)

Vriezenveen
- De Zuivering naast nr. 30              

bouwen 2 bedrijfshallen 

(verzonden 10-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE73402021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Industrieweg 6 

Kappen  van 1 kastanjeboom 

(verzonden 16-06-2021,

zaaknummer 1700ESUITE236702021)

Besluit omgevingsvergunningvrij 
project
Vriezenveen
- Johannes Kamphuisstraat 43  

 aanbouwen van een veranda 

(verzonden 17-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE252502021)

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

Aanvraag APV-vergunning:
Vriezenveen 
-   Schout Doddestraat 13 

(manege de Vjenneruiters)  

Organiseren van een after summer 

show (dierenshow) op 29 / 30 oktober 

2021 ( ingekomen 09-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE303972021)

- Schout Doddestraat 46 (Parkeerter-

rein Sportpark Het Midden) Organise-

ren van een muziekevenement op de 

volgende data:

•  10-09-2021 16:00 tot 22:30 uur

•  11-09-2021 16:00 tot 22:30 uur

•  12-09-2021 11:00 tot 17:00 uur 

•  16-09-2021 16:00 tot 22:30 uur

•  17-09-2021 11:00 tot 22:30 uur

•  18-09-2021 11:00 tot 22:30 uur 

 (ingekomen 07-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE295492021) 

Vroomshoop
- Flierdijk 5 ( kantine Vroomshoopse 

Boys) Organiseren van een veiling op 

23-08-2021, de loten worden verkocht 

vanaf 01-08-2021 tot een half uur van 

voor de veiling in de kern Vroomshoop 

en omgeving (ingekomen 04-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE293542021) 

- Koningin Beatrixlaan en omgeving 

GKC Irene Organiseren van een 

kerstmarkt op 10-12-2021 van 16:00 

tot 21:00 uur (ingekomen 10-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE309052021) 

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?
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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
- Kanaalweg Noord 65b  

melden van het uitbreiden van de 

inrichting met een schrootschaar 

(1700ESUITE311082021, 

ontvangen 25-05-2021)

- Oosteinde 115   

melden van de op- en overslag van 

wegenzout ten behoeve van de 

gladheidsbestrijding (1700ESUI-

TE314202021, ontvangen 12-03-

2021)

Wilt u de stukken inzien?

TIJDELIJKE MAATREGEL TER 
VOORKOMING VAN VERSPREIDING 
COVID-19.
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. 

GOAN! is dè nieuwe reis-app voor Twente. Sinds woensdag 16 juni is GOAN! 
In de Appstore beschikbaar en worden Wmo-Regiotaxi-reizigers actief 
benaderd om er mee aan de slag te gaan. Later dit jaar volgt een bredere 
publiekcampagne gericht op alle Twentenaren.

GOAN! is voor en door acht Twentse gemeenten ontwikkeld in samenwerking met 
de Provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een 
pilotproject dat deel uitmaakt van het landelijke programma ‘’Mobility as a Service’’
(MaaS). MaaS laat apps ontwikkelen waarmee reizigers kunnen kiezen hoe ze willen 
reizen en waarmee ze hun reizen kunnen plannen, boeken en betalen. De pilot in 
Twente is uniek omdat met GOAN! ook met de Regiotaxi gereisd kan worden. 
Met andere ontwikkelde reisapps kan dit (nog) niet. 
De gemeente Twenterand is één van de acht deelnemende gemeenten. De andere 
gemeenten zijn Haaksbergen, Hengelo, Dinkelland-Tubbergen, Enschede, Oldenzaal 
en Losser. We interviewen onze verkeerswethouder Bart-Jan Harmsen (GBT) over dit 
initiatief:

Wat was de voornaamste beweegreden van de 
gemeente Twenterand om aan deze pilot deel te nemen?
Harmsen: "Er worden tegenwoordig veel apps gemaakt en een app waarin alle 
reismogelijkheden samen komen, sprak ons aan. Door deel te nemen aan deze 
pilot konden we slim gebruik maken van de expertise van een landelijk programma 
en meeliften op de financiering door meerdere partijen. Maar het belangrijkste is 
natuurlijk dat wij onze inwoners faciliteren om goed en makkelijk te reizen". 

Wat bedoelt u daarmee? Wat kunnen inwoners met GOAN! ?
"GOAN toont je alle reismogelijkheden op basis van de bestemming en tijd die je 
invoert; Regiotaxi, bus, buurtbus, trein, Automaatje. Deelscooter en deelfiets volgen 
deze zomer... Het kan binnenkort allemaal. GOAN! laat je ook zien wat elke variant 
kost en hoe lang je ermee onderweg bent. Als gebruiker van de app kies je wat je 
aanstaat en boek en betaal je je reis in één keer!" 

Is dat laatste wat u het meeste aanspreekt?
"Het mooiste aan GOAN! vind ik nog dat het echt door iedereen te gebruiken is, 
óók door onze minder mobiele inwoners. Al onze Regiotaxigebruikers kunnen de app 
koppelen aan hun pas. Zo kunnen ze hun Regiotaxi-ritten regelen, maar ook met het 
‘’gewone’’ openbaar vervoer reizen. Net als iedereen. Niet meer apart in een busje en 
spontaner wanneer jij dat wilt; gewoon de dienstregeling aanhouden en de volgende 
bus pakken als je wat langer wilt blijven of als je afspraak uitloopt." 

Houdt de app er dan rekening mee wanneer iemand slecht ter been is?
"Inderdaad! Bij je persoonlijke instellingen kan je in GOAN! aangeven hoe ver je 
maximaal kunt lopen of, als je rolstoelgebruiker bent, kunt rollen. Ook kun je instellen 
hoe snel je loopt of rolt. In het reisadvies dat je krijgt wordt hier dan rekening mee 
gehouden. Zo kan het gebeuren dat een minder mobiele inwoner een reis te zien 
krijgt die met het openbaar vervoer gemaakt zou kunnen worden. Bijna alle treinen 
en bussen zijn tegenwoordig immers toegankelijk en ook de bushaltes zijn opgehoogd 
tot instaphoogte". 

Niet iedereen is zich hiervan bewust. 
Kunt u zich voorstellen dat dit voor veel inwoners nieuw is?
"Zeker begrijp ik dat. Het openbaar vervoer is nog niet zo heel lang geleden 
toegankelijk geworden en veel mensen zijn al jaren gewend met de Regiotaxi 
te reizen. Maar misschien helpt het welkomstaanbod van € 20,00 reistegoed als 
je de app downloadt en een reis boekt, hen over de drempel. Verder vind ik het 
mooi dat de app een SOS-knop heeft waarmee je hulp kunt inroepen als de reis 
niet goed verloopt. Via GPS kunnen ze dan zo zien waar je bent en je verder op 
weg helpen. In het ergste geval halen ze je op en brengen ze je gratis thuis."

Klinkt allemaal mooi maar niet iedere oudere heeft een Android mobiel of 
een IPhone of kan met zo’n app omgaan. Zijn de verwachtingen niet te 
hooggespannen?
"Iedereen die bij dit project betrokken is, is zich hier wel degelijk van bewust en 
verwacht echt niet dat iedere Regiotaxireiziger GOAN! kan en wil gebruiken. Maar 
doordat de app echt beschikbaar is voor iedereen die dit maar wil, verwachten wij 
wel dat de toekomstige oudere hier gemakkelijker mee omgaat." 

MaaS is gericht op deelmobiliteit. Kunt u daar nog iets meer vertellen?
"Ja dat is echt een mooie ontwikkeling waar we in de komende jaren steeds meer 
van gaan zien. Het speelt in op de trend dat we als burgers eerder gebruikers van 
mobiliteitsmiddelen worden dan bezitters. Er wordt regionaal hard gewerkt om allerlei 
nieuwe vormen van deelmobiliteit in Twente te realiseren en om deze ook aan GOAN! 
te koppelen. Ik zeg bewust ‘’nieuw’’ omdat de Regiotaxi en het OV feitelijk al vormen 
van deelmobiliteit zijn en al aan GOAN! gekoppeld zijn."

Wat wilt u verder nog kwijt? 
Ik hoop echt dat deze mooie app, met een Twentse naam, onze inwoners gaat helpen 
met het mobiel blijven of mobieler worden. Het mobiel zijn en blijven zorgt immers 
voor het ontmoeten van mensen!

Regiotaxigebruikers krijgen de primeur

Nieuwe Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

Wat is een app? Een app is een klein programmaatje dat je 
op je mobiel kunt zetten en waarmee je gemakkelijk en snel 
bepaalde vaak terugkerende handelingen kunt verrichten. 
Een app werkt alleen op een smartphone. Apps zijn te vinden 
via de ‘’Appstore’’, dat ook standaard op zo’n mobiel zit.
 De meeste apps zijn gratis, ook GOAN!

Regiotaxipashouder en geen brief ontvangen? Wie krijgt een 
brief? In eerste instantie worden alle regiotaxipashouders 
aangeschreven die sinds maart 2020 minimaal eenmaal met 
de regiotaxi hebben gereisd. Bij de eerste evaluatie in juli 
wordt besloten of ook de overige pashouders persoonlijk 
worden aangeschreven.


