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Donderdag 29 juli na 11.15 uur tot en met vrijdag 30 juli 2021 

Geen aanvragen mogelijk voor 
paspoorten en identiteitskaarten
Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse Identiteitskaart geïntroduceerd.

Hierdoor is het vanaf donderdag 29 juli na 11.15 uur tot en met vrijdag 30 juli niet mogelijk om een 

(spoed)paspoort of (spoed)Nederlandse Identiteitskaart aan te vragen.

Hebt u met urgentie een reisdocument nodig? Dan kunt u een nooddocument aanvragen bij de 

Koninklijke Marechaussee. Deze nooddocumenten worden onder strikte voorwaarden afgegeven. 

Voor informatie: www.rijksoverheid.nl.

College b&w blij met initiatief volleybalvereniging Vrivo

Opening nieuwe beach
volleybalvelden sportpark 
‘Het Midden’
Op 28 juni heeft wethouders Paters de nieuwe beachvolleybalvelden op 
sportpark ‘Het Midden’  geopend. De velden zijn niet alleen bestemd voor 
de leden van volleybalvereniging Vrivo maar voor iedereen die graag een 
balletje wil slaan. “Als college van burgemeester en wethouders zijn we 
trots op dit initiatief vanuit volleybalvereniging Vrivo om deze beachvol-
leybalvelden te realiseren”, zegt wethouder Paters met onder andere 
sport in portefeuille. We hebben een kernbudget beschikbaar gesteld om 
de leefbaarheid in de kernen te verbeteren en de aanleg van deze 
beachvolleybalvelden is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus een 
tevreden wethouder. 

Op het terrein bij korfbalvereniging Amicitia in Vriezenveen is de afgelopen 

weken druk gewerkt. De vrijwilligers van volleybalvereniging Vrivo hebben de 

twee mooie ruime beachvolleybalvelden aangelegd. Daarnaast biedt het 

nieuwe terras de mogelijkheid om lekker even te zitten en te kijken naar de 

wedstrijden. En een ideale plek, want tot laat in de avond liggen de velden in 

de zon.
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Dierenambulance

06  537 57 093

Samen met bewoners en ondernemers werkt de 
gemeente Twenterand aan een duurzaam Twenterand. 
De gemeente bekijkt welke mogelijkheden haalbaar, 
betaalbaar en passend zijn om over te schakelen van 
aardgas naar duurzame energiebronnen. In de 
onlangs opgestelde concept warmtevisie staat hoe de 
gemeente wil starten met het aardgasvrij maken van 
woningen. Het plan is dat voor 2050 alle woningen 
aardgasvrij zijn. 

Wanneer
Op maandagavond 12 juli van 18.45 tot 20.15 uur 
organiseert de gemeente Twenterand een webinar over de 
warmtevisie. Dit webinar informeert inwoners over de 
plannen van deze stapsgewijze veranderingen. Daarnaast 
vertellen verschillende gasten over waarom, waar en 
wanneer de gemeente Twenterand van het aardgas af wil. 
Het programma is binnenkort te lezen op onze website.
Vragen tijdens het webinar

Gedurende het webinar is er tijd om vragen te stellen. Het 
is ook mogelijk om vooraf vragen te stellen. Je vraag of 
opmerking mag je doorgeven via www.wegaanlive.nl/
warmtevisietwenterand. Tijdens de uitzending worden 
zoveel mogelijk vragen beantwoord. De vragen en 
antwoorden worden na uitzending op onze website 
geplaatst. 

Deelnemen aan webinar 
Alle geïnteresseerde inwoners zijn van harte uitgenodigd 
om deel te nemen. Het webinar is te volgen via www.
wegaanlive.nl/warmtevisietwenterand. Aanmelden kan via 
het digitale aanmeldformulier op deze website. Na 

aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Terug in NederlandTijdens je verblijf

• Houd je aan de 
coronamaatregelen 
onderweg, op je 
bestemming en bij 
thuiskomst. Ook als je 
gevaccineerd bent.  

• Blijf tijdens je vakantie op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
Download de Reisapp, 
maak je bestemming 
favoriet en ontvang 
automatisch een bericht 
als de situatie verandert. 

25 juni 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn.  
Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan.  

Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

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 

 Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied. 
 
   Geel: Reizen kan, maar er zijn risico’s. 
 
Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis alleen 

als het noodzakelijk is. 
 
Let op: Landen kunnen beperkingen opleggen 
aan reizigers uit Nederland, zoals een 
negatieve testuitslag of quarantaine.

Check het reisadvies

Kijk in het reisadvies welke eisen in een land 
gelden voor reizigers. Je kunt hiervoor een 
coronabewijs gebruiken.   
• Download de CoronaCheck-app en upload 

je coronabewijs.  
• Of maak een papieren coronabewijs aan via 

coronacheck.nl/print.

Aanvullende eisen

Quarantaine reischeck  
Voor reizigers uit oranje 
gebieden gelden 
maatregelen op het gebied 
van testverplichting en 
quarantaine bij terugkeer 
naar Nederland. Doe de 
Quarantaine reischeck om 
te zien wat voor jou geldt. 

 
Testen  
• Heb je klachten bij 

terugkomst in Nederland? 
Laat je dan testen bij de 
GGD.  

• Overweeg een zelftest als 
je geen klachten hebt voor 
extra zekerheid.

Webinar: Voor 2050 van het aardgas af! 

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



twenterand.nl07-07-2021

INSPRAAK

Integraal Veiligheidsbeleid 
2022-2025 gemeente Twenterand
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op 6 juli 2021 het  

Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025 

in concept vastgesteld. Het plan 

beschrijft de aanpak op het gebied van 

openbare orde en veiligheid in de 

gemeente Twenterand voor de jaren 

2022-2025. 

Waar kunt het Integraal 
Veiligheidsbeleid inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 

woensdag 7 juli 2021 tot en met 

woensdag 4 augustus 2021 ter 

inzage op het gemeentehuis tijdens 

openingstijden. Ook kunt u de 

beleidsregel in deze periode digitaal 

raadplegen via www.twenterand.nl. 

Vanwege de coronasituatie kan het 

conceptbeleidsplan ook op verzoek aan 

u worden toegezonden. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met mevr. 

J. Venebrugge via telefoonnummer 

(0546) 840 840 of per e-mail 

j.venebrugge@twenterand.nl. Ook

 voor vragen kunt u bij haar terecht.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de concept 

beleidsregel kunt u indienen tot en met 

4 augustus 2021. De reactie kunt u 

richten aan het college van burge-

meester en wethouders van de 

gemeente Twenterand. 

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 conceptbeleids-

plan op onderdelen bij te stellen. 

Alle belanghebbenden die hebben 

gereageerd krijgen een reactie nadat 

nadere besluitvorming op dat gebied 

plaats heeft gevonden.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Den Ham 

organiseren van een muziekevenement 

op 25-09-2021 van 21:00 tot 01:00 

(ontvangen 29-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE338302021)

Vriezenveen
- Linthorstlaan 21 

kappen van een berkenboom, 

(ontvangen 23-6-21, 

zaaknummer 1700ESUITE331732021)

- Nieuwe Daarlerveenseweg 

(tussen Weitzelweg en Akker) kappen 

van 5 inlandse eiken 

( ontvangen 25-6-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE335362021)

- De Zuivering 2, 2a tm 2k, 2m, 2n  

aanleggen van bestrating, 

ontvangen op 20-05-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE274362021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tegenover Laurier 28-30 

(VZV00N1174) Westerhaar-

Vriezenveensewijk, bouwen van een 

woning, (ontvangen 24-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE335052021)

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
- Achter Russenweg 12  

 bouwen van een woning met een 

vrijstaande schuur (uiterlijke besluitdatum 

20-08-2021, 1700ESUITE180522021)

Vriezenveen
- Oosteinde 198   

 bouwen van een garage en het 

tijdelijk plaatsen van een mantelzorg 

unit (uiterlijke besluitdatum 17-08-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE262982021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Vierde Blokweg 13    

bouwen van een schuur 

(verzonden 25-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE231892021)

- Rutershoek kavel 23   

bouwen van een woning 

(verzonden 25-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE242822021)

Vriezenveen
- Westeinde 221   

 vervangen van een kozijn in de 

voorgevel (verzonden 30-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE264202021)

Vroomshoop
- Kanaal Almelo – De Haandrik, 

traject 7, zijnde 800 meter langs de 

Schoolstraat het vervangen van de 

oeverconstructie (verzonden 05-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE224602021)

Geerdijk
- Geerdijk 39    

 het tijdelijk plaatsen van een 

noodwoning (verzonden 30-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE260182021)

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 

houden van een Fokveedag op 

14-08-2021, ontvangen 28-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE337632021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Door het hele dorp en Zwembad-

laan 8 loterij t.b.v. Tennisvereninging 

Westerhaar, verkoop van 3-7-2021 t/m 

5-9-2021, trekking 5-9-2021, 

ontvangen 27-6-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE335862021

- Oranjestraat (evenemententerrein)  

Organiseren van de Kermis Westerhaar 

van 14-07-2021 tot en met 17-07-

2021 dagelijks van 14:00 tot 00:00 

uur  (verzonden 01-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE267942021)

Gemeente Twenterand
- Gemeente Twenterand houden van 

de Hellendoorn Rally op 18-9-2021 

van 06.00 tot 23.00, 

ontvangen 28-6-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE336792021

Melding uitweg:
Vroomshoop
- Julianastraat 43 

aanleggen van een oprit 

(ontvangen 29-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE338352021)
 

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.

Een kansspelvergunning is 
verleend voor:
Vroomshoop
- Oranjestraat 4 

( administratie kantoor Kaas)  

Organiseren van een verloting op 

15-12-2021, de loten worden verkocht 

vanaf 27-10-2021 tot en met 

10-12-202 in de kern Vroomshoop en 

omgeving ten behoeve van de 

kerstmarkt Vroomshoop 

( verzonden 29-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE308882021) 

 

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. 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren
22-06-2021  Linsey, dv I Klein Kromhof en H Timmerman, Den Ham

Overleden
20-06-2021  J Nieuwenhof, 101 jaar, Den Ham

16-06-22021  B Knol, 92 jaar, Vriezenveen

17-06-2021  B van Doorn, 84 jaar, Vriezenveen

22-06-2021  A Schepers-Dubbink, 59 jaar, Vriezenveen

18-06-2021  R Schippers, 88 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

24-06-2021  J Snippe-Sloot, 94 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

13-06-2021  J Olthof, 79 jaar, Vroomshoop
 

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.   

Eerder Achterbroek Den Ham - Anja Dijkman

De provincie Overijssel heeft bij de gemeente 
Twenterand een aanvraag ingediend voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning met 
betrekking tot het vervangen van damwanden 
langs de Schoolstraat tussen huisnummer 17 
en Fortwijk (tracé 7). Het college heeft besloten 
om deze omgevingsvergunning af te geven. 

Hoe zijn wij tot dit besluit gekomen?
Wij hebben externe specialisten ingeschakeld om 
de inhoud van de aanvraag samen met ons te 
toetsen aan de eisen die er gelden. Ook hebben wij 
veldonderzoek laten uitvoeren om voor onszelf vast 
te stellen of het voorgenomen onderhoud nodig is.

Geen reden de aangevraagde vergunning te 
weigeren
Vooraf aan de besluitvorming zijn de aanvraag, 
de bijbehorende stukken en de aanvullingen mede 
getoetst door externe technische en juridische 
specialisten. Tot slot hebben wij onderzocht of de 
werkzaamheden noodzakelijk zijn en dit is het 
geval. De aanvraag, de bijbehorende stukken en de 
aanvullingen die op verzoek zijn verstrekt hebben 
voldoende aannemelijk gemaakt dat het vervangen 
van de damwanden voldoet aan de eisen vermeld 
in het Bouwbesluit 2012 en aan de bouwverordening.

Werkzaamheden starten tijdens bezwaarschrift 
termijn
De vergunning geeft toestemming aan de provincie 
om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren 
en om hier al direct na de vergunningverlening, 
welke is verleend op vrijdag 2 juli 2021, mee te 
mogen starten. Normaal mag dat pas nadat de 
bezwaarschrifttermijn is verlopen. Dit doen wij 
omdat de noodzaak van de werkzaamheden vanuit 
veiligheidsoogpunt hoog is. De bezwaarschriftter-
mijn is echter wel gewoon van kracht. Belangheb-
benden hebben recht op het aantekenen van 
bezwaar. De vergunning die wij verlenen stelt ook 
eisen aan de manier waarop de werkzaamheden 
worden uitgevoerd.

Twenterand verzwaart de monitoring
De vergunning stelt ook kaders aan de monitoring 
van de werkzaamheden waar het gaat om de trillin-
gen en eventuele vervorming (verzakking) van 
panden, kabels en leidingen. 
In de vergunning hebben wij hogere eisen aan de 
monitoring gesteld dan in het plan van de provincie 
is beschreven. Onze eisen zijn vastgelegd in een 
voorschrift waar de provincie zich aan dient te 
houden. 

• De gemeente wordt dagelijks geïnformeerd en 
heeft de bevoegdheid om de werkzaamheden 
stil te leggen wanneer trilling de norm 
overschrijdt. De provincie heeft toegezegd zich 
aan de gestelde eisen te houden. Door de 
‘realtime’ monitoring van de trillingen en de 
monitoring van de meetpunten in relatie tot 
eventuele vervorming/verzakking van 
aangrenzende panden is het mogelijk om 
voldoende beeld te hebben van de situatie. 

• Tevens is het mogelijk inzichtelijk te maken of 
er gevolgen zijn op de omgeving. Op deze wijze 
kan tijdig bijgestuurd worden. Over het inzichte-
lijk maken van de mogelijke gevolgen is er 
nauw en veelvuldig contact met betrokken 
partijen. 

Deze zaken maken onderdeel uit van het monito-
ringsplan en het bouwveiligheidsplan, dit zijn 
onderdelen van de vergunning.

Vragen?
U kunt vragen stellen over deze vergunningverle-
ning bij een medewerker van de afdeling vergun-
ningen, Bouw. Neem hiervoor contact op het 
algemene telefoonnummer van de gemeente: 

(0546) 840 840.

Verlening vergunning met aangescherpte monitoring van de panden

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
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