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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.

De gemeente Twenterand ontwikkelt het nieuwe woonwijkje Het Mozaïek 
op het braakliggende terrein tussen het gemeentehuis en CSG Het 
Noordik. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de bouw van dit 
woonwijkje. Gelijktijdig met het bouwrijp maken van Het Mozaïek vinden 
in de Schout Doddestraat rioleringswerkzaamheden plaats. Hierdoor is de 
Schout Doddestraat in fases afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door de firma Timmerhuis Groep uit Vriezenveen.

Werkzaamheden Schout Doddestraat in fases uitgevoerd
De ontmoetingskerk maakt deel uit van het te ontwikkelen gebied en wordt daarom 

gesloopt. In de Schout Doddestraat wordt het huidige riool vernieuwd en uitgebreid 

met een regenwaterriool. Dit gebeurt in fases. Wat betekent dat telkens een 

gedeelte van de Schout Doddestraat wordt afgesloten voor

doorgaand verkeer. Voor voetgangers blijven de woningen altijd bereikbaar. 

Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Alle omwonenden hebben 

een brief gehad over de bereikbaarheid van hun woning. Tijdens de werkzaam

heden informeren wij hen wanneer welke fase wordt uitgevoerd. 

Planning
• Vanaf medio juli: sloop Ontmoetingskerk.

• 16 augustus tot en met 1 oktober: bouwrijp maken Het Mozaïek.

• Vanaf 16 augustus: werkzaamheden riolering Schout Doddestraat.

• Vanaf 13 september: bouw woningen op kerklocatie.

Meer informatie
Voor meer informatie zie ook www.twenterand.nl/werkenaandeweg.
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Schout Doddestraat binnenkort deels 
afgesloten voor verkeer

Melden Kadavers Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Schout Doddestraat binnenkort deels afgesloten voor 
verkeer

Voorbereidingen bouw Het Mozaïek

Nomineer uw leukste buren!

Beste Buur Bokaal 2021
Ook in 2021 organiseren we, samen met de gemeente Dinkelland, Mijande Wonen en de Huurdersraad, de Beste Buur 

Bokaal. Alle inwoners van Dinkelland en Twenterand kunnen een buurman of -vrouw nomineren voor deze bijzondere 

award. De Beste Buur Bokaal is een prijs voor een buur die het verdient om eens in het zonnetje gezet te worden. Heeft u 

geweldige buren? Nomineer ze dan nu!

De organiserend partijen geloven dat omkijken naar elkaar bijdraagt aan prettig wonen. In deze bijzondere tijd, waarin iedereen 

met beperkingen te maken kreeg, is het juist belangrijk om er voor elkaar te zijn en om oog te hebben voor elkaar. “Het is 

prachtig om te zien hoe de stille krachten in de buurten en wijken eens in het zonnetje gezet worden”, vertelt Melanie 

Maatman, directeurbestuurder van Mijande Wonen. “Dat blijkt ieder jaar weer als we lezen waarom mensen hun buren 

aanmelden. Zoveel mensen die zich op verschillende manieren inzetten om het wonen en leven in een straat, buurt of 

woongebouw voor iedereen prettig te houden.”

Noaberschap
BartJan Harmsen gaat als wethouder in Twenterand over het wonen in deze mooie gemeente. Hij is ervan overtuigd dat er 

een heleboel nominaties gaan komen. “Zelf woon ik in Den Ham”, legt Harmsen uit. “Net als in de rest van de gemeente telt 

het ouderwetse noaberschap hier nog écht. Mensen zien om naar elkaar en zijn er voor elkaar als het nodig is. Twenterand 

bestaat uit een aantal hechte gemeenschappen, waar men niet langs elkaar leeft, maar mét elkaar en vóór elkaar. Veel 

Twenteranders zetten zich in voor hun straat, buurt of wijk. Ik hoop dan ook dat we het lastig krijgen om al die nominaties te 

beoordelen. Dat zou geweldig zijn!”

Jury
Alle inwoners uit Dinkelland en Twenterand komen in aanmerking voor de Beste Buur Bokaal 2021. Wel moet iemand worden 

voorgedragen door iemand anders. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. Per gemeente is er een jury die de 

inzendingen beoordeelt. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de woningcorporatie, de huurdersorganisatie en de 

gemeente. De uitreiking vindt ieder jaar plaats op Burendag. Dit jaar is dat zaterdag 25 september. Tijdens een feestelijke 

uitreiking ontvangen de beste buren een mooie bokaal en een leuke prijs. Nomineren kan tot en met 15 augustus 2021.
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VERKEERSMAATREGELEN

Inrichten parkeerplaats invalide 
voor de bewoner van Westeinde 33 
d in Vriezenveen.
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben besloten 
een parkeerplaats invalide, inclusief 
kentekenvermelding, in te richten.  
 
Om welke locatie gaat het? 
Het gaat om een parkeerplaats bij de 
zijingang/het trappenhuis van gebouw 
Altein in Vriezenveen. Het inrichten van 
de parkeerplaats invalide gebeurt door 
de plaatsing van het bord RVV E6 
(parkeerplaats invalide) inclusief 
onderbord met kentekenvermelding.  

Besluit
Wij hebben besloten om:
Een parkeerplaats invalide in te richten 
voor de bewoner van Westeinde 33d, 
bij de zijingang van gebouw Altein, in 
Vriezenveen. Dit gebeurt door plaatsing 
van het bord RVV E6, gecombineerd 
met een onderbord met kentekenver
melding JB073P. 

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 14 juli 
2021 ter inzage. U kunt de stukken 
inzien in het gemeentehuis, Manitobap
lein 1 in Vriezenveen. Dit kan tijdens 
openingstijden. 
 
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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
 Nabij Kosterskamp 6  
kappen van acht bomen deze 
bomen worden vervangen 
(ontvangen op 02072021, 
zaaknummer 1700ESUITE348992021)
 Kosterskamp 17  
renoveren/verbouwen woning 
(ontvangen 20052021,
zaaknummer 1700ESUITE273942021)
 De Wemekamp 4  
bouwen van een woning 
(ontvangen op 05072021, 
zaaknummer 1700ESUITE353232021)
 Hammerflier 1a 
bouwen van een schuur 
(ontvangen op 01072021, 
zaaknummer 1700ESUITE348832021)
 Wigboldinck 9  
plaatsen van een kapconstructie op 
de bestaande berging,
 ontvangen op 05072021, 
zaaknummer 1700ESUITE353022021
 Kosterskamp 17  
verbouwen en renoveren van een 
woning, ontvangen op 20052021, 
zaaknummer 1700ESUITE273942021

Vriezenveen
 Geesterenseweg 7a1 
bouwen van een paardenbak en het 
plaatsen van een erf of perceelaf
scheiding en vier vlaggenmasten, 
(ontvangen op 30062021 00:00, 
zaaknummer 1700ESUITE347892021)
 Westeinde 54  
buitenschilderwerk herstellen in de 
oude staat (ontvangen op 01072021, 
zaaknummer 1700ESUITE348262021)
 Grensweg 23  
verbouwen van een woonhuis 
(ontvangen op 05072021, 
zaaknummer 1700ESUITE353352021)

Vroomshoop
 Achter Vingerhoedskruid 2 
(HAM00K1130) 
bouwen van een woning en het 
aanleggen/veranderen van een inrit 
(ontvangen op 01072021, 
zaaknummer 1700ESUITE348412021)
 Hammerdijk 4 
bouwen van een woning 
(ontvangen op 02072021, 
zaaknummer 1700ESUITE351702021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
 Voor De Markgraven 99 Wester
haarVriezenveensewijk kappen van 1 
lindeboom, ontvangen op 02072021, 
zaaknummer 1700ESUITE352732021

Kloosterhaar
 Groenedijk 8. Kappen van een eik, 
ontvangen op 02072021, 
zaaknummer 1700ESUITE352792021
 Groenedijk 8  
bouwen van een woning, 
ontvangen op 30062021, 
zaaknummer 1700ESUITE345492021

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming van 
verspreiding coronavirus | COVID19
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 
Vriezenveen
 De Zuivering 2 t/m 2n  
 aanleggen van bestrating 
(uiterlijke besluitdatum 25082021, 
zaaknummer 1700ESUITE274362021)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
 Achter Russenweg 12  
bouwen van een woning met een 
vrijstaande schuur 
(verzonden 02072021, 
zaaknummer 1700ESUITE180522021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
 Nabij P.M. Hackstraat 23 
Kappen van 1 lindeboom 
( verzonden 05072021, 
zaaknummer 1700ESUITE269272021) 

 Schapenweg 16 
legaliseren van een bestaande 
dakkapel (verzonden 08072021, 
zaaknummer 1700ESUITE269372021)
Buiten behandeling
Westerhaar-Vriezenveensewijk
 Sluiskade NZ 79,    
 plaatsen van waterbassins en een 
filterunit ten behoeve van water
zuivering (verzonden 06072021, 
zaaknummer 1700ESUITE118452021)

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:
Den Ham
 Op en rondom de Brink  
Organiseren van een Startzondag op 
26092021 (ingekomen 24062021, 
zaaknummer 1700ESUITE330082021).
 Nabij Kerkallee 1 
organiseren van een muziekevenement 
op 25092021 van 21:00 tot 01:00 
(ontvangen op 29062021, 
zaaknummer 1700ESUITE338302021)

Geerdijk
 Hoek Geerdijk/2de Blokweg 
Organiseren van het Oktoberfest 
Geerdijk 2021 van 01102021 tot en 
met 03102021 
(ontvangen 17062021, 
zaaknummer 1700ESUITE65482021). 

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet:
Geerdijk
 Tent hoek Geerdijk / 2de Blokweg 
Aanvraag voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens het 
Oktoberfest Geerdijk 2021 op de 
volgende data en tijden:
• 01102021 van 20:00 tot uiterlijk  
 02102021, 01:00 uur
• 02102021 van 20:00 tot uiterlijk  
 03102021, 01:00 uur
• 03102021 van 14:00 tot uiterlijk  
 21:00 uur. 
(ingekomen 23062021, 
zaaknummer 1700ESUITE328372021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming van 
verspreiding coronavirus | COVID19
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 uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
 Nijverheidsweg 25. Aanleggen van 
een uitweg (verzonden 06072021, 
zaaknummer 1700ESUITE316822021) 
 
Een kansspelvergunning is 
verleend voor:

Westerhaar-Vriezenveensewijk
 Door het hele dorp en Zwembad
laan 8. loterij t.b.v. Tennisvereniging 
Westerhaar, verkoop van 1472021 
t/m 592021, trekking 592021 
(verzonden 14072021, 
zaaknummer 1700ESUITE335862021.

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. 

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming van 
verspreiding coronavirus | COVID19
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 hun 
zienswijzen over de aanvraag naar 
voren brengen. Dat moet binnen zes 
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 zes weken indienen. U moet 
daarvoor een afspraak maken met één 
van de medewerkers van Team 
Omgeving. 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren
24062021  June Mona Gesa, dv A Fokke en IMM Hondebrink, Vriezenveen

27062021  Jovany, zv L Dubbink en AA Kivits, WesterhaarVriezenveensewijk

Overleden
26062021  GH StegemanRemmink, 88 jaar, Den Ham

29062021  HK VenebergDekker, 75 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
28062021  GJ Wuite, 62 jaar, Vriezenveen en A. ter Braak, 66 jaar, Vriezenveen

02072021  G Seubring, 39 jaar, WesterhaarVriezenveensewijk en Y Meijerink, 37 jaar, WesterhaarVriezenveensewijk

 

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

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 
WesterhaarVriezenveensewijk. 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

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) 840860. Adres: Aziëlaan 14, VroomshoopOost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat


