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Terug naar NederlandTijdens je verblijf

Check het reisadvies  
• Houd je aan de 

coronamaatregelen 
onderweg en op je 
bestemming. 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. 

26 juli 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.  
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.  

Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Check het reisadvies

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

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

 .

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

Wassen Lucht

Check het reisadvies  
 Groen: Geen maatregelen bij terugkeer. 
 
   Geel: Coronabewijs bij terugkeer. 
 
Oranje: Coronabewijs bij terugkeer. 

Mogelijk moet je in quarantaine.  
 
Let op:  Kom je uit een geel of oranje land 
en bezit je geen vaccinatie- of 
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit 
dat land verplicht. 

 
Testen  
• Doe een zelftest als je uit het buitenland 

terugkeert, ook als je al gevaccineerd 
bent.   

• Kom je zonder vaccinatie- of 
herstelbewijs terug uit een geel of oranje 
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na 
thuiskomst testen bij de GGD of doe een 
zelftest.   

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD. 

 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. Kijk in het reisadvies 
welke eisen gelden in het land waar je 
naartoe gaat. 

 
Coronabewijs 
 
• Download de CoronaCheck-app en 

upload je vaccinatie-, herstel- of 
testbewijs.  

• Of maak een papieren coronabewijs 
aan via coronacheck.nl/print.

Burgerlijke stand 

Overleden

18-07-2021 GE Jurjens-Ekkel, 77 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:

23-07-2021 M Kramer, 40 jaar, Den Ham en JJ Ruiterkamp, 41 jaar, Den Ham

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.  

Kikker springt op vuurkorf  
in tuin
Jan Fokke   

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Achter Marleseweg 25  

bouw van een bedrijfshal (ingekomen 

22-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE379692021)

- Naast Rutershoek 11  

bouw van een woning (ingekomen 

23-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE382202021)

- Zomerweg 19a   

bouw van een loods bij een  

bedrijfswoning (ingekomen  

23-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE382172021)

Vriezenveen
- Hoek Zonnekracht en de  

 Middenweg 

bouw van een bedrijfspand  

(ingekomen 23-07-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE38277202)

- Naast Oosterweilanden VZV00  

K 1844, kavels 25 ged en 26 ged 

bouw van een bedrijfsverzamelgebouw 

(ingekomen 23-07-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE382252021)

- Naast Oosterweilanden VZV00  

K 1844, kavels 25 ged en 26 ged 

bouw van een geschakeld bedrijfspand 

(ingekomen 23-07-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE382212021)

- Westeinde 342  

schilderbeurt van het exterieur van  

het pand (ingekomen 29-06-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE340042021)

- Westerhoevenweg 12  

bouw van een machineberging 

(ingekomen 22-07-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE380782021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk

- Tegenover Tijm 23 

bouw van een woning (ingekomen 

23-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE383362021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

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.

Verlenging beslistermijn 
Vroomshoop
- De Sluis 25 

uitbreiden transformatorstation met 

een modulair gebouw (nieuwe 

beslistermijn 13 september 2021, 

zaaknummer 1700ESUITE298822021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Rohorst 14  

wijzigen van een veehouderij door het 

stoppen van het houden van kippen  

en varkens zodat het hoofdzakelijk een 

vleesveehouderij is (verzonden 

27-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE365452021)

Vriezenveen
- Waterkracht 8-10  

bouwen bedrijfspand (verzonden  

23 juli 2021, zaaknummer  

1700ESUITE226032021)

- Wetering 94  

bouwen dakopbouw met dakkapel 

(verzonden 26 juli 2021, zaaknummer 

1700ESUITE308362021)

- De Aalscholver 32 

uitbouwen van een woning (verzonden 

27-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE315432021)

Tijdelijke vergunning 
Vroomshoop
- Schutsluis 4 

plaatsen tijdelijke tent (verzonden  

22 juli 2021, zaaknummer  

1700ESUITE303932021)

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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
- De Watergang 27 

plaatsen van twee opslagtanks  

(ontvangen op 14-06-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE381182021)

- Almeloseweg 51a 

uitbreiding van een bouw- en 

montagebedrijf voornamelijk bedoeld 

voor opslag (ontvangen op  

13-05-2021, zaaknummer  

1700ESUITE384712021)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Den Ham
- Daarleseweg 8a 

aanleggen van een gesloten  

bodemenergiesysteem (ontvangen  

op 06-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE361572021)

Vriezenveen
- Oosteinde 262  

aanleggen van een gesloten  

bodemenergiesysteem (ontvangen  

op 06-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE361612021)

Vroomshoop
- Plantsoen  

lozen bemalingswater op riool 

(ontvangen op 19-07-2021, zaak- 

nummer 1700ESUITE375322021)

Besluit mobiel breken
Den Ham

- Meersendijk 4a  

breken van puin van de varkensstallen 

(ontvangen op 06-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE356342021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

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.  
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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

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, Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat


