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Werkzaamheden Krijgerstraat 
en Schout Doddestraat

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

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

Werkzaamheden aan 
Stobbelaan en Oranjeplein
In de week van maandag 16 augustus begint de aannemer met werkzaam-
heden aan de Stobbelaan en het Oranjeplein. De weg en diverse parkeer-
plaatsen zijn dan tijdelijk niet beschikbaar. Parkeren kan op een andere 
plek in de buurt, vlakbij de Stobbelaan. De werkzaamheden duren acht tot 
tien weken, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

In de Stobbelaan worden de bestaande klinkers en het trottoir verwijderd en 

opnieuw aangebracht. In de bouwstraat van het Oranjeplein wordt het asfalt 

verwijderd en vervangen door nieuwe gebakken klinkers. Ook worden trottoirs, 

trottoirbanden en verlichting aangebracht. De nieuwbouwwoningen krijgen ieder 

een inrit van standaard vier meter. Op www.twenterand.nl is de tekening van het 

plan te bekijken voor wie dat wil.

Kijk voor meer informatie op www.twenterand.nl/werkzaamheden-aan-de-
stobbelaan-en-oranjeplein-vroomshoop

Brandweer Twente zoekt nieuwe vrijwilligers
Voor twaalf kazernes zoekt Brandweer Twente collega’s die zich willen inzetten voor een veilig Twente. 
Op maandag 9 augustus trapt Brandweer Twente de online campagne voor het werven van vrijwilligers af. 
Word vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland!

Bij Brandweer Twente zijn bijna 700 vrijwilligers actief die samen met hun collega’s jaarlijks ruim 4.000 incidenten 

bestrijden. Vanuit 29 brandweerkazernes in Twente werken ze 24 uur per dag aan een veilig Twente. Ieder jaar zoeken 

ze weer enthousiaste vrijwilligers. Het werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Werken bij de brandweer is uitdagend, 

afwisselend en dankbaar.

Binnen enkele minuten
Op dit moment zoekt Brandweer Twente enthousiaste en gedreven vrijwilligers voor de kazernes van Boekelo, 

Denekamp, Den Ham, De Lutte, Diepenheim, Enter, Haaksbergen, Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Vriezenveen en 

Weerselo. Het gaat om brandweervrijwilligers die binnen enkele minuten voor een uitruk op de kazerne kunnen zijn. 

De brandweervrijwilligers ontvangen een vergoeding voor opleiding, oefeningen en als ze worden ingezet bij een 

calamiteit.

Meld je aan!
Interesse? Kijk dan op www.werkenbijbrandweertwente.nl. Solliciteren kan tot en met maandag 6 september. 

Op zaterdag 21 augustus organiseert Brandweer Twente een online informatiebijeenkomst waarvoor je je via de site 

kunt opgeven.

Als voorbereiding op het vervangen van het riool van 
de Schout Doddestraat, gaat Vitens op de kruising van 
de Krijgerstraat en de Schout Doddestraat de 
hoofdwaterleiding vervangen. De werkzaamheden 
starten op dinsdag 24 augustus 6.00 uur en duren 
tot maximaal vrijdagmiddag 27 augustus 15.30 uur. 
Tijdens deze werkzaamheden is de kruising afgeslo-
ten voor al het verkeer.

Het verkeer wordt omgeleid vanaf de Almeloseweg en 

de Verzetstraat via de Koningsweg en de rotonde 

“het Midden”. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk 

en kunnen door onvoorziene omstandigheden langer 

duren dan gepland. Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.twenterand.nl/werkenaandeweg. Voor antwoorden 

op vragen kunt u terecht bij de heer Riphagen van Vitens, 

via 0800 0359. U kunt ook contact opnemen met de heer 

Linthorst van de gemeente Twenterand, via 

(0546) 840 815 of p.linthorst@twenterand.nl.

Werkzaamheden Krijgerstraat 
en Schout Doddestraat

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.   

Henk de Vries - Bomenrij Zwols kanaal, vanaf de Flierdijk
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  OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Aanvragen reguliere procedure

Vriezenveen
• Nabij De Tapuit 9 t/m 23 Kappen 

van drie eiken (binnengekomen 

14-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE366292021)

• De Watersnip 33 - Kappen van 

één wilg (binnengekomen 

15-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE373142021)

• Hammerweg 120 - Kappen van 

één kastanje (binnengekomen 

28-7-2021, zaaknummer 

1700ESUITE392262021)

Vroomshoop
• Tonnendijk 158 - Kappen van drie 

eiken (binnengekomen  

28-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE389202021)

• Wingerd 25 - Het verbreden van 

een uitrit (binnengekomen 

06-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE402612021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade NZ 28 - Kappen van 

drie eiken (binnengekomen 

21-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE378452021)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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 

terinzagelegging. De ingebrachte 

zienswijzen worden overwogen bij 

de (definitieve) beslissing van het 

college.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Reguliere procedure

Den Ham
• Nabij Kosterskamp 6 - Kappen 

van acht esdoorns (verzonden 

11-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE348992021)

Vriezenveen
• Linthorstlaan 21 - Kappen van 

één berk (verzonden 10-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE331732021)

Vroomshoop
• De Sluis 25 - Uitbreiden 

transformatorstation met een 

modulair gebouw (verzonden 

06-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE298822021)

• Nieuwe Daarlerveenseweg  

(sectie G nrs. 607 en 2890) 

Kappen van vijf eiken  

(verzonden 11-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE335362021)

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.

Ontwerpbesluiten uitgebreide 
procedure
De volgende ontwerpbesluiten liggen 

volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht vanaf 19 augustus 

2021 zes weken ter inzage:

Vroomshoop
• Kalkwijk 5 - Uitbreiden van het 

terrein en bedrijfsvoering 

(zaaknummer 1700ESUI-

TE146342021) 

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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.

Een ontwerp van een omgevingsver-

gunning kan in strijd zijn met het 

bestemmingsplan. Als daarbij sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening 

en onderbouwing (zogenaamde 

buitenplanse ontheffing), dan kunt u 

de stukken ook zelf digitaal inzien. 

Dat kan via de landelijke website 

ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.

twenterand.nl onder ‘Bestuur & 

Organisatie – actueel - ter inzage’. 

Wilt u de stukken digitaal op het 

gemeentehuis inzien? Dan moet u 

daarvoor een afspraak maken.

Wilt u zienswijzen indienen?
Iedereen kan mondeling of schriftelijk 

zienswijzen indienen. Dat moet 

binnen zes weken. 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. 

De ingebrachte zienswijzen worden 

overwogen bij de (definitieve) 

beslissing van het college.

APV

Aanvraag APV-vergunning

Vriezenveen
• Westeinde 48c - Aanvraag voor 

een horeca-exploitatievergunning 

voor Cafetaria Lunchroom T‘huus 

(ingekomen 22-07-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE381052021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 166 - Organiseren van 

een Doe-Dag Hervormd 

Westerhaar op 18-09-2021(inge-

komen 15-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE367902021)

Aanvraag drank- en 
horecavergunning

Vriezenveen
• Westeinde 48c - Aanvraag voor 

een drank- en horecavergunning 

voor Cafetaria Lunchroom T’huus 

(ingekomen 22-07-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE381052021)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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 zienswij-

zen worden overwogen bij de 

(definitieve) beslissing van het 

college. 

BESTEMMINGSPLANNEN
 

Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 19 augustus 2021 het 

ontwerpbestemmingsplan “Vriezen-

veen Lintbebouwing en Centrumge-

bied PH Jonkerlaan” zes weken ter 

inzage ligt.

 

De planherziening heeft ten doel om 

op het braakliggend terrein, gelegen 

achter de bibliotheek aan de 

Jonkerlaan te Vriezenveen, de bouw 

van 20 woningen mogelijk te maken. 

Ook wordt de bestaande woning 

Westeinde 89 voorzien van een 

consoliderende woonbestemming. 

Het identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202017BPVZPH-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/

digitaalinzien. Het plan is vanaf 19 

augustus 2021 in te zien. 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 behande-

len. 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 Vreizenveen 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 telefoonnum-

mer (0546) 840 840.

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren
31-07-2021  Dinand Bernardus, zv K Dekker en F Jonker, Vriezenveen

04-08-2021  Suus, dv GM Plattje en DGM Kortenhorst, Vriezenveen

Overleden
31-07-2021  AMH Spoor-Löwik, 76 jaar, Den Ham

31-07-2021  EH Witteveen, 88 jaar, Vriezenveen 

30-07-2021  H de Boer, 78 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
07-08-2021  FH Pool, 31 jaar, Hardenberg en E Kampherbeek, 33 jaar, 

     Hardenberg

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


