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Wethouder Paters over pop-up priklocaties

“Vlakbij een vaccinatie 
halen zonder afspraak? 
Gewoon doen!”
Zonder afspraak een coronavaccinatie halen in je eigen gemeente is 
binnenkort mogelijk bij twee tijdelijke priklocaties in Vroomshoop en 
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Wethouder Mark Paters vindt het een 
goede ontwikkeling dat inwoners van zijn gemeente nu dichtbij een 
vaccin kunnen krijgen. Westerhaar is op zaterdag 28 augustus aan de 
beurt, Vroomshoop op woensdag 1 september.

GGD Twente bekijkt, samen met gemeenten, waar er in Twente kleinschalig, 

laagdrempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt iedereen die dat 

wil, de kans om zich te laten vaccineren tegen corona. Bij de pop-up vaccina-

tielocaties kunnen mensen zonder afspraak terecht voor informatie en een 

vaccinatie met het Pfizer- of het Janssen-vaccin. Belangrijk onderdeel van de 

pop-up vaccinatielocaties is het informatiepunt. GGD-medewerkers staan klaar 

om mensen met vragen en twijfels te woord te staan. Er zijn folders in 

verschillende talen beschikbaar. Betrouwbare informatie is belangrijk bij de 

keuze om wel of niet te vaccineren tegen corona.

Gewoon doen!
Met het dichtbij vaccineren zonder afspraak hopen GGD en gemeente 

Twenterand drempels weg te nemen. “De afstand tot huidige vaccinatielocaties 

en het maken van een afspraak blijkt voor sommige inwoners een probleem”, 

weet wethouder Paters. “Voor mensen die zelf moeilijk op een grote priklocatie 

kunnen komen, omdat ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn, is vaccineren in hun 

eigen gemeente een oplossing. Wie nog twijfelt kan ook bij de pop-up locaties 

terecht voor goede informatie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Twenteran-

ders zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Als je dat nog niet gedaan 

hebt, doe het dan nu. Vlakbij een vaccinatie halen zonder afspraak? Gewoon 

doen!”

Prikken zonder afspraak
Voor een prik zonder afspraak én voor informatie over de coronavaccinatie 

kunnen inwoners terecht op onderstaande data en tijden:

• Westerhaar-Vriezenveensewijk: zaterdag 28 augustus van 12.00 tot 
20.00 uur, prikbus bij Hervormd Centrum Westerhaar, Hoofdweg 166

• Vroomshoop: woensdag 1 september van 15.00 tot 20.00 uur bij 
Activiteitencentrum Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2-4
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Dierenambulance

06 - 537 57 093

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 openings-
tijden kunt u bellen met de 
Milieustraat. Telefoonnummer: 
(0546) 840860. 
Adres: Aziëlaan 14, 
Vroomshoop-Oost. 

Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Twenterand is een groene gemeente, met volop bomen 
in het openbaar groen, langs wegen en straten. Om 
het voor iedereen veilig te houden, moeten er geregeld 
zogeheten boomveiligheidscontroles worden 
uitgevoerd. In de zoektocht naar bedrijven die dat 
kunnen en willen doen, begint de gemeente in de 
maand september met de aanbesteding van de 
boomveiligheidscontroles. Geïnteresseerde bedrijven 
kunnen zich melden.

Gemeenten kunnen voor veel werkzaamheden waarvoor 

een bedrijf moet worden ingehuurd niet zo maar een 

bedrijf kiezen. Dat moet via een zogeheten aanbesteding. 

Bij zo’n aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit 

geval dus de gemeente) bekend dat hij een opdracht wil 

laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te 

dienen. In die offertes staat onder meer welke prijs het 

bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Maar 

ook andere facetten kunnen een rol spelen bij het gunnen 

van de opdracht.

De staat van de boom
In het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid 

staat welke regels de gemeente precies hanteert bij een 

aanbesteding. Bij de aanbesteding die in september van 

start gaat, gaat het dus om het uitvoeren van de 

boomveiligheidscontroles in de gemeente. Daarbij horen 

onder meer metingen met een geluidstomograaf. Bij zo’n 

onderzoek wordt met behulp van geluidsgolven gekeken 

hoe de boom er van binnen aan toe is. Ook met trekproe-

ven wordt inzichtelijk gemaakt hoe sterk de boom is.

Tot 6 september aanmelden
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich uiterlijk tot en met 

6 september aanmelden om mee te kunnen doen aan de 

aanbesteding. Met de inschrijver die de opdracht gegund 

krijgt wordt een raamovereenkomst voor twee jaar 

gesloten. De overeenkomst kan daarna nog met twee 

keer één jaar verlengd worden. Meer informatie over de 

aanbestedingsprocedure staat op www.twenterand.nl.

Aanbesteding boomveiligheidscontroles

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.   

Mooie zonsopgang aan de Buitenlandweg 
in Vriezenveen - Gesien Olthof
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    OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Aanvragen reguliere procedure

Den Ham
• Hallerhoek 14 - Aanleggen 

zonnepanelen met bloemenweide 

(ontvangen 12-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE407022021)

Vriezenveen
• Prinsenweg 16 - Bouwen van 

negen binnenverblijven voor een 

hondenkennel (ontvangen 

11-8-202, zaaknummer 

1700ESUITE406572021)

• Daarlerveenseweg 8 - Bouwen van 

een nieuw bijgebouw ter 

vervanging van de bestaande 

schuren (ontvangen 08-07-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE361872021)

Vroomshoop
• Boshoek 9 - Kappen van twee 

bomen (ontvangen 11-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE407002021)

• Vingerhoedskruid 25 - Plaatsen 

van een dakkapel (ontvangen 

16-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE375162021)

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.

Verlenging beslistermijn
Volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, is besloten de 

beslistermijn te verlengen met 

maximaal zes weken. Dat geldt 

voor de volgende aanvragen: 

Den Ham
• Hallerhoek 1 - Verbouwen 

woonhuis (uiterste beslisdatum 

19-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE281312021)

Kloosterhaar
• Groenedijk 8 - Kappen van één eik 

(uiterste beslisdatum 08-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE352792021) 

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Reguliere procedure
Den Ham
• De Wemekamp 8 - Bouwen 

woning (verzonden 18-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE353232021) 

• Kooiweg 6a - Bouwen van een 

schuur ter vervanging van de oude 

en het plaatsen van zonnepanelen 

(verzonden 18-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE361542021)

Vriezenveen
• Voor De Markgraven 99 - Kappen 

van één lindeboom (verzonden 

16-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE352732021)

• Westeinde 178 - Veranderen 

voorgevel (verzonden 18-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE373172021)

• Grensweg 23 - Verbouwen van een 

woonhuis (verzonden 17-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE353352021)

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

Melding inrit/uitweg

Vriezenveen
• Naast Meester Kunstweg 53 

(VZV00 G 642)- Verplaatsen van de 

huidige inrit (ontvangen 18-8-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE415672021)

Vroomshoop
• Wingerd 25 - Wijzigen van een 

uitweg (ontvangen 16-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE409152021)

• Leeuwerikhof 18 - Aanleggen van 

een uitweg (ontvangen 16-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE411432021)  

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 6- Aanleggen van een inrit 

(ontvangen 17-8-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE413722021)

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 in het 

gemeentehuis in te zien.

Wilt u zienswijzen indienen?
Belanghebbenden kunnen mondeling 

of schriftelijk zienswijzen indienen. 

Dat moet binnen twee weken nadat 

de aanvraag terinzage is gelegd. 

Schriftelijke zienswijzen richt u aan 

het college van burgemeester en 

wethouders. Postbus 67, 7670 AB in 

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.

ALGEMEEN

Collectes
In de week van maandag 30 

augustus tot en met 4 september 

wordt er gecollecteerd door Waypoint.

Aanbesteding  
Boomveiligheidscontroles
De gemeente Twenterand is van plan 

om in september 2021 te starten met 

de aanbesteding van de boomveilig-

heidscontroles in de gemeente.  

De aanbesteding vindt conform het 

gemeentelijk inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid plaats. De gemeente is 

op zoek naar een bedrijf dat deze 

werkzaamheden kan uitvoeren.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit 

het uitvoeren van boomveiligheids-

controles, het uitvoeren van 

picus-geluidstomograaf metingen (of 

gelijkwaardig) en het doen van 

trekproeven in de gemeente 

Twenterand. De opdracht wordt 

gegund op basis van economisch 

meest voordelige inschrijving, beste 

prijskwaliteitsverhouding. Met de 

inschrijver die de opdracht gegund 

krijgt wordt een raamovereenkomst 

voor twee jaar gesloten. De 

overeenkomst kan daarna nog met 

twee keer één jaar verlengd worden.

Aanmelding 
Wilt u aanmerking komen voor 

deelname aan de aanbesteding, dan 

kunt u zich uiterlijk tot en met 6 

september 2021 hier voor aanmel-

den. Voor nadere informatie over de 

aanbestedingsprocedure verwijzen 

we naar de website van de gemeente 

Twenterand: www.twenterand.nl. 

Acquisitie, op welke wijze dan ook, 

naar aanleiding van deze publicatie 

stellen wij niet op prijs.

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren
08-08-2021  Chloé Christina Elisabeth, dv ME Dekkers en K Kosters, Vroomshoop

Overleden
09-08-2021  J Jansen-Kievits, 82 jaar, Den Ham

10-08-2021  G van Faassen-Elferink, 89 jaar, Den Ham

06-08-2021  W Hoff-van Uitert, 90 jaar, Vriezenveen

11-08-2021  H Noppers-Benjamins, 65 jaar, Vriezenveen

11-08-2021  CH Platjes, 67 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
09-08-2021  GJ Weideman, 76 jaar, Den Ham en G Samsen, 75 jaar, Den Ham

14-08-2021  J van Dongen, 26 jaar, Den Ham en HR Waijerink, 27 jaar, Den Ham

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


