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Vanaf donderdag 26 augustus

Inwoners kunnen meedenken 
over warmtevisie
Om de klimaatverandering tegen te gaan, willen we in 2050 in Nederland 
geen gebouwen meer verwarmen met aardgas. Ook in Twenterand gaan 
we op den duur onze gebouwen en huizen anders verwarmen. Dat 
noemen we de warmtetransitie. Eind 2021 moeten alle gemeenten in een 
zogeheten warmtevisie hebben vastgelegd op welke manier aan die 
warmtetransitie wordt gewerkt. Het college van B&W heeft de 
Warmtevisie Twenterand nu in ontwerp vastgesteld. Vanaf donderdag 26 
augustus kunnen inwoners daar kennis van nemen en laten weten wat 
ze ervan vinden.

Op weg naar aardgasvrij wonen in 2050 dus. In de concept warmtevisie staat 

welke eerste stappen er genomen worden en ook op welke momenten. 

Bovendien kun je er per gebied in vinden welke technische alternatieven voor 

aardgas er kansrijk zijn. Wethouder duurzaamheid Martha van Abbema vindt 

het belangrijk dat inwoners meedenken. “Dit is nog maar het beginpunt van 

de route die we moeten afleggen om bestaande woningen en gebouwen te 

verduurzamen”, stelt Van Abbema. “Die route leggen we niet alleen af. Dat 

doen we stap voor stap, samen met inwoners en gebouweigenaren. Daarom 

vinden we het belangrijk dat inwoners met ons meedenken en ons laten weten 

wat ze ervan vinden.”

Wel de eerste stap
De wethouder wijst erop dat de gemeente er nu nog niet voor kiest om hele 

wijken aardgasvrij te maken voor 2030. “Maar we zetten wél de eerste stap 

door actief op zoek te gaan naar kansen in de gemeente en bij onze inwo-

ners”, aldus Van Abbema. “Inwoners van Twenterand kunnen bijvoorbeeld nu 

al energiebesparende en energieopwekkende maatregelen nemen, die meestal 

ook nog eens het wooncomfort verhogen en op de langere termijn goed zijn 

voor de portemonnee. Denk aan spaarlampen, isoleren en ventileren.”

Reacties worden verwerkt
Vlak voor de zomervakantie organiseerde de gemeente een webinar waarin de 

concept warmtevisie werd gepresenteerd. Dit webinar is terug te kijken op 

www.twenterand.nl. De concept warmtevisie is daar ook als document terug 

te lezen. Wie vragen heeft kan terecht bij Anjo Maijvis, via (0546) 840 840 of 

a.maijvis@twenterand.nl. Inwoners kunnen schriftelijk reageren. De reacties 

worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de definitieve warmtevisie. 

Over die definitieve versie buigt de gemeenteraad zich voor het eind van dit 

jaar.
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Verzinkbare paal in Schuineweg moet 
sluipverkeer weren

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093Via 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

De Schuineweg in Westerhaar blijkt al tijden een weg waar bestuurders 
van auto’s en busjes graag gebruik van maken. Toch mag dat niet, want 
motorvoertuigen mogen hier niet rijden. Dat staat ook met 
verkeersborden aangegeven. Er geldt een uitzondering voor vrachtauto’s 
en tractoren. Veel bestuurders blijven het verbod negeren. De gemeente 
heeft nu besloten een verzinkbare paal in het wegdek te plaatsen om het 
verbod af te dwingen.

“De buurt was het ook wel een beetje zat”, erkent wethouder Bart-Jan 

Harmsen ruiterlijk. “Dat begrijpen we goed. We krijgen ook al langere tijd 

klachten over de situatie aan de Schuineweg. Dit verkeersknelpunt stond zelfs 

al in ons coalitieakkoord. Tijdens een informatieavond voor buurtbewoners en 

bedrijven uit de buurt hebben we gesproken over wat dan de beste oplossing 

zou zijn. De meeste bezoekers bleken voorstander van het plaatsen van een 

verzinkbare paal. Dat is een paal die verkeer tegenhoudt dat er niets te zoeken 

heeft en in het wegdek weg kan zakken voor weggebruikers uit de buurt.”

Ontheffing
Met deze rigoureuze oplossing weert de gemeente het sluipverkeer, maar 

kunnen buurtbewoners, landbouwers en andere ondernemers tóch gebruik 

blijven maken van de Schuineweg. “Maar wie kan aantonen dat het gebruik 

van de Schuineweg noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn activiteiten, 

kan hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente”, legt Harmsen uit. 

“Die persoon krijgt dan de mogelijkheid om de paal door middel van een app 

of een andere technische oplossing te laten zakken.”

Testen
De paal in de Schuineweg staat er al, maar is nu naar beneden gezet omdat 

er nog enkele testwerkzaamheden moeten worden afgerond. De paal moet 

bijvoorbeeld automatisch naar beneden gaan bij nadering van politie, 

brandweer of ambulance, maar ook bij stroomuitval. Naar verwachting zal 

de paal uiterlijk op 1 oktober in werking zijn. Verderop in deze editie van 

InTwenterand staat het bijbehorende verkeersbesluit. Daar is ook te lezen 

hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken.

Verzinkbare paal in Schuineweg moet sluipverkeer weren

Raadsdebatten op dinsdag 7 en woensdag 8 september
Op dinsdag 7 en woensdag 8 september staan de raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. Deze vinden plaats in het gemeentehuis in 
Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 7 september niet voor 23.00 uur afgerond kunnen worden, worden behandeld 
op 8 september vanaf 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen vinden deze raadsdebatten plaats zonder publiek.

De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. U vindt ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de 

stukken bekijken in het gemeentehuis. Als u als belanghebbende bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor van harte welkom. U kunt hiervoor tot 

uiterlijk dinsdag 7 september 12.00 uur contact opnemen met de griffie via griffie@twenterand.nl.

Uitzending en meer info
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook volgen via  www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. Wilt u meer informatie over de 

gemeenteraad of de raadsdebatten? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de gemeenteraad kunt u daar 

terecht.
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Op zaterdag 18 september is het weer World Cleanup Day. Mensen uit de 
hele wereld komen dan in actie om zwerfafval op te ruimen. De World 
Cleanup Day wordt sinds 2018 elk jaar georganiseerd door de Plastic 
Soup Foundation. De gemeente en Mooi Schoon (het zwerfvuilprogramma 
van ROVA) ondersteunen dit initiatief natuurlijk van harte. Wil jij ook in 
actie komen tijdens de World Cleanup Day? Kijk dan snel op www.
mooi-schoon.nl/wcd/ naar wat jij kunt doen.

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie. Het doel? 

Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Elk jaar worden er op 

World Cleanup Day gigantische hoeveelheden afval uit het milieu gehaald. 

Vorig jaar is er in de 24 tijdzones tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii door 

20 miljoen vrijwilligers opgeruimd. En daarnaast is veel waardevolle informatie 

verkregen over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar 

bij het vinden van structurele oplossingen.

Mooi Schoon
Mooi Schoon is het zwerfvuilprogramma van ROVA. ROVA helpt inwoners van 

de gemeente om hun omgeving schoon te houden of te maken. Iedereen wil 

natuurlijk graag een schone leefomgeving. Dat is waar het zwerfvuilprogramma 

Mooi Schoon voor staat. In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door 

middel van voorlichting, educatie en extra aanpak zwerfvuil te voorkomen.

Kom in actie op de World Cleanup Day

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.   

Een Ligusterpijlstaartrups aan de Hoofdstraat in Vroomshoop - 
Gré van Straten

Aanbesteding groen- en 
cultuurtechnische werk-
zaamheden
Ook in de gemeente Twenterand moeten er bomen en struiken worden 
gesnoeid, gekapt en geplant. Bij die werkzaamheden hoort het doen van 
klein straatwerk en het vervangen van kolken (putten). De officiële term 
die we hiervoor gebruiken is groen- en cultuurtechnische 
werkzaamheden. De gemeente zoekt naar bedrijven die dat kunnen 
doen en begint daarom in oktober met de aanbesteding van die 
werkzaamheden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij 
de gemeente.

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. 

Tot 10 september aanmelden 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich uiterlijk tot en met 10 september 

aanmelden om mee te kunnen doen aan de aanbesteding. Met de inschrijver 

die de opdracht voor de groen- en cultuurtechnische werkzaamheden 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.

Burgerlijke stand 

Geboren
14-08-2021  Marieke Gerjanne, dv KK Hoff en M Zomer, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden
09-08-2021  DW Schutte-Rinck, 92 jaar, Den Ham

15-08-2021  H Folbert, 80 jaar, Vriezenveen

15-08-2021  WE de Boer, 86 jaar, Vriezenveen

17-08-2021  AMM Doedens-Berfelo, 64 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

16 tot en met 22 augustus 2021

   OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Kolenmieten 27 - kappen van  

drie zomereiken (ontvangen 

20-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE419232021)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op 

te nemen met het vermelde 

telefoonnummer van het gemeente-

huis 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:

Vriezenveen
• Oosterweilanden kavel 6, 7 en 8 

- Bouwen van een bedrijfspand 

en overkapping (uiterlijke 

besluitdatum 11-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE252352021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen 

zijn verleend:

Reguliere procedure
Den Ham
• Wittenbrink naast 17 - Bouwen 

van een woning (verzonden 

19-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE290752021)

• Diverse locaties langs de 

Linderbeek - Aanleggen van  

30 vissteigers (verzonden 

25-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE361712021)

Vriezenveen
• Meester Kunstweg 51 - Bouwen 

van een woning (verzonden 

19-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE362312021)

• Westeinde 279 - Realiseren  

van een aanbouw (verzonden 

24-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE281412021)

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 colle-

ge 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
Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat -  

Organiseren van een drive-thru 

Sinterklaasintocht op 13-11-2021 

(ontvangen 23-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE421342021)

• Oranjeplein - Een standplaats ten 

behoeve van oliebollenverkoop op 

de vrijdag en zaterdag in de 

maanden november en december 

2021 (ontvangen op 23-08-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE421902021)

Aanvraag kansspelvergunning
Den Ham
• Rohorst 1a - Verkopen van loten 

van 8-10-2021 t/m 8-11-2021 

ten behoeve van een loterij op 

8-11-2021 van Voetbalvereniging 

Den Ham (ontvangen 23-8-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE421422021)

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.

ALGEMEEN

Collectes
In de week van maandag 6 

september wordt er gecollecteerd 

door KWF Kankerbestrijding.

Inspraak concept Warmtevisie 
Twenterand
Het college van gemeente 

Twenterand heeft op dinsdag 24 

augustus 2021 de Warmtevisie 

Twenterand in ontwerp vastgesteld. 

Het doel in Nederland is dat in 2050 

gebouwen niet meer met aardgas 

verwarmd worden. Dat is nodig om 

de uitstoot van CO2 terug te dringen 

en klimaatverandering tegen te gaan.

Bekendmakingen

01-09-2021
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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

Ook in Twenterand worden uiteinde-

lijk onze gebouwen en huizen dus op 

een andere manier verwarmd. Deze 

overstap naar een aardgasvrije 

manier van verwarmen noemen we 

de warmtetransitie.

In het Klimaatakkoord is afgesproken 

dat alle gemeenten voor eind 2021 

een Warmtevisie hebben. De concept 

Warmtevisie Twenterand geeft 

bewoners, huis- en gebouweigenaren 

een eerste beeld van de stappen en 

het tijdpad naar aardgasvrij wonen in 

2050 en welke technische alternatie-

ven voor aardgas kansrijk zijn per 

gebied. Dit vormt het beginpunt van 

de route naar 2050 voor de grote 

opgave om bestaande woningen en 

gebouwen te verduurzamen, een 

route die we stap voor stap samen 

met inwoners en gebouweigenaren 

oppakken. Het geeft inwoners 

richting voor de alternatieven, de 

mogelijke aanpassingen in de woning 

en een indicatie van de kosten en de 

financieringsmogelijkheden (verder 

uit te werken in de uitvoeringsaan-

pak).

Op dit moment maken wij in de 

Warmtevisie Twenterand nog geen 

keuze om hele wijken aan te wijzen 

die al vóór 2030 aardgasvrij zullen 

zijn. Daarvoor zijn er te weinig 

aanknopingspunten in de vorm van 

collectieve oplossingen (zoals een 

warmtenet) of werkzaamheden in de 

wijken. Wel gaan we de eerste 

stappen zetten door actief op zoek te 

gaan naar kansen in de gemeente en 

bij inwoners. De eerste stap zijn 

daarbij de zogenoemde ‘geen spijt’ 

maatregelen (energie besparen, 

isoleren en ventileren). Het is aan de 

gemeenteraad om de Warmtevisie 

vast te stellen. De vastgestelde 

Warmtevisie vormt de basis voor 

nadere uitwerking voor de uitvoering.

Warmtevisie inzien?
In een (digitale) informatiebijeen-

komst op 12 juli 2021 is de concept 

Warmtevisie gepresenteerd. Dit 

webinar is terug te kijken op www.

twenterand.nl. Voordat de concept 

Warmtevisie ter vaststelling aan de 

raad wordt aangeboden, ligt die vanaf 

donderdag 26 augustus tot en met 

donderdag 23 september 2021 ter 

inzage. De concept Warmtevisie kunt 

u downloaden van de website van de 

gemeente www.twenterand.nl. Voor 

vragen kunt u contact opnemen met 

mevrouw A. Maijvis, via (0546) 840 

840 of a.maijvis@twenterand.nl.

Reacties
Uw schriftelijke reactie op de concept 

Warmtevisie kunt u indienen tot en 

met donderdag 23 september 2021. 

De reacties kunt u richten aan het 

college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand, onder vermelding van 

‘concept Warmtevisie’. Na afloop van 

de inspraakperiode vindt een 

beoordeling van de ingekomen 

reacties plaats. Daarbij wordt 

bekeken of de reacties al dan niet 

aanleiding geven om de concept 

Warmtevisie op onderdelen 

aan te passen. Daarna wordt de 

beleidsnota aan de raad aangeboden 

voor vaststelling.

 

Inspraak Concept subsidieregeling 
peuter- en dreumesplaatsen 
Twenterand

Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op dinsdag 31 

augustus 2021 de concept Subsidie-

regeling peuter- en dreumesplaatsen 

Twenterand (hierna: conceptsubsidie-

regeling) vastgesteld. Deze con-

ceptsubsidieregeling betreft een 

actualisatie en aanvulling van de 

huidige Nadere regeling subsidiever-

strekking peuterplaatsen regulier en 

voorschoolse educatie (VE) 2020 

gemeente Twenterand, die het 

college op 14 juli 2020 heeft 

vastgesteld.

Het was noodzakelijk om alle 

regelingen en subsidiestromen te 

bundelen en te actualiseren.

Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een 

(dreigende) taalachterstand, de 

zogenaamde doelgroeppeuters, 

komen in aanmerking voor voor-

schoolse educatie (VE). Daarnaast 

heeft de gemeente een inspannings-

verplichting om zoveel mogelijk 

doelgroeppeuters te bereiken en 

dient er vanaf 2022 vanuit de 

gemeente HBO geschoolde inzet in 

de VE te zijn (10 uur per VE peuter 

per jaar). Dit is ook verwerkt in de 

conceptsubsidieregeling. In de 

conceptsubsidieregeling is ook de 

mogelijkheid om subsidie aan te 

vragen voor de inzet van een 

pedagogisch beleidsmedewerker 

voorschool opgenomen. Daarnaast is 

in de conceptsubsidieregeling de 

subsidie voor dreumesgroepen 

opgenomen.

In de periode van vrijdag 3 september 

2021 tot en met donderdag 30 

september 2021 ligt de conceptsub-

sidieregeling voor inspraak ter 

inzage. U kunt de conceptsubsidiere-

geling in deze periode raadplegen op 

de website van de gemeente 

Twenterand of inzien op het 

gemeentehuis in Vriezenveen. 

Daarnaast kan de conceptsubsidiere-

geling op verzoek aan u worden 

toegezonden. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met mevrouw K. Postma 

en/of de heer G. Visser, via (0546) 

840 840 of k.postma@twenterand.nl 

dan wel g.visser@twenterand.nl. Ook 

met uw vragen kunt u bij hen terecht.

In de inspraakperiode van 3 tot en 

met 30 september 2021 kunnen 

ingezetenen en belanghebbenden bij 

het college schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze over de conceptsubsi-

dieregeling naar voren brengen. 

Digitaal mag het gestuurd worden 

naar info@twenterand.nl. Zij die dat 

mondeling willen doen, kunnen 

telefonisch contact opnemen met 

mevrouw K. Postma en/of de heer G. 

Visser, via (0546) 840 840.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 

vindt een beoordeling van de reacties 

plaats. Dan zal bepaald worden of de 

reacties aanleiding geven de 

conceptsubsidieregeling op 

onderdelen te wijzigen. Alle 

ingezetenen en belanghebbenden die 

schriftelijk of mondeling hebben 

gereageerd, krijgen bericht nadat 

nadere besluitvorming over de 

conceptsubsidieregeling plaats heeft 

gevonden.

Aanbesteding Raamovereenkomst 
Groen- en cultuurtechnische 
werkzaamheden 2022-2025

De gemeente Twenterand is van plan 

om in oktober 2021 te starten met de 

aanbesteding van de groen- en 

cultuurtechnische werkzaamheden in 

de gemeente. De aanbesteding vindt 

conform het gemeentelijk inkoop- en 

aanbestedingsbeleid plaats. De 

gemeente is op zoek naar een bedrijf 

dat deze werkzaamheden kan 

uitvoeren.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit 

het snoeien en kappen van bomen, 

het verwijderen van stobbes, het 

planten van bomen en struiken enz. 

en klein straatwerk en vervangen van 

kolken rondom hiervoor genoemde 

werkzaamheden in de gemeente 

Twenterand. De opdracht wordt 

gegund op basis van economisch 

meest voordelige inschrijving, beste 

prijs kwaliteitsverhouding. 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 en meer info
Wilt u aanmerking komen voor 

deelname aan de aanbesteding, dan 

kunt u zich uiterlijk tot en met 10 

september 2021 hier voor aanmel-

den. Voor nadere informatie over de 

aanbestedingsprocedure kunt u 

terecht op www.twenterand.nl. 

Acquisitie, op welke wijze dan ook, 

naar aanleiding van deze publicatie 

stellen wij niet op prijs.

Verkeersbesluit verzinkbare paal 
Schuineweg

Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Twenterand hebben 

besloten een verzinkbare paal te 

plaatsen op de Schuineweg in 

Westerhaar. Deze weg ligt tussen de 

aansluitingen met respectievelijk de 

Tonnendijk/Vroomshoopseweg en de 

Hoofdweg in Westerhaar. Motorvoer-

tuigen mogen hier niet rijden. Dat 

staat ook met verkeersborden 

aangegeven. Er geldt een uitzonde-

ring voor vrachtauto’s en tractoren. 

Ondanks het verbod blijven 

bestuurders van auto’s en busjes 

gebruikmaken van deze weg. Al 

langere tijd ontvangt de gemeente 

hier klachten over.

Informatieavond
De gemeente heeft een informatie-

avond georganiseerd voor buurtbe-

woners en bedrijven uit de buurt. De 

meeste bezoekers bleken voorstan-

der van het plaatsen van een 

zogeheten verzinkbare paal. Dat is 

een paal die verkeer tegenhoudt dat 

er niets te zoeken heeft en in het 

wegdek weg kan zakken voor 

weggebruikers uit de buurt. Hiermee 

weren we het sluipverkeer én kunnen 

buurtbewoners, landbouwers en 

andere ondernemers toch gebruik 

blijven maken van de Schuineweg.

Ontheffing
Wie kan aantonen dat het gebruik 

van de Schuineweg noodzakelijk is 

voor de uitvoering van zijn activitei-

ten, kan hiervoor een ontheffing 

aanvragen bij de gemeente. De 

persoon in kwestie krijgt dan de 

mogelijkheid om de paal door middel 

van een app of een andere techni-

sche oplossing te laten zakken. Wie 

een ontheffing wil aanvragen, kan 

een brief schrijven naar gemeente 

Twenterand, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, 

Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen. 

Een mail sturen kan naar info@

twenterand.nl. kan ook.

Wanneer gaat de paal in werking?
De paal staat er al, maar is nu naar 

beneden gezet omdat er nog enkele 

testwerkzaamheden moeten worden 

afgerond. De paal moet bijvoorbeeld 

automatisch naar beneden gaan bij 

nadering van politie, brandweer of 

ambulance, maar ook bij stroomuit-

val. Naar verwachting zal de paal 

vanaf 1 oktober in werking zijn.

Besluit
Het collegebesluit om de op afstand 

verzinkbare paal te plaatsen betekent 

uiteraard ook dat één en ander ter 

plaatse door middel van verkeersbor-

den is aangeduid. Zo staat er een 

waarschuwingsbord dat er een 

beweegbare paal staat, aangevuld 

met een onderbord waarop staat dat 

alleen ontheffinghouders toegang 

hebben. In de eerste weken staan er 

bovendien borden om weggebruikers 

te wijzen op de gewijzigde situatie. 

Ook komt er aan weerszijden van de 

paal een verkeerslicht met een rode 

en een groene lens om aan te geven 

of het voertuig door kan (paal naar 

beneden) of moet stoppen (paal 

omhoog).

Besluit inzien?
Het collegebesluit ligt vanaf 

woensdag 1 september ter inzage. U 

kunt de stukken inzien in het 

gemeentehuis, Manitobaplein 1 in 

Vriezenveen.

Bezwaar?
Belanghebbenden kunnen laten 

weten dat ze het niet eens zijn met 

dit collegebesluit. Dat recht is 

vastgelegd in de Algemene wet 

bestuursrecht. Ze moeten dan een 

bezwaarschift indienen, binnen zes 

weken na de dag waarop het besluit 

is bekendgemaakt. Dat bezwaar-

schrift kunnen ze sturen naar het 

college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand, postbus 67, 7670 AB in 

Vriezenveen. Het bezwaarschrift moet 

zijn ondertekend en moet tenminste 

de naam en het adres van de indiener 

bevatten, maar ook de dagtekening, 

een aanduiding van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt en 

de gronden (motivering) van het 

bezwaar.


