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Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Hoe moet het herdenkings-
beeld busongeluk 
Osnabrück in Den Ham 
eruit zien? U kunt hierover
meedenken!
In 1955 zijn vier kinderen uit Den Ham omgekomen bij een busramp in 

Osnabrück. Vele jaren zijn verstreken, maar de ramp is nooit vergeten. 

In Den Ham en omstreken wonen nog veel mensen met een herinnering aan 

de ramp. Er is nog geen herdenkingsbeeld ter nagedachtenis voor de 

omgekomen kinderen. Op de locatie van de voormalige Smithoek is ruimte om 

een herdenkingsbeeld te plaatsen. 

Wilt u meedenken over hoe het herdenkingsbeeld eruit komt te zien? 

Meld u aan door te mailen naar communicatie@twenterand.nl. We vinden het 

fijn als u ons laat weten waarom u graag wilt meedenken als lid van de 

adviesgroep. Aanmelden kan tot en met 10 oktober 2021. 

 

Brookhuis nieuwe 
uitvoerder callcenter 
Regiotaxi Twente
Vanaf 1 oktober is Brookhuis Taxivervoer de nieuwe uitvoerder van het 
callcenter van Regiotaxi Twente. Het callcenter regelt de reservering van 
de ritten en beantwoordt vragen over het vervoer met de Regiotaxi. 
Brookhuis Taxivervoer rijdt al jaren in de regio en is bekend met de 
Twentse streek.

Voor de gebruikers van de Regiotaxi verandert er weinig. De spelregels voor 

het reserveren van ritten zijn niet gewijzigd. Het reserveren van een rit kan 

via de gebruikelijke weg. Online via www.regiotaxitwente.nl of telefonisch via 

0900 - 1814. Daarnaast kunnen Regiotaxi-pashouders van de gemeente 

Twenterand sinds kort ook via de nieuwe app GOAN! ritten plannen, boeken 

en betalen. Kijk voor meer informatie op www.goan.nl.

Aanbesteding nieuwe uitvoerder callcenter
De huidige overeenkomst met Connexxion loopt eind september 2021 af. 

Daarom is begin dit jaar een aanbestedingstraject gestart. Wethouder Anja 

Prins (gemeente Losser) is bestuurlijk trekker op het gebied van vervoer. “We 

hebben uiteraard gekeken naar een goede prijs en een goede service voor de 

reizigers. Er zijn meerdere aanbiedingen gedaan. Brookhuis Taxivervoer kwam 

qua prijs en kwaliteit als beste uit de bus.”

Donderdag 14 oktober gemeentehuis gesloten; 
ook geen avondopenstelling 

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis donderdag 14 oktober gesloten. Die avond is er geen avondopenstelling. 
Ook Burgerzaken is dan gesloten.

Raadsdebatten 12 
en 13 oktober 2021
Op 12 en 13 oktober staan de raadsdebatten van de gemeenteraad 
gepland. Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen. De raadsdebatten 
beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 12 oktober niet voor 23.00 
uur afgerond zijn, worden behandeld op 13 oktober 2021 vanaf 19.30 uur. 

Agenda, stukken bekijken of inspreken
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 12 oktober 12.00 uur 

contact opnemen met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook volgen 

via  www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten
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 bij hen terecht. 

Na succesvolle proefperiode

Twentse reis-app GOAN! nu 
voor iedereen beschikbaar
GOAN! is dé nieuwe Twentse reis-app voor heel Nederland. Eerder al 
konden Regiotaxi-reizigers met de app proefdraaien. Na deze succesvolle 
proefperiode werd GOAN! op donderdag 30 september gelanceerd in 
Twente. 

Iedereen kan de app gebruiken om zelf zijn reis te plannen. Uiteraard met de 

bus of de trein, maar ook met de elektrische deelscooters van GO Sharing, de 

OV-fiets, Deelfiets Nederland en Greenwheels. Later dit jaar komen er in de app 

nog meer opties voor deelmobiliteit.

Wethouder Anja Prins (gemeente Losser) is voorzitter van pilotproject Mobility 

as a Service (MaaS) Twente. Prins was al enthousiast over de Twentse 

MaaS-pilot en constateert nu tevreden dat de GOAN!-app eindelijk voor heel 

Twente beschikbaar is. Met reismogelijkheden in Twente maar ook naar de rest 

van Nederland. “De coronaperiode heeft wel even voor wat vertraging 

gezorgd”, vertelt Prins. “Maar uiteindelijk is het nu zover. In een proefperiode 

vroegen we Regiotaxi-gebruikers alvast met de app te gaan testen. Met die 

waardevolle ervaringen hebben we de app verbeterd en nog beter afgestemd 

op waar reizigers in Twente tegenwoordig behoefte aan hebben.”

Nog uitbreiden
Met GOAN! ligt er nu een nieuwe Twentse reis-app waarmee iedereen zijn reis 

op alle mogelijke manieren zelf kan plannen. “Met ook talrijke vervoersopties”, 

legt wethouder Prins uit. “Natuurlijk is het openbaar vervoer met bus, trein en 

buurtbus in de app opgenomen, maar je kunt in de app ook kiezen voor 

deelvervoer, zoals de OV-fiets of Greenwheels. De app is nooit echt af, want de 

ontwikkelingen gaan altijd door. Zo zitten we nog om tafel met verschillende 

deelmobiliteitsaanbieders. Een nieuwe deeltaxi (Noaberhopper) wordt komende 

maanden aangesloten op de GOAN!-app. Ook zijn aansluitingen met aanbieders 

van deelauto’s, deelfietsen en e-stepjes in voorbereiding. En we gaan volop aan 

de slag om via een campagne GOAN! onder de aandacht te brengen van alle 

Twentenaren. Vanaf nu kunnen alle reizigers de app downloaden en voor meer 

informatie terecht op www.goan.nl.”

Volg ons op 
social media



twenterand.nl06-10-2021

Burgerlijke stand 

Geboren:
18-09-2021  Korientje Johanna Elizabeth, dv FS Holland en JJ Klink, Vriezenveen

21-09-2021  Wietze Jans Jacob Harry Gerwin, zv HJ van der Heide en JGJR Nijboer, Vriezenveen

Overleden
16-09-2021  R Dommerholt-Kerkdijk, 85 jaar, Den Ham

20-09-2021  G Kerkdijk, 60 jaar, Vriezenveen

18-09-2021  B Platjes, 75 jaar, Vroomshoop

21-09-2021  WH Poortier-Haarman, 86 jaar, Vroomshoop

22-09-2021  JJ Leferink-Burger, 72 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
23-09-2021  JC van Amersfoort, 48 jaar, Vriezenveen en AM Wigger, 43 jaar, Vriezenveen

AANVRAGEN 

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Kroezenhoek 7  

bouwen van een bedrijfsverzamel-

gebouw (ontvangen op  

20-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE469472021)

• Geerdijk 30a  

plaatsing van een tijdelijke  

mantelzorgwoning/-unit  

(ontvangen op 27-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE476392021)

• Naast Vriezendijk 10  

bouwen van een nieuwbouw-

woning (ontvangen op  

27-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE479272021)

Vriezenveen
• Mauritshof 43   

realiseren van een dakopbouw op 

een bijgebouw (ontvangen op 

27-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE478682021)

• Rijksweg 36 1  

herbouwen van een tankshop met 

broodjes box (ontvangen op 

28-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE479812021)

 
Vroomshoop
• Kruidenlaan achter nr. 2&4  

bouwen van een woning 

(ontvangen op 23-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE473222021)

• Europasingel t.h.v. Watermunt 14 

(HAM00K1130) Vroomshoop - 

Brummelhuist/Drenthen bouwen 

van een woning  

(ontvangen op 27-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE476402021)

• Watermunt 2  

realiseren van een overkapping 

(ontvangen op 27-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE478672021)

 
Geerdijk
• Geerdijk 43  

kappen van 2 eiken en  

1 lindeboom (ontvangen op 

27-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE478662021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

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. Als u de stukken 

op het gemeentehuis wilt inzien, kunt 

u daarvoor een afspraak maken. 

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 99  

oprichten van een milieuvergun-

ning voor een tankstation 

(ontvangen 29-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE483282021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

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. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerpbe-

sluit worden ingediend.

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
• Oosterweilanden kavel 16  

bouwen van een bedrijfsverzamel-

gebouw (uiterlijke besluitdatum 

19-11-2021, zaaknummer 

1700ESUITE382252021)

Bekendmakingen

Twenterand neemt maatregelen tegen 
klimaatveranderingen 
De gemeente Twenterand wil maatregelen nemen om ons te beschermen tegen de klimaatverandering. Dat is 
vastgelegd in de ‘plan van aanpak Klimaatadaptatie’. Hierin staat vermeld hoe we de leefomgeving kunnen 
aanpassen om de nadelige gevolgen van klimaatvering te voorkomen of aan te passen. “Het is van groot belang 
dat we inspelen op de veranderingen in ons klimaat”, zegt wethouder Roel Koster hierover. “Zo kunnen we 
negatieve gevolgen en schade zoveel mogelijk voorkomen en, niet onbelangrijk, de financiële gevolgen 
beperken”. 

Ons klimaat verandert. Het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer. Ook neemt de geringe kans op overstro-

mingen iets toe. Extremen worden extremer Voor een deel moeten we deze effecten accepteren, omdat we ze niet 

allemaal kunnen tegengaan. Voor een ander deel kunnen we onze leefomgeving aanpassen om de nadelige effecten te 

voorkomen of te verzachten. Daarom heeft het college een ‘plan van aanpak Klimaatadaptatie’ vastgesteld met een 

voorstel voor maatregelen hoe we ons kunnen wapenen tegen de klimaatverandering. Dit plan is de basis voor de nabije 

toekomst: we gaan nu onderzoeken welke maatregelen we wanneer kunnen inzetten en ook of dit financieel haalbaar is. 

Werken aan klimaatverandering doen we samen! 
“We hebben hierover gesproken met verschillende doelgroepen”, legt de wethouder uit. “Zo hebben we een online 

symposium “Klimaatpraat” georganiseerd. Daarnaast hebben we binnen Twenterand een peiling onder onze inwoners 

gehouden en is er een raadsbijeenkomst geweest over dit onderwerp. Het plan van aanpak wat nu is vastgesteld is 

grotendeels gebaseerd op de uitkomsten hiervan. Het klimaat raakt ons allen en het is dan ook belangrijk dat we met 

elkaar aan oplossingen werken”, aldus wethouder Roel Koster. Daarom maakt bewustwording ook onderdeel uit van dit 

plan. 

Het plan van aanpak geeft de maatregelen voor de komende periode weer. Ook de uitvoering hiervan gebeurt zoveel 

mogelijk samen met de doelgroepen en gesprekspartners. 

Renovatie plantsoenen en locaties 
kappen en herplant bomen 2021-2022
Wij zijn bezig met het renoveren van bepaalde groenvakken. Dit duurt tot eind 2022. Wilt u weten of er in uw omgeving 

iets verandert? Bekijk dan de uitgebreide overzichten renovatie plantsoenen per kern op www.twenterand.nl. 

We houden rekening met minder vitale of verouderde groenvakken. Deze worden gerenoveerd, of wanneer dit mogelijk 

is omgevormd naar gazon. Op de tekeningen kunt u ook de bomen die gekapt worden en bomen die we herplanten zien. 

Vaak is na het kappen van de boom een renovatie van het totale groenvak nodig.

Hebt u vragen?
Als u vragen hebt, kunt contact met ons opnemen. Dat kan via e-mail: info@twenterand.nl.

Vermeld als onderwerp ‘renovatie plantsoen’ en geef daarbij ook de locatie aan.

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.   

 

Collecte
11 t/m 16 oktober: 

Nederlandse Brandwonden Stichting

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

Ochtend gloren in de Engberts-
dijksvenen - Wilma Berkhoff
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Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 54  

Kappen van 2 kastanjebomen  

( verzonden 28-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE431552021)

• Wollegrasstraat 5  

Kappen van 1 Japanse sierkers  

(verzonden 29-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE455592021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

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. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

Een ontwerp van een omgevingsver-

gunning kan in strijd zijn met het 

bestemmingsplan. Als daarbij sprake 

is van een goede ruimtelijke ordening 

en onderbouwing (zgn. buitenplanse 

ontheffing), 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:
Den Ham
• Brink  

houden van een Sinterklaasintocht 

op 13-11-2021 in Den Ham 

(ontvangen op 24-9-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE476002021)

Vriezenveen 
• Oosteinde 1  kappen van een grote 

spar (ontvangen 26-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE476072021)

• Schout Doddestraat 13  houden 

van een dierenmarkt/show, 

Grenslandshow, op 04-11-2021 

tot en met 06-11-2021 (ontvangen 

op 26-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE47611202)

• Jumbo Westerhaar en Vriezenveen 

aanvragen van een tijdelijke stand-

plaatsvergunning voor de verkoop 

van oliebollen op diverse data in 

2021 (ontvangen op 27-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE476952021)

• Tilanusplein en omgeving 

Organiseren van de intocht 

Sinterklaas in Vriezenveen op 

13-11-2021 (ontvangen  

17-8-2021, zaaknummer 

1700ESUITE411522021).

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1  

ontheffing Drank- en Horecaver-

gunning op 31 oktober 2021 

(ontvangen op 28-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE480222021)

 

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

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. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

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.

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Vroomshoop
• Start en finish bij Burgemeester 

Koetjestraat 2. Organiseren van de 

Avondvierdaagse van 11 tot en 

met 15 oktober 2021  

(verzonden 5-10-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE293382021).

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
• Zonnekracht starten van een 

bedrijf voor personeelsbemiddeling 

in de bouwsector (ontvangen op 

16-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE479522021)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vinkenweg 36  

aanleggen van een gesloten 

bodemenergiesysteem (ontvangen 

op 07-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE450352021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding coronavirus| 

COVID-19

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. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

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

 

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


