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ROVA bekijkt inhoud van pmd-containers

Week van de pleegzorg
Meer dan 22.000 kinderen wonen voor korte of langere tijd niet thuis. Zij wonen structureel of tijdelijk in een 
pleeggezin. In de week van de pleegzorg gaan burgermeester en wethouders op de koffie bij pleegouders. Zij 
willen graag weten hoe het is om pleegouder te zijn. Ook willen ze graag weten waar de Twenterandse 
pleegouders behoefte aan hebben. 

Tekort aan pleegouders
In Nederland is een tekort aan pleegouders. Het is belangrijk om dit tekort op te vangen, zodat ieder kind kan opgroeien 

in een omgeving waar hij/zij een kansrijke toekomst heeft. Voormalig pleegkind beter bekend als gastheer van First 

Dates, Sergio Vyent beschrijft wat zijn pleeggezin voor hem heeft betekend: ‘De liefde en aandacht die ik heb gekregen 

als pleegkind, heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben’. Sergio Vyent is één van de gezichten in het filmpje van 

openjewereld.nu, waarbij de zoektocht naar pleegouders is gestart. 

Meer informatie over pleegouderschap
Openjewereld.nu is een landelijke campagne om meer pleegouders te vinden in Nederland. Ook onze lokale partners die 

ondersteuning bieden aan pleeggezinnen doen hier aan mee. Zij roepen op om na te denken of pleegzorg wat voor uw 

gezin kan zijn en informeren u over de verschillende vormen. Wist u bijvoorbeeld dat u kortdurend, langdurend maar ook 

parttime pleegouder kan worden? Parttime pleegouders kunnen ouder bijvoorbeeld ontlasten. Is uw interesse gewekt? 

Kijk dan eens op de website van openjewereld.nl voor meer informatie. Of informeer eens bij Pleegzorg Nederland of 

een van onze lokale pleegzorgorganisaties: Willem Schrikker Gezinsvormen, Jarabee, Trias Jeugdhulp of Timon. 

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Volg ons op 
social media

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

Ben jij een sociaal vaardige liefhebber van de 
buitenlucht met groene vingers? Kom dan werken bij 
gemeente Twenterand!

Als allround medewerker groen ben je samen met je 

collega`s verantwoordelijk voor groenaanleg en onderhoud 

in de wijk. Daarnaast ben je, net als je collega’s 

“gastheer” in de wijk voor inwoners, ondernemers en 

organisaties. 

Je belangrijkste taken zijn:
• Contactpersoon en aanspreekpunt zijn voor inwoners, 

ondernemers en organisaties;

• Het aanleggen en onderhouden van gemeentelijk 

groen;

• Boomverzorging;

• (assisteren bij) grafdelven en onderhoud op gemeentelijke 

begraafplaatsen;

• Alle voorkomende werkzaamheden van de gemeentelijke 

buitendienst;

• Inzet in de gemeentelijke storingsdienst; 

• Inzet in de gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode.

Onze ideale kandidaat;
• Heeft een diploma als hovenier op MBO-3 niveau;

• Heeft ervaring als boomverzorger en/of ETW (European 

Treeworker);

• Is in het bezit van VCA (of is bereid dit te behalen);

• Heeft rijbewijs B en E (C is een pré);

• Kan zowel zelfstandig als in teamverband goed 

functioneren;

• Beschikt over de (functie-)competenties: flexibiliteit, 

zelfstandigheid, goede sociale vaardigheden (mondelinge 

communicatie),  goed kunnen samenwerken, kwali-

teitsgerichtheid;

• Is bereid ook buiten reguliere werktijden werkzaamheden 

te verrichten t.b.v. de storingsdienst of de gladheidsbe-

strijding (een harde eis is dat je binnen 30 minuten op 

de gemeentewerf kunt zijn); 

• Is representatief (je ziet er netjes en verzorgd uit).

Ons aanbod;

• Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

voor een periode van een jaar die bij goed functioneren 

na deze periode omgezet zal worden in een arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is 

ingedeeld in de HR21 normfunctie Medewerker 

Technische Uitvoering III;

• Een bruto maandsalaris tussen de € 1.762,- (aanloop-

schaal 4) en € 2.765,- (functieschaal 5) op fulltimebasis 

(36 uur per week). Dit is exclusief 17,05% individueel 

keuzebudget (IKB). De inschaling stemmen we af op 

jouw kennis en ervaring;  

 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (meer 

informatie kun je vinden op Werken bij de gemeente 

Twenterand | Twenterand);

• Je wordt onderdeel van een gemotiveerd en resultaat-

gericht team met enthousiaste mensen waar ruimte is 

voor nieuwe initiatieven en ideeën;

• Mogelijkheden om je eigen ontwikkeling vorm te geven;

• Werken binnen een gemeentelijke organisatie die volop 

in ontwikkeling is met korte lijnen en een informele 

cultuur.

Ons team Buitendienst;
Vanuit goed gastheerschap werken onze professionele 

medewerkers van de buitendienst wijkgericht, in vaste 

teams met een vaste voorman. Dit zorgt voor een goede 

herkenbaarheid in de wijken en daarmee de mogelijkheid 

voor gemakkelijk en snel contact met inwoners. De 

medewerkers van de buitendienst zijn de gastheren in de 

wijk. Samen met inwoners en bedrijven zorgen zij ervoor 

dat vragen, verzoeken en suggesties uit de buurt op een 

goede manier worden afgehandeld of opgepakt.

De teams bestaan niet alleen uit gemeentelijk personeel. 

We faciliteren ook werkplekken om mensen met een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en 

goede wijze aan werk te helpen of via leerwerktrajecten 

aan de slag te laten gaan. We streven naar een inclusieve 

samenleving waarbij iedereen mee kan doen. 

Het gastheerschap biedt verder aan iedereen in  

Twenterand, vooral in de buurten zelf, de mogelijkheid om 

bij te dragen aan en mee te denken over het beheer en 

onderhoud. De bijdrage van inwoners kan zijn dat zij bij 

de voorman die in hun straat aan het werk is initiatieven 

aandragen maar ook dat zij een deel van het onderhoud 

zelf doen zoals op diverse plaatsen in de gemeente al 

gebeurt. 

Reageren:
Heb je nog vragen over deze functie dan kun je contact 

opnemen met opzichters groen Bertil Wessels of Bennie 

Jansen, te bereiken via 0546-840840. Voor inlichtingen 

over de werving- en selectieprocedure kun je contact 

opnemen met Simone Hammink, Sr. Adviseur P&O, te 

bereiken via telefoonnummer 0546-840624.

Sollicitatie:
Herken jij jezelf in het profiel en ben je enthousiast 

geworden om als medewerker groen bij ons aan de slag 

te gaan? Je kunt tot en met tot 18 november 2021 

solliciteren door gebruik te maken van onderstaand 

reactieformulier. Je brief, inclusief CV, kun je als bijlage 

meesturen. Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag is 

een voorwaarde voor benoeming. De gesprekken vinden 

plaats op dinsdagmiddag 30 november 2021.Deze 

vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 

voorrang.

Wij zijn op zoek naar een allround  
medewerker groen 

Inloopspreekuur: 
Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren 

Wanneer:   donderdag 18 november 2021                 

Hoe laat:  14.00 – 15.30 uur 

Waar:   Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2, Vroomshoop

Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie. 

Voor vragen kunt u bellen met 038 - 454 01 30. 

Een e-mail sturen kan ook: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

2 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer. 

 

In het professioneel personenvervoer.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de helft van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,  
perrons en stations, en op vliegvelden. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals supermarkten en  
winkels. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
fysiotherapeuten. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter afstand is  
een veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants. 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 

 

Georganiseerde sportbeoefening op sportlocaties  
vanaf 18 jaar. 

 

Publiek bij amateursport vanaf 18 jaar.

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

ROVA bekijkt inhoud van 
pmd-containers
Samen maken we van afval weer grondstof! Met deze boodschap wil de 

gemeente Twenterand samen met inwoners de kwaliteit van de grondstoffen 

verbeteren. De afgelopen periode heeft de gemeente op verschillende 

manieren gecommuniceerd over het scheiden van pmd (plastic verpakkingen, 

metalen verpakkingen en drankenkartons) en blijft dat ook de komende weken 

doen. ROVA gaat de komende maanden regelmatig her en der de inhoud van 

pmd-containers bekijken. De eerste controle is volgende week.

Om de inhoud van pmd-containers te controleren, stuurt ROVA een zogeheten 

voorloper mee tijdens de inzamelroute. Deze voorloper bekijkt steekproefsge-

wijs de inhoud van containers. Mocht tijdens de controle blijken dat een 

container onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. 

De container wordt dan voorzien van een hangkaart. Daarop staat waarom de 

container niet is geleegd. Als de inwoner de vervuiling uit de pmd-container 

haalt, komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart 

staat aangegeven op welk moment de container opnieuw aan de straat gezet 

kan worden.

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?
Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen neemt de gemeente 

Twenterand een volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van 

grondstoffen, zoals pmd, te verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de 

ingezamelde grondstoffen. Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor grondstof-

fen niets meer waard zijn en niet gerecycled kunnen worden. Dat is niet alleen 

slecht voor het milieu, maar op deze manier loopt de gemeente ook opbreng-

sten mis voor grondstoffen en moet ze extra kosten maken voor het verbran-

den van afval.

Samen maken we van afval weer grondstof
Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen 

die gerecycled kunnen worden. Een echte terugwinnaar zorgt er daarom voor 

dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer 

gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Plastic 

verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) worden 

gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en 

bloembakken. Groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan bijvoorbeeld omgezet 

worden in nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. En van 

oud glas kan weer nieuw glas gemaakt worden. Je ziet het: ons afval bevat 

veel waardevolle grondstoffen. Die grondstoffen kunnen we echter alleen 

terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. Jij helpt toch ook mee?

Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie  

foto voor deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl.   

Bij de sportvelden Vriezenveen - Melissa Pas

Collecte
15 t/m 20 

november: 
Het Gehandicapte 

Kind

Mooi Twenterand

Burgerlijke stand 

Geboren:
17-10-2021  Norell dv BJ Stuifzandt en N Hogezand, 

    Westerhaar-Vriezenveensewijk 

24-10-2021  Jamie Hendrikus Jacob zv HM Rozemuller en JM Huiskes, 

    Vroomshoop 

27-10-2021  Lev Harm Wim zv PAW Trienen en MM Prenger, Vriezenveen

28-10-2021  Ezra zv ADI van den Belt en JJ Rohaan, Vriezenveen

Overleden:
23-10-2021  M Toeters-Kleinjan, 91 jaar, Den Ham

14-10-2021  H Schoemaker, 72 jaar, Vriezenveen

14-10-2021  A Kobes, 78 jaar Vriezenveen

16-10-2021  JG Hoek-Mensen, 86 jaar, Vriezenveen

22-10-2021  E Bakker, 90 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
18-10-2021  M Nijkamp, 32 jaar, Den Ham en M Bijl, 32 jaar, Den Ham 

22-10-2021  J Huiskes, 30 jaar, Den Ham en CH Verstraaten, 30 jaar, Den Ham  

29-10-2021  GJ Kamermans, 38 jaar, Vroomshoop en JSD Bernhardt, 33 jaar, 

    Vroomshoop 
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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

 

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

Gemeente legt wandelpaden aan 
op diverse locaties in Twenterand

Planning voor uitvoering en 
wegafzettingen:
1. Harmsenweg tussen Garvesingel en 

watergang:  
29-10-2021 tot 12-11-2021

2. Langs Ganzenmars tussen de 
Nienenhoek en Janmansweg: 
05-11-2021 tot 26-11-2021

3. Vosseboerweg (Esweg tot Nienen-
hoek):  
10-11-2021 tot 26-11-2021

4. Geerdijk tussen spoorlijn en Eerste 
Blokweg:   
18-11-2021 tot 29-11-2021

5. De Geerdijk is volledig afgesloten, 
voor doorgaand verkeer.

6. Lijnpaadje langs de westkant van de 
spoorlijn tussen 

7.  Julianastraat en NS-station:  
24-11-2021 tot 03-12-2021

 
Het gaat hier om de uitvoering van de 
aangenomen motie wandelpadenplan die 
tijdens de kadernota van 2020 is 
besproken. De wandelpaden worden 
uitgevoerd in halfverharding (Achterhoeks 
padvast) Via de website van de gemeente 
zijn de aanlegtekeningen en afsluitingen 
van wegen te vinden. 

Wat betekent dit voor u?
U kunt tijdens de uitvoering enige hinder 
ondervinden van de uit te voeren 
werkzaamheden, zoals bijv. (deels) 
afzetten van de weg, tijdelijke geluidsover-
last etc.

Planning van uitvoering
Eind vorige maand is gestart met de 
uitvoering van de wandelpaden en zal 
voor het einde van dit jaar gereed zijn. 
Aannemersbedrijf NONAK zal de 
werkzaamheden voor de gemeente 
uitvoeren.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben 
naar aanleiding van het bekijken van de 
tekening(en) of deze brief, kunt u deze 
sturen naar p.linthorst@twenterand.nl of 
h.wiggers@twenterand.nl .

INSPRAAK

Inspraak ontwerp Subsidieregeling 
waarderingssubsidie sport 
Twenterand 2021-2022 en ontwerp 
Lokaal Sport- en Beweegakkoord 
Twenterand

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Twenterand 
heeft op dinsdag 9 november 2021 de 
ontwerp Subsidieregeling waarderings-
subsidie sport Twenterand 2021-2022 en 
het ontwerp Lokaal Sport- en Beweegak-
koord Twenterand vastgesteld.

Eind 2018 heeft het ministerie van Sport, 
Volksgezondheid en Welzijn het nationale 
Sport- en Beweegakkoord vastgesteld 
met als doel om zoveel mogelijk mensen 
met plezier te laten sporten en bewegen 
in de maatschappij. Vervolgens zijn de 
gemeentes verzocht om aan de slag te 
gaan met een lokaal Sport- en 
Beweegakkoord. Hierdoor heeft de 
gemeente samen met het brede 
werkveld, bestaande uit: fysiotherapeuten, 

diëtisten, (sport)verenigingen vrijwilligers-
centra, welzijnsinstellingen en onderwijs te 
kennen gegeven om samen te werken 
aan een fit en vitaal Twenterand met als 
onderlegger het lokaal Sport- en Beweeg-
akkoord. De ontwerp Subsidieregeling 
waarderingssubsidie sport Twenterand 
2021-2022 vloeit hieruit voort. 
Initiatiefnemers die het Sport- en Beweeg-
akkoord een ‘warm hart’ toedragen 
kunnen een waarderingssubsidie sport 
aanvragen op grond van de door het 
college vast te stellen Subsidieregeling 
waarderingssubsidie sport Twenterand 
2021-2022 om zelfstandig aan de slag 
te gaan met één of meerdere uitvoerings-
punten. 

Waar kunt u de stukken inzien?
In de periode van vrijdag 12 november 
2021 tot en met donderdag 9 december 
2021 liggen de ontwerp subsidieregeling 
en het ontwerp Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord Twenterand voor 
inspraak ter inzage. U kunt beide 
ontwerpen in deze periode raadplegen op 
de website van de gemeente Twenterand 
of inzien op het gemeentehuis in 
Vriezenveen. Daarnaast kunnen de 
ontwerpen op verzoek aan u worden 
toegezonden. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Thijs Scholte, beleidsmede-
werker Sport en Jeugdwelzijn via 
0546-840840 of t.scholte@twenterand.nl

Hoe kunt u reageren?
In de inspraakperiode van 12 november 
2021 tot en met 9 december 2021 
kunnen ingezetenen en belanghebbenden 
bij het college schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze over de ontwerp 
subsidieregeling en het ontwerp Lokaal 
Sport- en Beweegakkoord Twenterand  
naar voren brengen. Digitaal mag het 
gestuurd worden naar info@twenterand.
nl. Zij die dat mondeling willen doen, 
kunnen telefonisch contact opnemen met 
Thijs Scholte via 0546-840840

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 ontwerp subsidiere-
geling en het ontwerp Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord Twenterand op 
onderdelen te wijzigen. Alle ingezetenen 
en belanghebbenden die schriftelijk of 
mondeling hebben gereageerd, krijgen 
bericht nadat nadere besluitvorming over 
de ontwerp subsidieregeling en het 
ontwerp Lokaal Sport- en Beweegak-
koord Twenterand  plaats heeft gevonden.

INSPRAAK 
Woonvisie Twenterand 2021-2031 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Twenterand 
heeft op 2 november 2021 de Woonvisie 
Twenterand 2021-2031 in concept 
vastgesteld. In deze woonvisie 2021-
2031 beschrijven we de opgaven en 
ambities voor de komende 10 jaar.

Waar kunt u de woonvisie inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 
woensdag 10 november 2021 tot en met 
woensdag 8 december 2021 ter inzage. 
Ook kunt u de woonvisie in deze periode 
digitaal raadplegen via www.twenterand.nl.
Vanwege de coronasituatie kan het 

conceptbeleidsplan ook op verzoek aan u 
worden toegezonden. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met dhr. N. Steenhagen 
via telefoonnummer (0546) 840 840 of 
per e-mail n.steenhagen@twenterand.nl. 
Ook voor vragen kunt u contact 
opnemen.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de concept 
beleidsregel kunt u indienen tot en met 8 
december 2021. De reactie kunt u 
richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Twenterand.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn vindt 
een beoordeling van de reacties plaats. 
Bezien zal worden of de reacties 
aanleiding geven het conceptbeleidsplan 
op onderdelen bij te stellen. Alle 
belanghebbenden die hebben gereageerd 
krijgen een reactie nadat nadere 
besluitvorming op dat gebied heeft 
plaatsgevonden.

VERKEERSBELSUIT

Instellen voorrangskruising Krijgerstraat 
met Schout Doddestraat
De voorrang op deze kruising werd tot nu 
toe altijd geregeld door inritconstructies. 
Verkeer, dat komt vanaf de beide 
aansluitingen met de Schout Doddestraat, 
moet daarbij voorrang geven aan het 
verkeer op de Krijgerstraat. Ondanks de 
beide inritconstructies is er te weinig 
verschil tussen beide wegen om de 
voorrang op de Krijgerstraat goed te 
kunnen aangeven. Beide wegen hebben 
klinkerbestrating en beiden zijn ook 
ongeveer even breed. 

De gemeente wil deze situatie graag 
duidelijker maken door de inrichting te 
veranderen naar een voorrangskruising. 
De voorrang blijft zoals die altijd al was.  

Uitvoering
Herinrichting van deze kruising gebeurt 
door het weghalen van de inritconstructies 
en het plaatsen  van bebording en het 
aanbrengen van haaientanden. Ook zullen 
afwijkende kleuren in de bestrating 
worden toegepast. Uitvoering gebeurt nog 
dit jaar.
 
Besluit
Wij hebben besloten om:
1. Over te gaan tot het plaatsen van de 

borden RVV B3 (nadering voorrangs-
kruispunt) aan de Krijgerstraat, bij de 
aansluitingen met de Schout 
Doddestraat. 

2. Over te gaan tot het plaatsen van de 
borden RVV B6 (voorrang verlenen) 
aan de beide aansluitingen van de 
Schout Doddestraat.

Stukken inzien?
Als u de stukken wilt inzien dan kan dat 
tijdens kantooruren in het gemeentehuis 
aan het manitobaplein in Vriezenveen. U 
kunt ook kijken op de site van de 
gemeente Twenterand. 

Bent u het niet eens met dit 
besluit?
Wanneer u het niet eens bent met dit 
besluit dan kunt u, tot 6 weken na 
publicatie ervan, een bezwaar indienen bij 

het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Twen-
terand, postbus 67, 7670 AB Vriezen-
veen. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en moet tenminste bevatten 
de naam en het adres van de indiener. Er 
moet een datum op staan en u moet met 
redenen aangeven waarom u een 
bezwaar hebt.

Wegwerkzaamheden Vriezenveen
In de week van maandag 22 november 
wordt tot en met vrijdag 26 november 
gewerkt aan de Nieuwe Daarlerveense-
weg. Het gaat om het stuk vanaf de Akker 
tot aan de kruising met het Westeinde. De 
rotonde Weitzelpoort is dan weer open. 
Onder meer het asfalt moet worden 
vervangen. Waar dat nodig is herstelt de 
aannemer ook de belijning, de 
grasbetonstenen in de berm en de 
opritten. Tijdens de werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Linderdam Zuid 3     

verbouwen van voormalig dierenasiel tot 
hondenopvang   
(ontvangen op 28-10-2021  
zaaknummer 1700ESUITE537172021)

Vroomshoop
• De Sluis 13             

 uitbreiden van een bedrijfspand 
(ontvangen op 29-10-2021 
zaaknummer 1700ESUITE539282021)

• Afrikalaan 2  
plaatsen van (LED) reclame aan de 
gevel van het pand (ontvangen op 
02-11-2021 zaaknummer 
1700ESUITE538912021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vinkenweg 56  

wonen in een woonunit, ten tijde van de 
bouw van de woning (ontvangen op 
02-11-2021 zaaknummer  
1700ESUITE538972021)

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 
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?
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
• Aziëlaan 3, realiseren reclame aan het 

pand (uiterste beslistermijn 14 
december 2021, zaaknummer 
1700ESUITE289282021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/of 
beroepschrift indienen. 

Tijdelijke vergunning
Vriezenveen
• Westerweilandweg naast nr. 5  

plaatsen van een keet ten behoeve van 
tijdelijke huisvesting (verzonden 
29-10-2021, zaaknummer  
1700ESUITE450692021)

Van rechtswege verleend 
Den Ham
• Rutershoek kavel 22   

het bouwen van een nieuwe woning 
(verzonden 03-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE382202021)

Verklaring vergunningsvrij
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 33  

aanbrengen van gevelisolatie met een 
witte afwerking d.m.v stucwerk 
(verzonden 1 november 2021, 
zaaknummer 1700ESUITE496832021)

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 
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 omgevingsvergun-
ning kan in strijd zijn met het bestem-
mingsplan. Als daarbij sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening en onderbou-
wing (zgn. buitenplanse ontheffing), kunt u 
de stukken ook zelf digitaal inzien. Dat 
kan via de landelijke website ruimtelijke-
plannen.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 
• Achteres 21b, kappen van een beuk 

(ontvangen op 01-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE536892021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan   

houden van een ANWB Streetwise op 
23-11-2021 (ontvangen op 
28-10-2021,  
zaaknummer 1700ESUITE530472021)

Melding uitweg:
Den Ham
• Ommerweg 59b  

wijzigen van een oprit (ontvangen 
1-11-2021, zaaknummer  
1700ESUITE535692021)

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 
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 zienswijzen worden 
overwogen bij de (definitieve) beslissing 
van het college.

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Vroomshoop
• Julianastraat 23  

organiseren van een regionale 
vogeltentoonstelling van 02-12-2021 
t/m 04-12-2021 (verzonden 
01-11--2021, zaaknummer 
1700ESUITE482142021)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
• Oosteinde 75, Aanleggen van een 

uitweg ( verzonden 01-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE465072021)

• Krijgerstraat 7, Aanleggen van een 
uitweg ( verzonden 01-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE492772021) 

 
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.

Bekendmakingen


