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Wij zoeken:  

• Vier allround medewerkers groen 
Voor alle functies geldt 36 uur (fulltime) per week  

• Een Medewerker Milieustaat  
voor 24 uur per week 

Ben jij geïnteresseerd, bekijk dan de vacatures op www.twenterand.nl/
vacatures. 

De gemeente Twenterand is een mooie groene plattelandsgemeente. Ben jij, 
net als je nieuwe collega’s, een liefhebber van de buitenlucht en heb je groene 
vingers die je graag wilt inzetten voor het onderhoud van onze openbare 
ruimte? Of ben jij de nieuwe collega die onze milieustraat netjes, veilig, schoon 
en goed georganiseerd weet te houden? Kom dan werken bij gemeente 
Twenterand! 
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Informatie over aanvragen paspoort,
ID-kaart of rijbewijs

Dát verdient een lintje!
Aanvragen kan nog tot 1 juni 2022

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de 
achtergrond. Maar deze personen mogen best eens in het zonnetje worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat 
deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen 
van een Koninklijke onderscheiding of “lintje”. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

Hoe draagt u iemand voor? 
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Marianne 
Spenkelink of Marjan van der Meer van het bestuurssecretariaat van de gemeente Twenterand. Telefoon 0546 – 840 
840. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke 
onderscheiding. Ook kunnen zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Aanvragen moeten in ieder geval voor 1 juni 
2022 bij de gemeente binnen zijn. Neem daarom op tijd contact op, zodat u voldoende tijd heeft om de aanvraag 
goed en volledig te kunnen invullen. 

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen
U kunt voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen terecht op de website van het Kapittel voor de 
Civiele Orden: www.lintjes.nl. 

Informatie over aanvragen 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs
Wachttijden aanvragen reisdocumenten
Van inwoners krijgen we vragen over de wachttijd voor het aanvragen van 
paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Dit vanwege het landelijk nieuws 
hierover. Geen zorgen! U vraagt uw reisdocument aan bij Burgerzaken. 
Hiervoor maakt u een afspraak. Uw aangevraagde reisdocument ligt na 5 
werkdagen weer voor u klaar. Voor het ophalen maakt u ook een afspraak. 

Vakantietijd: controleer uw reisdocument
De vakantietijd komt er weer aan! Controleer daarom de geldigheid van uw 
reisdocument. Maak op tijd een afspraak, zodat u niet voor een verrassing 
komt te staan. 

Burgerzaken werkt op afspraak!
Een afspraak maakt u gemakkelijk online via www.twenterand.nl/af-
spraak-maken. U kiest zelf de dag en het tijdstip. Wilt u liever bellen voor een 
afspraak? Ook dat kan. U belt met (0546) 840 840. Dat kan van maandag tot 
en met vrijdag tijdens de openingstijden.

Pas op voor oplichting door nepbankmedewerkers
Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen maanden al veel slachtoffers gemaakt heeft. Alleen al het afgelopen jaar is er voor meer dan  
9 miljoen euro buitgemaakt. Mensen boven de 50 jaar zijn meestal het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. 

Wat is bankhelpdeskfraude?
Oplichters doen zich voor als bankmedewerker van uw bank. De oplichter belt met een vals nummer. Door een truc ziet u in het scherm van uw telefoon het 
telefoonnummer van uw bank staan. De nepbankmedewerker (oplichter) vertelt u dat uw bankrekening is gehackt. Hij probeert u te overtuigen om snel actie te 
ondernemen. De oplichter zal er op aandringen om het geld over te maken op een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet. In 
werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. 

Waarschuwen door politie en meer informatie
De politie wil u waarschuwen voor bankhelpdeskfraude. En deze vorm van oplichting aanpakken. Zij werken daarin samen met banken en de telecomsector.  
Het hele bericht leest u op www.twenterand.nl. Meer informatie over bankhelpdeskfraude staat op politie.nl/bankhelpdeskfraude vindt u meer informatie. 

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

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

Mooi Twenterand

 Graspieper in de buurt van Geerdijk Kolenmieten - Marjan Meijer

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
Collecte

9 t/m 14 mei: 
St. Kinderhulp 
Tjernobylramp

Wit Rusland

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Op Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei 
is het gemeentehuis gesloten. U kunt 
vanaf vrijdag 6 mei weer terecht op 
het gemeentehuis. 
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Meersendijk 8   

plaatsen van een mantelzorgunit 
(ontvangen op 22-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE207092022)

• Ganzenmars 3  
bouwen van een paardenstal met 
uitloophal (ontvangen op 26-04-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE212862022)

• Naast De Wemekamp 2  
bouwen van een woning  
(ontvangen op 26-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE212872022)

• Naast De Wemekamp 8  
bouwen van een woning  
(ontvangen op 26-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE212882022) 

Vriezenveen
• Verzetstraat 7  

verkopen van fietsen, ontvangen op 
25-04-2022 (zaaknummer 
1700ESUITE210232022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk 21   

kappen van 7 bomen in de 
achtertuin (ontvangen op 23-04-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE207142022)

• Rozenstraat 2  
bouwen van een overkapping met 
plat dak en aan de voorzijde een 
opbergruimte/-schuur (ontvangen 
op 23-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE207192022)

Wilt u de stukken inzien?
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. 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 
Den Ham
• Dorpsstraat 11  

gebruik van pand als kringloopwin-
kel (uiterlijke besluitdatum 
06-06-2022, zaaknummer 
1700ESUITE103802022)

 
Vriezenveen
• De Zuivering 3  

nieuwbouw bedrijfsverzamelge-
bouw (uiterlijke besluitdatum 
06-06-2022, zaaknummer 
1700ESUITE103512022)

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• De Zuivering 10   

plaatsen zeecontainers ten behoeve 
van opslag materiaal  (verzonden 
22-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE21722022)

• Oosteinde naast 53a bouwen  
van een woning (verzonden 
22-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE602242021)

• Westeinde 20   
plaatsen van nieuwe handelsrecla-
me voor aan de gevel ( verzonden 
27-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE109182022)

• De Patrijs 31  
vervangen kozijnen en borstwering 
van woning (verzonden 27-04-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE106972022)

 
Vroomshoop
• Tonnendijk 1   

uitbreiden winkelpand (verzonden 
27-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE35002022)

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

Aanvraag APV-vergunning
Den Ham
• Weiland (HAM00O963) achter 

Lambertinck 26                    
 houden van een bruiloft op 
20-05-2022 van 20.30-01.00 uur. 
(ontvangen 22-04-2022 zaaknum-
mer 1700ESUITE209122022)

 
Vriezenveen
• Westeinde 660      

houden van Gerben Löwik Classic 
op 18-06-2022 van 08.00-15.00 
uur (ontvangen 23-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE209892022)

 
Aanvraag kansspelvergunning
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Houden van een loterij t.b.v. 

Muziekvereniging SDG Westerhaar, 
trekking op 16-10-2022 Notaris-
kantoor Hof, Petersburgstraat 4 in 
Vriezenveen, verkoop loten aug./
sept. 2022. (ontvangen 21-04-
2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE208112022)

Melding uitweg
Vriezenveen
• Beekdal 1                     

 aanleg van een nieuwe oprit 
(ontvangen 25-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE211112022) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Rozenstraat 2                

aanleg van een nieuwe oprit 
(ontvangen 22-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE209702022)

 
Aanvraag brandvergunning
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Industrieweg 6            

aanvraag stookontheffing voor 
verbranden snoei- en tuinafval. 
(ontvangen 21-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE204332022)

Wilt u de stukken inzien?
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. 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:
Den Ham
• Linderweg 8  

Organiseren van de Tovercross op 
26-05-2022 en 27-05-2022 
(verzonden 03-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE143652022)

 
Vriezenveen
• Manitobaplein  

Organiseren van de Kermis 2022 
van 11-05-2022 tot en met 
15-05-2022 (verzonden 26-04-
2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE97942022).

• Geesterenseweg 11  
Organiseren van een Streek / 
Kinderkleedjesmarkt op 21-05-
2022 (verzonden 02-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE622702021). 

• Schout Doddestraat 50 
Organiseren van een jeugdkamp 
van 25-05-2022 tot en met 
27-05-2022 (verzonden 02-05-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE67982022)

 
 
 
 
 
 

Vroomshoop
• De Seringen 2 ( Willibrordusschool)  

Organiseren van een reünie t.b.v. 
100 jaar Willibrordusschool op 
18-06-2022 ( verzonden 26-04-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE151422022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Start Leidijk 14  

Organiseren van de Avondvierdaag-
se Westerhaar-Vriezenveensewijk 
van 17-05-2022 tot en met 
20-05-2022 (verzonden 28-04-
2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE64912022).

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Den Ham
• Linderweg 8   

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens 
de Tovercross op 26-05-2022 van 
10:00 tot uiterlijk 00:00 uur en 
27-05-2022 van 10:00 tot uiterlijk 
00:00 uur (verzonden 03-05-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE143652022).

Een tijdelijke standplaatsvergun-
ning is verleend voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
Kervelplein ( parkeerplaats nabij de 
Jumbo)   Innemen van een tijdelijke 
standplaats voor de verkoop van 
oliebollen in de periode van 
27-12-2022 tot en met 31-12-2022 
(verzonden 25-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE130752022) 
 
Een kansspelvergunning is 
verleend:
Vriezenveen 
• Kern Vriezenveen en omgeving  

verkoop loten in de periode van 
11-06-22 t/m 25-06-22 t.b.v. een 
loterij door Schaatsvereniging CSV 
Vriezenveen, trekking op 02-07-
2022 (verzonden 25-04-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE173542022)

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
Den Ham
• Bakkersweg 5  

bouwen van een reinwaterkelder 
(ontvangen op 25-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE209222020)

Wilt u de stukken inzien?
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. 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

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 
tot en met 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


