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Twenterandse riolering 
wordt schoongemaakt
In heel Twenterand liggen vele kilometers riolering. Het is belangrijk 
regelmatig te bekijken hoe die riolering er van binnen uitziet. De 
rioolbuizen moeten ook schoongemaakt worden om goed te kunnen 
blijven werken. Want ze moeten natuurlijk nog jaren mee zonder dat ze 
gaan lekken. Dat schoonmaken doen wij als gemeente niet zelf. Maar 
laten we doen door een speciaal bedrijf. Dat gebeurt van maandag 9 
januari tot en met vrijdag 3 februari.

PreZero Riool Services gaat in vier weken tijd de hele gemeente door. Het 
bedrijf maakt dan op verschillende plekken het riool schoon. Ze beginnen in 
Vriezenveen aan het Oosteinde (tussen de Hoffmansweg en de Walstraat). 

Daarna is de wijk Nieuwoord in Vroomshoop aan de beurt. Vervolgens het 
centrum van Den Ham (Grotestraat, Roggestraat, Brink, Voorstraat, Slinger-
straat en Brinkstraat),  de Oude Hoevenweg in de Pollen en als laatste de 
Wollegrasstraat, Geraniumstraat, Leliestraat, Rozenstraat, Wilgenroosstraat, 
Zonnedauwstraat en Asterstraat in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Wat merkt u ervan?
De schoonmaakwerkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur en 17.00 
uur. Als het goed is, merkt u er niet zoveel van. Wel staan er op de dag van 
de werkzaamheden grote vrachtauto’s in de straat. We raden u aan om via 
een andere route naar uw huis te gaan en uw auto niet bovenop een rioolput 
te parkeren. Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon gebruik blijven 
maken van toilet en douche. Het toiletdeksel kunt u afsluiten met een zwaar 
voorwerp. Dit voorkomt opspattend water. Om dezelfde reden is een doek 
over de gootsteen en het afvoerputje een goed idee.
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Twenterandse riolering wordt schoongemaakt

Vindt u autorijden in het donker onprettig?  
Reis met het openbaar vervoer!

Volg ons op 
social media

Woensdag van 13.00 tot en met 16.00 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 openingstijden

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

Koude Engbertsdijksvenen - Wendy van Oenen
Op veel plekken stroomt regenwater nog rechtstreeks het riool in. Dit is 
jammer, want nu de zomerdagen steeds droger worden, kan jouw tuin 
dat extra water goed gebruiken. Door de regenpijp af te koppelen zorg 
je dat dit schone regenwater niet meer naar het vuilwater-riool wordt 
afgevoerd, maar juist gebruikt kan worden tegen de verdroging van 
jouw tuin.

Het afkoppelen van de regenpijp betekent dat regenwater niet meer naar het 
riool, maar de tuin instroomt. Dit is goed voor je tuin en de natuur, maar het 
is ook goed voor het riool. Door je regenpijp af te koppelen stroomt er geen 
regenwater in het riool en wordt het schone regenwater niet onnodig 
gezuiverd. Een afgekoppelde regenpijp zorgt ook voor minder druk op het 
rioolsysteem tijdens forse regenbuien.

Voor je begint
Als je een regenpijp afkoppelt, dan moet je zorgen dat het water wegstroomt 
naar een lager gelegen stuk tuin, weg van het huis. Door de regenpijp laag 
bij de grond door te zagen en het water via een goot te laten lopen, zorg je 
ervoor dat het water naar de gewenste plek stroomt. Een tuin met zand-
grond neemt trouwens gemakkelijker water op dan een tuin met kleigrond. 

En als het grondwaterpeil van je tuin al erg hoog is, dan loopt het water niet 
snel weg.

Eenvoudige klus
Je regenpijp afkoppelen is vrij gemakkelijk. Wil je nog een bladscheider 
installeren, zaag de regenpijp dan op ongeveer 50 centimeter van de grond 
door. Wil je dat niet, dan kies je een plek net boven de grond. Zorg ervoor dat 
je nog genoeg ruimte hebt om een bocht of klep aan te sluiten. De plek waar 
de regenpijp de grond in gaat sluit je af met een tegel. Aan de onderkant van 
de afgezaagde regenpijp plaats je de bocht of klep. Zo kun je het water de 
juiste kant op leiden.

Opvangen
Je kunt er ook voor kiezen het water op te vangen in een regenton. Dan heb 
je tijdens drogere tijden water om je planten mee te bewateren. Let er wel 
op dat een regenton vol kan raken. Je moet er dus voor zorgen dat overtollig 
water weg kan, bijvoorbeeld met een overloopkraantje. Een andere optie is 
een regenwatervijver. Ook hier is het verstandig overtollig water af te voeren, 
bijvoorbeeld naar een sloot.

Water in de tuin: je regenpijp afkoppelen

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093
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BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Meersendijk 3 en 3a”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 20 december 
2022 het volgende bestemmings-
plan heeft vastgesteld, te weten:

• “Buitengebied Twenterand PH 
Meersendijk 3 en 3a”

De partiële planherziening heeft ten 
doel om een compensatiewoning te 
realiseren. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.BPBGPHMeersen-
dijk3-vas1.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 12 januari 2022.U kunt 
het bestemmingsplan digitaal inzien 
via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 
eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
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 in het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 13 januari 2023 tot en 
met donderdag 23 februari 2023 
kunnen belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN 
HAAG. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in 
werking daags na afloop van de 
beroepstermijn. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de 

voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
is ingediend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Linderweg -naast 3a- HAM00 N 

1821, bouwen van een woning 
(ontvangen op 23-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000761)

• Janmansweg 4  
kappen van 2 Amerikaanse eiken, 
een berk en een tuinkers 
(ontvangen op 30-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000001)

• Ganzenmars 1a  
kappen van een kastanje en een 
eik (ontvangen op 30-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000002)

 
Vriezenveen 
• Verzetstraat 76 kavel 7 

bouwen van een woning 
(ontvangen op 23-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000764)

• Boerhaavelaan 3                  
realiseren nieuwe kap  
(ontvangen op 28-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000776)

 
Vroomshoop
• Leeuwerikhof 2           

bouw houten schuur (ontvangen 
op 02-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000022)

• Constantijnstraat 117         
verduurzaming gevel (ontvangen 
op 04-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000027) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Marijkestraat 10           

verbouw en uitbreiding kinderop-
vang De Giraffe (ontvangen op 
22-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000746)

• Kervelplein 33  
realiseren van een lunchroom 
(ontvangen op 22-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000757)

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

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
• Bedrijventerrein Oosterweilanden  

het bouwen van een onbemand 
tankstation voor afgifte motor-
brandstoffen zonder LPG (uiterlijke 
besluitdatum 23-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000310)

• Hazenpad (VZV00H01641) 
plaatsen van een overkapping 
t.b.v. snelladers  (uiterlijke 
besluitdatum 20-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000462)

 
Vroomshoop
• Flierdijk 5a  

bouwen van een clubgebouw 
(uiterlijke besluitdatum 20-02-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000191)

• Amaliaplein 10  
plaatsen reclame (uiterste 
besluitdatum 19-02-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000460)

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

VERLEENDE  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
 
De volgende omgevings-
vergunningen zijn verleend:

Reguliere procedure 
Den Ham
• Daarleseweg 23   

uitbreiden van een woning  
(verzonden 05-01-2023,  
zaaknummer TR-Z2022-000454)

 
 

Vriezenveen
• Westeinde 14  

plaatsen 2 luchtroosters nabij 
voorgevel (verzonden 23-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000162) 

• Eg 1    
het plaatsen van een dakkapel 
(verzonden 05-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000736)

 
Vroomshoop
• Kolkmansweg 5  

verbouwen overkapping naar 
bedrijfshal  
(verzonden 22-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000385)

• Hammerstraat 38  
veranderingen aan bestaand 
bouwwerk i.v.m. nieuwe vestiging 
Domino’s Pizza  (verzonden 
23-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000143)

• Willem Alexanderplein 1-15 
oneven,renovatie van daken 
(verzonden 02-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000544)

Verklaring vergunningsvrij
Vroomshoop
• Parkeerplaats nabij De Koele 5  

inrichten bouwplaats op parkeer-
terrein (verzonden 27-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000455) 

Tijdelijke vergunning
Geerdijk
• Schoolstraat 79   

wijziging van het gebruik van een 
woning van pastorie naar een 
woonhuis voor een tijdelijke 
periode van 3 jaar. (verzonden 
04-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000612)

Maatwerkvoorschriften
Den Ham
• Esweg 73  

maatwerkvoorschriften voor het 
maximaal geluid (verzonden op 
20-12-2022, zaaknummer 
1700ESUITE561792021)

 
 
 
 

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen 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
• Dorpsstraat 7 parkeerplaats achter 

restaurant de Beuk        
innemen van een tijdelijke 
standplaats ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker van half maart  2023 
tot half juni 2023 (ontvangen 
28-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000774)

• Diverse locaties in Den Ham        
houden van een collecte ten 
behoeve van Stichting Circle of 
Life van 23-10-2023 t/m 
28-10-2023 (ontvangen op 
04-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000032)

 
Vriezenveen 
• Koningsweg 20  voor sporthal 

Weemelanden      
innemen van een tijdelijke 
standplaats ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker van eind mei 2023 tot 
begin augustus 2023 (ontvangen  
03-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000025)

 
 
 
 

Vroomshoop 
• Burgemeester Koetjestraat 2                          

ACV Het Punt, Carnaval de 
Smoezen op 17-02-2023 en 
18-02-2023 van 09.00-24.00 uur 
(ontvangen 23-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000773)

• Oranjeplein         
houden van “Feestweek Vrooms-
hoop” op 02-09-2023, 08-09-
2023 en 09-09-2023 van 
20.30-01.00 uur (ontvangen op 
04-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000028)

 
Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte ten 

behoeve van EpilepsieNL van 
05-06-2023 t/m 10-06-2023 
(ontvangen 23-12-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000772)

• Gemeente Twenterand 
houden van een huis-aan-huis 
textielinzameling van 1-1-2024 
t/m 3-12-2024 (ontvangen 
2-1-2023, zaaknummer TR-
Z2023-000007)

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

Serviceclub Inner Wheel Vriezen-
veen, trekking 08-03-2023, 
Johanneshoeve Dalweg 39 
Westerhaar-Vriezenveensewijk 
van 17.00-20.00 uur, verkoop 
loten vanaf eind januari tot 
08-03-2023   (ontvangen 
22-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000768)

Aanvraag aanwezigheids-
vergunning
Vriezenveen
• Westeinde 52c         

Aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten bij “Amarna”  
(ontvangen 03-01-2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000021)

 
 
 
 
 
 

Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder 
donker is. Wanneer u liever niet in de auto stapt als het schemerig 
begint te worden of het al donker is, dan biedt het openbaar vervoer 
een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook 
wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd. 

Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur 
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? Stel ze dan aan 
een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassa-
deurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. 
Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de 
maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en 
Flevoland geven OV-ambassadeurs uitleg en helpen zij u op weg in het 
openbaar vervoer.  

Wanneer: donderdag 19 januari 2023                                                                                                            
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur
Waar:  Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop      
  
Telefonische spreekuren  
Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur?  
Dan kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur.  
OV-ambassadeurs zitten dagelijks klaar om uw vragen te  
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.   
  
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!     
Voor meer informatie en alle activiteiten:  
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

Vindt u autorijden in het donker onprettig?  
Reis met het openbaar vervoer! 
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Geboren:
14-12-2022  Noël, zv P Teodoro Batista de Jesus Vos en A Laarman, Vroomshoop

21-12-2022  Derk Dinand, zv H Holland en CN Knol, Vriezenveen

Overleden: 
17-12-2022  GJ Webbink, 74 jaar, Vriezenveen

19-12-2022  W Wendels-Hendriks, 68 jaar, Den Ham

20-12-2022  JM Reekers, 68 jaar, Vriezenveen

20-12-2022  J Braakman, 75 jaar, Vroomshoop

20-12-2022  H Tellen-Niks, 78 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

21-12-2022  F Lubbers-Ballast, 73 jaar, Vroomshoop

21-12-2022  GJ Eshuis, 86 jaar, Den Ham 

22-12-2022  E Mulder, 64 jaar, Vroomshoop

23-12-2022  EJ de Lange, 82 jaar, Den Ham

24-12-2022  H Lucas-Schepers, 66 jaar, Vroomshoop

25-12-2022  SG Snoeren-Horst, 82 jaar, Vriezenveen

25-12-2022  GD Kikkert, 87 jaar, Vroomshoop

25-12-2022  H Heine-Horstink, 86 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

26-12-2022  T Tanate-Gerrits, 77 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

27-12-2022  M Snippe-Nijland, 59 jaar, Vriezenveen 

29-12-2022  R Bolks-Heuver, 78 jaar, Den Ham 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
22-12-2022  L Lubbers, 34 jaar, Den Ham en H Tempelman, 34 jaar, Den Ham 

Burgerlijke stand 

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

Aanvraag drank- en horecaver-
gunning 
Vriezenveen
• Westeinde 7           

aanvragen van een Horeca-exploi-
tatievergunning “Jut & Jul” in 
Vriezenveen (ontvangen op 
04-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000029)

Melding uitweg
Vriezenveen
• Melding realiseren inrit aan de 

Oosterweilanden kavel 6,7, en 8  
(ontvangen op 04-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000030)

 
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 

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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
• Weitemansweg 6  

bouwen van een nieuwe 
werktuigenberging met jongveest-
alling (ontvangen op 15-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000747)

 
Vroomshoop
• Schutsluis 11  

wijziging in de opslag van 
gevaarlijke stoffen (ontvangen op 
08-12-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000770) 

• De Sluis 41  
plaatsen van een stikstoftank 
(ontvangen op 08-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000008)

• Amerikalaan 45  
starten van een bedrijf voor 
installatietechniek  

(ontvangen op 09-03-2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000033)

 
Geerdijk
• Kolenmieten 18  

opslag van propaan in een 
bovengrondse tank (ontvangen  
op 03-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2023-000005)

 
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 
behandelen. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 


