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Zonder afspraak een coronaprik halen in Twenterand 

Mooi Twenterand

Prachtige zonninge, koude ochtend bij Engbertsdijksvenen 
- Wendy van Oenen

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 Zonder afspraak een 
coronaprik halen in 
Twenterand 
GGD Twente organiseert regelmatig tijdelijke vaccinatielocaties. De 
komende tijd doen ze dat ook in Twenterand. Op dinsdag 28 februari 
kunt u terecht bij Cultureel Centrum, Kerkstraat 2 in Vriezenveen. En 
op woensdag 1 maart bij Zalencentrum Harwig in Den Ham. Deze 
tijdelijke locaties zijn bedoeld voor wie een basis- of herhaalprik tegen 
corona wil halen. Een afspraak maken is niet nodig. Op beide locaties 
wordt er geprikt van 12.00 tot 16.00 uur. 

De herhaalprik kan beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of 
overlijden als gevolg van corona. Zo vermindert het ook de druk op onze 
zorg. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe meer we een opleving van 
het coronavirus kunnen afremmen. Inwoners die een eerste of tweede 
basisprik willen, kunnen óók zonder afspraak op deze locatie terecht. Wie 
specifiek een coronaprik met het Janssen-vaccin wil, moet een afspraak 
maken op de vaste locatie in Enschede. Dat kan telefonisch via 0800 1295. 
Kijk voor meer informatie en de andere vaccinatielocaties op 
www.ggdtwente.nl/corona. 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
06-02-2023     R. Kroeze, 25 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en I. Brunink, 34 jaar, Vroomshoop

Overleden: 
05-02-2023     HJ Miskotte, 80 jaar, Den Ham

Burgerlijke stand 

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Volg ons op social media

Woensdag: 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. 

Vrijdag en zaterdag: 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

 

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Kooistraat 4  

kappen van een esdoorn 
(ontvangen op 08-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000281)

• Hammerweg 135  
plaatsen van een schuur 
(ontvangen op 10-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000293)

• Zonnekracht 20  
plaatsen van reclame op een 
bedrijfspand (ontvangen op 
01-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000231)

Vroomshoop
• Aziëlaan 3  

verbouw van een onderwijs- 
gebouw (ontvangen op 10-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000295)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat 15  

kappen van een eik, conifeer en 
een es (ontvangen op 13-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000309)

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

Verlenging beslistermijn 
Den Ham
• Smitstraat 20   

verlengen van tijdelijk bewoning in 
de schuur i.v.m. verbouw 
woonhuis (uiterlijke besluitdatum 
01-04-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000600)

• Grotestraat 30-32, Tikspad 1-3  
renovatie daken (uiterlijke 
besluitdatum 11 april 2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000546)

Vriezenveen
• Bouwmeesterstraat 45  

vernieuwen van een woning    
(uiterlijke besluitdatum 12 april 
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000648, )

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Wigboldinck 60  

Kappen van 1 naaldboom   
(verzonden 13-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000137)

• Smitstraat 20   
verlengen van tijdelijk bewonen 
van de schuur i.v.m. verbouw 
woonhuis (verzonden 15-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2022-000600)

Vroomshoop
• Flierdijk 5  

Kappen van 1 eik ( verzonden 
13-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000086)

• Eerste Blokweg 45   
Kappen van 1 beuk ( verzonden 
14-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000181)

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 publica-
tie ervan. Op verzoek kunt u de 
stukken digitaal inzien. 
Voor informatie over bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden kunt u bij 
de medewerkers van Team 
Omgeving terecht. 

 

Aanvraag APV-vergunning
Vriezenveen 
• Wierdenseweg 82  

houden van een vakbeurs in 
combinatie met het NK Straten-
maken op 23-9-2023 (ontvangen 
10-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000305)

• Schout Doddestraat 50 
houden van een rommelmarkt en 
veiling op 23-06-2023 (ontvangen 
op 10-2-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000306)

• Schout Doddestraat 50         
houden van “Jeugdkamp Amicitia” 
op 17-05-2023 van 18.00 uur t/m 
19-05-2023 18.00 uur (ontvangen 
14-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000324)

Bekendmakingen
APV

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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Vroomshoop
• Flierdijk 5c  

houden van een rommelmarkt op 
24-06-2023 (ontvangen 12-2-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000308)

• Hoofdstraat parkeerplaats achter 
nr.35 (HAM00G3240)  
organiseren van een markt/
braderie (ontvangen op 13-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000316)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat 2b    

organiseren van een loterij t.b.v. 
speelgoed kinderen (ontvangen op 
13-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000315)

Melding uitweg
Vriezenveen 
• Wierdenseweg 30      

realiseren van een inrit/uitrit 
(ontvangen op 14-02-2023,  
zaaknummer TR-Z2023-000325) 

Aanvraag brandvergunning
Vriezenveen 
• Daarlerveenseweg 8a        

aanvraag stookontheffing i.v.m. 
houden van een Paasvuur op 
09-04-2023 (ontvangen 14-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000326) 

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.

APV-vergunning verleend
Vroomshoop
• Parkeerplaats bij de Lidl  

(Linderflier 25a)         
houden van de jaarlijkse plantjes-
markt van 13-04-2023 t/m 15-04-
2023  (verzonden 15-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000220)

Bruinehaar
• Hardenbergerweg   

(Waterplas De Koele) Organiseren 
van het evenement De Passie op 
07-04-2023 (verzonden 13-02-
2023, zaaknummer TR-Z2022-
000459) . 

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. 

Aangevraagd
Vroomshoop
• Churchillstraat 9   

aanvraag vergunning leegstand-
wet voor Churchillstraat 9 in 
Vroomshoop / Mijande (ontvangen 
op 09-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000300)

Verleend
Vriezenveen
• Westeinde 122   

aanvraag vergunning leegstand-
wet voor Westeinde 122 (verzon-
den 14 februari 2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000152)

Vroomshoop
• Churchillstraat 13  

aanvraag vergunning leegstand-
wet voor Churchillstraat 13 
(verzonden 9 februari 2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000092). 

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

LEEGSTANDWET


