
twenterand.nl

In deze 
editie

08 
03
2023

InTwenterand
twenterand.nl

Lotgenotengroep blinden en slechtzienden

Dát verdient een lintje!

Stem 15 maart
voor de provinciale staten

én de waterschappen

Elke teltstem De Regge opgeknapt in Den Ham, je kunt er 
mooi fi etsen en wandelen  - Gré van Straten

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

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

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en voor de waterschappen. De stembureaus zijn dan open van 
7.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ‘s avonds. Als u stemt, dan heeft u 
invloed op wat er de komende jaren gebeurt in uw provincie en uw 
waterschap. Ook heeft u indirect invloed op de verkiezing van de 
Eerste Kamer.

Er zijn op 15 maart dus twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten én 
voor de waterschappen. De Provinciale Staten zijn de 
volksvertegenwoordigers van de provincie. Ze kiezen de Gedeputeerde 
Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze beslissen mee over 
bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden 
en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven. Ze 
kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Invloed
Schoon, veilig en voldoende water. Daarvoor zorgt waterschap Vechtstromen 
in Twente, maar ook in het Vechtdal en in Zuidoost-Drenthe. In ons lage 
landje is het superbelangrijk hoe we met ons water omgaan. We betalen er 
zelfs apart belasting voor. Daarom kunt u op woensdag 15 maart kiezen wie 
het de komende vier jaar voor het zeggen heeft bij het waterschap. Zo heeft 
u invloed op wat er gebeurt met ons water. Laat uw stem horen op 
woensdag 15 maart!

Laat uw stem horen 
op 15 maart! Als inwoners van gemeente Twenterand kunt u sinds vorige week 

weer subsidie aanvragen voor het verbeteren van uw huis. De 
subsidie is beschikbaar voor iedereen die aan de slag wil met het 
isoleren van zijn koopwoning. In totaal is er 1 miljoen euro 
beschikbaar. Dat geld is voor een deel afkomstig uit de opbrengsten 
van Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen.

Het isoleren van uw woning heeft veel voordelen. Hierdoor heeft u minder 
last van tocht, houdt u het in de winter langer warm en in de zomer langer 
koel. Zo bespaart u energie en dat is goed voor uw portemonnee. 
Daarnaast draagt u zo bij aan een duurzaam Twenterand. Als we allemaal 
energie besparen, zorgen we er samen voor dat we fl ink minder CO2 
uitstoten en gas verbruiken.

Subsidie voor isolatiemaatregelen
Het is belangrijk dat u de subsidie aanvraagt voordat u aan de slag gaat 
met het isoleren van uw woning. De duurzaamheidssubsidie is beschikbaar 
voor de verschillende isolatiemaatregelen:  bodemisolatie, gevelisolatie, 
vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, HR++- of triple glas. 

Meer informatie of gelijk subsidie aanvragen?
Ga naar www.twenterand.nl/duurzaamheidssubsidie.

Vraag weer subsidie aan voor een duurzaam huis!

Elke regio in Nederland heeft een Regionale Energie Strategie (RES) 
gemaakt. Daarin staat hoe die regio omgaat met het opwekken van 
duurzame energie en behoud van het klimaat. Twente wil dat 
inwoners kunnen meepraten over dit regionale plan. In totaal hebben 
30.000 Twentenaren een uitnodiging gekregen voor het zogeheten 
Twents Inwonersforum. Ook inwoners van Twenterand hebben de 
uitnodiging ontvangen.

Het Twents Inwonersforum bestaat uit een representatieve 
vertegenwoordiging van 100 Twentse inwoners. Tijdens drie 

inwonersdagen denken deze inwoners mee over de manier waarop 
duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en verspreid in Twente. Het 
gaat om keuzes voor de regio Twente als geheel en niet over lokale 
besluiten of projecten. Uiteindelijk geeft het Inwonersforum een advies aan 
de bestuurders van de partnerorganisaties voor het vervolg van de plannen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Twentse Inwonersforum of over de RES 
Twente? Ga dan naar meedoen.energiestrategietwente.nl of neem contact 
op door te mailen naar energiestrategie@twente2050.nl.

Wat vinden Twentenaren van duurzame energie?

Iedere eerste donderdag van de maand houdt Vitens van 16.00 tot 
18.00 uur een inloopspreekuur in het Witte Kerkje aan de Geerdijk 
19B in Den Ham. Hier kunt u terecht met vragen over de 
drinkwaterwinning en andere projecten van Vitens in het Hammerfl ier. 
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt gewoon 
langskomen. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 6 
april. Meer informatie over de projecten van Vitens in het Hammerfl ier 
vindt u op www.vitens.nl/hammerfl ier.

Het Twents Inwonersforum bestaat uit een representatieve 
vertegenwoordiging van 100 Twentse inwoners. Tijdens drie 

inwonersdagen denken deze inwoners mee over de manier waarop 
duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en verspreid in Twente. Het 
gaat om keuzes voor de regio Twente als geheel en niet over lokale 
besluiten of projecten. Uiteindelijk geeft het Inwonersforum een advies aan 
de bestuurders van de partnerorganisaties voor het vervolg van de plannen.

Maandelijks inloopspreekuur drinkwaterwinning 
Hammerfl ier

Wilt u uw woning verduurzamen, maar weet u nog niet hoe? 
Vraag een adviesgesprek aan met een energiecoach voor tips en 
adviezen via www.twenterand.nl/gratis-adviesgesprek. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Twentse Inwonersforum of over de RES 
Twente? Ga dan naar meedoen.energiestrategietwente.nl of neem 
contact op door te mailen naar energiestrategie@twente2050.nl.

Meer info
• Op de website stemjijook.nl vindt u meer informatie over 

deze verkiezingen. U kunt er lezen waar de provincie over 
gaat en wat het waterschap precies doet.

• Op www.rijksoverheid.nl/verkiezingen is ook volop  
informatie te vinden.

• Op www.twenterand.nl/verkiezingen vindt u praktische 
informatie over de stempas, de stembureaus en de 
kandidatenlijsten.

• Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u een stemhulp 
doen via www.vechtstromen.mijnstem.nl.
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Collecte

13 t/m 18 maart:
Amnesty 

International

Overleden: 
18-02-2023    L Fidom-van Eijk, 85 jaar, Vriezenveen

20-02-2023    F Dekker-Engberts, 85 jaar, Vriezenveen

21-02-2023  H Hulsegge, 95 jaar, Vriezenveen

19-02-2023    GJ Elzinga, 81 jaar, Vroomshoop

22-02-2023     G Strijker-Boorsma, 88 jaar, Vroomshoop

22-02-2023   A Arnoldussen, 73 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap: 
20-02-2023     EJK Ekkel, 27 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en LMC Dissel, 27 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

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. 

Milieustraat openingstijden

Denk aan uw Milieupas!

Jeanet Kikkert uit Vriezenveen is slechtziend. Daar zie je niets van aan 
de buitenkant, behalve als je haar witte blindenstok met rode strepen 
ziet. De Vriezenveense heeft dan wel een visuele beperking, ze laat 
zich er niet door beperken. Ze trekt erop uit en probeert samen met 
lotgenoten de samenleving een stuk bewuster te maken. Waarvan? 
Van waar zij tegenaan lopen. Dikwijls letterlijk.

Tijdens de Dag van de Witte Stok vragen blinden en slechtzienden 
wereldwijd aandacht voor hun positie in het verkeer. In samenwerking met 
Evenmens Twenterand is deze dag onlangs ook weer in Twenterand 
gehouden, op initiatief van Jeanet Kikkert. “Burgemeester Hans Broekhuizen 
ging op die dag met mij door Vriezenveen om te ervaren hoe het is om een 
visuele beperking te hebben. Hij had een verduisteringsbril en merkte hoe 
ontzettend lastig het is je zo te moeten verplaatsen”, aldus Jeanet.

Burgemeester
Met hulp van ervaringsdeskundige Jeanet stak de burgemeester bij het 
zebrapad aan de Koningsweg de straat richting het centrum over. “Je 
realiseert je eigenlijk niet hoe afhankelijk je van je gehoor en andere 
weggebruikers bent”, vertelde de burgemeester toen hij veilig was 
overgestoken. “Op stoepen kwamen we veel obstakels tegen, zoals 
reclameborden en fi etsen. Goed om stil te staan bij wat blinden en slecht-
zienden allemaal moeten doorstaan als ze zich in het verkeer begeven.”

Lotgenoten
Voor lotgenoten uit Twenterand heeft Jeanet een lotgenotengroep in het 
leven geroepen. Samen met Evenmens. Dat is een organisatie voor 
mantelzorgers en zorgvragers. Ze zien elkaar regelmatig. “Nou ja”, lacht 

Jeanet, “we ontmóeten elkaar. De meesten zien niet zoveel.” De humor 
tekent de Vriezenveense, die uiterst positief in het leven staat. “Het is fi jn om 
te praten met mensen die hetzelfde meemaken als jij. We praten over waar 
we tegenaan lopen. Letterlijk soms.”

Gezellig
De lotgenotengroep bestaat nu uit blinden en slechtzienden uit de 
gemeente. Ze praten over wat ze bezighoudt, maar wisselen ook ervaringen 
uit. “Het is ook gewoon heel gezellig hoor”, glimlacht Jeanet. “We zijn 
allemaal best verschillend. Sommigen zijn al van jongs af aan blind of 
slechtziend, sommigen zijn dat pas op latere leeftijd geworden. We kunnen 
van elkaar leren. Wat ons bindt is dat we niet bij de pakken neerzitten. We 
denken niet in beperkingen, maar in mogelijkheden.”

Om tafel
De bevlogenheid van Jeanet uit zich ook in het aanspreken van 
ondernemers, organisaties en overheden op hun verantwoordelijkheden 
naar blinden en slechtzienden. “Zo zit ik regelmatig met de gemeente om 
tafel”, aldus Jeanet. “Veel regelingen zijn bijvoorbeeld niet duidelijk. Dat kan 
echt beter. De gemeente kan ook veel eerder aan onze doelgroep denken bij 
het bedenken van nieuw beleid. Goed om te merken dat de gemeente daar 
open voor staat.”

Bewustwording
Behalve over praktische zaken, zoals wat er beter kan in de openbare 
ruimte, praten de lotgenoten regelmatig in de Vriezenveense bibliotheek over 
hoe ze anderen bewuster kunnen maken van de uitdagingen waar blinden 
en slechtzienden voor staan. “Voor ziende medeburgers is het lastig zich te 

verplaatsen in ons”, aldus Jeanet. “Dat we struikelen als het straatwerk van 
de stoep heel slecht is. Dat een laag verkeersbord erg onhandig is. Of dat 
een reclamebord midden op het pad echt een blokkade kan vormen.”

Aanmelden
De lotgenotengroep is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een 
visuele beperking. Kom elkaar ontmoeten en deel ervaringen en tips met 
elkaar. De ochtend wordt georganiseerd door Jeanet Kikkert en Evenmens. 
Meld je aan via Evenmens Twenterand, telefoonnummer (0546) 89 83 72 of 
e-mail info@evenmens.nl. Je kunt ook Jeanet zelf mailen op jdkikkert74@
gmail.com.

Lotgenotengroep blinden en slechtzienden

“We praten over waar we tegenaan lopen. Letterlijk”

Tijdens de Dag van de Witte Stok ervoer burgemeester 
Hans Broekhuizen (in het midden, met verduisteringsbril) 
hoe het is om met slecht zicht jezelf te moeten redden. 
Tweede van links initiatiefneemster Jeanet Kikkert.

Zonder afspraak een 
coronaprik halen in 
Vroomshoop
GGD Twente organiseert op dinsdag 14 maart van 12.00 tot 16.00 uur 
een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie aan de Burgemeester Koetjes-
traat 2-4  (Het Punt) in Vroomshoop. De tijdelijke locatie is bedoeld 
voor inwoners uit de directe omgeving die een basisprik of herhaal-
prik tegen corona willen halen. Er is vrije inloop, dus je hoeft geen 
afspraak te maken.

Waarom een herhaalprik
Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe meer we een opleving van het 
coronavirus kunnen afremmen. De vernieuwde vaccins beschermen tegen 
meer varianten van het virus, waaronder de omikronvariant. De herhaalprik 
kan je beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden 
als gevolg van corona. Maar het helpt ook te voorkomen dat de zorg het te 
druk krijgt. En doordat minder mensen ziek worden kan de herhaalprik ook 
helpen om bedrijven, horeca en sportscholen open te houden.

Basisprik ook beschikbaar
Inwoners die nog een 1e of 2e basisprik willen, kunnen ook zonder afspraak 
op deze locatie terecht. Voor een coronaprik met het Janssen-vaccin dient 
telefonisch een afspraak gemaakt te worden op onze vaste locatie in 
Enschede. Dit kan via 0800-1295.

Laagdrempelig
Samen met gemeenten in onze regio kijken we waar kleinschalig, laag-

drempelig en dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt iedereen die dat 
wil, de kans om zich te laten vaccineren tegen corona.  

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. Telefoon 0546 – 840 840. Zij kunnen in 
grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kunnen zij aan u uitleggen hoe u 
te werk moet gaan. Aanvragen moeten in ieder geval voor 1 juni 2023 bij 
ons binnen zijn. Neem daarom op tijd contact op. Zodat u voldoende tijd 
hebt om de aanvraag goed en volledig te invullen. 

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

Dát verdient een lintje!
Aanvragen kan nog tot 1 juni 2023

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en onze andere 
vaccinatielocaties op www.ggdtwente.nl/corona.



De vooraanmeldtijden en wachttijden van de regiotaxi maken reizen 
naar het ziekenhuis soms best omslachtig. Daarnaast kan het duur zijn 
omdat u altijd vol tarief reist. Het openbaar busvervoer kan een mooie 
uitkomst bieden. Bussen stoppen namelijk voor de deur van het 
ziekenhuis en sommige abonnementen maken dat u als 65-plusser 
soms maar een kwart van het regiotaxitarief betaalt! OV-
ambassadeurs kunnen u hierover alle uitleg geven. Zij heten u van 
harte welkom op hun inloopspreekuur.

Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur 
Heeft u vragen over het de dienstregeling van trein, bus of buurtbus? Of over 
hoe u betaalt of een kaartje kunt kopen? Stel deze gerust aan een OV-
ambassadeur tijdens het inloopspreekuur. Een OV-ambassadeur is een 
vrijwilliger die u graag helpt. U kunt gewoon binnenlopen en het kost u niets! 

Wanneer? donderdag 16 maart 2023
Hoe laat? 14.00 – 15.30 uur
Waar? Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop 

Bellen kan ook
Wilt u liever met een OV-ambassadeur bellen? Als u op onderstaande tijden  
038 – 303 70 10 belt, krijgt u een OV-ambassadeur aan de lijn die u verder helpt.

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

    

Naar het ziekenhuis voor controle of op bezoek? 
OV-ambassadeurs leggen u uit hoe u hier fl exibel met de bus kunt komen!
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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• De Gaffel 4  

plaatsen van een aanbouw 
(ontvangen op 24-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000419)

• Grotestraat 60  
kappen van een Eik (ontvangen op 
26-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000420)

• Meersendijk 3  
bouwen van een schuur (ontvan-
gen op 27-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000423)

Vriezenveen
• Bouwmeesterstraat 61a 

toestaan tijdelijke verkoop van 
planten (ontvangen op 27-02-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000422)

• Boslandweg 7 – 11   
kappen van 3 eiken (ontvangen op 
01-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000436)

• Schout Doddestraat 13  
(ontvangen op 24-02-2023, 
organiseren van: Tot De Nek In De 
Drek 2023 op 8 juli 2023)

Vroomshoop
• Tonnendijk 138a   

vervangen van de afgebrande 
schuur 9ontvangen op 23-02-
2023 zaaknummer TR-Z2023-
000388)

• Eerste Blokweg 80  
plaatsen van dakpanpanelen 
(ontvangen op 24-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000408)

• Margrietstraat 3  
gewijzigd uitvoeren van de 
uitbreiden van een woning 
(ontvangen op 24-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000414)

• Nieuwstraat 43  
bouwen van een erker (ontvangen 
op 01-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000433)

• Nieuwstraat 43  
bouwen van een erker (ontvangen 
op 01-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000433)

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 
specifi eke 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 (defi nitieve) beslissing van het 
college.

Verlenging beslistermijn 
Vroomshoop
• Wingerd 9    

verwijderen van twee dragende 
muren (uiterlijke besluitdatum 
10-04-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000222)

• Wingerd 9    
samenvoegen van 3 dakkapellen 
tot 1 dakkapel (uiterlijke besluitda-
tum 10-04-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000223)

• Tegenover Stobbelaan 61 
het plaatsen van een naambord 
(uiterlijke besluitdatum 22-04-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000080)

    

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Geerdijk 12    

plaatsen van zonnepanelen  
(verzonden 23-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000165)

Vriezenveen
• Schippersstraat 16a   

Kappen van 2 eik ( verzonden 
27-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000202)

• Westeinde 529    
renoveren woning ten behoeve 
van inwoning (verzonden 
28-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000166)

Vroomshoop
• Plan Vroomshoop-Oost kavel 4   

bouwen van een woning 
(verzonden 28-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000121)

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.  

Aanvraag APV-vergunning
Den Ham
• Achter Ommerweg 27 

muziekevenement Oranje Hart 
Den Ham 26-4-23 t/m 29-4-23 
(ontvangen zaaknummer 
TR-Z2023-000437)

Aanvraag ontheffi ng art. 35 
Alcoholwet
Vriezenveen
• Weitzelweg 6   

ontheffi ng artikel 35 alcoholwet 
(ontvangen op 27-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000402)

Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat 2  

aanvragen voor een ontheffi ng 
artikel 35 Alcoholwet ivm 
Koningsdag 2023; Oranjevereni-
ging Vroomshoop (ontvangen op 
27-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000407)

• Burgemeester Koetjestraat 2 
ont. art.35 drank- en horecawet 
Feestweek Vroomshoop 2-9-23 
t/m 9-9-23 (ontvangen 28-2-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000432)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat   

aanvragen voor een ontheffi ng 
artikel 35 Alcoholwet voor de 
feestweek in Westerhaar-Vriezen-
veensewijk (ontvangen op 
27-02-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000410)

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 
specifi eke 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 (defi nitieve) 
beslissing van het college.

APV-vergunning verleend
Vriezenveen
• Westeinde 52c   

Aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten voor de 
horeca-inrichting Amarna.  

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. 

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
• Kanaalweg Noord 64a  

toevoegen verbrandingsmetaal 
aan in te zamelen metaal 
(ontvangen op 16-02-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000387)

Vroomshoop
• Twentelaan 17   

realiseren van een bedrijfsverza-
melgebouw (ontvangen op 
23-22-2022, zaaknummer 
TR-Z2023-000411)

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

Bekendmakingen

Voor meer informatie en alle activiteiten: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

 APV

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


