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Contacten onderhouden via een computer lastig?  
Wij helpen u graag!

Bent een senior (70+) die graag thuis wil leren hoe u met 
een Ipad (tablet)  kunt mailen of beeldbellen? En hoe u zo 
vanuit uw eigen stoel in contact kunt komen met uw 
kinderen, kleinkinderen, vrienden of anderen? Let dan op!

Bij de Bibliotheek Twenterand kunt u tegenwoordig gratis 
een tablet lenen. Dat is een kleine, draagbare computer 
met een aanraakgevoelig scherm. U kunt hier zelf thuis 
mee gaan oefenen. En het mooie is dat u dat niet alléén 
hoeft te doen: u krijgt daarbij aan huis hulp en ondersteu-
ning van een vrijwilliger van de bieb. 

Drie maanden gratis lenen
U kunt de tablet drie maanden lang lenen. Op de tablet zit 
een aantal standaard-programma’s en informatie over 
activiteiten en bewegen in Twenterand. Voor een aantal 
van deze programma’s moet u internet hebben. Maar het 
interessante is dat u met deze tablet kunt beeldbellen, ook 
als u geen internet heeft.

Hulp vrijwilliger
Tijdens deze drie maanden uitleen heeft u regelmatig 

contact met de vrijwilliger. Deze komt bij de start van de 
uitleen bij u thuis. Daarna worden enkele vervolgbezoek-
jes met u ingepland. Tijdens deze bezoekjes krijgt u 
begeleiding en instructie over het gebruik van de tablet. 
Het mooie hiervan is dat deze begeleiding op maat is; u 
wordt geholpen bij handelingen waar ù moeite mee hebt 
of waar u vragen over hebt. 

Na drie maanden neemt de vrijwilliger de tablet weer in. 
Na een korte servicebeurt wordt deze weer uitgeleend aan 
een andere inwoner van Twenterand. Maar misschien bent 
u dan al zó gewend geraakt aan het gebruik, dat u er zelf 
eentje koopt. Dat is helemaal aan u.

Wilt u ook digitaal vaardiger worden en kijken of dit 
iets voor u is? Dan is dit is uw kans! 
U kunt zich aanmelden bij Bibliotheek Twenterand via 
0546- 562385.

Pakket Digitaal is een activiteit die door de gemeente 
Twenterand bekostigd wordt vanuit het actieprogramma 
“Samen tegen eenzaamheid”

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

Voorjaar 2022 prachtige boom met bloesem - Ina Dogger

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
Collecte

16 t/m 21 mei: 
Longfonds

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

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
Burgerlijke stand 

Geboren:
18-04-2022  Noémi Liv, dv M Smit en GJH Koes, Vroomshoop

20-04-2022 Aron Hendrik, zv GFJP Maassen van den Brink en E Luchies, Vroomshoop

26-04-2022  Loïs Ziva, dv JJ Borger en DW van Burken, Vriezenveen

28-04-2022  Saar Belle, dv JB Valk en A Fransen, Vriezenveen

Overleden:
21-04-2022  RHB de Létang, 48 jaar, Vriezenveen

21-04-2022  MA Fokke-Lammertink, 92 jaar, Vriezenveen

16-04-2022  AW Meijer, 80 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

19-04-2022  DW Groot, 88 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
04-04-2022  N Schelfhorst, 29 jaar, Vriezenveen en J Dasselaar, 33 jaar, Vriezenveen

29-04-2022  AJ Kleinjan, 23 jaar, Den Ham en J Gerrits, 27 jaar, Hardenberg

Voor inwoners vanaf 70 jaar

Contacten onderhouden via een computer lastig? Wij helpen u graag!

BekendmakingenVERKEERSMAATREGELEN

Asfalteringswerkzaamheden
De gemeente Twenterand is bezig 
met het onderhoud van het asfalt 
binnen de gehele gemeente. 
Twentse Weg- en Waterbouw BV 
voert deze werkzaamheden uit. De 
volgende werken staan in de 
planning.

Week 19: woensdag 11, donderdag 
12 en vrijdag 13 mei:
• Wierdenseweg Vriezenveen vanaf 

Hammerweg tot en met Iepen-

weg-noord.
• Daarlerveenseweg Vriezenveen 

vanaf Kreuzendijk tot en met 
gemeentegrens.

Woensdag 11 mei zal de deklaag 
worden verwijderd. Donderdag 
worden de slechte stukken verwij-
derd om daarna de onderlaag, 
tussenlaag en deklaag aan te 
brengen. Na het aanbrengen van het 
asfalt zullen de grasbetonstenen 
worden aangebracht en eventuele 
restwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. Dit zal nog wel enige tijd 
in beslag nemen, waarbij de rijbaan 

ter plaatse van de werkzaamheden 
versmald zal worden.

Week 20: dinsdag 17, woensdag 
18, donderdag 19 en vrijdag 20 mei
• Fietspad oude Hoevenweg in de 

Pollen van basisschool de Pölle t.m. 
Paterswal.

• Geerdijk tussen Noorderweg en 
Vosseboerweg.

• Janmansweg tussen Vosseboerweg 
en Ommerweg.

• Vosseboerweg tussen Geerdijk en 
gemeentegrens.

Dinsdag de 17e zal gestart worden 
met de voorbereidende werkzaamhe-
den op het fietspad oude Hoevenweg, 
waarna op woensdag en donderdag 
asfalt zal worden aangebracht.
Woensdag zal de voorbereiding 
plaatsvinden op de Geerdijk, 
Janmansweg en de Vosseboerweg, 
waarna het asfalt wordt aangebracht 
op donderdag en vrijdag.

Doorlopend werk vanaf week 20 
• Gedurende het grotere wegonder-

houd zullen de klinkersleuven in 
asfaltwegen vervangen worden 
door asfalt. Aangezien dit 
kortdurende acties zijn die op 
voorhand bijna niet te plannen zijn 
en de overlast hiervan nihil is 
betreft dit een algemene in 
kennisstelling.

Behalve het opnieuw aanbrengen van 
asfalt worden indien nodig ook de 
belijning, grasbetonstenen en opritten 
hersteld. Aanwonenden kunnen te 
allen tijde buiten werktijd bij de 
percelen komen. Tijdens werktijden 
zal het per locatie en soort werkzaam-
heden afhankelijk zijn of de percelen 
bereikbaar zijn. Bereikbaarheid kan 
betekenen dat u een andere richting 
moet volgen dan u gewend bent. 
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Aanwonenden krijgen tijdig een brief 
van aannemer Twentse Weg- en 
Waterbouw met hierin een contact-
persoon waarmee u uw bereikbaar-
heid kunt overleggen. 

We proberen de hinder zoveel 
mogelijk te minimaliseren. Bij de 
werkzaamheden zijn we echter 
afhankelijk van het weer. Het kan 
daarom dat de werkzaamheden 
langer duren dan is aangegeven.  

Wilt u meer informatie of hebt u 
vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met dhr. A. Busscher van de 
gemeente Twenterand.
Hij is te bereiken via (0546) 840840 
of via de mail, a.busscher@
twenterand.nl.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Zandwijk e.o.”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 12 mei 2022 zes weken 
het volgende ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan “ 
Zandwijk e.o.”.

De planherziening heeft ten doel om 
de percelen Kanaalweg Zuid 1,3 en 5 
en Westeinde 674 en 676, gezamen-
lijk bekend als locatie Zandwijk e.o. 
te herontwikkelen. De bestaande 
horeca en detailhandelsbestemmin-
gen worden herzien naar de 
bestemming wonen. Hiermee wordt 
de realisatie van 10 grondgebonden 
woningen en 10 appartementen 
mogelijk gemaakt. Het identificatie-
nummer van het bestemmingsplan is 
NL.IMRO.1700.202108BPVZPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerpplan is eveneens digitaal 
in te zien via www.twenterand.nl/
digitaalinzien. Het plan is vanaf 
donderdag 12 mei 2022 in te zien.

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 in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u daarvoor 
een afspraak maken. 

Tijdens de bovengenoemde termijn 
kan een ieder mondeling of 
schriftelijk een zienswijze naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan de 
gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB 
te VRIEZENVEEN en dienen voor het 
einde van de termijn te worden 
ingediend, dan wel ter post te zijn 
bezorgd. Mondelinge zienswijzen 
kunt u binnen de genoemde periode 
indienen, nadat u daarvoor een 
afspraak heeft gemaakt met één van 
de medewerkers van de afdeling 
beleid via het algemene telefoonnum-
mer (0546) 840 840.
 
Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH De 
Bunte - Vroomshoopseweg 27”

Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 26 april 2022 het 
volgende bestemmingsplan gewijzigd 
heeft vastgesteld:

• “Buitengebied Twenterand PH De 
Bunte - Vroomshoopseweg 27”

De partiële planherziening heeft ten 
doel om vrijkomende agrarische 
gebouwen aan de Vroomshoopseweg 
27 te Vroomshoop te slopen. Ter 
compensatie zal tussen de Bunte 39 
en De Bunte 53 één woning worden 
gerealiseerd (kadastraal perceel 
HAM00, sectie B, Nr. 8247). Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.202109BPBGPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan enkele 
wijzigingen aangebracht. De 
wijzigingen zijn:
a. De verbeelding wordt aangepast in 

de zin dat het bouwvlak aan de 
west- en zuidkant van de 
woonbestemming 3 meter uit de 
niet naar de weg gekeerde 
perceelsgrens wordt gelegd. 

b. De verbeelding wordt aangepast in 
de zin dat de aanduiding 
‘specifieke bouwaanduiding 
uitgesloten - bouwwerken’ wordt 
opgenomen op gronden buiten het 
bouwvlak.

c. In artikel 4.2.2 onder e van de 
regels is toegevoegd: ter plaatse 
van de aanduiding ‘specifieke 
bouwaanduiding uitgesloten - 
bouwwerken’ mogen geen 
bijgebouwen en overkappingen 
worden gebouwd.

d. In artikel 4.2.3 onder f van de 
regels is toegevoegd: ter plaatse 
van de aanduiding ‘specifieke 
bouwaanduiding uitgesloten - 
bouwwerken’ mogen geen 
bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde worden gebouwd.

e. Artikel 4.4.5 toegevoegd: Uitsluiten 
vergunningsvrij

f. De gronden ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van 
wonen uitgesloten - bouwwerken’ 
dienen in het kader van artikel 2 
van bijlage II behorende bij het 
Besluit omgevingsrecht niet te 
worden beschouwd als erf in de 
zin van artikel 1 van bijlage II 
behorende bij het Besluit 
omgevingsrecht, zoals dat artikel 
luidt op het moment van de datum 
van inwerkingtreding van dit plan.

 
Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 12 mei 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 behande-
len. Als u de stukken in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u daarvoor 
een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 13 mei 2022 tot en met 
donderdag 24 juni 2022 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 bestem-
mingsplan 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 beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak 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
• Daarleseweg 23             

uitbreiden van een woning 
(ontvangen op 02-05-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE222432022)

• Lindrot -HAM00N1844- naast nr. 6a       
bouwen van een nieuwe woning 
(ontvangen op 02-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE223342022)

• De Tye 1              
realiseren van een nieuwe 
brandscheiding ten behoeve van 
het brandveiligheidsconcept 
(ontvangen op 03-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE225742022)

• Janmansweg 2a            
het realiseren van een tijdelijke 
camperplaats (ontvangen op 
03-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE226962022)

 
Vriezenveen
• Westeinde 20b          

 plaatsen van een reclamebord 
(ontvangen op 03-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE226332022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk 
• Vroomshoopseweg 19      

bouwen overkapping  (ontvangen 
op 28-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE217672022)

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
• Meersendijk 32   

terrein inrichten voor een tijdelijke 
pop-up glamping (uiterlijke 
besluitdatum 13-06-2022,  
 

zaaknummer  
1700ESUITE111862022)

 
Vriezenveen
• Buitenhof 7   

plaatsen van zonnepanelen in de 
tuin (uiterlijke besluitdatum 
11-06-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111172022 )

• Kanaalweg Noord 60   
bouwen bedrijfspand (uiterste 
besluitdatum 16-06-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE123272022)

 
Vroomshoop
• Plan Vroomshoop Oost fase C 

kavels 17 t/m 20   
nieuwbouw van 2x een twee-on-
der-een-kap woning (uiterlijke 
besluitdatum 14-06-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE116192022)

• Citroenkruid kavel 6   
bouwen van een nieuwbouw 
woning (uiterlijke besluitdatum 
19-06-2022, zaaknummer 
1700ESUITE125832022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 135  

verbouwen van een woning 
(uiterlijke besluitdatum 14-06-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE115962022)

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

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• De Watergang 16  

aanpassen van een gevel en interne 
verbouw (verzonden 28-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE110982022)

• Westeinde 342   
isoleren van het dak, de vloer en 
het achterhuis en interne wijzigin-
gen (verzonden 29-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE171702022)

 
Vroomshoop
• Bevert 50, 54, 56, 58, 60, 62 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 80 renoveren van 
13 woningen (verzonden 02-05-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE115222022)

• Aziëlaan 34 t/m 34p realiseren 
bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 
03-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE609882021)

 
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
• Rohorst 3a         

houden van een bruiloft op 
03-06-2022 van 14.00-00.30 uur 
(ontvangen 28-04-2022,  zaaknum-
mer 1700ESUITE214682022)

 
Vriezenveen 
• Geesterenseweg 11 (start/finish)             

houden van Skeelertoertocht 
Twenterand op 25-06-2022 van 
09.30-16.00 uur (ontvangen 
28-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE213992022)

• Manitobaplein               
standplaats voor Infostand 
vrachtwagen/truck van de 
Technologie en Zorg Academie  
(ontvangen 02-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE224412022)

 
Vroomshoop
• De Koele                 

verzoek om standplaats Alberts 
Grill, op woensdag van 09.00-18.00 
uur (ontvangen 28-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE214072022)

 
Geerdijk
• Tweede Blokweg / Geerdijk 

(weiland HAM00L1125) in Geerdijk  
organiseren van een Oktoberfest 
(ontvangen  01-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE222582022)

 
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand    
kledinginzameling 2023, Stichting 
Sociaal/Medische Hulpverlening 
aan het Diabetes Fonds (ontvangen 
op 25-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE223242022)

• Diverse locaties in de gemeente 
Twenterand    
huis-aan huis kledinginzameling 
2023 Stichting Steun 22Q11 
(ontvangen op 25-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE223552022)

• Diverse locaties in de gemeente 
Twenterand          
textielinzameling ten behoeve van 
Fonds Slachtofferhulp 2023 
(ontvangen 25-04-2022,   
zaaknummer  
1700ESUITE225532022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Vriezenveen
• Westeinde 660           

aanvraag ontheffing art. 35 Drank- 
en Horecawet “Gerben Löwik 
Classic” op 18-06-2022 van 
09.00-22.00 uur (ontvangen 
04-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE227702022)

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 ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Vroomshoop
• De Seringen 2, ontheffing art. 35 

Alcoholwet t.b.v. Reünie 100 jaar 
Willibrordusschool op 18-06-2022 
van 16.00-22.00 uur (verzonden 
04-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE194592022)

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
Vriezenveen
• Geesterenseweg 25 melden van 

wijzigingen (te naam stelling en 
nieuwbouw en verbouw stal) 
(ontvangen op 13-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE224002022)

• Westeinde 20  
wijziging van de winkelindeling 
(ontvangen op 18-04-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE226542022)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vriezenveen
• Verzetstraat 96  

lozen op riool van onttrokken 
grondwater ten behoeve van de 
aanleg van een zwembad 
(ontvangen op 25-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE146592022)

Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Den Ham
• Rohorst 5  mobiel breken van puin 

(ontvangen 28-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE213062022)

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


