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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/afspraak- 

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.  

De gemeente Twenterand heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 
Ook als het gaat om onkruidbestrijding. In dit artikel lees je een aantal 
tips om op duurzame wijze onkruid op verharding te verwijderen en 
voorkomen. 

Er zijn meerdere manieren om onkruid op duurzame wijze te verwijderen of te 

beheersen. Zo is het belangrijk om regelmatig het terras, tuinpad of de oprit te 

vegen. Op deze manier worden jonge zaailingen en mos verwijderd voordat zij 

zich vast kunnen zetten aan de verharding. Tussen tegels of klinkers kun je met 

een stalen onkruidborstel of haakvormig onkruidwiedertje effectief de voegen 

schoonmaken. Daarnaast adviseren we om het onkruid vroeg in het voorjaar te 

verwijderen of weg te halen. Het onkruid is dan nog niet diep geworteld en 

daarom nog makkelijk te verwijderen. Vaak kan dit dan zelfs nog door met de 

hand te wieden. Het kan zijn dat bovengenoemde methodes niet werken. In dat 

geval kun je heet water, een hogedrukspuit of onkruidbrander gebruiken. De 

nadelen van deze methoden zijn dat ze water en energie verbruiken. Mos kan 

het beste verwijderd worden als het een paar dagen droog is, omdat het dan 

gemakkelijker uit de voegen geveegd kan worden. 

Voorkomen onkruid
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom de volgende tips:

• Houd bij de aanleg van de bestrating al rekening met onkruidbeheersing. 

Maak je terras, tuinpad of oprit niet groter dan nodig. Laat ongebruikte 

stukken verharding weg, hier kan zich dan geen vuil verzamelen waarop 

onkruid kan gaan groeien.

• Leg je terras, tuinpad of oprit aan in schoon en voldoende geschikt zand met 

daaronder een worteldoek. Zo kan er geen onkruid van onderaf groeien. 

• Daarnaast bestaan er verschillende voegvulmiddelen om je terras, tuinpad of 

inrit mee in te voegen. Op deze manier maakt onkruid geen kans om zich in 

de voegen te verankeren. 

NK tegelwippen
Verder kun je je afvragen of alle bestrating onkruidvrij moet zijn. Misschien is 

het op sommige plekken in je tuin niet hinderlijk als er onkruid op de verhar-

ding staat. Of misschien gebruik je een deel van de verharding wel niet. Dan is 

het misschien een idee om (een deel van de) verharding te verwijderen. Je kunt 

met het verwijderen van verharding meedoen met het NK Tegelwippen! Voor 

meer informatie over het NK Tegelwippen kijkt u op www.twenterand.nl/ 

klimaat

Tijdelijke opvang asiel-
zoekers in Het Punt in 
Vroomshoop 
Veiligheidsregio Twente (VRT) en de gemeente Twenterand treffen samen 
voorbereidingen voor een tijdelijke opvanglocatie van twee weken voor 
asielzoekers in Vroomshoop. Vanaf woensdag 27 juli tot en met dinsdag  
9 augustus zijn er 225 plekken beschikbaar voor crisisnoodopvang in Het 
Punt. Het gaat om vluchtelingen die in het overvolle aanmeldcentrum in 
Ter Apel niet direct geholpen kunnen worden. Na twee weken vertrekken 
de asielzoekers weer en neemt een volgende gemeente het stokje over.

De rijksoverheid is druk bezig met het vinden van een structurele oplossing om 

het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Maar voor de korte termijn moet 

er nu iets gebeuren. Ter Apel is te vol en mensen brengen de nacht steeds 

vaker door op stoelen en in tenten. Dat is inhumaan en onacceptabel. Daarom 

hebben alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gekregen om 

crisisopvangplekken te regelen. In overleg met de 14 Twentse gemeenten is 

Twenterand bereid om de locatie in Vroomhoop te openen voor de asielzoekers 

voor deze korte periode.

Gastvrije gemeente
In de twee weken waarin de asielzoekers worden opgevangen, is Het Punt 

gesloten voor publiek. “In die vakantieperiode stonden daar toch al geen 

activiteiten gepland”, legt burgemeester Hans Broekhuizen uit. “Dit is voor 

onze gemeente dan ook een geschikte locatie én een geschikte periode om dit 

te kunnen doen voor twee weken. We zijn een gastvrije gemeente, zeker ook 

voor mensen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Ik weet zeker dat we 

dat ook zijn voor de vluchtelingen die we in Het Punt onderbrengen.”
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Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
Collecte

27 juni t/m 2 juli: 
Nationaal 
MS Fonds

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers 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

Harsmenweg tussen Daarlerveen en Vriezenveen - H. Hamer

Raadsdebatten 29 juni  
en 5 juli 2022
Op 29 juni en 5 juli 2022 staan de eerstvolgende raadsdebatten van de 
gemeenteraad gepland. Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen en 
beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 29 juni niet voor 23.00 uur 
zijn afgerond, worden behandeld op 5 juli 2022 vanaf 19.30 uur.

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl.  

U vindt ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen.  

Ook kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis. 

Als u als belanghebbende bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u 

daarvoor van harte welkom. U kunt hiervoor tot uiterlijk 29 juni 12.00 uur 

contact opnemen met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook volgen 

via  www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten?  

Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor  

algemene vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Bestrating onkruidvrij? Dit helpt!
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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 26: 1 juli:
• Ketelaarweg vanaf Linderdam Zuid 

tot gemeentegrens.  

Vrijdag 1 juli zal de Ketelaarweg 

gedeeltelijk worden voorzien van 

nieuw asfalt. ‘s morgens zal er 

worden gefreesd waarna het 

nieuwe asfalt zal worden aange-

bracht. 

Gedurende de werkzaamheden zal 

de Ketelaarweg afgesloten zijn voor 

gemotoriseerd verkeer.

Week 27: maandag 4 juli t.m. 
vrijdag 8 juli:
• Linderflier Vroomshoop vanaf 

Julianastraat tot Stobbelaan 

Maandag 4 juli zal gestart worden 

met de voorbereidende werkzaam-

heden, waarna op donderdag en 

vrijdag het asfalt wordt aange-

bracht. Deze week zal dit gedeelte 

afgesloten zijn voor gemotoriseerd 

verkeer. 

Na het aanbrengen van het asfalt 

zullen nog wel werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd maar 

zal het doorgaande verkeer weer 

gebruik van de rijbaan kunnen 

maken.

Week 27 t.m. week 30: maandag 4 
juli t.m. vrijdag 29 juli:
• Horstweg Vriezenveen tussen de 

zandput en de Oostermaatweg-

Maandag 4 juli zal gestart worden 

met de voorbereidende werkzaam-

heden. Aangezien de gehele rijbaan 

wordt gereconstrueerd zullen deze 

duren tot 20 juli (wk. 29).

Donderdag 21- en vrijdag 22 juli zal 

het asfalt worden aangebracht.  

In de week van 25- tot 29 juli (wk. 

30) zal de asfaltrijbaan worden 

verbreedt met een rij grasbetonste-

nen.  

Doorlopend werk vanaf week 25 
• Gedurende het grotere wegonder-

houd zullen de klinkersleuven in 

asfaltwegen vervangen worden 

door asfalt. Aangezien dit kortdu-

rende 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 werk-

zaamheden afhankelijk zijn of de 

percelen bereikbaar zijn. Bereikbaar-

heid kan betekenen dat u een andere 

richting moet volgen dan u gewend 

bent. 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, echter de 

werkzaamheden zijn weersafhanke-

lijk. Het is dus mogelijk dat de 

werkzaamheden langer zullen 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Hallerhoek 3   

plaatsen van zonnepanelen op de 

grond in de achtertuin (ontvangen 

op 10-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE315242022)

 
Vriezenveen
• Westerhoevenweg 3b bouwen van 

een nieuwe stal voor droge koeien 

(ontvangen op 10-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE315152022)

• Laan 40-45 achter nr. 15      

kappen van een Es (ontvangen op 

15-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE320902022)

 
Vroomshoop 

• Eerste Blokweg 48   

kappen van twee fijnsparren en het 

snoeien van een beuk (ontvangen 

op 12-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE315962022)

• Hammerstraat 26  

uitbreiden van een woning 

(ontvangen op 14-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE319062022)

• Eerste Blokweg tegenover nr. 2     

kappen van een linde (ontvangen 

op 15-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE320992022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstelanden         

uitbreiden bestaande bedrijfshal 

(ontvangen op 08-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE311362022)

• Sibculoseweg 14        

kappen van 2 dennen (ontvangen 

op 15-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE320512022)

• Hoofdweg nabij 166 + busstation 

- VZV00 B 7890 + VZV00 N 782 

-  kappen van 3x moerascypres en 

1x linde (ontvangen op 15-06-2022 

, zaaknummer  

1700ESUITE320612022)

• Nikkelsweg tegenover nr. 9. 

(VZV00C3326) Kavel 4 

bouwen van een nieuw duurzame 

woning, volgens de principes van 

de trangramshuis (ontvangen op 

11-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE315512022)

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
• Janmansweg 2a  

het realiseren van een tijdelijke 

kamperplaats (uiterlijke besluitda-

tum 08-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE226962022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Leertendijk 1b, uitbreiding van een 

woning (verzonden 14-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE129012022)

 
Vriezenveen
• Westeinde 224  

Kappen van 1 eik en 1 berk  

( verzonden 15-06-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE271322022)

• Berkhofflaan sectie G, nummer 792 

( naast Diagonaal)  Kappen van 1 

eik ( verzonden 15-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE271902022)

 
Vroomshoop
• Plan Vroomshoop Oost fase C 

betreft kavel 17 t/m 20  

het bouwen van 2x een twee-on-

der-een-kap woning (verzonden 

13-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE116192022)

• Linderflier 17    Kappen van 1 eik  

( verzonden 15-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE238482022) 

Buiten behandeling
Vriezenveen
• Oosteinde 322   

tijdelijk huisvesten van vluchtelin-

gen uit Oekraïne (verzonden 

15-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE198252022)

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
• Diverse locaties            

het houden van een collecte  ten 

behoeve van Stichting Circle of Life 

van 17-10-2022 tot en met 

22-10-2022 in Den Ham(ontvangen 

13-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE316022022)

Vriezenveen 

• Oude Hoevenweg          

 bevestigen van vlaggetjes aan de 

lantaarnpalen ten behoeve van 

Zomerfeest De Pollen-West 

Geesteren van 20 t/m 30 augustus 

2022 (ontvangen 13-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE318372022)

 
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand    

kledinginzameling 2023, Sympany, 

(ontvangen op 12-05-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE310472022)

• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand  

 kledinginzameling 2023, Rode 

Kruis, (ontvangen op  12-05-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE310442022)

• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand   

kledinginzameling 2023, fonds 

gehandicaptensport, (ontvangen op 

12-04-2022, zaaknummer 

1700ESUITE310532022)

Melding uitweg
• - Melding aanleggen van 2 

opritten ivm nieuwbouw be-

drijfspand, Zonnekracht 18 en  

Waterkracht 1  (ontvangen 

13-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE318022022)

 

APV-vergunning verleend
Den Ham
• Kerkallee 3              

houden van Tentoonstelling HPKV 

Den Ham op 24-11-2022 van 

19.00-22.00 uur /25-11-2022 van 

13.00-22.00 uur /26-11-2022 van 

10.00-16.30 uur (ontvangen op 

08-06-2022, zaaknummer  

1700ESUITE313172022)

 

Vriezenveen
• Oosteinde 18  

Horeca-exploitatievergunning voor 

Restaurant Koebrugge (verzonden 

16-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE197952022).

Vergunning art. 3 Alcoholwet 
verleend
Vriezenveen
• Oosteinde 18  

Alcoholvergunning voor Restaurant 

Koebrugge (verzonden 16-06-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE197952022).

 

Standplaatsvergunning verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• - Parkeerplaats Beeklaan  

 Innemen van een 

standplaats op de woensdagen 

vanaf 01-07-2022 tot 01-01-2023 

voor de verkoop van poffertjes en 

wafels (verzonden 14-06-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE275522022)

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. 

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

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 
openingstijden

Burgerlijke stand 

Geboren:
03-06-2022  Noé, dv JWN Winkel en E Abbink, Vriezenveen

Overleden: 
05-06-2022  G Weerts, 84 jaar, Den Ham

09-06-2022  A Schutmaat, 95 jaar, Den Ham

04-06-2022  H Meijerink, 66 jaar, Vriezenveen

05-06-2022  GA Jansen-Mollink, 88 jaar, Vriezenveen

08-06-2022  M Olsman, 81 jaar, Vriezenveen

05-06-2022  M Scholtens, 82 jaar, Vroomshoop

06-06-2022  JA Dubbink, 82 jaar, Vroomshoop

02-06-2022  GP Oordt-Withaar, 91 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

04-06-2022  M Olthof-ten Hartog, 73 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
11-06-2022  P Jasper, 42 jaar, Vroomshoop en R Meijerink, 37 jaar,  
    Vroomshoop

13-06-2022  ALJ van Laar, 25 jaar, Vroomshoop en J Schreurs, 28 jaar,  
    Vroomshoop


