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Renovatie plantsoenen en locaties kappen en herplant 
bomen 2022-2023

Belangrijke informatie 
over spoedaanvragen reis-
documenten
Vanaf 29 augustus 2022 ondersteunt alleen het PACE-protocol (Password Authenticated Connection 

Establishment) de Nederlandse identiteitskaart en overige paspoortmodellen om gegevens in de 

chip uit te lezen. Voor deze invoering is onze leverancier genoodzaakt om de productie van 

spoedleveringen tijdelijk te onderbreken. Dit heeft gevolgen voor de spoedaanvragen. Alle 

spoedaanvragen die woensdag 24 augustus 2022 na 14.30 uur en donderdag 25 augustus 2022 

worden ingediend, worden geleverd op maandag 29 augustus 2022. Het gaat om spoedaanvragen 

van alle type documenten. Dus alle paspoortmodellen en de Nederlandse identiteitskaart

Renovatie plantsoenen en locaties 
kappen en herplant bomen 
2022-2023
Wij zijn bezig met het renoveren van bepaalde groenvakken. Dit duurt tot mei 2023. Wilt u weten 

of er in uw omgeving iets verandert? Bekijk dan de uitgebreide overzichten renovatie plantsoenen 

per kern op www.twenterand.nl. We houden rekening met minder vitale of verouderde 

groenvakken. Deze worden gerenoveerd. Of wanneer dit mogelijk is omgevormd naar gazon. Op 

de tekeningen op de website kunt u ook de bomen die gekapt worden en bomen die we 

herplanten zien. Vaak is na het kappen van de boom een renovatie van het totale groenvak nodig.

Hebt u vragen?
Als u vragen hebt, kunt contact met ons opnemen. Dat kan via e-mail: info@twenterand.nl. 

Vermeld als onderwerp ‘renovatie plantsoen’ en geef daarbij ook de locatie aan.

Twenterand vraagt initiatiefnemers 
omgekeerde vlaggen weg te halen
In de gemeente Twenterand zijn op verschillende plekken in de openbare ruimte omgekeerde Nederlandse vlaggen 
opgehangen. Het is bekend dat met het ophangen van deze vlaggen wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen 
van het kabinet.

“De gemeente Twenterand heeft begrip voor de situatie waarin de boeren zich bevinden”, aldus locoburgermeester Arjan Hof. 

In navolging van de motie van de gemeenteraad op dit punt brengen wij de nood van de boeren actief onder de aandacht van 

de provincie Overijssel en de Rijksoverheid. “Echter de protestactie met de omgekeerde vlaggen heeft ook zijn weerslag op 

andere inwoners van onze gemeente. Zij zorgen voor emotie en verdriet bij bijvoorbeeld veteranen of anderen die naasten zijn 

verloren. Wij hebben een verantwoordelijkheid naar al onze inwoners” legt de locoburgemeester uit. 

Weghalen vlaggen
De gemeente heeft de initiatiefnemers al eens gevraagd om de vlaggen weg te halen. Hieraan is geen of onvoldoende gehoor 

gegeven. We vragen deze mensen dit alsnog te doen. Vlaggen kunnen tot en met 21 augustus worden weggehaald. Vlaggen 

die er na deze datum nog hangen worden door de gemeente verwijderd.

Let op!

Spoedaanvragen voor 
reisdocumenten op 

donderdag 25 
augustus worden 

geleverd op maandag 
29 augustus 2022

Belangrijke informatie over spoedaanvragen reisdocumenten

Mooi Twenterand
Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie foto 

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

Hommel geniet van de korenbloem op n’ esch - Jenny Abma

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers
Volg ons op 
social media

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Milieustraat 
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! 

Bekendmakingen

Aanvragen reguliere procedure

Vriezenveen 
• Oude Hoevenweg 91 

Nieuwbouw schuur ter vervanging 

van oude schuur (ontvangen op 

04-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE402872022)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure

Vriezenveen
• Oostermaatweg 12 

Realiseren van een bedrijfswoning 

en een werktuigenberging / kleine 

wijziging dieraantallen (ontvangen 

09-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE 4048882022) 

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerp-

besluit worden ingediend.

Aanvraag APV-vergunning

Den Ham
• De Brink 

Organiseren van een historisch 

schouwspel annex historische 

markt (ontvangen op 08-08-2022, 

BESTEMMINGSPLANNEN

APV

zaaknummer 1700ESUI-

TE403272022)

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.
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Melding Activiteitenbesluit

Vriezenveen
• Weitzelweg 8 

Plaatsen van een nieuwe 

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.

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.

Postadres
Postbus 67
7670 AB Vriezenveen
 
t  0546 - 840 840
f  0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen 

Openingstijden
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur

lasermachine (ontvangen op 

30-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE403902022)

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. 

WET MILIEUBEHEER Burgerlijke stand 

Geboren:
27-07-2022 Luciana Gaia Bell, dv G Gomez Tonda en AF van der West, Vriezenveen

30-07-2022 Feline Dinie, dv NJW Harbers en WJL Sloof, Vriezenveen 

02-08-2022 Bo, dv GBJ Slotman en J Langendonk, Vroomshoop

Overleden:
01-08-2022  G Ring, 86 jaar, Westerhaar- 

Vriezenveensewijk


