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Minister Harbers op bezoek Rijksweg N36

Vragen over reizen met het openbaar vervoer? Kom naar 
het inloopspreekuur!

Minister Harbers op bezoek Rijksweg N36
Donderdag 18 augustus bracht minister Harbers 
(Infrastructuur &Waterstaat) een bezoek aan de 
Rijksweg N36. In juni kondigde de minister aan 
115 miljoen euro te investeren in 
verkeersveiligheids maatregelen op de N36. Dit 
tot blijdschap bij betrokkenen uit de regio die al 
langere tijd pleiten voor maatregelen op deze 
weg waar veel ongevallen gebeuren. 
 

“Ik ben er trots op dat we na een langdurige lobby 

met verschillende partijen een mooi resultaat 

hebben bereikt”, aldus burgemeester Broekhuizen. 

“Verkeersveiligheid is een noodzakelijke basis om 

de N36 op termijn als economische en 

maatschappelijke verbinding tussen Twente en het 

noordoosten van Nederland te laten fungeren”. 

Dankzij deze lobby wordt er nu 115 miljoen 

geïnvesteerd in de verkeersveiligheid op deze weg. 

Tijdens het bezoek sprak de minister met 

vertegenwoordigers van de gemeenten Almelo, 

Hardenberg en Twenterand, Rijkswaterstaat, 

provincie en weggebruikers. Het gezelschap reed 

vervolgens over de N36 waar de minister een 

aantal knelpunten met eigen ogen kon zien. Door 

het ontbreken van fysieke rijbaanscheiding 

gebeuren er op de weg relatief veel frontale 

aanrijdingen met helaas vaak ernstige gevolgen. 

Vragen over reizen met het openbaar vervoer? 
Kom naar het inloopspreekuur!

Reizen met de buurtbus, streekbus of trein lijkt gemakkelijk. Dat is alleen 
niet voor iedereen zo. Vooral als u het niet gewend bent om met openbaar 
vervoer te reizen. Omdat u bijvoorbeeld altijd met de auto ging. Toch is het 
makkelijker dan u denkt. En met hulp van iemand met ervaring wordt het 
nog eenvoudiger. Wilt u weten hoe u met het openbaar vervoer kunt reizen? 
Kom dan naar het inloopspreekuur. Aanmelden is niet nodig.

Inloopspreekuur
Wanneer  Donderdag 25 augustus 2022

Hoe laat  14.00 - 15.30 uur

Waar  Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2, 

Vroomshoop

Meer informatie
Op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur leest u meer  

over het reizen met het openbaar vervoer en het inloopspreekuur. 

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Volg ons op 
social media

Dierenambulance

06 - 537 57 093

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

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. 

Dagpauwoog op de Vlinderstruik - Willemien Meulenbeld
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Bekendmakingen
BESTEMMINGSPLANNEN

Aanvragen reguliere procedure

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Dalweg 31 

Oprichten van een kleine 

windturbine (ontvangen op 

15-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE411252022) 

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

Vroomshoop
• Schoolstraat 15 

Kappen van 4 eiken en 3 sparren 

(ontvangen 11-08-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE409242022)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 

aanvraag digitaal ontvangen. Wij 

verzoeken u telefonisch contact op te 

nemen met het vermelde telefoon-

nummer 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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerp-

besluit worden ingediend.

Reguliere procedure verleend

Burgerlijke stand 

Geboren:
05-08-2022 Emma Giulia Mae, dv LJR Wever en AFM Piscedda, Vriezenveen

Overleden: 
07-08-2022 E van der Zwaag, 96 jaar, Den Ham

06-08-2022 H Fokkert-Moddejonge, 91 jaar, Vriezenveen 

11-08-2022 GJ Jansen, 87 jaar, Vriezenveen

11-08-2022 D Dekker, 83 jaar, Vriezenveen 

11-08-2022 J Groote, 77 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Vriezenveen
• Wierdenseweg 120 

Bouwen woning met bijgebouw 

(verzonden 16 augustus 2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE234722022)

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. 

Aanvraag APV-vergunning:

Vriezenveen 
• Tilanusplein (eindpunt) 

“Intocht Sinterklaas 2022” op 

12-11-2022 van 16.00-20.00 uur 

(ontvangen 13-08-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE410612022)

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.

Melding Activiteitenbesluit

Vriezenveen
• Westeinde 20b 

Starten van een grillroom met 

afhaal en bezorging (ontvangen op 

29-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE409322022)

• Kanaalweg Noord 60 

Uitbreiden van de opslagruimte 

(ontvangen op 27-06-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE400893022) 

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. 

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

APV

WET MILIEUBEHEER


