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Mooi Twenterand

Jij hebt (r)ookmelders in huis. Dank je wel!

Doe mee aan de gft-winactie 
van ROVA
Scheidt u uw afval goed? Dan maakt u kans op mooie prijzen.  
Doe mee met de winactie van ROVA! Het enige dat u hiervoor hoeft te 
doen is een speciaal container-label aan uw gft-container te hangen 
op de dag dat uw container wordt geleegd. Vraag eenvoudig en snel 
een speciaal container-label aan via www.terugwinnaars.nl/recyclen-
metklaas.

Zet uw gegevens op het label en hang het aan uw gft-container. Zet die tussen 
14 en 25 november aan de straat. Wordt uw container met goed gescheiden gft 
er tussenuit gehaald? Dan wint u een waardebon van 100 euro die u kunt 
besteden bij webshop Verdraaid Goed Product. Kijk op www.terugwinnaars.nl/
recyclenmetklaas voor meer informatie.

Steeds meer Twentenaren hebben rookmelders in huis hangen.  
Daar is Brandweer Twente heel blij mee. Ontstaat er brand, dan heb  
je meer tijd om te vluchten en kan de brandweer zich richten op het 
blussen van de brand. Zo zorgen we samen voor een veiliger Twente. 
Dus dankjewel! Dat jij ook rookmelders hebt hangen. Juist nu de  
koude wintermaanden eraan komen! 

Door de hoge gasprijzen zoeken steeds meer mensen naar alternatieve 
manieren om hun woning te verwarmen. “Begrijpelijk, maar we maken ons  
er ook zorgen over. De risico’s op brand nemen hierdoor toe”, vertelt Mariska 
Achtereekte, sectorhoofd Brandveiligheid. “Het is dus ontzettend belangrijk om  
in je woning voldoende rookmelders op te hangen. Een eenvoudige actie, met 
een groot effect”, geeft ze aan. Deze maand vraagt Brandweer Twente daarom 
extra aandacht voor brandveiligheid en rookmelders tijdens de Nationale Brand 
Preventie Weken van 1 t/m 31 oktober 2022. 
 
Waar kun je het beste rookmelders ophangen? 
Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van je woning wettelijk verplicht. 
Maar wat dacht je van je woonkamer waar je extra kaarsjes hebt aangestoken 
op de vensterbank, je slaapkamer waar je elektrisch dekentje je bed voor 
verwarmt, of je werkkamer waar een elektrisch of petroleum kacheltje de ruimte 
opwarmt? Deze alternatieve manieren van je huis verwarmen zorgen ervoor  
dat het risico op een brand omhoog gaat. Pas daarom goed op en zorg voor 

rookmelders in dit soort ruimtes,  zodat jij op tijd gealarmeerd  wordt bij brand. 
Doe de rookmelderwijzer op www.rookmelders.nl/rookmelderwijzer en ontdek 
waar rookmelders in jouw woning essentieel zijn. Kijk ook op www.rookmelders.
nl voor meer informatie over het onderhoud van rookmelders. 

Vier tips voor (brand)veiliger wonen in de winter
• Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte bij gebruik van een (petroleum)

kachel of open haard. Hang hier ook CO melders aan het plafond! 
• Houd brandbaar materiaal uit de buurt van kachels en kaarsen
• Laat je schoorsteenkanaal vegen en stook volgens de Zwitserse  

stookmethode.
 

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.   

‘Steile over’ Regge Den Ham Eerderbos - Frieda Pieters

Jij hebt (r)ookmelders in huis. Dank je wel!

Maak kans op 1 van de 10 brandweer-verrassingspakketten
 
De brandweer bedankt jou! Wie bedank jij? Bijvoorbeeld je zoon/
dochter omdat ze jou geholpen hebben thuis rookmelders op te 
hangen. Of je buurman voor het laten vegen van zijn schoorsteenka-
chel. Of wil je iemand een duwtje geven om eindelijk eens rookmel-
ders op te hangen. Reageren kan op de Facebookpagina van 
Brandweer Twente of mail naar brandveiligheid@brandweertwente.nl 
met onderwerp ‘Actie rookmelders’. Laat weten wie je bedankt en 
waarom. De winactie loopt tot 31 oktober 2022. 

 
Dierenambulance
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Zomerweg 29   

kappen van een boom (ontvangen 
op 19-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000308)

 
Vriezenveen
• Achter Oosteinde 200 bouwen van 

een woning, (ontvangen op 
18-10-202, zaaknummer 
TR-Z2022-000303)

•  Zonnekracht op de hoek bij nr. 10 
Vriezenveen   
bouwen van een onbemand 
tankstation voor afgifte motorbrand-
stoffen zonder lpg (ontvangen op 
19-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000310)

•  De Patrijs 11   
kappen van een boom (ontvangen 
op 19-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000309)

• Herman Jansenpark (nabij Schout 
Doddestraat en Linthorstlaan)  
uitbreiden van de bestaande 
bijenstal. Legaliseren van de 
bestaande bijenstal en educatieve 
doeleinden toepassen (ontvangen 
op 20-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000311)

 
Vroomshoop
• Geerdijk 23  

tijdelijk plaatsen van een woonunit 
tijdens de verbouw van het 
woonhuis (ontvangen op  
12-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000272)

 

Geerdijk
• Schoolstraat 79  

wijzigen van een bedrijfs- naar een 
woonbestemming (ontvangen op 
12-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000270)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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.

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Westeinde 14, plaatsen van een 

brandwerende wand t.b.v. het 
splitsen van een winkelunit in 2 
units (Verzonden 13-10-2022,  
zaaknummer TR-Z2022-000063)

 
Vroomshoop
• Wingerd 41, uitbreiden van een 

woning met een berging (verzonden 
17-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000161) 

• Amerikalaan 45 afwijkend bouwen 
van de eerder verleende vergunning 
(verzonden 18-10-2022, zaaknum-
mer TR-Z2022-000240)

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
Vriezenveen 
• Zicht 2   

houden van een kerstwandeling op 
22 december 2022 (ontvangen 
14-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000276)

  
Vroomshoop
• Julianaplein Vroomshoop 

houden van een koopzondag op  
18 december 2022 (ontvangen op 
13-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000279)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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 zienswij-
zen worden overwogen bij de 
(definitieve) beslissing van het college.

LEEGSTANDWET

Vroomshoop
• Julianastraat 65 Vroomshoop  

verlenen van een leegstandwetver-
gunning (ontvangen op 16-09-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000122)

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
Vroomshoop
• Amerikalaan 12  

in- en verkoop, onderhouden en 
repareren van crossmotoren 
(ontvangen 16-09-2022,  
zaaknummer TR-Z2022-000273)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u telefo-
nisch 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. 

Geboren:
08-10-2022 Veerle Dianne, dv HR Groothalle en RJ Kunst, Vriezenveen

Overleden: 
07-10-2022  MH Telgenkamp-Langeveld, 89 jaar, Vriezenveen

11-10-2022  A Niphuis-Benerink, 91 jaar, Vriezenveen 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
14-10-2022  RP Kruiskamp, 43 jaar, Vroomshoop en A van Dijk, 42 jaar,  

  Vroomshoop

Burgerlijke stand 

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

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


