JA

NEE

Kom je terug uit buitenlands risicogebied?

Heb je klachten die passen bij corona?*
JA

Blijf thuis en laat je zo snel
mogelijk testen. Huisgenoten
blijven ook thuis als je naast
milde klachten ook last hebt
van koorts of benauwdheid.

NEE

JA

• Ga tot 10 dagen na het
laatste risicovolle contact in
quarantaine.
• Je kunt je op de 5e dag van je
quarantaine laten testen als
je een instructie krijgt van de
GGD of de CoronaMelder
app.
• Is de uitslag negatief? Dan
mag je weer naar buiten.
Vermijd uit voorzorg contact
met kwetsbare mensen t/m
de 10e dag.
• Krijg je klachten?* Blijf thuis
en laat je zo snel mogelijk
(opnieuw) testen.

• Ga 10 dagen in quarantaine.
• Krijgt je klachten? laat je dan
z.s.m. testen.
• Let op: Ook als de test
negatief is maak je de
quarantaineduur af want je
kunt nog corona ontwikkelen
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NEE

Heb je klachten die passen
bij corona?*
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Is de uitslag positief?
JA

NEE

• Je hebt corona.
• De GGD vertelt wat je moet
doen.
• Ga thuis in isolatie.
• Je huisgenoten moeten in
quarantaine.

NEE

Heeft iemand bij jou in
huis naast milde
klachten ook koorts of
benauwdheid?

Blijf thuis en laat je testen!
LET OP: Heb je naast milde
klachten ook last van koorts of
benauwdheid? Dan blijven
ook jouw huisgenoten thuis
tot je de testuitslag hebt.

JA

Is het een klein kind (t/m groep 2
basisschool) dat geen contact heeft
gehad met iemand met corona?

• Je hebt geen corona.
• Als je op de 5e dag of later
bent getest, mag je weer
naar buiten.
• Liet je je eerder testen, dan
moet je nog een keer testen
op de 5e dag om naar
buiten te kunnen (als de
testuitslag negatief is).
• Vermijd uit voorzorg
contact met kwetsbare
mensen t/m de 10e dag.
JA

JA

NEE

JA

NEE

• Blijft thuis totdat je
huisgenoot de
testuitslag heeft.
• Krijg je klachten?* Laat
je dan zo snel mogelijk
testen.

Is de uitslag positief?

NEE

Je hoeft niet thuis te
blijven en je hoeft ook
niet getest te worden.

• Je hebt geen corona.
• Je mag weer naar
buiten als je gezondheid dat toelaat.

* Klachten die passen bij corona zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping).
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BESTEMMINGSPLANNEN
Vastgesteld bestemmingsplan
“Mozaïek Vriezenveen”
Burgemeester en wethouders van
Twenterand maken bekend dat de
gemeenteraad op 15 december 2020
het volgende bestemmingsplan heeft
vastgesteld, te weten:
- ‘Mozaïek Vriezenveen’
De partiële planherziening heeft ten
doel om in het gebied, gelegen tussen
het gemeentehuis, de Schout
Doddestraat, de Krijgerstraat en de
achterzijde van de bebouwing aan de
Grensweg te Vriezenveen woningbouw
te ontwikkelen. In totaal worden 35
woningen gerealiseerd. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is
NL.IMRO.1700.BP202004BPVZMP-vas1.

In deze
editie

Testen op corona?
rijksoverheid.nl/coronatest
of bel 0800-1202

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn
bij de vaststelling van het plan enkele
wijzigingen aangebracht. In de bij het
raadsbesluit behorende “zienswijzennota
bestemmingsplan Mozaïek Vriezenveen”
zijn de wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan opgenomen.
Ter inzage legging
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.
Het plan is vanaf 14 januari 2021 in
te zien.
Tijdelijke maatregel ter voorkoming van
verspreiding coronavirus | COVID-19
Eventuele 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

Wanneer testen en in quarantaine?

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/quarantaine
of bel 0800-1351

Mooi Twenterand

verzoek kunnen behandelen. Het is
op dit moment niet mogelijk om de
stukken op het gemeentehuis in te
zien.
Beroepsmogelijkheden
Van 15 januari 2021 tot en met
25 februari 2021 kan tegen het
bestemmingsplan beroep worden
ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig hun
zienswijze bij de gemeenteraad naar
voren hebben gebracht;
• belanghebbenden die aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht tijdig hun zienswijze
bij de gemeenteraad naar voren te
brengen;
• belanghebbenden die het niet eens
zijn met de door de raad aangebrachte
wijzigingen.

Bekendmakingen
Het beroep moet schriftelijk worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 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 beroepstermijn.
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. NB. Op dit besluit is de
Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent, dat de belanghebbende in
het beroepschrift moet aangeven welke
beroepsgronden hij aanvoert tegen het
besluit. Na afloop van de termijn van
zes weken kunnen geen nieuwe

beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet
van toepassing is.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Schapendijk 6
uitbreiden van een woning met erker
en dakkapellen (ontvangen 24-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE619422020)
- Daarleseweg tussen 8-10 HAM00
N 654 Den Ham, bouwen van een
woning, ontvangen 28-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE362021
naast Schapendijk 4a (HAM00 M 1499
ged.)

bouwen van een woning,
ontvangen 28-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE972021

Bussinck 8 vervangen buitenkozijnen
en gevelbeschieting,
ontvangen 30-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE1972021
Rutershoek ongen. (kavel 13 en 14)
bouwen van een 2 onder 1 kap woning,
ontvangen 30-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE3952021
Vriezenveen
Westerhoevenweg 4a - VZV00 F
106-bouwen van een bedrijfswoning
(ontvangen 23-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE617352020)

13-01-2021
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Westeinde 1-3 bouwen van een
appartementengebouw met
10 appartementen en een winkelruimte
inclusief buitenbergingen,
ontvangen 23-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE617712020
Sportlaan 27
plaatsen dakkapel
(ontvangen 28-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE619642020)
Hammerweg 146a
kappen van een Kastanjeboom,
ontvangen 4-1-2021,
zaaknummer 1700ESUITE5472021
Westerhaar-Vriezenveensewijk
Hoofdweg 135
herbouwen van een bijgebouw
(ontvangen 23-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE617282020)
Tijm ongen. VZV00 N 1172
bouwen van een woning,
ontvangen 29-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE1542021
Hoofdweg 9 realiseren van een
aanbouw aan de achtergevel,
ontvangen 30-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE2502021
Tijm tussen huisnummer 25 en 43
(VZV00 N 1173)
bouwen van 8 senioren woningen
2 onder 1 kap,
ontvangen 30-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE4762021
Wilt u de stukken inzien?
TIJDELIJKE MAATREGEL TER
VOORKOMING VAN VERSPREIDING
COVID-19.
Eventuele 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. Het is op
dit moment niet mogelijk om de
stukken op het gemeentehuis in te
zien.
Wilt u zienswijzen indienen?
Wilt u uw zienswijze over de aanvraag
Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen

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
Volgens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, is besloten de
beslistermijn te verlengen met
maximaal zes weken. Dat geldt voor
de volgende aanvragen:
Den Ham
- Vosseboerweg 14		
verbouwen van een woning tot een
woning met inwoning voor een periode
van 10 jaar (uiterlijke besluitdatum
22-02-2021,
zaaknummer 1700ESUITE475492020)
Vroomshoop
- Naast Amerikalaan 2		
bouwen van een bedrijfshal
(uiterlijke besluitdatum 21-02-2021,
zaaknummer 1700ESUITE509072020)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tijm ongenummerd 		
bouwen van een 3-onder-1-kap
woning (uiterlijke besluitdatum
28-02-2021,
zaaknummer 1700ESUITE544572020)
Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen
beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/
of beroepschrift indienen.
Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Russenweg 5			
Bouwen van een schuur
(verzonden 04-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE522662020)
- Marleseweg 15
kappen van een els
(verzonden 04-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE570902020)
- Tegenover Bossinkkamp 4		
kappen van 2 Elzen
(verzonden 06-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE589272020)
Vriezenveen
- Handelsweg 13			
Bouwen van een loods
(verzonden 04-01-2021,

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

zaaknummer 1700ESUITE525232020)
- Oosteinde 317		
realiseren van inwoning
(verzonden 06-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE444862020)
- Langs voetpad Herman Jansenpark
kappen van 3 Elzen
(verzonden 06-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE604832020)
Vroomshoop
- Linderflier naast huisnummer
17 Bouwen van een woning
(verzonden 04-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE420872020)
- Tonnendijk 37
kappen van 2 Eiken
( verzonden 04-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE543102020)
- Hammerdijk 10 en 10a		
realiseren inwoonsituatie
(verzonden 05-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE526872020)
Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Bakkersveenweg 13 verlengen van
de kap van een woning
(verzonden 23-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE526382020)
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 bezwaaren beroepsmogelijkheden kunt u bij de
medewerkers van Team Omgeving
terecht.
Besluiten uitgebreide procedure
De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend. Daarbij is de uitgebreide
voorbereidingsprocedure gevolgd is:
Den Ham
- Geerdijk 36b
verbouwen van restaurant tot
kinderopvang (verzonden 05-01-2021,

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
Vanwege het coronavirus wijken de openingstijden af.
Kijk voor informatie op www.twenterand.nl.

zaaknummer 1700ESUITE421622020)
Wilt u beroep indienen?
Een beroep indienen kan door:
- belanghebbenden die al zienswijzen
hebben ingediend
- belanghebbenden die kunnen 		
aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat waren om zienswijzen in te
dienen
- belanghebbenden die het niet eens
zijn met eventuele wijzigingen die
het college heeft gedaan
Vanaf de dag nadat het stuk ter inzage
ligt, kunnen belanghebbenden binnen
zes weken beroep indienen. Het
beroepschrift richt u aan de rechtbank
Overijssel, afdeling bestuursrecht.
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
De stukken kunt u inzien totdat de
beroepstermijn is verstreken.
Voor informatie over de beroepsmogelijkheden kunt u bij de medewerkers
van Team Omgeving terecht.
APV
Aanvraag APV-vergunning:
Vroomshoop
- Start Hammerweg 75 (Aquapark
De Zandstuve)
Triatlon Vroomshoop 2021 op
04-09-2021 van 07.00-21.00 uur
(ontvangen 04-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE2122021)
Gemeente Twenterand
- Kledinginzameling Stichting Terre
des Hommes Nederland 2022
(ontvangen 30-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE622292020)
- Collecte Stichting Prinses Beatrix
Spierfonds 12-09-2021 t/m 18-092021 (ontvangen 05-01-2021,
zaaknummer 1700ESUITE6012021)
Aanvraag aanwezigheidsvergunning:
Den Ham
- Brink 11
aanwezigheidsvergunning 1 kansspelautomaat, ontvangen 23-12-2020,
zaaknummer 1700ESUITE617322020
Melding uitweg:
Vriezenveen
- Verzetstraat 18
wijzigen oprit (ontvangen 31-12-2020,
1700ESUITE2022021)

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.

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming van
verspreiding coronavirus | COVID-19
Eventuele 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. Het is op
dit moment niet mogelijk om de stukken op het gemeentehuis in te zien.
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.
Een aanwezigheidsvergunning ex.
Artikel 30 b en c van de Wet op de
kansspelen is verleend voor:
Vriezenveen
- Twee kansspelautomaten voor
Eetcafé Westeinde, Westeinde 577
(verzonden 05-01-2020,
zaaknummer 1700ESUITE598972020).

Vroomshoop
- Twee kansspelautomaten voor
‘t Tonnechie, Tonnendijk 29
(verzonden 04-01-2020,
zaaknummer 1700ESUITE589622020).
- Twee kansspelautomaten voor Café
Linderflier, Linderflier 20
(verzonden 05-01-2020,
zaaknummer 1700ESUITE599132020).

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.
LEEGSTANDWET
Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Borggrevestraat 55 tijdelijke
verhuur van woonruimte in een voor
de sloop bestemde woning
(verzonden: 5-1-2021)

Burgerlijke stand
Geboren:
11-12-2020
Overleden:
17-12-2020
12-12-2020
13-12-2020
18-12-2020
19-12-2020
22-12-2020
24-12-2020
11-12-2020
19-12-2020

Sepp, zv B Fokke en M Akkerman, Vriezenveen
W Bakhuis-Valk, 92 jaar, Den Ham
JJ Lenters-Slot, 88 jaar, Vriezenveen
R Roelofsen, 64 jaar, Vriezenveen
P Huisman, 74 jaar, Vriezenveen
JF Slots-van Baren, 53 jaar, Vriezenveen
AJC, Hermes-Oostelbos, 83 jaar, Vriezenveen
W Post, 93 jaar, Vriezenveen
J Bakhuis, 66 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk
I Mulder-Botter, 78 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
14-12-2020 J van der Molen, 28 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en
				
D de Jonge, 29 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

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.

