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Openingstijden rond kerst en oud en nieuw
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is op vrijdag 24, donderdag 30 december na 17.00 uur en vrijdag 31 december 2021 gesloten. 
Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar. Toch gaan een aantal zaken gewoon door. Op www.twenterand.nl leest u  
alle aanpassingen en openingstijden voor die periode. Hebt u vragen? Bel dan tijdens openingstijden met een mede
werker van het Servicepunt. Telefoon (0546) 840 840. U kunt ook het contactformulier invullen op onze website.

Milieustraat
• Op vrijdag 24 december 2021 is de Milieustraat geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  

’s Middags is de Milieustraat gesloten. 
• Op eerste kerstdag zaterdag 25 december 2021 is de Milieustraat gesloten.  
• Op vrijdag 31 december 2021 is de Milieustraat geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  

’s Middags is de Milieustraat gesloten. 
• Op nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari 2022 is de Milieustraat gesloten. 

Openingstijden ROVA-klantcontactcentrum met de feestdagen
Het ROVAKlantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december.  
Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari zijn we gesloten.

Inzamelkalender 2022
De inzamelkalender van ROVA voor 2022 is online beschikbaar. Bekijk via de ROVAapp of via www.rova.nl/ 
inzamelkalender of de inzameldagen voor uw adres wijzigen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met  
het ROVAKlantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact.

Wie zijn afval goed scheidt is een terugwinnaar. Onlangs heeft de eerste controleronde plaatsgevonden van de 
actie Terugwinnaars in de gemeente Twenterand. Hierbij zijn de PMD-containers gecheckt op vervuiling. Hoe 
minder vervuiling, hoe beter de recycling van de grondstoffen is, zodat ze weer gebruikt kunnen worden voor 
nieuwe producten. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van iedere inwoner.

Uit de controleronde blijkt dat we het gemiddeld best goed doen, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering. In 
ongeveer 2 op de 10 containers zit afval dat hier niet in thuis hoort. Denk hierbij aan luiers (deze kunnen gratis naar 
inzamellocaties worden gebracht), tissues (hoort in het restafval), papier, glas en volle verpakkingen met etensresten. 
Ook piepschuim en harde kunststoffen, zoals een emmer, horen niet in de oranje PMDcontainer, maar kunnen naar de 
Milieustraat in Vroomshoop worden gebracht.

Mee met de controleronde
Wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema is niet alleen enthousiast over de Terugwinnaarscampagne om de 
afvalscheiding te verbeteren. Ze liep ook daadwerkelijk een ochtend mee met de controleronde. Ze wilde met eigen  
ogen zien wat er allemaal in de containers te vinden is en hoe deze controle in zijn werk gaat. “Natuurlijk is er altijd 
ruimte voor verbeteringen, maar onze inwoners verdienen alvast een compliment voor hoe ze hun afval scheiden.  
Dat gaat namelijk al heel goed”, aldus Van Abbema.

Aanspreken op gedrag
De vervuilde containers werden voorzien van een label met uitleg en konden een week later door de betreffende 
inwoners nogmaals aan de straat gezet worden voor een extra lediging als ze de vervuiling hadden verwijderd.  
Hierdoor zijn er geen volle containers blijven staan. Wethouder Van Abbema hoopt dat de campagne effect heeft.  
“We zien dat inwoners al goed hun best doen, maar ook dat er soms nog wel wat misgaat. Dat proberen we bij te sturen 
door enerzijds mensen te informeren en anderzijds te wijzen op hun gedrag. We gaan de goede kant op. Samen maken 
we van afval weer grondstof!”

Bent u ook benieuwd wat er wel en niet in de verschillende afvalcontainers mag? Kijk dan op www.rova.nl/ 
scheidingswijzer.
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Recycling

Wist u dat harde kunststoffen onder meer in ons eigen Vroomshoop gerecycled worden? 

Veel bedrijven in onze gemeente kunnen dit plastic weer gebruiken om producten te maken!

Inzameldagen 2022 zijn bekend
Ook in 2022 komt ROVA weer langs in uw gemeente om uw containers voor afval en grondstoffen te legen.  
De inzameldagen voor 2022 zijn inmiddels bekend. U vindt de inzameldagen voor uw adres in de ROVAapp of  
op www.rova.nl/inzamelkalender.  

Uw inzameldagen bekijken
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig wanneer wij uw containers komen legen in 2022.  
U kunt de inzamelkalender op verschillende manieren bekijken:

ROVA app
Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u de gratis ROVAapp downloaden via de App Store en Google Play Store.  
In de app stelt u éénmalig uw adres in, daarna heeft u altijd alle informatie over inzameling van afval en grondstoffen bij 
de hand. In de app kunt u ook een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag een melding 
krijgt. Zo vergeet u nooit meer de container op tijd aan de straat te zetten.

ROVA website
Heeft u geen smartphone of tablet? Dan kunt u uw postcode en huisnummer invoeren op www.rova.nl/inzamelkalender. 
U krijgt dan direct de volledige jaarkalender met inzameldagen in beeld.

Papieren kalender
Als u een papieren inzamelkalender wilt, dan kunt u de online kalender openen (zie hierboven) en zelf printen. U kunt ook 
een papieren inzamelkalender aanvragen via het ROVAKlantcontactcentrum, telefoonnummer: (038) 427 37 77. Het 
ROVAKlantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Eerste controleronde Terugwinnaars 
hoopvol
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Vergoeding extra kosten controle coronatoegangsbewijzen
De gemeente Twenterand gaat een vergoeding verstrekken aan organisaties en instanties die extra kosten maken door de controle op coronatoegangs-
bewijzen. “Deze bijdrage is bedoeld om de naleving van deze controle te ondersteunen en makkelijker te maken, zegt wethouder Koster.  “Denk aan 
bijvoorbeeld een vergoeding voor de inzet van extra vrijwilligers. verschuldigde loonkosten van werknemers of materiële kosten zoals de aanschaf van 
hekken of extra telefoons voor het scannen van de codes”, aldus de wethouder. 

Deze ondersteuning geldt niet alleen voor de horecasector. Ook cultuur, sport(kantines), evenementen en alle andere beheerders van voorzieningen waarvoor het 
beschikken van een coronatoegangsbewijs is voorgeschreven kunnen een aanvraag indienen.  
Deze incidentele bijdrage is door het Rijk verstrekt aan de Veiligheidsregio’s. In overleg met de Twentse burgemeesters heeft de Veiligheidsregio Twente besloten 
de uitvoering van deze taak bij de gemeenten neer te leggen. Deze vergoeding is alleen bedoeld ter ondersteuning van de controle op de coronatoegangsbewijzen 
en identiteitsdocumenten op locaties waar dat noodzakelijk is. De maximale subsidie voor een aanvraag is € 5.000,. Er geldt een subsidieplafond van  
€ 86.776,48.

Terugwerkende kracht
Wethouder Koster geeft aan dat iedereen die verplicht is coronatoegangsbewijzen te controleren een aanvraag kan indienen ter vergoeding van de kosten. Er kan 
met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Aanvragen kunnen 
tussen 5 januari en 1 februari 2022 ingediend worden via de website van de gemeente Twenterand. 

Regiotaxi tijdens de feestdagen
Wilt u tijdens de feestdagen gebruikmaken van Regiotaxi Twente? Vanwege de drukte doet u er verstandig aan 
uw rit al op tijd aan te vragen. Ritten op eerste kerstdag (zaterdag 25 december) én tweede kerstdag (zondag  
26 december) moeten worden aangevraagd vóór donderdag 19 december. Ritten op nieuwjaarsdag (zaterdag 
1 januari vanaf 6.30 uur) moeten worden aangevraagd vóór vrijdag 31 december 12.00 uur.

Deze uiterste tijden gelden ook voor het doorgeven van wijzigingen in al eerder aangevraagde ritten. Ritten afmelden 
voor deze dagen kan wel tot uiterlijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd. Op kerstavond (vrijdag 24 december) en de 
beide kerstdagen rijdt Regiotaxi Twente op de reguliere tijden. Op oudejaarsdag (vrijdag 31 december) rijdt Regiotaxi tot 
uiterlijk 20.00 uur. Dit houdt in dat u alleen ritten kunt aanvragen waarbij u vóór 20.00 uur op de plaats van bestemming 
kunt zijn. Met Kerst en op nieuwjaarsdag vervallen alle vaste wekelijkse ritten automatisch. Als u op een van deze dagen 
toch gebruik wilt maken van uw vaste rit, dan moet u deze dus opnieuw boeken.

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.

Een echte BOCK 
heeft doppen op!

5 tips

 

Carbidschieten is een prachtige traditie tijdens 
de jaarwisseling. Maar je moet wel weten wat je 
doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn 
te voorkomen door een BOCK (Bewust Oplettende 
Carbid Knaller). 

De BOCK is een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering 
van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips. 

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons op
Instagram, Facebook of Twitter #WieisdeBOCK

1. Bereid je goed voor
Houd het klein. Informeer op tijd 
bij je gemeente naar de voorwaar-
den, vergunningen en coronamaat-
regelen en houd je aan de 
maximale toegestane groeps-
grootte.  

2. Bescherm jezelf en 
anderen
Een echte BOCK heeft doppen op! 
Gebruik gehoorbescherming en 
draag een veiligheidsbril om jezelf 
te beschermen. Dit geldt ook voor 
de andere aanwezigen.

3. Zorg voor EHBO
Zorg dat er voldoende blusmidde-
len aanwezig zijn zoals zand om te 
doven, water om te koelen en een 
blusdeken. Zo kun je snel handelen 
als er toch iets verkeerd gaat.

4. Gebruik goed materiaal
Een echte BOCK heeft ballen! 
Gebruik alleen een melkbus in 
goede staat met een stevige 
bodem. Schiet met een plastic bal 
in plaats van een melkbusdeksel 
en zorg dat de bus na het 
ontsteken niet achteruit kan 
schieten.

5. Ontsteek het carbid veilig
Ontsteek de bus met een fakkel 
op een stok terwijl je aan de 
zijkant van de melkbus staat. 
Ga nooit op de bus zitten. Zorg 
dat iedereen op veilige afstand 
van de melkbus en elkaar staat. 

#Alleensamen met een 
BOCK die schieten kan

Openingstijden 
Woensdag van 10.00 tot en met 12.00 en van 13.00 tot en met 17.00 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


