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Raadsdebatten 1 en 2 februari 2022

Op 1 en 2 februari staan de raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. Deze vinden plaats in het gemeente-
huis in Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 1 februari niet voor 23.00 uur zijn afgerond, 
worden behandeld op 2 februari 2022 vanaf 19.30 uur. 

Raadsdebatten 1 en 2 februari 2022 Binnenkort: de aanslag 
gemeentelijke belastingen 
2022
De aanslagen gemeentelijke belastingen komen er weer aan. U vindt de 
aanslag in februari in uw berichtenbox van MijnOverheid of per post in 
uw brievenbus. We vinden het belangrijk dat gemeentelijke belastingen 
persoonlijk en begrijpelijk voor u zijn. Daarom is met hulp van inwoners 
uit de regio het uiterlijk van de aanslag samengesteld.

Ik heb een vraag naar aanleiding van de aanslag, waar kan ik terecht 
voor meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u kijken bij de veelgestelde vragen op 
www.gbtwente.nl. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen
 met GBTwente. Zij zijn op werkdagen tussen 08.00- 17.00 uur bereikbaar 
op het telefoonnummer 053 – 481 58 81 of via het contactformulier op 
www.gbtwente.nl/contact.

Collecte

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

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

Koelenbeekweg De Pollen - Jaap Brink 

Mooi Twenterand

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

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

31 januari t/m 
5 februari: 

Hersenstichting 

Collecte

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op  
www.twenterand.nl. U vindt ze via Bestuur & Organisatie 
- Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de stukken 
bekijken in het gemeentehuis. 
Als u als belanghebbende bij een agendapunt wilt 
inspreken, dan bent u daarvoor van harte welkom. U kunt 
hiervoor tot uiterlijk 1 februari 12.00 uur contact opnemen 
met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten 
kunt u ook volgen via  www.twenterand.nl/uitzending-
vergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de 
raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de 
raadsdebatten? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon 
(0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de 
gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 


