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Wat vindt u van onze gemeente? Wat gaat goed en 
wat kan beter? Dat onderzoeken wij in de burger
peiling die de komende weken plaatsvindt. De 
burgerpeiling is een initiatief van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten te 
kunnen vergelijken.
 
Wat wordt onderzocht?
In de peiling wordt onderzocht: 
• De gemeentelijke dienstverlening.
• De relatie tussen inwoners en gemeente.
• De woon- en leefomgeving.
• Welzijn en zorg in de gemeente. 

Hoe gaat het in z’n werk?
2000 willekeurig gekozen inwoners in Twenterand 
ontvangen deze week een uitnodiging om mee te doen 
aan de burgerpeiling. Als u een uitnodiging hebt gekregen, 
kunt u kiezen of u de vragenlijst digitaal of handmatig 
invult. Bij de uitnodiging zit een brief met een code, een 
schriftelijke vragenlijst en een antwoordenveloppe. 

Meedoen kan tot en met 28 januari 2022. Goed om te 
weten: alle gegevens worden anoniem verwerkt en 
vertrouwelijk behandeld.
 
Bent u uitgenodigd? Doe mee! 
Bent u 1 van de 2000 inwoners en hebt u een uitnodiging 
ontvangen? Vul dan de vragenlijst in. Want met uw deelna-
me aan dit onderzoek krijgen wij inzicht in de mening van 
onze inwoners over de taken die wij uitvoeren en wat wij 
mogelijk kunnen verbeteren.
 
Resultaten
Met het onderzoek worden de resultaten vergeleken met 
andere gemeenten in Nederland. Bijvoorbeeld met 
gemeenten van dezelfde grootte. In mei 2022 zijn de 
resultaten van dit onderzoek bekend. U kunt ze dan vinden 
op www.twenterand.nl en op www.waarstaatjegemeente.nl. 

Hebt u vragen over het onderzoek?
Vragen over het onderzoek mailt u naar www.twenterand.
nl/burgerpeiling. Bellen kan ook: (0546) 840 840.
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Praat en denk mee over onze gemeente! 

De IKBINDRbus stond onlangs geparkeerd voor het gemeentehuis in 
Vriezenveen. IKBINDR is een initiatief waarbij een leven lang ontwikkelen 
wordt gepromoot. Met een gratis zakelijk lidmaatschap draag je als 
werkgever bij aan een positieve leercultuur en scholing van medewer
kers. Wethouder Economische Zaken Martha van Abbema ging vorige 
week, uiteraard netjes op anderhalve meter afstand, in gesprek met 
Natascha Melten van IKBINDR, een initiatief van het Twents Fonds voor 
Vakmanschap.

De wethouder vindt dat de organisatie goed past bij Twenterand. “Ondernemers 
kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers door lid te 
worden van IKBINDR Zakelijk. Het mooie is dat hier geen kosten aan verbonden 
zijn. Werknemers krijgen de kans om bij of om te scholen en hiervan profiteren 
uiteindelijk álle lokale ondernemers. Met IKBINDR dragen we samen de kosten 
van scholing van werknemers, fiftyfifty. Zo blijven investeringen en talent 
behouden en werken we samen aan een gezonde arbeidsmarkt in Twen-
terand.”

Iedereen kan meedoen
De gemeente Twenterand investeert volop in duurzame plekken op de 
arbeidsmarkt voor iedereen. “Dat noemen we ook wel de inclusieve arbeids-
markt”, legt Van Abbema uit. “We vinden het belangrijk dat iedereen kan 
meedoen, dus dragen we als gemeente financieel bij aan het Twents Fonds 
voor Vakmanschap.” Natascha Melten weet dat er in Twenterand inmiddels 
bijna honderd inwoners gebruik hebben gemaakt van een scholingscheque van 
dit fonds. “Ook hebben we met veel Twenteranders loopbaangesprekken 
gevoerd en zijn al vijf bedrijven IKBINDR-Zakelijk lid.”

In het kort
De scholingscheque van maximaal 2500 euro is er voor werkenden, zzp’ers, 
maar ook voor werkzoekenden. Hiermee kunnen ze zich om-, her- of bijscholen 
in een vakrichting maximaal tot en met MBO niveau 4. Meer informatie of de 
scholingscheque aanvragen kan op www.ikbindr.nl. Twenterandse werkgevers 
kunnen voor meer informatie en het lidmaatschap terecht op www.ikbindr.nl/
zakelijk.

Gemeente investeert in leven lang ontwikkelen

IKBINDR vergoedt scholing werknemers

ROVA bekijkt weer inhoud pmd-containers
Wie grondstoffen terugwint uit afval is een terugwinnaar. Zo luidt de boodschap van de gemeente Twenterand in 
samenwerking met ROVA. De aftrap van de campagne vond eerder al plaats en ook zijn er al meerdere controle
rondes in de gemeente geweest. Daarbij gingen zogeheten voorlopers op pad om de inhoud van PMDcontainers 
te controleren. De eerstvolgende controleronde is in de week van maandag 10 januari.

Met de actie wil de gemeente Twenterand, samen met de inwoners, de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren. 
De voorloper bekijkt steekproefsgewijs de inhoud van containers. Mocht tijdens de controle blijken dat een container 
onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. De container wordt dan voorzien van een hangkaart. 
Op de hangkaart staat beschreven waarom de container niet is geleegd. Als de inwoner de vervuiling uit de container 
haalt, dan komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de 
container opnieuw aan de straat gezet kan worden.

Van afval weer grondstof
Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is 
het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte terugwinnaar zorgt er daarom voor dat er geen 
afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe 
producten. Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.
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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.   

Mooie lucht vanaf de Buitenlandweg Vriezenveen - Gesien Olthof

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

INSPRAAK

Inspraak concept Beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning 
Twenterand 2022 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op dinsdag 11 
januari 2022 de concept Beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning 
Twenterand 2022 (hierna: concept 
beleidsregels) vastgesteld.

De raad heeft in de raadsvergadering 
van 9 november jl. de Programmabe-
groting 2022 vastgesteld. Eén van de 
besluiten in de Programmabegroting 
2022 is de Algemene voorziening 
was- en strijkservice. Hierbij wordt 
een algemene voorziening was- en 
strijkservice aangeboden in plaats 
van de maatwerkvoorziening module 
wasverzorging. Om dit mogelijk te 
maken dienen de Beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Twenterand 2019 
aangepast te worden. Ook op andere 
onderdelen wordt een aanpassing 
van de beleidsregels voorgesteld. Zo 
wordt er meer ingezet op het gebruik 
van eigen kracht en gebruikelijke 
hulp. Tevens zijn de beleidsregels 
onderworpen aan periodiek 
onderhoud wegens actualisatie aan 
recente juridische inzichten alsmede 
aanpassing aan de werkpraktijk 
vanuit de consulenten.

Waar kunt u de stukken inzien?
In de periode van vrijdag 14 januari 
2022 tot en met donderdag 10 
februari 2022 liggen de  concept 
beleidsregels ter inzage. U kunt de 
concept beleidsregels in deze periode 
raadplegen op de website van de 
gemeente Twenterand of inzien op 
het gemeentehuis in Vriezenveen. 
Daarnaast kunnen de concept 
beleidsregels op verzoek aan u 
worden toegezonden. Hiervoor kunt  
u contact opnemen met mevr.  
J. Mittendorff, te bereiken via 
0546-840840 of per e-mail:  
j.mittendorff@twenterand.nl. 

Hoe kunt u reageren? 
In de inspraakperiode van vrijdag 14 
januari 2022 tot en met donderdag 
10 februari 2022 kunnen ingezetenen 
en belanghebbenden bij het college 
schriftelijk of mondeling hun zienswij-

ze over de concept beleidsregels naar 
voren brengen. Digitaal mag het 
gestuurd worden naar info@
twenterand.nl. Zij die dat mondeling 
willen doen, kunnen telefonisch 
contact opnemen met mevr.  
J. Mittendorff, te bereiken via  
0546- 840840. 

Wat gebeurt er met uw reactie? 
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Dan zal bepaald worden of de 
reacties aanleiding geven de concept 
beleidsregels op onderdelen te 
wijzigen. Alle ingezetenen en 
belanghebbenden die schriftelijk of 
mondeling hebben gereageerd, 
krijgen bericht nadat nadere 
besluitvorming over de concept 
beleidsregels plaats heeft gevonden.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Bossinkkamp 21  

plaatsen van een kleine windmolen 
(ontvangen op 24-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE623022021)

• Ommerweg 70  
verbouwen van schuren naar de 
recreatie (ontvangen op  
29-12-2021, zaaknummer  
1700ESUITE627972021)

 
Vriezenveen
• Verzetstraat 104b realiseren van 

een buitentrap ter hoogte van de 
kelder (ontvangen op 23-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE622552021)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid ongen (HAM00 K 1130 

ged.) nieuwbouw van een 
vrijstaande woning in Vroomshoop, 
ontvangen op 23-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE619282021

 
Kloosterhaar
• Groenedijk 28 nieuwbouw woning 

(ontvangen op 03-01-2022, 
zaaknummer 1700ESUITE2192022)

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 gemeente-
huis 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.
Verlenging beslistermijn 
Den Ham
• Linderdam Zuid 3   verbouwen 

voormalig dierenasiel tot honden-
opvang (nieuwe uiterste beslister-
mijn 18-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE537172021)

 
Vriezenveen
• Westerweilandweg naast nr. 5.  

bouwen van een woning (nieuwe 
uiterste beslistermijn 10-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE545742021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- 
en/of beroepschrift indienen. 
 
Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Roggestraat 33   

bouwen van een berging (verzonden 
04-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE581152021)

 
Vriezenveen
• Verzetstraat 65   

uitbreiden bedrijfspand met 
opslagruimte (verzonden  
03-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE558162021)

• Westerweilandweg 9  bouwen van 
een woning (verzonden  
03-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE453222021)

 
Vroomshoop 
• Vriezenveenseweg 1 bouwen 

trappenhuis/liftschacht aan een 
woongebouw (verzonden  
05-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE580762021)

WesterhaarVriezenveensewijk

• Garstweg 8   
uitbreiden van een kantoorgedeelte 
bij het bedrijfspand (verzonden 
04-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE574412021)

• Nieuweweg 5  
verbouwen woning (verzonden 
04-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE561372021)

 
Buiten behandeling
Den Ham
• Geerdijk 30a  

plaatsing tijdelijke mantelzorgwo-
ning/-unit (verzonden 27-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE476392021)

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 APVvergunning:
Vriezenveen 
• Geesterenseweg 11       

streek/kinderkleedjes-markt bij 
IJs- en Skeelerclub “De Eendracht” 
op 21-05-2021. (ingekomen 
27-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE622702021)

 
Vroomshoop
• Koningin Beatrixlaan         

“Kerstmarkt Vroomshoop 2022”  
op 09-12-2022. (ontvangen 
29-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE627052021)

• Oranjeplein/ Burgemeester 
Koetjestraat/ Rondom “Het Punt”    

“Vrijmarkt Koningsdag Vroomshoop 
2022” op 27-04-2021 van 
11.00-19.00 uur. (ontvangen 
29-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE627132021)

• Burgemeester Koetjestraat   
“Het Punt” (start en finish)           
“Palmpasenoptocht Vroomshoop 
2022” op 08-04-2022 van 
19.00-20.30 uur. (ontvangen 
29-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE627332021)

• Oranjeplein          
“Feestweek Vroomshoop” op 
03-09-22 20.30-01.00 uur, 
04-09-22 14.00-21.00 uur, 
10-09-22 20.30-01.00 uur. 
(ontvangen 05-01-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE5552022)

 
Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte ten 

behoeve van de Nierstichting van 
18-09-2022 tot en met 24-09-
2022.  
(ontvangen 28-12-2021,  
zaaknummer  
1700ESUITE625342021)

• Houden van een textielinzameling 
ten behoeve van Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie 2023 
(ontvangen 04-01-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE4192022)

Melding uitweg:
Vriezenveen
• Melding aanleggen van een uitrit  

Veeneindeweg in Vriezenveen - 
sectie G nummer 1190 en 170 -  
( ontvangen 27-12-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE623812021)

• Melding aanleggen van een uitrit        
Kanaalweg Zuid 51  (ontvangen 
03-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE2222022)

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 gemeente-
huis 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.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vriezenveen
• Nijverheidsweg 8  

uitoefenen van sportactiviteiten 
(ontvangen op 10-09-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE592172021)

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 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. 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Overleden:
25-12-2021 H Dam, 93 jaar, Den Ham

29-12-2021  A Westra, 88 jaar, Den Ham

29-12-2021  W Talen-Gerrits, 86 jaar, Vroomshoop

23-12-2021  HJ Ekkel-Huisman, 93 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk
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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

Vanaf maandag 17 januari t/m 
donderdag 17 februari 2022 laten 
we de hoofdriolering waarop 
woningen in de gemeente 
Twenterand zijn aangesloten 
reinigen en/of inspecteren. Tijdens 
het reinigen kan er door wisselen
de over en onderdruk een kleine 
hoeveelheid water uit de sifon van 
de wastafel of het toilet spetteren. 
Om dit tegen te houden, kunt u het 
toilet, de wastafel, schrobputjes 
etc. daarom afdekken als de 
reinigingswagen in uw straat of 
buurt komt. Tijdens de werkzaam
heden kan de reinigingswagen 
verkeershinder veroorzaken.

Het reinigen en inspecteren wordt 
uitgevoerd door de firma PreZero. 
Een afwijking in de planning is 
mogelijk. Hebt u vragen? Neem 
dan contact op met de heer M. 
Vruggink. Telefoon (0546) 840 840.

PLANNING

Den Ham 
17 januari t/m 19 januari 2022
Broekmaten
Cappenbergstraat
Chevalleraustraat
De Mute
Kosterskamp

Vriezenveen 
1 februari t/m 9 februari 2022
Binnenhof
Boerhaavelaan
De Geelgors
De Graspieper
De Grutto
De Kievit
De Kwikstaart
De Leeuwerik
De Patrijs
De Ruyterstraat
De Taling
De Tapuit
De Wulp
Hugo de Grootstraat

J. van Oldebarneveldstraat
Jan de Wittstraat
Linthorstlaan
Oosteinde (ter hoogte van huisnum-
mer 388 t/m 417)
Rembrandstraat
Thorbeckestraat
Vondelstraat

Vroomshoop
20 januari t/m 31 januari 2022
Boekweitakkers
Bosweg
Buizerdlaan
De Fazant

De Grutto
De Kievit
De Smidse
De Wulp
Eerste Blokweg
Hoekweg
Korhoensingel
Kwartelhoek
Leeuwerikhof
Lindenlaan
Linderveld West
Prinsenkamp
Schoolstraat
Tonnendijk
Tweede Blokweg
Vlasakkers

WesterhaarVriezenveesewijk
10 februari t/m 17 februari 2022
Boekweitstraat
Bremstraat
Geraniumstraat
Heidestraat
Laurier
Leliestraat
Rozenstraat
Schapenweg
Sibculoseweg
Tijm
Webbinkstraat
Zonnebloempad
Zonnebloemstraat

Reinigen en inspecteren riolering in Twenterand


