
twenterand.nl

In deze 
editie 

16
02
2022

InTwenterand
Mooi Twenterand

twenterand.nl

Special Olympics in 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.   

Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar - 
Gina 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

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093
Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Brookotter naast nr. 35  

bouwen van een bedrijfsgebouw; 
Den Ham Business Center, 
(ontvangen op 02-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE64132022) 

• Dorpsstraat 68              
uitbreiden mengvoederfabriek 
(ontvangen op 09-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE70372022)

 
Vroomshoop
• Hammerweg 75              

aanleggen van een waterspraypark 
op Aquapark De Zandstuve  
( ontvangen op 04-02-2022,  
 

zaaknummer  
1700ESUITE61502022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 143a               

 realiseren aanbouw en verbouw 
woning  (ontvangen op 08-02-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE69282022)

 
 
 

Geerdijk
• Geerdijk 51                        

uitbreiden van een woning 
(ontvangen op 08-02-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE69432022)

 

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

Van 10 tot en met 12 juni 2022 vindt het grootste 
landelijke sportevenement voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Twente plaats: de Special 
Olympics Nationale Spelen. In elk van de veertien 
Twentse gemeenten vindt straks minimaal één 
sportevenement plaats. Het korfbalonderdeel wordt 
georganiseerd in Twenterand. De beide korfbalvereni-
gingen T.O.P. uit Vroomshoop en Amicitia uit Vriezen-
veen slaan de handen ineen om dit speciale evene-
ment in Twenterand te organiseren. 

De Twenterandse sportwethouder Mark Paters is dan ook 
trots dat dit bijzondere sportevenement naar Twente komt. 
“Een inclusieve wereld, gedreven door de kracht van 
sport, waardoor mensen met een verstandelijke beperking 
actief, gezond en gelukkig zijn” daar staat Special 
Olympics voor. Iedereen doet mee en verdient een podium 
om te stralen”. 

Meer weten?
Meer weten over de special olympics nationale spelen? 
Bekijk dan de website: www.specialolympics2022.nl 

Special Olympics in Twenterand Burgerlijke stand 

Geboren:
18-01-2022  Elle, dv FG Jager en R Roessink, Kloosterhaar

Overleden: 
20-01-2022  G Brunsman-Grissen, 80 jaar, Den Ham

01-02-2022  H Jaspers-Zwiers, 88 jaar, Den Ham

17-01-2022  G Zomer-Wegink, 93 jaar, Vriezenveen

29-01-2022  E Boers, 90 jaar, Vriezenveen

22-01-2022  H van Dijk, 86 jaar, Vroomshoop

24-01-2022  GH Maassen van den Brink, 85 jaar, Vroomshoop

25-01-2022  G Dam, 83 jaar, Vroomshoop

01-02-2022  B Janssen, 71 jaar, Vroomshoop

23-01-2022  JH Schotman, 87 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

27-01-2022  J Ekkel, 79 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
31-01-2022,  M Brouwhuis, 23 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en P Buist,  

 28 jaar, Almelo

02-02-2022,  JWM Otten, 31 jaar, Almelo en RN Varga, 36 jaar, Vriezenveen

Bouwbedrijf Lindenhovius uit Den Ham heeft de prijsvraag voor de 
ontwikkeling van de Smithoek gewonnen. Voor dit plan gaat Lindenhovius 
10 woningen ontwikkelen op de locatie van de voormalige Smithoek te 
Den Ham. Aan de prijsvraag deden 4 lokale ontwikkelaars mee. Wethou-
der Bart-Jan Harmsen: ‘Ik ben erg blij dat de ontwikkeling op de 
Smithoeklocatie nu tastbaar wordt. We hebben samen met de buurt 
bepaald welke vorm van bebouwing het beste op deze plek past. Dat we 
nu een beeld krijgen bij hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien maakt mij 
enthousiast. Wat het extra mooi maakt is dat een bedrijf uit Den Ham de 
prijsvraag heeft weten te winnen.’ 

De opgave voor de voormalige Smithoeklocatie is het bouwen van 4 vrijstaande 
woningen en 6 levensloopbestendige woningen op een beeldbepalende plek in 
Den Ham. De woningen zijn duidelijk in samenhang ontworpen, maar hebben 
toch een eigen identiteit door subtiele details in architectuur en materiaalge-
bruik. Het plan is erg compleet waarbij over veel aspecten is nagedacht. Mark 
Petter namens bouwbedrijf Lindenhovius: ”Wij zijn erg blij dat we de prijsvraag 
hebben gewonnen. Op 1 maart 2022 vieren wij het 100-jarig bestaan van ons 
Bouwbedrijf en dit is een prachtig cadeau.”

In de beoordeling is goed gekeken naar de omgeving en hoe de nieuwe 
bebouwing daarbij aan kan sluiten. De kwaliteiten van de kerkelijke omgeving 
worden versterkt door het plan. 

Prijsvraag
De gemeente Twenterand heeft voor de ontwikkeling van de voormalige 
Smithoek gekozen een prijsvraag uit te schrijven. Op deze manier wordt de 
markt uitgedaagd met kwalitatief hoogwaardige plannen te komen, met 
daarnaast een goede grondbieding. Het plan dat het beste werd beoordeeld 
door de jury kreeg een fictieve bijtelling. De doelstelling om een goed plan voor 
een goede prijs te selecteren is hiermee gerealiseerd. 

Voordat er gebouwd kan gaan worden moet het bestemmingsplan aangepast 
worden. Als alles volgens planning loopt kan er na de zomer gestart worden 
met het bouwrijp maken van de grond. De start van de woningbouw zal begin 
2023 beginnen.

Op de foto ziet u van links naar rechts:
Wethouder Bart-Jan Harmsen, in het midden staat Mark Petter en rechts 
Jan Lindenhovius; beiden van bouwbedrijf Lindenhovius. 

Bouwbedrijf Lindenhovius ontwikkelt woningen op De Smithoek



twenterand.nl16-02-2022

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
• Bossinkkamp 21  plaatsen kleine 

windmolen (nieuwe uiterste 
beslisdatum 31-3-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE623022021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar- 
en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Verzetstraat 104b  

realiseren van een buitentrap ter 
hoogte van de kelder (verzonden 
3-2 2022, zaaknummer  
1700ESUITE622552021)

 
Vroomshoop
• Kruizemunt 2 t/m 12 bouwen 6 

rijwoningen (verzonden 7-2-2022, 
zaaknummer 
1700ESUITE571992021) 

• Kruizemunt 14/16 en Kamile 1, 1a, 
7 en 7a bouwen van 6 woningen 
2 ^1 kap (verzonden 7-2-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE571372021) 
 
 

• Kamille 3, 3a, 5 en 5a  
bouwen van 2x 2^1 kapwoningen 
(verzonden 8-2-2022, zaaknummer 
1700ESUITE571512021)

• Kruizemunt 1 t/m 19 oneven 
bouwen 10 rijwoningen (verzonden 
8-2-2022, zaaknummer  
1700ESUITE571882021)

• Citroenkruid 2 t/m 20 even en 
Kruizemunt 21 en 23 bouwen 12 
woningen 2^1 kap (verzonden 
8-2-2022, zaaknummer  
1700ESUITE571782021)

• Tonnendijk 24c   
Kappen van 14 beuken en 10 grove 
dennen ( waarvan 10 bomen 
vergunningsplichtig zijn)    
( verzonden 08-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUI-
TE614462021)

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
Den Ham
• Daarleseweg 35a          

houden van “Open dag  
Dierenkliniek Den Ham” op 
14-05-2022 van 08.00-18.00 uur  
(ontvangen 07-02-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE63292022)

 
Vriezenveen 
• Schout Doddestraat 50       

houden van Jeugdkamp Amicitia 
van 25-05-2022 18.00 uur tot en 
met 27-05-2022 18.00 uur 
(ontvangen 08-02-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE67982022)

 
Vroomshoop
• Flierdijk 5c                    

houden van een Rommelmarkt door 
Korfbalvereniging T.O.P. op 
09-07-2022 van 08.00-12.30 uur 
(ontvangen 07-02-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE65662022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk 14                               

Avondwandelvierdaagse  
Westerhaar-Vriezenveensewijk op 
17-05-2022/18-05-2022/19-05-
2022 van 18.00-21.30 uur en 
20-05-2022 van 20.00-22.00 uur. 
(ontvangen 07-02-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE64912022)

Aanvraag drank- en  
horecavergunning 
Vriezenveen
Westeinde 20b, aanvraag van een 
drank- en horecavergunning  
(ontvangen 02-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE59832022)

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 gemeente-
huis 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.

Een standplaatsvergunning is 
verleend voor:
Twenterand 
• Standplaatsvergunning oliebollen-

verkoop, Jumbo supermarkten 
2022. Vriezenveen (11 en 12 
februari/21 en 22 oktober 2022), 
Vroomshoop (11 en 12 maart/25 en 
26 november 2022) en Wester-
haar-Vriezenveensewijk (25 en 26 
februari/28 en 29 oktober/2 en 3 
december 2022) (verzonden 
07-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE601182021)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vroomshoop
• Frederik Hendrikstraat 6 

Verbreden van een uitweg  
( verzonden 07-02-2022,  
zaaknummer 1700ESUITE7962022)

 
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
Vriezenveen
• Zonnekracht 35  

starten van een autobedrijf met 
showroom en reparatiewerkzaam-
heden (ontvangen op 17-09-2020, 
zaaknummer  
1700ESUITE614642020)

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. 

LEEGSTANDWET

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
• Veenstraat 30   

tijdelijke verhuur van woonruimte  
in een voor sloop bestemde woning 
(verzonden: 10-2-2022)

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


