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Raadsvergadering 29 en 30 maart 2022

Volg ons op 
social media

Op dinsdag 29 maart 2022 en woensdag 30 maart 2022 vergadert de 
gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis in Vriezenveen. Van de 
zittende raadsleden wordt op 29 maart afscheid genomen. De nieuw 
gekozen raadsleden worden op 30 maart  geïnstalleerd. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Agenda
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. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via 
www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

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

Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad

Raadsvergadering 29 en 30 maart 2022
Tegemoetkoming  
energielasten
 
Veel inwoners willen meer weten over de eenmalige tegemoetkoming 
energielasten. We noemen dat ook wel de energietoeslag. De gemeente 
krijgt daar veel telefoontjes en mailtjes over. Sommige inwoners krijgen 
een uitkering van de gemeente. Anderen maken gebruik van de minima-
regeling. Deze groep inwoners krijgen dat bedrag vanzelf van de gemeen-
te op hun bankrekening.

Andere inwoners met een laag inkomen moeten de energietoeslag zelf 
aanvragen. Op dit moment werkt de gemeente aan het mogelijk maken van die 
aanvragen, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat precies is. Zodra daar 
meer over bekend is, laat de gemeente dat weten via de gemeentelijke pagina 
in de krant, de gemeentelijke website www.twenterand.nl en de verschillende 
social media.

Op 21 maart 2022 gaat het weer van start: het 
NK Tegelwippen! Ook de gemeente Twenterand 
doet hieraan mee. Het NK Tegelwippen is een 
landelijke wedstrijd waarbij het erom gaat 
zoveel mogelijk tegels te verruilen voor groen, 
zoals bloemen, planten en bomen. Wethouder 
Roel Koster hierover: “Het NK Tegelwippen past 
bij de plannen van de gemeente om Twenterand 
klimaatbestendig te maken. Dat is belangrijk 
met name door de veranderingen van het 
klimaat, zoals de toename van neerslag en de 
effecten van de verwachte stijging van 
temperatuur.” 

Tijdens het NK Tegelwippen worden in heel 
Nederland zoveel mogelijk tuinen en openbare 
ruimtes groen(er) om zo wateroverlast te voorko-
men, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast 
te houden bij droogte en de leefruimte voor planten 
en dieren te vergroten. Bovendien is een groene 
leefomgeving goed voor het welzijn. Het NK 
Tegelwippen duurt nog tot 31 oktober 2022. 

Extra spannend!
Veel gemeenten in Nederland strijden mee om 
de titel Nederlands Kampioen Tegelwippen. De 
gemeente met de meeste gewipte tegels per 
duizend inwoners (TPI) heeft gewonnen en wint de 
gouden tegel. In Twente is het NK Tegelwippen 
extra spannend, want de deelnemende Twentse 
gemeenten strijden tegen elkaar in een aparte 
poule. Welke gemeente wipt de meeste tegels?

Doe ook mee!
Meedoen aan het NK Tegelwippen is makkelijk en 
helemaal gratis. Het gaat erom in de periode tussen 
31 maart en 31 oktober zoveel mogelijk tegels te 
vervangen door groen. De tegels mogen gratis bij 
het afvalbrengpunt afgeleverd worden. Hiervoor 
kunt u een voucher printen via onze website 
www.twenterand.nl/klimaat

Meer weten over het NK Tegelwippen?
Alle spelregels leest u op: nk-tegelwippen.nl

Luister of kijk jij naar Delta FM/TV?

Laat weten wat jij van de 
lokale omroep vindt!
Delta FM/TV verzorgt uitzendingen (radio, tv en internet) op het gebied 
van muziek, informatie en entertainment. Maar de lokale omroep zendt 
ook raadsvergaderingen uit en kan eventueel ook als calamiteitenzender 
worden ingezet. De gemeente is op zoek naar wat inwoners vin-den van 
de lokale omroep en ook naar hoe belangrijk ze het vinden. Van maandag 
21 maart tot maandag 4 april houdt de gemeente daarom een digitale 
inwonerpeiling. Op twente-rand.ikpraatmee.nl kunnen inwoners hun 
mening geven over dit onderwerp.

Ga voor groen en help mee!

NK Tegelwippen? Twenterand doet ook mee!

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.   

Het mannetje van de blauwe heikikker in Engbertsdijksvenen - 
Ineke de Leeuw

Mooi Twenterand

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

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

 

Collecte

21 t/m 26 maart: 
ReumaNederland
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BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Verzetstraat 
76”

Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 24 maart 2022 zes  
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 
“Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Verzetstraat 
76”.

De planherziening heeft ten doel om 
de bouw van maximaal tien 
vrijstaande woningen mogelijk te 
maken. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.202037BPVZPH.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
digitaal inzien via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerpplan is eveneens digitaal 
in te zien via www.twenterand.nl/
digitaalinzien. Het plan is vanaf 
donderdag 24 maart 2022 in te zien. 
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 behande-
len. Als u de stukken in het gemeen-
tehuis wilt inzien, kunt u daarvoor 
een afspraak maken. 

Tijdens de bovengenoemde termijn 
kan een ieder mondeling of 
schriftelijk een zienswijze naar voren 
brengen. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan de 
gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB 
te VRIEZENVEEN en dienen voor het 
einde van de termijn te worden 
ingediend, dan wel ter post te zijn 
bezorgd. Mondelinge zienswijzen 
kunt u binnen de genoemde periode 
indienen, nadat u daarvoor een 
afspraak heeft gemaakt met één van 
de medewerkers van de afdeling 
beleid via het algemene telefoon-
nummer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Leertendijk 1b  

uitbreiden van een woning 
(ontvangen op 16-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE129012022)

Vriezenveen
• Oosteinde 171  

plaatsen van een kapschuur 
(ontvangen op 10-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE122712022)

• Kanaalweg Noord 60  
bouwen van een bedrijfspand 
(ontvangen op 11-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE123272022)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid kavel 6 

(HAM00K1210)  
bouwen van een nieuwbouwwo-
ning, (ontvangen op 14-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE125832022)

Wilt u de stukken inzien?
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. 

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.

Reguliere procedure verleend
Vroomshoop
• Kolenmieten 19a  

Uitbreiden van een woonhuis met 
het verlengen van de kap 
(Verzonden 10-03-2022, 
Zaaknummer:  
1700ESUITE609772021)

 
 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 65a Vervangen 

van een bestaand hellend dak 
(Verzonden 10-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE616872021)

 
Bruinehaar
• Striepeweg 6   

Vervangen van het bestaande 
gebouwtje voor een schuilplaats 
(Verzonden 14-03-2022, 
zaaknummer:  
1700ESUITE43392022)

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
• Achter Ommerweg 27                             

Muziekevenement / Tentfeest op 
27-04-22 09.00 tm 20.00 uur/ 
28-04-22 14.00 tm 17.00 uur / 
29-04-22 19.00 tm 22.00 / 
30-04-22 21.00 tm 01.00 uur. 
(ontvangen 09-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE116952022)

 
Vriezenveen 
• Parkeerplaats voor Koningsweg 24          

“Circus in de Zorg” op 26-09-
2022 van 11.00-16.30 uur. 
(ontvangen 10-03-22022, 
zaaknummer  
1700ESUITE118982022)

 
 

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties  

organiseren van een collecte ten 
behoeve van de Maag Lever Darm 
stichting, van 20-06-2022 t/m 
25-06-2022 (ontvangen op 
15-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE125382022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat 2          

Ontheffing art. 35 Drank - en 
horecawet,  Koningsdag 27-04-
2022 van 09.00-23.00 uur. 
(ontvangen 11-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE122052022)

Aanvraag kansspelvergunning
Den Ham
• Rohorst 1a             

houden van een loterij bij clubhuis 
VV Den Ham Rohorst 1a Den Ham 
op 23-05-2022 van 20.00-20.45 
uur, trekking door Noaber 
Notarissen Den Ham. Verkoop 
loten 23-04 t/m 23-05-2022. 
(ontvangen 09-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE115312022)

 
Aanvraag brandvergunning
Den Ham
• Hammerflier 1a        

aanvraag stookontheffing i.v.m. 
verbranden van snoei- en tuinafval 
(ontvangen 09-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE116852022)

• Nienenhoek 15         
aanvraag stookontheffing 
verbranden afval landschapson-
derhoud / natuurbeheer op 
26-03-2022. (ontvangen 
14-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE125392022)

 
Wilt u de stukken inzien?
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. 

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 APV-vergunning is verleend 
voor:
Vroomshoop
• Linderflier (t.h.v. de Lidl) 

organiseren van een plantjesmark 
in de periode van 06-04-2022 t/m 
09-04-2022 (verzonden 15-03-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE82382022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Evenemententerrein aan de 

Oranjestraat 
Organiseren van het evenement 
Twenterand steunt ALS op 
22-04-2022 van 19:00 tot uiterlijk 
00:00 uur (verzonden 15-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE552792021).

• Beeklaan 1  
Organiseren van een Ladies Night 
op 22-04-2022 van 19:00 tot 
uiterlijk 22:30 uur (verzonden 
16-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE68492022). 

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Evenemententerrein aan de 

Oranjestraat  
Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank 
tijdens het evenement Twenterand 
steunt ALS op 22-04-2022 van 
19:00 tot 00:00 uur (verzonden 
15-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE111422022). 

Een kansspelvergunning is 
verleend voor:
Vriezenveen
• Terrein Leemansmolen ( Hammer-

weg 34)  Organiseren van een 
verloting op 14-05-2022,tijdens de 
voorjaarsmarkt ( verzonden 15-03-
2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE81212022)

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. 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren:
08-03-2022  Else, dv MCM ten Hove en GH Voerknecht, Vriezenveen

Overleden:
03-03-2022  GJ Laarman, 75 jaar, Den Ham

03-03-2022  N Visscher-Smoes, 60 jaar, Vriezenveen

05-03-2022  C Japink-Vruggink, 97 jaar, Vriezenveen

06-03-2022  HA Brooshooft, 96 jaar, Vriezenveen

11-03-2022  J Beuving, 73 jaar, Vriezenveen

07-03-2022 JS Vos-de Vries, 91 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

08-03-2022  WJ Veneman, 61 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
12-03-2022  NA van der Vlist, 61 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en      

    J van der Vlist, 54 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

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


