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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.
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Collecte

4 t/m 16 april:
 Hartstichting

Samenzijn en meer bewegen en gezonder eten voor senioren

De Actieve Ontmoeting 
In april start een nieuwe activiteit voor senioren (75+) die méér willen 
bewegen, gezonder willen eten en het gezellig vinden om dit samen te 

doen. Het gaat in totaal om 8 ochtendbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen senioren antwoorden op vragen als: wat is 
goede voeding, waar moet ik op letten? Wat zijn passende oefeningen om mijn 
conditie te behouden of te verbeteren? 

Gezellig en informatief
Wat kunt u verwachten? Deze ochtenden starten met een gezellig samenzijn 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna geeft de diëtiste u 
adviezen over gezonde voeding en bereidt u onder haar begeleiding uw eigen 
lunch. Vervolgens krijgt u van een specialist adviezen over bewegen. Hierbij 
wordt uiteraard rekening gehouden met wat u wel en niet kunt. Tenslotte gaat 
u samen gezellig eten. 

  

Vervoer   
Vanuit Vriezenveen, Westerhaar en Den Ham neemt u buslijn 81. U stapt uit bij 
halte Beatrixlaan. Vandaar loopt in een paar minuten naar het Punt.
Vanuit station Vriezenveen met de trein (Blauwnet) richting  Hardenberg. 
Vandaar loopt u in een paar minuten naar het Punt. 
Voor vervoer van deur tot deur kunt u ook gebruik maken van de Vrijwillige 
hulpdienst Vriezenveen (0546-562587/563423) of vervoersservice AutoMaatje 
(06- 83878151)

De Actieve Ontmoeting is een activiteit die door de gemeente Twenterand 
bekostigd wordt vanuit het actieprogramma ‘’Samen tegen Eenzaamheid’

Data:    Maandag 25 april, 2, 9, 16, 23 en 30 mei, 13 en 20  
   juni 2022. Deze ochtenden horen bij elkaar, u meldt  
   zich dus aan voor 8 bijeenkomsten 

Tijd:    Van 10.00 – 13.30 uur

Locatie:    Activiteitencentrum “Het Punt’’ Burg.  
   Koetjesstraat 2, Vroomshoop

Kosten:    5 euro per ochtend 
   (inclusief maaltijd + consumpties)

Aantal deelnemers:  Max 12

Aanmelden:  ZorgSaam Twenterand 0546- 481456 Of stuur een  
   mail naar contact@zorgsaamtwenterand.nl onder
   vermelding van ‘Aanmelding Actieve Ontmoeting’ +  
   uw naam en telefoonnummer

Dát verdient een lintje!
Aanvragen kan nog tot 1 juni 2022

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond
Maar deze personen mogen best eens in het zonnetje worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon 
publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een 
Koninklijke onderscheiding of “lintje”. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

Hoe draagt u iemand voor? 
Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met 
Marianne Spenkelink of Marjan van der Meer van het bestuurssecretariaat van de gemeente Twenterand. 
Telefoon 0546 – 840 840. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kunnen zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Aanvragen moeten
in ieder geval voor 1 juni 2022 bij de gemeente binnen zijn. Neem daarom op tijd contact op, zodat u voldoende 
tijd heeft om de aanvraag goed en volledig te kunnen invullen. 

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen
U kunt voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen terecht op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.

Openingstijden Milieustraat 
weer als vanouds
De Milieustraat van de gemeente Twenterand aan de Aziëlaan in Vroomshoop 
is vanaf 1 april weer tijdens de oorspronkelijke openingstijden geopend. 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was dit tijdelijk anders. Tot 1 
april is de milieustraat op woensdag nog in de ochtend geopend van 10.00 tot 
12.00 uur en in de middag van 13.00 tot 16.00 uur.

De openingstijden zijn vanaf 1 april:
• Woensdag van 13:00 tot en met 20.00 uur
• Vrijdag en zaterdag van 9.00 tot - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur

Vergeet uw milieupas niet!

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

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

Mooi Twenterand

Een mooie adder gespot in de Engbertsdijksvenen - Ina Jager
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Controle veiligheid bomen  
 
Alle bomen in onze gemeente moeten regelmatig worden gecontroleerd 
op veiligheid. Dit keer zijn de bomen in Den Ham aan de beurt. Een 
deskundig bedrijf voert de controle uit. Terra Nostra doet dat voor ons.  
 
Wanneer zijn de controles? 
Alle bomen in Den Ham die van de gemeente zijn, worden gecontroleerd. 
Dat gebeurt van 21 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022.  

Wat merkt u van de werkzaamheden? 
U kunt medewerkers van Terra Nostra door uw straat zien rijden of lopen. 
Zij inspecteren en fotograferen de bomen. Wij houden daarbij rekening met 
uw privacy. 

Wat gebeurt er met de resultaten van de controle? 
Als uit de controle blijkt dat een boom niet veilig is, geeft Terra Nostra aan 
welke vervolgstappen nodig zijn. Zoals: snoeien, vaker controleren van een 
bepaalde boom of het uitvoeren van een nader onderzoek. De vervolgstappen 
worden uitgevoerd door of namens de gemeente.   

Heeft u nog vragen? 
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Groen van de 
gemeente Twenterand. Dat kan via telefoonnummer (0546) 840 840. Een 
e-mail sturen kan ook: info@twenterand.nl. 

30-03-2022

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen 
• Oosteinde 3  

kappen van drie coniferen 
(ontvangen op 17-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE133512022)

• Zonnekracht tussen nr. 20 en 24, 
kavel 9 (VZV00K1907)  
bouwen van een bedrijfsverzamel-
gebouw met vijf units (ontvangen 
op 21-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE135932022)

Wilt u de stukken inzien?
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 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 
Volgens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, is besloten de 
beslistermijn te verlengen met 
maximaal zes weken. Dat geldt voor 
de volgende aanvragen: 

Vriezenveen
• Schout doddestraat 48  

Realiseren van een opslag en 
overkapping terrein DETO 
(Verstuurd 24-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE53822022)

Vroomshoop
• Citroenkruid kavel 12 Bouwen 

vrijstaande woning (verstuurd: 
17-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE42922022)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Ommerweg 70  

Verbouwen schuren naar recreatie 
(verzonden 23 maart 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE627972021) 

Vriezenveen
• Het Bassin 21c  

vestigen speelgoedbank (verzonden 
18 maart 2022, zaaknummer 
1700ESUITE55922022) 

• Westeinde 29a  
Plaatsen nieuw kozijn en helling-
baan (verzonden 24-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE614732021)

Vroomshoop
• Tweede Blokweg 17  bouwen 

schuur (verzonden 17 maart 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE51472022)

• Amerikalaan ong.   
bouwen bedrijfspand (verzonden 23 
maart 2022, zaaknummer 
1700ESUITE19362022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nieuweweg 8         

Kappen van 2 berken ( verzonden 
22-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE89762022)

• Vroomshoopseweg 31       
Kappen van 1 es ( verzonden 
23-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE99132022)

Buiten behandeling
Vriezenveen
• Prinsenweg 16  

plaatsen van 9 units voor het 
gebruik als binnenverblijven voor 

honden die dienen voor de fokkerij 
(verzonden 23-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE406572021)

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
• Rohorst 1a  

vieren van het Jubileum Voetbalver-
eniging Den Ham 75 jaar op 
17-06-2022 van 18:00 tot 23:59, 
18-06-2022 van 09:00 tot 23:59 en 
op 25-06-2022 van 20:00 tot 01:00 
(ontvangen op18-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE132682022)

 
Vriezenveen 
• Kreuzendijk 1  

houden van een paasvuur 
(ontvangen op 17-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE131732022)

• Schout Doddestraat 50 
organiseren van Special Olympics 
Nationale Spelen op 11-06-2022 
en 12-06-2022 (ontvangen op 
18-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE132562022)

• Sportlaan                
houden van een ANWB Streetwise 
op 01-04-2022 van 08.30 tm 11.45 
uur. (ontvangen 21-03-2022, 

zaaknummer  
1700ESUITE135782022)

• Manitobaplein          
houden van een Muziek Evenement 
op 30-04-2022 van 20.00-01.00 
uur (ontvangen 22-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE13761202)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Kervelplein 45  

standplaats voor de verkoop van 
oliebollen (ontvangen op 17-03-
2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE130752022)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties 
• organiseren van een collecte voor 

het Diabetes Fonds op 31-10-2022 
t/m 05-11-2022 (ontvangen op 
23-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE141552022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Brink 4 pastorietuin, op en rond de 

Brink en Grotestraat  aanvraag 
ontheffing art.35 Drank-en 
horecawet,  Theater Codename 
Zipper, op  28-4-22 19.00-00.00 
uur+29-4-22 19.00-00.00 
uur.+30-4-22 15.00-00.00 
uur.+06-5-22 19.00-00.00 
uur.+7-5-22 15.00-00.00uur. 
(ontvangen 15-03-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE130342022)

• Grasveld achter Ommerweg 27        
aanvraag ontheffing art. 35 
Drank- en horecawet, Oranjefees-
ten, 27-04-2022 van 09.00-23.00 
u. 28-04-2022 van 12.00-18.00 u. 
30-04-2022 van 18.00-01.00 u. 
(ontvangen 22-03-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE138712022)

 

Vriezenveen
• Manitobaplein          

aanvraag ontheffing art. 35 
drank- en horecawet, Muziek 
Evenement op 30-04-2022 van 
20.00-01.00 uur (ontvangen 
22-03-22, zaaknummer  
1700ESUITE137642022)

Aanvraag kansspelvergunning
Vroomshoop
• Houden van een loterij t.b.v.” LOVA 

Vroomshoop” trekking op 
08-07-2022 09.00 uur bij 
notariskantoor Temmink Hammer-
straat 14 Vroomshoop, verkoop 
loten 30-05-2022 t/m 26-06-2022 
(ontvangen 16-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE132762022)

Wilt u de stukken inzien?
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 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
• Rondom het Oranjeplein en 

Burgemeester Koetjestraat   
Organiseren van het evenement 
Vrijmarkt Koningsdag Vroomshoop 
2022 op 27-04-2022 (verzonden 
21-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE627132021).  

• Hoofdstraat 35 (achter de 
Hervormde Kerk) organiseren 
van een rommelmarkt op 7 mei 
2022  (verzonden 23-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE80412022)

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat 2 

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcohoudende drank tijdens 
het evenement Vrijmarkt Konings-
dag Vroomshoop 2022 op 
27-04-2022 van 10:00 tot uiterlijk 
19:00 uur (verzonden 21-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE122052022). 

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:
13-03-2022  Eden Maas, zv EM Smit en J van de Ruitenbeek, Vroomshoop

Overleden:
11-03-2022  H Bramer-Fokke, 84 jaar, Vriezenveen

16-03-2022 H Drenth-Slots, 88 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

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 tot en met 20.00 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

Foto: Anja Dijkman


