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18 t/m 23 april: 
Nationaal Fonds 

Kinderhulp

Raadsleden Jan Kuilder en 
Dini Beulakker koninklijk 
onderscheiden
Dinsdagavond 29 maart vormde de raadzaal van het gemeentehuis het 
podium van een bijzondere zitting van de gemeenteraad. Bijzonder was 
het sowieso al, want voor het eerst in tijden was er weer een raadsverga-
dering met de complete raad fysiek bijeen. Er werd ook nog eens 
afscheid genomen van een flinke groep vertrekkende raadsleden. En het 
werd nóg specialer, omdat Dini Beulakker en Jan Kuilder vanwege hun 
jarenlange verdiensten als raadslid koninklijk werden onderscheiden. 
Allebei als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Kuilder
Vriezenvener Jan Kuilder is al raadslid sinds maart 2010. Burgemeester 
Broekhuizen prees Kuilder vooral vanwege diens expertise op het gebied van 
financiën en sport en zijn verbindende vermogen.

Dini Beulakker
Dini Beulakker zat de afgelopen periode in de gemeenteraad voor Gemeente-
Belangen Twenterand. Ook Dini Beulakker is al sinds maart 2010 raadslid. Over 
haar werk in de raad sprak burgemeester Hans Broekhuizen lovende woorden 
voor onder meer haar betrokkenheid en humor.

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

Reeën in de Engbertsdijksvenen - Bertine Bril

Op 12 en 13 april zijn de raadsdebatten. Deze zijn in het gemeentehuis in 
Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 12 april niet 
voor 23.00 uur afgerond zijn, worden behandeld op 13 april 2022 vanaf 
19.30 uur. 

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 12 april 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/uitzendingvergaderingen. 

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. 

Goede Vrijdag en tweede paasdag gemeentehuis gesloten

Op Goede Vrijdag 15 april is het gemeentehuis gesloten. Ook op tweede 
paasdag maandag 18 april is hetgemeentehuis gesloten. U kunt vanaf dinsdag 
19 april weer bij ons terecht.  

Milieustraat gesloten op Goede Vrijdag

De Milieustraat in Vroomshoop is op Goede Vrijdag 15 april gesloten. Op 
zaterdag 16 april kunt u weer terecht op de Milieustraat.

Wijziging afvalinzameling tweede paasdag

Op tweede paasdag, maandag 18 april, wordt in onze gemeente geen afval 
ingezameld. De containers worden op zaterdag 16 april geleegd. Het kan 
voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij 
vragen u daarom de container op de dag van inzameling voor 7.00 uur aan de 
staat te zetten. 

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum. 
Telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcen-
trum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 
10.00 – 15.00 uur. Op maandag 18 april is het ROVA-Klantcontactcentrum 
gesloten.

Burgerlijke stand 

Geboren:
21-03-2022  Isabel, dv A Bos en GG Ekkel, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden:
17-03-2022  GJW Kamphuis, 87 jaar, Den Ham

18-03-2022  B Toonstra, 77 jaar, Vroomshoop

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

Raadsdebatten 12 en 13 april 2022



twenterand.nl06-04-2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Janmansweg 1  

revitaliseren van een woning 
(ontvangen op 24-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE145982022)

Vriezenveen
• Westeinde 93            

kappen van een eik (ontvangen op 
24-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE145972022)

• De Nachtegaal 8         
bouwen van een schuur (ontvangen 
op 28-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE151102022)

• Buitenlandweg (VZV00K1574 / 
VZV00K1437)   huisvesting 
vluchtelingen Oekraïne (ontvangen 
op 29-03-202, zaaknummer 
1700ESUITE152102022)

Vroomshoop
• De Kievit 15  

bouwen van een erker (ontvangen 
op 24-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE145652022)

• Hammerweg 36  bouwen van een 
tuinhuisje (ontvangen op  
28-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE148822022)

• Linderflier 36              
plaatsen van een 27 mc antenne  
15 meter hoog (ontvangen op 
29-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE148682022)

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 
Den Ham
• Kroezenhoek West fase 2 

bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
(nieuwe uiterste beslistermijn  
10 mei 2022, zaaknummer 
1700ESUITE64132022)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Bossinkkamp 21 plaatsen 

kleine windmolen (verzonden 
30-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE623022021)

Vriezenveen
• Ploeg 3  realiseren van uitbouw 

met dakkapel bovenop garage/
carport (verzonden 29-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE19752022)

• Achter Jonkerlaan 4  bouwen van 2 
keer 9 rijwoningen, bouwen van 
een twee-onder-1-kapwoning 
(verzonden 29-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE18532022)

Verklaring vergunningsvrij 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 143a   

realiseren aanbouw en verbouw 
woning (verzonden  30 -03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE69282022)

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
• Linderweg 8                   

 het houden van auto- motorsporte-
venement “Tovercross” op 
26-05-2022 van 08.00-00.00 uur 
en op 27-05-2022 van 08.00-00.00 
uur (ontvangen 24-03-2022 
zaaknummer  
1700ESUITE143652022)

• Leertendijk                     
het houden van een 25 jarig 
huwelijksfeest op 02-07-2022 van 
20.00-01.00 uur. (ontvangen 
27-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE146372022)

Vriezenveen 
• Westeinde 20  

plaatsen van keten in een openbaar 
gebied tbv verbouw Coop 
supermarkt (ontvangen op 
25-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE144902022)

• Petersburgstraat  
organiseren van een Twenterandrun 
op 20-05-2022 en op 21-05-2022 
(ontvangen op 29-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE149812022)

 
Vroomshoop
• De Seringen 2  

organiseren van een reünie, 100 
jaar Willibrordusschool op 
18-06-2022 (ontvangen op 
30-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE151422022)

• Hammerweg 73         
houden van “Markt Kabouterpad” 

op 29-05-2022 van 12.00-17.00 
uur (ontvangen 29-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE149132022)

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:
Vriezenveen
• Daarlerveenseweg 8a  

Organiseren van een Paasvuur op 
18-04-2022 (verzonden 30-03-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE59752022). 

• Bovenlandweg  
Organiseren van een Paasvuur op 
18-04-2022 (verzonden 30-03-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE110072022).  
 

• Westeinde 6  
Horeca-exploitatievergunning voor 
Grandcafé Het Wapen van 
Vriezenveen V.O.F. (verzonden 
31-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE91762022).

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Evenemententerrein aan de 

Oranjestraat  
Organiseren van het Turffeest op 
13-05-2022 en 14-05-2022 
(verzonden 29-03-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE563172021).

• Flierdijk 5c                    
Organiseren van een rommelmarkt 
door Korfbalvereniging T.O.P. op 
09-07-2022 (verzonden 29-03-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE65662022)

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tent op het evenemententerrein 

aan de Oranjestraat Ontheffing 
artikel 35 voor het evenement 
Turffeest op 13-05-2022 van 20:00 
tot uiterlijk 14-05-2022, 01:00 uur 
en 14-05-2022 van 20:00 tot 
uiterlijk 15-05-2022, 01:00 uur 
(verzonden 29-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE563172021).  

Een Alcoholvergunning van de 
Alcoholwet is verleend voor:
Vriezenveen
• Westeinde 6  

Alcoholvergunning voor Grandcafé 
Het Wapen van Vriezenveen 
(verzonden 31-03-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE91762022)

 
Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
• Engelsstraat 121   

Verbreden van een uitweg  
(verzonden 28-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE77552022)

 

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
• Kanaalweg Noord 65b  

uitbreiden van de inrichting met 
een schrootschaar (ontvangen op 
03-01-2022, zaaknummer 
1700ESUITE150572022)

• Wierdenseweg 41  
realiseren gesloten bodemenergie-
systeem (ontvangen op  
23-03-2022, zaaknummer  
1700ESUITE140982022)

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. 

Bekendmakingen

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


