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Eenmalige energietoeslag van 800 euro
De kosten voor energie zijn de laatste tijd flink gestegen. Niet iedereen kan dat even goed betalen. Voor 
inwoners van Twenterand met een laag inkomen is er nu de energietoeslag. Dat is een eenmalig bedrag van 
800 euro. Om dat bedrag te kunnen krijgen mag het inkomen niet te hoog zijn. De grens ligt bij 120 procent 
van de bijstandsnorm.

Wanneer heb je recht op energietoeslag?
Je hebt recht op de energietoeslag als je in Twenterand woont, zelfstandig woont en niet meer inkomen hebt dan 120 
procent van de bijstandsnorm. Dat is vaak het geval als je een uitkering hebt. Of als je AOW hebt, met geen of een klein 
pensioen. Maar ook wie werkt kan in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij mensen die samenwonen wordt het 
inkomen van beide partners bij elkaar opgeteld. Wat inwonende kinderen verdienen telt niet mee en ook niet of je 
vermogen hebt. Als je bij iemand anders inwoont krijg je geen toeslag. Per huishouden is maximaal één energietoeslag 
mogelijk.

Wat moet je doen?
Inwoners die zelfstandig wonen met een bijstandsuitkering, krijgen de energietoeslag voor eind april vanzelf op hun 
bankrekening. Dit geldt ook voor inwoners die zelfstandig wonen en bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van 
bewind. Andere inwoners met een laag inkomen moeten de toeslag zelf aanvragen. Dat kan vanaf 1 mei 2022 
(niet eerder) via het aanvraagformulier op www.twenterand.nl. Een aanvraagformulier is vanaf dan ook verkrijgbaar bij 
de balie in het gemeentehuis of de zorginformatiepunten (ZIP’s).

Meer informatie
Op www.twenterand.nl staat een overzicht. Daarin is te zien hoeveel 120 procent van de bijstandsnorm is. 
Het gaat om netto bedragen zonder vakantiegeld. Voor meer informatie kun je terecht bij het team Werk en Inkomen 
van de gemeente Twenterand. Op werkdagen kun je bellen naar (0546) 840 840 tussen 9.00 en 12.00 uur of mailen 
naar inkomen@twenterand.nl.
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Kinderhulp

Hij stopte op 1 juli 2020 na maar liefst 38 jaar huisarts 
te zijn geweest in Westerhaar-Vriezenveensewijk. 
Gerald Nillessen (67) was ook niet zo maar een 
huisarts, maar een dorpsdokter die veel impact heeft 
gehad op de Westerhaarse samenleving. Vanwege zijn 
enorme inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming 
van Kulturhus De Klaampe werd Nillessen in 2007 al 
koninklijk onderscheiden. Vrijdagmiddag 8 april kreeg 
de voormalige huisarts uit handen van burgemeester 
Hans Broekhuizen de allereerste erepenning van de 
gemeente Twenterand.

Gerald Nillessen en zijn gezin kwamen in 1982 naar 
Westerhaar. Ze zouden aanvankelijk een jaartje blijven, 
maar het beviel dusdanig goed dat besloten werd er een 
eigen huisartsenpraktijk op te zetten. De gemoedelijke 
sfeer in het dorp en de directe volksaard van zijn inwoners 
spraken Nillessen meteen aan. Met zijn persoonlijke 
aandacht voor elke patiënt, zijn niet aflatende werklust, 
zijn goede gevoel voor humor en zijn uitstekende 
contactuele eigenschappen werd Gerald Nillessen in de 
loop der jaren een bijzonder gewaardeerde dorpsdokter.

Als dokter
Gerald en zijn vrouw Emelie sloten Westerhaar in hun hart 
en omgekeerd gebeurde hetzelfde. Er kwam een eigen 
tijdelijke praktijk aan de Sibculoseweg en het gezin ging 
wonen aan de Bremstraat. Niet zelden gebeurde het dat 
patiënten buiten het spreekuur om bij het woonadres om 
medische hulp vroegen. Een slaapkamer van het 
woonhuis was zelfs omgebouwd tot praktijkruimte. Met tal 

van klachten, soms bebloed met een theedoek om de arm 
of soms met “pien in de boek”. Later werd er een praktijk 
geopend aan de Leijdijk in Westerhaar. Hij zette in 
Westerhaar ruim 400 kinderen op de wereld.

De Klaampe
Naast het harde werken en het drukke bestaan was de 
sport een uitlaatklep voor dr. Nillessen, met name roeien, 
hardlopen en voetbal. Nillessen was jarenlang de clubarts 
van de Westerhaarse voetbalclub Voorwaarts, waarvan hij 
nog steeds fanatiek supporter is. Liefst zestien jaar lang 
had Gerald NiIllessen zitting in de Raad van 11 bij 
carnavalsvereniging De Smoezen. De realisatie van een 
nieuw medisch centrum in Westerhaar is voor een groot 
deel te danken aan het vele werk dat dr. Nillessen hierin 
heeft gestoken. In mei 2007 kon de vlag in top en ging 
Kulturhus De Klaampe, inclusief medisch centrum, 
officieel open.

Erepenning
Dr. Gerald Nillessen heeft op de Westerhaarse bevolking 
een diepe indruk achtergelaten. Het is dan ook niet 
vreemd dat de gemeenteraad van Twenterand het college 
opdroeg dr. Nillessen blijvend te eren voor zijn verdiensten 
voor de inwoners van de gemeente Twenterand in het 
algemeen en het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk in 
het bijzonder. Dat heeft ertoe geleid dat burgemeester 
Hans Broekhuizen op vrijdag 8 april, in het bijzijn van 
familie en vrienden, de allereerste erepenning van de 
gemeente Twenterand heeft uitgereikt aan Gerald 
Nillessen.

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

Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar - Gina Olthof

Burgerlijke stand 

Geboren:
30-03-2022  Ella Maren, dv MJW Snippe en LA van Herk, Vriezenveen

Overleden:
26-03-2022  T Kruit-Kruger, 92 jaar, Vriezenveen

31-03-2022  B Wessels, 71 jaar, Vriezenveen

28-03-2022  G Dogger-Davenschot, 90 jaar, Vroomshoop

25-03-2022  J Verra, 60 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
28-03-2022  R Kolleman, 24 jaar, Vroomshoop en D Halfwerk, 22 jaar,   

    Vroomshoop

28-03-2022  K Bloemhof, 37 jaar, Vroomshoop en J Krahwinkel, 44 jaar,  

    Vroomshoop

01-04-2022  I de Groot, 43 jaar, Daarlerveen en JGM Seinen, 43 jaar,   

    Daarlerveen

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.  
Goede Vrijdag gesloten.

Bellen: Tijdens de openingstijden kunt u bellen met de Milieustraat. Telefoonnummer: (0546) 840860. 

Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. 

Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Als eerste Twenterander ooit

Erepenning voor dokter Gerald Nillessen 
uit Westerhaar



twenterand.nl13-04-2022

In het hele land wordt gezocht naar goede opvang voor de Oekraïense 
vluchtelingen die ons land binnenkomen. Ook in Twenterand doen we dat 
op verschillende plekken. Maar tussen al die vluchtelingen zitten ook 
alleenreizende kinderen. Voor die groep hadden we in Twenterand nog 
geen passende oplossing. Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp heeft al 
dertig jaar ervaring met het organiseren van gezondheidsvakanties voor 
kinderen uit Wit-Rusland. Deze organisatie zoekt nu gastgezinnen voor de 
opvang van Oekraïense kinderen.
 
Margien Wessels werkt ook bij de stichting. Ze kent de situatie van de 
kinderen. “Vanwege de vre-selijke oorlog in hun land zijn deze kinderen hier in 
hun eentje”, vertelt Margien. “Vaak omdat hun ouders niet weg konden en zij 
wel. We zoeken gastgezinnen die voor een langere periode een kind veiligheid, 
liefde en zorg willen bieden in de geborgenheid van hun eigen gezin. Alle 

gastgezinnen worden bezocht, krijgen een uitgebreide uitleg, zijn zorgvuldig 
gescreend en worden intensief begeleid tijdens het verblijf van hun gast. 

Burgemeester Hans Broekhuizen staat helemaal achter het initiatief van de 
Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp. “We werken graag samen met deze 
mensen, omdat ze heel goed weten waarover ze het hebben. Er zijn Oekraïense 
kinderen die deze hulp ontzettend nodig hebben en deze stichting kan ze 
helpen. Dat is toch geweldig? De ondersteuning voor gastgezinnen is top 
geregeld en ook alle randvoorwaarden zijn in orde. Als gemeente zaten we al in 
een vroeg stadium met de stichting om tafel en we helpen waar we kunnen. Ik 
hoop dat er genoeg Twenteranders zijn die voor deze kinderen hun hart laten 
spreken”, besluit de burgemeester.

Meer weten? Kijk op www.twenterand.nl. 

Goede Vrijdag en tweede paasdag gemeentehuis gesloten

Op Goede Vrijdag 15 april is het gemeentehuis gesloten. Ook op tweede 
paasdag maandag 18 april is het gemeentehuis 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-Klantcontact-
centrum 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.

Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp:

Gastgezinnen gezocht voor Oekraïense kinderen!

Inloopspreekuur Vroomshoop

Reizen met het openbaar 
vervoer
 
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker dan gedacht. 
Ervaren OV-ambassadeurs geven (aankomende) reizigers advies en tips 
over het reizen met trein of bus. 
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfredzaamheid. 
Ervaren OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 55-plussers graag op weg. 
Vragen over het reizen met bus of trein zoals: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart 
aan? Welk abonnement past het best bij mij?’ worden door hen toegelicht. Elke 
maand vindt dit speciale inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer:     donderdag 21 april 2022 
Hoe laat:     14.00 – 15.30 uur
Waar:   Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Meer informatie
Meer informatie leest u op www.twenterand.nl

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen 
• Veenschapweg/Bovenlandweg, 

weiland op de kruising 
(VZV00H1554/VZV00H1555),       
kappen van een boom (ontvangen 
op 31-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE172902022)

• Westeinde 342  
isoleren van het dak, de vloer en 
het achterhuis en interne wijzigin-
gen (ontvangen op 31-03-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE171702022) 
 
Vroomshoop

• Oranjestraat 15  
uitbreiden van de woning en 
bouwen van een schuur (ontvangen 
op 05-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE180172022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 84  

kappen van lindebomen (ontvangen 
op 30-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE155352022)

 
Kloosterhaar
• Groenedijk 28  

plaatsen van een inrit (ontvangen 
op 30-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE159712022)

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 
Vriezenveen
• Westeinde 89  

bouwen van een schuur (nieuwe 
beslistermijn 19 mei 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE75482022)

• Oude Hoevenweg 87  aanleggen 
grondgebonden zonnepanelen 
(nieuwe beslistermijn 19-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE77152022)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid kavel 11 bouwen 

woning (nieuwe beslistermijn 
18-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE74532022) 

• Hammerweg 75   
Aanleggen waterspraypark op 
Aquapark De Zandstuve (nieuwe 
beslistermijn 05-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE61502022)

• Derde Blokweg 3a   
herbouw van een woning (Nieuwe 
beslistermijn 17-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE30252022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• De Elsgraven 4  

moderniseren woning (nieuwe 
beslistermijn 18-05-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE74892022)

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

Reguliere procedure verleend
Vroomshoop
• Kruizemunt 18  

bouwen woning (verzonden 
01-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE34922022)

• Kortenaerplein 16-18 Kappen van 2 
lindebomen ( verzonden 04-04-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE85842022)

• Derde Blokweg 3a  
Herbouwen van een woning 
(verzonden 06-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE30252022)

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
Vriezenveen 
• Tilanusplein          

houden van “Randrock” op 
26-05-2022 van 13.30-01.00 uur 
(ontvangen 31-03-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE163632022)

• Schout Doddestraat 13 
organiseren van de Grenslandshow 
op 3 november 2022 t/m 5 
november 2022 (ontvangen op 4 
april 2022, zaaknummer  
1700ESUITE172342022)

 
Vroomshoop
• Julianaplein           

houden van “Koopzondag met 9 
foodtrucks” op 29-05-2022 van 
12.00-17.00 uur (ontvangen 
31-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE162482022) ‘

• Kortenaerplein        
houden van “Sonrise Vroomshoop” 
van 18-07-2022 tm 22-07-2022 
van 12.00-21.00 uur (ontvangen 
01-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE173282022)

 
 
 

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties           

kledinginzameling 2023, Stichting 
Sociaal /Medische Hulpverlening 
aan Oost-Europa (ontvangen 
30-03-2022, zaaknummer 
1700ESUITE151802022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Vriezenveen
• Tilanusplein                

ontheffing art. 35 Drank- en 
horecawet “Randrock” op 
26-05-2022 van 13.30-01.00 uur 
(ontvangen 31-03-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE163872022)

Aanvraag kansspelvergunning
• Begherstraat 12                

 houden van een loterij t.b.v. CSV 
Vriezenveen op 02-07-2022 van 
17.00-18.00 uur, verkoop loten 
11-06-22 tm 25-06-22 (ontvangen 
04-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE173542022)

Melding uitweg
Vriezenveen
• Hoogland 21         

wijzigen van een oprit (ontvangen 
05-04-2022 zaaknummer 
1700ESUITE178102022) 

 
 
 

Aanvraag brandvergunning
Vriezenveen
• Geesterenseweg 39               

aanvraag stookontheffing 
verbranden snoei- en tuinafval 
(ontvangen 04-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE173992022)

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.

Bekendmakingen
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Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Den Ham
• Brink 4, Grotestraat en de Brink  

Organiseren van Codename Zipper 
op 23-04-2022, 26-04-2022, 
27-04-2022, 28-04-2022, 
29-04-2022, 30-04-2022, 
06-05-2022, 07-05-2022  
en 09-05-2022  
( verzonden 05-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE79602022).

 
Vriezenveen
• Westeinde 20b  

Horeca-exploitatievergunning is 
verleend voor Grillroom Gabor 
(verzonden 12-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE59832022).

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Evenemententerrein aan de 

Oranjestraat  
Organiseren van Koningsdag 
Westerhaar 2022 op 27-04-2022 
(verzonden 05-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE69972022).

• Gedeelte Veenstraat    
Organiseren van een jaarmarkt op 
06-06-2022 ( verzonden 05-04-
2022, zaaknummer 1700ESUI-
TE70602022)

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor:
Den Ham
• Op de Brink  

Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens 
het evenement Codename Zipper 
op de volgende data en tijden:

• 28-04-2022 van 18:00 tot 23:00 
uur 

• 29-04-2022 van 18:00 tot 23:00 
uur 

• 30-04-2022 van 13:00 tot 23:00 
uur 

• 06-05-2022 van 18:00 tot 23:00 
uur 

• 07-05-2022 van 13:00 tot 23:00 
uur 

• 09-05-2022 van 12:00 tot 16:00 
uur 

(verzonden 06-04-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE130342022)
  
Een Alcoholvergunning is verleend 
voor: Vriezenveen
• Westeinde 20b  

Alcoholvergunning is verleend voor 
Grillroom Gabor (verzonden 
12-04-2022, zaaknummer 
1700ESUITE59832022). 

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
Vroomshoop
• Linderveld 5  

melden van een al ingevoerde 
uitbreiding (ontvangen op 
10-02-2022, zaaknummer 
1700ESUITE165172022)

• Tonnendijk 1  
uitbreiding van het magazijn 
(ontvangen op 22-03-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE176582022)

Wilt u de stukken inzien?
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. 

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


