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Dát verdient een lintje!

Asbestbodemonderzoek in Den Ham

Prachtige zonsopkomst bij Engbertsdijksvenen - Wendy van Oenen

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

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 diegene 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.

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 bestuurssecretari-
aat. Telefoon (0546) 840 840. Zij kunnen in grote lijnen 
aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kunnen zij aan u 
uitleggen hoe u te werk moet gaan. Aanvragen moeten in 
ieder geval voor 1 juni 2023 bij ons binnen zijn. Neem 
daarom op tijd contact op. Zodat u voldoende tijd hebt om de 
aanvraag goed en volledig te invullen.

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

Dát verdient een lintje!
Aanvragen kan nog tot 1 juni 2023

De gemeente Twenterand vindt een schone en veilige 
leefomgeving belangrijk. Daarom heeft Projectbureau 
Bodem Asbest Sanering (BAS) in opdracht van de 
gemeente gekeken in welke wijken er een verhoogde 
kans is op asbest in de bodem. Bijvoorbeeld omdat er 
in het verleden een boerenerf of een bedrijf was. 
Bewoners van deze wijken kunnen gratis een 
bodemonderzoek laten uitvoeren. Om dit onder de 
aandacht te brengen, krijgen zij persoonlijk een brief 
van het projectbureau.

Binnenkort start Projectbureau BAS met bodemonderzoe-
ken in Den Ham. De bewoners van een deel van de Esweg 
en de Molenstraat ontvangen per brief een uitnodiging om 
gratis mee te doen met een onderzoek naar asbest in hun 
tuin. Ze zijn ook uitgenodigd voor een speciale informatie-
avond. De bodemonderzoeken staan gepland in de maand 
juni. Projectbureau BAS is een overheidsprojectbureau en 
werkt voor de provincie Overijssel en zeven Twentse 
gemeenten waaronder de gemeente Twenterand. Kijk voor 
meer informatie op www.bodemasbestsanering.nl. 

Asbestbodemonderzoek in Den Ham

GGD Twente organiseert op dinsdag 
28 maart van 10.00 tot 12.00 uur een 
tijdelijke pop-up vaccinatielocatie aan 
de Kerkstraat 2 (Cultureel Centrum, 
CCK2) in Vriezenveen. De tijdelijke 
locatie is bedoeld voor inwoners uit 
de directe omgeving die een 
basisprik of herhaalprik tegen corona 
willen halen. Er is vrije inloop, dus je 
hoeft geen afspraak te maken. Ook 
kunnen (jongeren 18 t/m 27 jaar) 
gratis een HPV-prik krijgen. 

Corona- of HPV-prik halen in 
Vriezenveen

Gemeentehuis
Op Goede Vrijdag (7 april) is het gemeentehuis gesloten. Dat geldt ook voor tweede 
paasdag (maandag 10 april). U kunt vanaf dinsdag 11 april weer bij ons terecht.

Milieustraat
De Milieustraat in Vroomshoop is op Goede Vrijdag (7 april) gesloten. 
Op zaterdag 8 april kunt u hier weer terecht.

Afvalinzameling
Op tweede paasdag (maandag 10 april) wordt in Twenterand geen afval ingeza-
meld. De containers worden op zaterdag 8 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 straat te zetten. 
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcen-
trum. Telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. 

Openingstijden en 
afval rond Pasen

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en 
andere vaccinatielocaties op 
www.ggdtwente.nl/corona. 
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  BESTEMMINGSPLANNEN

Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 21 maart 2023 het 
bestemmingsplan “Kroezenhoek 16 
Den Ham” heeft vastgesteld. De 
partiële planherziening heeft ten doel 
de bedrijfsbestemming te vergroten. 
Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.201725BPDHPH-vas2. Ten 
opzichte van het ontwerpplan zijn bij 
de vaststelling van het plan 
wijzigingen aangebracht. Het gaat om 
wijzigingen in de verbeelding, regels 
en de toelichting. Ook is een aantal 
bijlagen toegevoegd en/of vervangen. 
Een overzicht van de wijzigingen is te 
vinden in het document “Zienswij-
zennota bestemmingsplan Kroezen-
hoek 16 te Den Ham”.

Terinzagelegging 
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 30 maart 2023. U kunt 
het bestemmingsplan digitaal inzien 
via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 
eveneens digitaal in te zien via www.
twenterand.nl/digitaalinzien. 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, dan kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 
 
Beroepsmogelijkheden 
Van vrijdag 31 maart tot en met 
donderdag 11 mei 2023 kunnen 
belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het bestem-
mingsplan beroep instellen. 
 
Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Vriezenveenseweg 28 - Bouwen 

van een woning (ontvangen op 
22-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000607)

• Westeinde 402 - Kappen van een 
eik en een kastanjeboom (ontvan-
gen op 22-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000608)

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 in het gemeen-
tehuis wilt inzien, dan 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 terinzageleg-
ging. De ingebrachte zienswijzen 
worden overwogen bij de (definitieve) 
beslissing van het college.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Marleseweg 34 - Kappen van drie 

zomereiken (verzonden 21-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000275)

• Tikspad 1-3 en Grotestraat 30-32 
- Renovatie daken (verzonden 
22-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000546)

Vriezenveen
• Oude Hoevenweg 73a - Kappen 

van een berk, een fijnspar en drie 
zomereiken (verzonden 21-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000374)

• Flierdijk 5a - Kappen van vier 
zomereiken (verzonden 21-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000379)

• Weitemansweg 44 - Nieuwbouw 
loods voor agrarisch gebruik 
(verzonden 22-03-2023, zaaknum-
mer TR-Z2023-000596)

• Hammerweg 134 - Starten van een 
nanobrouwerij (verzonden 
22-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000200)

Vroomshoop
• De Sluis 16 - Het realiseren van een 

inkoopstation (verzonden 22-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000435)

 APV

Aanvraag APV-vergunning
Vriezenveen
• Westeinde 36 - VZV00 G 1720/

VZV00 G 1721 (tussen Bakkerij de 
Kraai en Hema) - Aanvragen van 
een standplaatsvergunning voor het 
Mobiel Media Lab van de politie 
met als doel de inwoners te 
informeren (ontvangen op 
17-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000572)

• Tilanusplein - Organiseren van de 
Boerenmarkt, ontvangen op 
21-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000601

Aanvraag ontheffing art. 35 Alcoholwet
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 46 - Ontheffing 

art. 35 Alcoholwet voor Koningsdag 
Vriezenveen, (ontvangen op 
20-03-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000583)

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.daarvoor een afspraak 
maken. 

Ontheffing art. 35 Alcoholwet verleend
Vroomshoop
• Voor het perceel Burgemeester 

Koetjestraat 2 - Ontheffing voor het 
schenken van zwakalcoholhouden-
de drank tijdens de Vrijmarkt 
Koningsdag Vroomshoop op 
27-04-2023 van 11.00 tot uiterlijk 
19.00 uur (verzonden 20-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000407).

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

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vriezenveen
• Oosteinde 335 - Realiseren van een 

gesloten bodemenergiesysteem 
(ontvangen op 03-0302023, 
zaaknummer TR-Z2023-000452)

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. 

LEEGSTANDWET

Aanvraag ontvangen
Vriezenveen
• Kooistraat 1 - Aanvraag vergunning 

leegstandwet voor Kooistraat 1 in 
Vriezenveen / Mijande Wonen M.M. 
Quick, ontvangen op 21-03-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000593

Aanvraag verleend
Vriezenveen
• Kooistraat 1 - Aanvraag vergunning 

leegstandwet voor Kooistraat 1 in 
Vriezenveen (verzonden 23-03-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000593)

VERKEERSBESLUIT

Parkeerverbod Bouwmeesterstraat
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand hebben 
besloten over te gaan tot het instellen 
van een parkeerverbod met 
wegsleepregeling aan de Bouwmees-
terstraat in Vriezenveen. Het 
parkeerverbod wordt ingesteld aan 
weerzijden van de weg tussen de 
ontsluiting van de begraafplaats 
Vriezenveen en de Bouwmeester-
straat. De gemeente stelt dit 
parkeerverbod in om te voorkomen 
dat geparkeerde auto’s de in- uitrit 
van de begraafplaats belemmeren 
voor operationele werkzaamheden. 
Ter voorkoming van belemmering van 
werkzaamheden op de begraafplaats 
wordt tevens een wegsleepregeling 
van kracht. De inrichting van het 
wegdeel gebeurt door plaatsing van 
het bord RVV E1 met het onderbord 
304 van het RVV (Reglement 
Verkeerstekens en Verkeersregels) 
van 1990.

Ter inzage
Als u belanghebbende bent, dan kunt 
u het besluit inzien. Het besluit ligt 
tijdens de gebruikelijke kantooruren 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Vriezenveen, aan het Manitobaplein 1.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekend gemaakt 
hiertegen een bezwaarschrift 
indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Het bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend en 
moet tenminste bevatten de naam en 
het adres van de indiener, de 
dagtekening, een aanduiding van het 
besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden (motivering) van 
het bezwaar.

Integrale Beleidsnota Sociaal 
Domein 2023-2026
De afgelopen periode hebben we 
samen met verschillende organisaties 
en andere betrokkenen bij het sociale 
beleid in Twenterand gekeken welke 
onderwerpen we de komende jaren 
willen aanpakken. Dit hebben we 
opgeschreven in de Integrale 
Beleidsnota Sociaal Domein 2023-
2026, ook wel IBN genoemd. Deze 
conceptnota ligt nu ter inzage voor 
inspraak. Dat betekent dat ingezetenen 
en belanghebbenden een zienswijze 
over de conceptnota naar voren 
kunnen brengen. Deze zienswijzen 
helpen ons de IBN te verbeteren.

Het sociaal domein in Twenterand
Met de IBN geeft de gemeente 
Twenterand invulling aan het lokale 
sociale beleid voor de komende vier 
jaren. Het sociaal domein gaat over 
allerlei thema’s, zoals jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning. 
Maar ook participatie, minimabeleid, 
schuldhulpverlening, onderwijs en 
gezondheidsbeleid zijn onderdeel van 
het sociaal domein.

Waar gaat de IBN over? 
De IBN gaat over de inwoners van de 
gemeente Twenterand. Inwoners die 
veelal vitaal, veerkrachtig en 
maatschappelijk betrokken zijn. 
Inwoners die willen meedoen in de 
samenleving! Soms hebben ze 
hiervoor een steuntje in de rug nodig. 
Daarom is er gekozen voor de 
volgende thema’s: 
1. De Zelfredzame Twenterander 
2. De Participerende Twenterander 
3. De Lerende Twenterander 
4. De Gezonde Twenterander
 
Waar kunt u de IBN inzien?
In de periode van vrijdag 31 maart tot 
en met donderdag 27 april 2023 ligt 
de IBN ter inzage. U kunt de IBN in 
deze periode raadplegen op de 
website van de gemeente Twen-
terand (https://www.twenterand.nl/
nieuws) of inzien op het gemeente-
huis in Vriezenveen. Daarnaast kan 
de IBN op verzoek aan u worden 
toegezonden. Hiervoor kunt u een 
e-mail sturen aan info@twenterand.
nl. Ook kunt u via dit mailadres korte 
vragen stellen over de IBN.

Bekendmakingen

 
Collecte

3 t/m 8 april: 
Fonds 

Gehandicapten-
sport

Overleden: 
10-03-2023     AG Reurink, 81 jaar, Vriezenveen

11-03-2023     GH Sluijer-Smoes, 81 jaar, Vriezenveen

10-03-2023   JT Dekker, 78 jaar, Vroomshoop

15-03-2023  G Zomer-Smit, 72 jaar, Vroomshoop

Geboren:
12-03-2023      Mats Ruben, zv JA van der Roest en EW Meijerink, Vriezenveen

Burgerlijke stand 

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Volg ons op 
social media

Openingstijden Milieustraat

 Denk aan uw Milieupas! 

Vanaf woensdag 5 april is de Milieustraat in Vroomshoop weer op de 
woensdagavond open. ’s Ochtends is de Milieustraat dan gesloten. Kortom, 
vanaf 5 april is de Milieustraat op woensdag open van 13.00 tot 20.00 uur. Op 
vrijdag en zaterdag is dat van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Bellen: Tijdens de openingstijden kunt u bellen met de Milieustraat.  

Telefoonnummer: (0546) 840860.

Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost.  

OVERIG
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Hoe kunt u reageren?
We horen graag van u wat u van de 
IBN vindt. In de inspraakperiode 
kunnen ingezetenen en belangheb-
benden mondeling of schriftelijke een 

zienswijze naar voren brengen over 
de IBN. Deze zienswijze kunt u sturen 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 

Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te 
Vriezenveen of via e-mail naar info@
twenterand.nl. Ingezetenen en 
belanghebbenden die mondeling een 

zienswijze naar voren willen brengen, 
kunnen contact opnemen met Inge 
Lenters op telefoonnummer 
(0546) 840 545.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
kijken we of we uw zienswijze 
kunnen meenemen in de IBN. 
Iedereen die een zienswijze naar 

voren heeft gebracht, krijgt een 
schriftelijke reactie van ons.

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


