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De komende jaren krijgt Twenterand meer geld dan was verwacht van het 
Rijk. Goed nieuws, zou je zeggen. Toch is dit geen aanleiding voor al te 
veel blijdschap, benadrukt wethouder Roel Koster. “Dit geeft ons alleen de 
mogelijkheid het dak te repareren nu het droog is”, legt hij uit. “Bezuini-
gingen die al gepland waren gaan dus gewoon door. Ook nu onze 
financiële situatie er de komende jaren rooskleuriger uitziet dan we eerst 
dachten.” De boodschap van het college is duidelijk en wethouder Koster 
geeft graag uitleg.

Een belangrijk deel van de inkomsten van gemeenten komt van het Rijk. Met 

dat geld doen gemeenten dingen voor de samenleving. Wat ze krijgen hangt af 

van wat de Rijksoverheid kan missen. Moet het Rijk bezuinigen? Dan krijgen 

gemeenten minder. En het werkt ook andersom. Omdat het Rijk meer te 

besteden heeft, krijgt ook Twenterand de komende jaren flink meer. Dat 

betekent niet dat Twenterand structureel ook meer kan uitgeven. Want een 

groot deel van de inkomsten is eenmalig. Het kan dus ook weer minder worden 

als het Rijk toch weer moet bezuinigen.

Onzeker
Het blijft dus onzeker of het Rijk het beloofde geld ook écht kan uitgeven. En 

daarom is het belangrijk zoveel mogelijk te sparen. Zo voorkomen we dat 

Twenterand in de financiële problemen komt als de bijdrage uit Den Haag tóch 

tegenvalt. Twenterand heeft daarom een apart spaarpotje ingesteld. Die 

zogeheten behoedzaamheidsreserve is bedoeld voor als we het in de toekomst 

financieel lastiger krijgen als Den Haag minder geld uitgeeft.

Hand op de knip
Deze kabinetsperiode ziet het er positief uit voor Twenterand en voor veel 

andere gemeenten. Maar het lijkt er nu op dat gemeenten in 2026, als dit 

kabinet uitgeregeerd is, weer fors minder geld krijgen. Dat betekent onmiddel-

lijk een negatief saldo, omdat Twenterand dan weer meer uitgeeft dan er 

binnenkomt. “Door nu de hand zoveel mogelijk op de knip te houden en 

geplande bezuinigingen toch door te voeren, proberen we die tekorten in 2026 

zoveel mogelijk binnen de perken te houden”, zegt wethouder Koster.

Thuis is het niet anders
“Thuis doen we dat natuurlijk precies zo”, weet wethouder Koster. “Je hebt 

inkomsten, zoals loon of een uitkering. Daaruit betaal je de vaste lasten, zoals 

de hypotheek, huur, maar ook gas, water en licht. Als er na het betalen van die 

vaste lasten iets overblijft, dan kun je sparen. Bijvoorbeeld om grote uitgaven te 

kunnen doen, maar ook om tegenvallers op te vangen. Want stel dat de 

wasmachine het ineens begeeft? En soms blijft er nog wat over voor leuke 

dingen. Bij de gemeente werkt het ook zo.”

Video met uitleg
Wethouder Koster licht de inhoud van dit nieuws toe 

in een video. Die kunt u bekijken door de QR-code 

hiernaast te scannen met uw mobieltje.
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Burgerlijke stand 

Geboren:
24-06-2022  Babet, dv M Mullink en GG Godeke, Vriezenveen

25-06-2022  Jill, dv M Hofmeijer en JTJ van Tebberen, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

Overleden: 
25-06-2022  F Reinders-Godeke, 82 jaar, Den Ham

24-06-2022  H Drenth, 58 jaar, Vriezenveen

24-06-2022  G Gerrits, 86 jaar, Vroomshoop

25-06-2022  H Gerrits, 60 jaar, Vroomshoop

30-06-2022  R Schiphof, 86 jaar, Vroomshoop

30-06-2022  W Bakker, 57 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
24-06-2022  HG Rolleman, 25 jaar, Rijssen en AT Engberts, 25 jaar,  

    Westerhaar-Vriezenveensewijk

01-07-2022  JD van Vossen, 47 jaar, Sint-Annaland en AH Jager, 39 jaar,  

    Vriezenveen

01-07-2022  NI Manuputty, 34 jaar, Assen en J Maulany, 33 jaar, Assen

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 
openingstijden

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

Akkerhommel op eeen bloeiende braamstruik in Vroomshoop - Heleen Vis

Meer geld uit Den Haag, maar geen reden voor blijdschap

Let op: Wegafsluitingen!
Aadorpweg tussen N36 en rotonde Peppellaan/Westermaatweg
Van 12 juli tot 12 augustus:
De Aadorpweg tussen de N36 en de rotonde met de Peppellaan en 

Westermaatweg is dan afgesloten. Er vindt onderhoud aan de weg plaats en 

de weg wordt breder gemaakt. Hierdoor wordt de weg veiliger. Om de weg te 

kunnen verbreden wordt een aantal bomen gekapt. Een tijd geleden zijn er al 

andere bomen langs de weg gezet om dit verlies op te vangen.

Afslagen en toeritten N36
Van 20 tot en met 29 juli:
De afslagen en toeritten van de N36 zijn afgesloten. U kunt dus niet de N36 

op of af via de Aadorpweg. Op 14 en 15 juli verwachten we op het fietspad 

wat hinder, omdat op dat moment de bomen worden gekapt. Houd daarom 

rekening met een iets langere reistijd.

Tijdens de andere werkzaamheden kunt u het fietspad gewoon zonder hinder 

gebruiken. Voor de werkzaamheden worden omleidingsborden geplaatst. Deze 

omleidingen kunt u binnenkort ook vinden op www.almelo.nl/wegafsluitingen.

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Bekendmakingen  
 OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• De Wemekamp -HAM00 M 

1591- naast nr. 2 nieuwbouw 

woning ( ontvangen op 04-07-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE350482022)

Vriezenveen 
• Koningsweg 24               

gevelaanpassing, toevoeging 2 

raamkozijnen (ontvangen op 

06-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE353922022)

Vroomshoop
• Stobbelaan 12, bouwen van een 

tuinhuisje met luifel (ontvangen op 

30-06-2022,  zaaknummer 

1700ESUITE345672022)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Den Ham
• Meersendijk 8a  

veranderen naar een diervriendelij-

ker huisvestingsysteem: BLK*, 

(ontvangen op 30-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE347662022)

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerpbe-

sluit worden ingediend.

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
• Oosteinde 192   

bouwen van een schuur  

(nieuwe uiterste beslisdatum 

29-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE278842022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• De Kottergoren 11        

plaatsen van een kapconstructie 

boven de bestaande berging(ver-

zonden 04-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE264862022)
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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

• De Mute 29  

plaatsen dakkapel (verzonden 

07-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE289582022)

Vriezenveen
• Dorpsstraat 1a (Kloosterhaar)  

tijdelijk plaatsen keten (verzonden 

04-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE270722022)

• Kanaal Almelo De Haandrik  

voor diverse reeds uitgevoerde 

werkzaamheden aan het Kanaal 

Almelo De Haandrik (verzonden 

06-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE108872022)

• Laan 40-45 156    

het plaatsen van een dakopbouw 

(verzonden 07-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE272162022)

 
Vroomshoop
• Eerste Blokweg 48  

Kappen van 2 fijnsparren  

( verzonden 04-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE315962022)

• Eerste Blokweg tegenover nr. 2     

kappen van een lindeboom 

(verzonden 07-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE320992022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 14  

Kappen van 2 dennen ( verzonden 

04-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE320512022)

• Hoofdweg nabij 166 + busstation 

- VZV00 B 7890 + VZV00 N 782 

-  kappen van 3 moerascypressen 

en 1 lindeboom (verzonden 

04-07-2022 , zaaknummer 

1700ESUITE320612022)

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 

• Wandel3Daagse Zorginstellingen 

Vriezenveen op 13, 14 en 15 

september 2022 (ontvangen  

30-06-2022,  zaaknummer 

1700ESUITE348882022)

 
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties collecteren voor de 

Nederlandse Brandwonden 

Stichting van 09-10-2022 t/m 

15-10-2022 (ontvangen op 

30-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE343872022)

• Speelvergunning Circus Renz 2023 

(ontvangen 01-07-2022,   

zaaknummer  

1700ESUITE349222022)

• Kledinginzameling 2023 t.b.v. 

Stichting ZimCross, in Vroomshoop 

en Vriezenveen (ontvangen 

01-07-2022,  zaaknummer 

1700ESUITE350952022)

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.

APV-vergunning verleend
Den Ham
• De Brink en omgeving 

Organiseren van de Hammer 

Brinkdagen op 20-07-2022, 

03-08-2022, 17-08-2022 en 

27-08-2022 (verzonden  

13-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE267982022).

 
Vriezenveen
• Parkeerplaats Koningsweg 22   

Organiseren van “Circus in de Zorg” 

op 26-09-2022 (verzonden: 

05-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE118982022) 

• Schout Doddestraat 46  

Organiseren van een voetbalwed-

strijd Heracles-OFI Kreta op 

23-07-2022 (verzonden 12-07-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE266022022).

 
Vroomshoop
• Vanaf kruispunt Nassaustraat / 

Koningin Beatrixlaan tot aan de 

Julianastraat.

• Organiseren van de Kerstmarkt 

Vroomshoop 2022 op 09-12-2022 

(verzonden 05-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE627052021). 

• Parkeerplaats De Koele  

Organiseren van de Beach Night 

Vroomshoop op 15-07-2022 

(verzonden 06-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE251402022).

• Oranjeplein / Burgemeester 

Koetjestraat   

Organiseren van de Feestweek 

Vroomshoop van 03-09-2022 tot en 

met 10-09-2022 (verzonden 

11-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE5552022). 

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 10                        

Beach Volleybal MC de Wieke op 

27-08-2022 van 13.00-21.00 uur 

(verzonden 05-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE322752022)

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

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de Hammer Brinkdagen op de 

volgende data en tijden:

• 20-07-2022 van 12:00 tot 

uiterlijk 21-07-2022, 01:00 uur.

• 03-08-2022 van 12:00 tot 

uiterlijk 04-08-2022, 01:00 uur.

• 17-08-2022 van 12:00 tot 

uiterlijk 18-08-2022, 01:00 uur

• 27-08-2022 van 18:00 tot 

uiterlijk 28-08-2022, 01:00 uur

(verzonden 13-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE322572022). 

 
Vriezenveen
• Terrein bij Schout Doddestraat 46 

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de oefenwedstrijd Heracles-OFI 

Kreta op 23-07-2022 van 13:00 tot 

uiterlijk 18:00 uur (verzonden 

12-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE267722022).

 
Vroomshoop
• Parkeerplaats De Koele  

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de Beach Night Vroomshoop op 

15-07-2022 van 15:00 tot uiterlijk 

16-07-2022, 01:00 uur (verzonden 

06-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE328062022). 

• Tent nabij Burgemeester Koetje-

straat 2   

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de Feestweek Vroomshoop op de 

volgende data en tijden:

• 03-09-2022 van 19:30 tot 

uiterlijk 04-09-2022, 01:00 uur

• 04-09-2022 van 13:00 tot 

uiterlijk 21:00 uur.

• 07-09-2022 van 14:00 tot 

uiterlijk 08-09-2022, 00:00 uur

• 08-09-2022 van 13:00 tot 

uiterlijk 09-09-2022, 00:00 uur

• 09-09-2022 van 15:00 tot 

uiterlijk 10-09-2022, 01:00 uur

• 10-09-2022 van 15:00 tot 

uiterlijk 11-09-2022, 01:00 uur

(verzonden 11-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE248442022).

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 10              

ontheffing art. 35 Drank- en 

Horecawet voor Beach Volleybal 

Toernooi MC de Wieke op 

27-08-2022 van 13.00-21.00 uur 

(verzonden 05-07-2022,   

zaaknummer  

1700ESUITE339832022)

Uitweg geaccepteerd
Den Ham
• ’t Sumpel 40                                  

veranderen van een inrit (verzonden  

06-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE308242022) 

 

Kansspelvergunning verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 8           

houden van een loterij t.b.v. 

Tennisvereniging Westerhaar-Vriez-

enveensewijk op 04-09-2022 van 

17.00-18.00 uur verkoop loten juli 

en augustus 2022 (verzonden 

04-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE340932022)

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
De volgende melding Activiteiten-
besluit milieubeheer is ontvangen:
Vriezenveen
• Oosteinde 324  

opslag van propaan (ontvan-

gen20-5-2022, zaaknummer 

1700ESUITE345172022)

Mobiel breken van puin
Den Ham
• Slenke nabij 12  

breken van puin (ontvangen op 

21-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE330362022)

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. 


