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Bezoek ons historisch archief
De gemeente Twenterand beheert de eigen historische archieven en 
die van de voormalige gemeenten Den Ham en Vriezenveen. Deze 
archieven zijn veelal openbaar en voor iedereen in te zien. Daarmee is 
het mogelijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld besluiten die de 
gemeente in het verleden genomen heeft, naar hoe beleid tot stand 
gekomen is en naar bijzondere gebeurtenissen. Maar ook het doen van 
stamboomonderzoek is een mogelijkheid.

Hoewel we tegenwoordig veel digitaal werken, zijn de oude archieven 
voorlopig nog papieren archieven. Ze bevinden zich in de archiefbewaar-
plaats van het gemeentehuis in Vriezenveen. U kunt een verzoek doen om 
deze archieven in te zien, als u daarbij aangeeft waar uw onderzoek naar 
wilt doen of welk deel van het archief uw interesse heeft. Wij zullen dan de 
nodige dossiers uit de archiefbewaarplaats halen en voor u klaarleggen. 
Bij een bezoek aan het gemeentehuis kunt u dan op uw gemak de archief-
stukken bekijken en bestuderen. Wij helpen u daarbij graag op weg.

Kosten
Het opzoeken van de juiste informatie in het archief kost enige tijd. 
Wij brengen daarvoor kosten (leges) in rekening. Dat doen we ook voor 
eventuele kopieën die u wilt laten maken. In veel gevallen mag u overigens 
ook zelf foto’s maken van archiefstukken.
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Ondergrondse afvalcontainers

Mooi Twenterand

Ondergrondse 
afvalcontainers  
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in je wijk of buurt?  
Dat kan ook digitaal. Alles over 
vergunningen, plannen en voorschriften. 
Snel en eenvoudig, op elk moment van  
de dag slechts één klik verwijderd 
van de meest recente berichten.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Abonneer je op de e-mailservice

Woensdag: 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

Mooi Twenterand - Prachtig Engbertsdijksvenen - Gina Olthof

Op dinsdag 24 januari staan de eerstvolgende raadsdebatten van  
de gemeenteraad gepland. Die vinden plaats in het gemeentehuis  
in Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 
24 januari niet vóór 23.00 uur zijn afgerond, worden behandeld op  
25 januari 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 belanghebbende bent 
bij een agendapunt en wilt inspreken, dan bent u daarvoor van harte 

welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via  
griffie@twenterand.nl. Dat kan tot uiterlijk 24 januari 12.00 uur.

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. Ook kunt u de raadsdebatten  
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. 

Raadsdebatten 24 januari 2023

Tarieven Regiotaxi Twente 
2023
Met ingang van 1 januari 2023 zijn de tarieven voor de regiotaxi verhoogd. 
Deze worden hierdoor weer gelijk getrokken met die van het openbaar 
vervoer. 

Het opstaptarief (starttarief) wordt € 1.083

De prijs per kilometer (kortste route) wordt € 0,233

Als u gebruik maakt van de regiotaxi worden deze ritbijdragen maandelijks 
bij elkaar opgeteld en achteraf geïnd. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
gemeente Twenterand goed 
bezocht
Het was maandagavond gezellig druk in de knusse theaterzaal van Het 
Punt in Vroomshoop. Ongeveer 160 inwoners en ondernemers wisten 
de weg naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Twenterand 
prima te vinden. Burgemeester Hans Broekhuizen hield er zijn eerste 
fysieke nieuwjaarstoespraak. Vanwege de coronamaatregelen kon dit 
de afgelopen periode niet doorgaan.

Onder het genot van een hapje en een drankje spraken vertegenwoordigers 
uit de lokale politiek, het bedrijfsleven, de sport en de cultuur elkaar. Nadat 
de eerste handen waren geschud en de eerste nieuwjaarswensen over en 
weer waren uitgewisseld, was het de beurt aan burgemeester Hans 
Broekhuizen. Voor het eerst in deze vorm, fysiek voor een flinke groep 
gasten. De burgemeester vertelde het geweldig te vinden dat dit weer kon 
en nam zijn gehoor onder meer mee in een terugblik op het afgelopen jaar.

Het gaat goed met Twenterand
Nadat Broekhuizen ereburger Jennette Jansen uit Westerhaar had verwel-
komd en met dokter Gerald Nillessen uit Westerhaar en streektaalvoorvecht-
ster Thea Kroese uit Vroomshoop ook de dragers van de erepenningen had 
benoemd, stak Broekhuizen van wal. Hij vertelde dat hij vindt dat het goed 
gaat met Twenterand. “Twenterand groeit, zelfbewust en zelfverzekerd. 
Ondernemers hebben lef, vrijwilligers hebben ambitie en de gemeente zet 
door”, aldus de burgemeester.

Communicatie en participatie
Broekhuizen prees de vele vrijwilligers in de gemeente, die onder meer het 
Kabouterbos in Vroomshoop en de hondenspeelplaats in Westerhaar 
verwezenlijkten. Ook wees hij op het geweldige noaberschap in Westerhaar, 
waar de opvang van Oekraïners hartverwarmend was. Ook de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2022 passeerden revue. Broekhuizen wees erop 
dat komend jaar meer dan ooit communicatie en participatie aandacht 
verdienen. “Maar inwoners moet beseffen dat meepraten niet hetzelfde is 
als gelijk krijgen”, aldus Broekhuizen.

Belangen in kaart brengen
Meepraten over windenergie, de woningbouwopgave en allerlei ruimtelijke 
ontwikkelingen, het moet allemaal gebeuren in 2023. “Daarom hebben we 
ook een nieuwe participatiescan ontwikkeld”, schetste de burgemeester. 
“Initiatiefnemers moeten zelf ook aan de slag hun buren te betrekken bij hun 
ideeën. In kaart brengen van de belangen van anderen. Het is niet alleen de 
gemeente die gevraagd wordt te participeren. Ook het individu leeft niet op 
een eilandje en zal moeite moeten doen de buren te betrekken bij nieuwe 
ontwikkelingen.”

Veilige plek
Aan het eind van zijn toespraak sneed Broekhuizen het begrip Bruto Twents 
Geluk aan. “Het Gelukcijfer voor de gemeente Twenterand is 7,4”, vertelde 
hij. Volgens de burgemeester een mooi getal, dat laat zien dat we het hier 
goed hebben. “Maar ook ontheemden verdienen een veilige plek. En voor die 
mensen is er plek in Twenterand”, wees Broekhuizen op de huisvestingsop-
gave voor asielzoekers en vluchtelingen die het komende jaar ook in 
Twenterand gaat spelen.

Ondergrondse 
afvalcontainers  
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice
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BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Inloopmoment ontwerpbestem-
mingsplan Nassaustraat 2 
(De Sleutel) – Vroomshoop
Op donderdag 19 januari is er een 
inloopmoment over het ontwerpbe-
stemmingsplan voor De Sleutel in 
Vroomshoop. Het bestemmingsplan 
voorziet in de realisatie van 9 
levensloopbestendige woningen in 
het oude schoolgebouw en 12 
nieuwe kleine appartementen op de 
plek van de gymzaal van de school. 
Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen 
geïnteresseerden zich door de 
projectontwikkelaar en gemeente 
laten informeren over het bestem-
mingsplan en bijbehorend woning-
bouwplan. Locatie van het 
inloopmoment is MCC De Harmonie, 
Vredesplein 4 te Vroomshoop.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen 
• Mauritshof 87                                        

het vergroten van een woning 
(ontvangen op 05-01-2023,  
zaaknummer TR-Z2023-000040)

Vroomshoop
• Zwolsekanaal 8        

realiseren overkapping/balkon 
(ontvangen op 05-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000036)

• Stobbelaan 61            
plaatsen van een naambord 
(ontvangen op 10-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000080)

• Zwolsekanaal 24-26              
kappen van een zuileik (ontvangen 
op 12-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000085)

• Flierdijk 5 Parkeerplaats De 
Bosrand        
kappen van een eik (ontvangen op 
12-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000086) 

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk 
• Veenstraat 17-19-59           

kappen van 3 eiken (ontvangen op 
05-01-2023,  zaaknummer 
TR-Z2023-000042) 

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 
behandelen. 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.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Grotestraat 2   

vervangen bestaande gevelrecla-
me Jumbo Den Ham (verzonden 
11-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2022-000624)

 
Vriezenveen
• Mauritshof 87  

het vergroten van een woning 
(verzonden 11-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000040)

 
Vroomshoop
• Zwolsekanaal 8  

het realiseren van een overkap-
ping/balkon (verzonden 12-01-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000036)

 
Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen 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. 
Besluiten uitgebreide procedure
Vriezenveen
• Vinckenweg 91  

brandveilig gebruik i.v.m. wijzigen 
schuur voor kinderopvang KOV De 
Hooiberg  (verzonden 9 januari 
2023, zaaknummer 1700ESUI-
TE383912022)

Wilt u beroep indienen?
Een beroep indienen kan door:
• belanghebbenden die al zienswij-

zen hebben ingediend
• belanghebbenden die kunnen 

aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat waren om zienswijzen in 
te dienen

• belanghebbenden die het niet 
eens zijn met eventuele wijzigin-
gen die het college heeft gedaan

Vanaf de dag nadat het stuk ter 
inzage ligt, kunnen belanghebben-
den binnen zes weken beroep 
indienen. Het beroepschrift richt u 
aan de rechtbank Overijssel, 
afdeling bestuursrecht. Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. De stukken 
kunt u inzien totdat de beroepster-
mijn is verstreken.
Voor informatie over de beroepsmo-
gelijkheden kunt u bij de medewer-
kers van Team Omgeving terecht. 

APV

Aanvraag APV-vergunning
Den Ham
• Slingerweg 3                                                   

houden van “Palmpasenoptocht 
Den Ham 2023” op 01-04-2023 
van 15.00-16.00 uur (ontvangen 
06-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000057) 

 
Vriezenveen 
• Centrum Vriezenveen      

houden van “Randrock” op 
18-05-2023 van 13.00-01.00 uur 
(ontvangen 05-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000035)

• De Watergang 1       
tijdelijke standplaats voor verkoop 
oliebollen op alle zaterdagen in 
oktober, november en december 
2023 en op 28, 29 en 30 
december 2023 (ontvangen 
06-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000050)

Vroomshoop
• Burgemeester Koetjestraat 2                  

houden van “Palmpasenoptocht 
Vroomshoop 2023” op 31-03-
2023 van 19.00-20.30 uur 
(ontvangen 06-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000053)

• Fortwijk, houden van “Tukker FM 
2023” op 15-04-2023 van 
18.30-01.00 uur (ontvangen 
09-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000062)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk 14,  houden van “Avond-

4daagsewesterhaar 2023” op 
09-05-2023, 10-05-2023, 
11-05-2023, en 12-05-2023 van 
18.30-21.30 uur (ontvangen 
09-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000070)

Gemeente Twenterand
• Inzamelen van kleding ten 

behoeve van Stichting Salvatori-
aanse Hulpactie in 2024 (ontvan-
gen 05-01-2023, zaaknummer 
TR-Z2023-000034)

• Houden van een collecte ten 
behoeve van Stichting Nationaal 
MS Fonds van 26-06-2023 t/m 
01-07-2023 (ontvangen 10-01-
2023, zaaknummer TR-Z2023-
000078)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Vroomshoop
• Fortwijk           

aanvraag ontheffing art.35 
Alcoholwet “Tukker FM 2023” op 
15-04-2023 van 18.30-01.00 uur 
(ontvangen 09-01-2023, 
zaaknummer TR-Z2023-000065)

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 
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 zienswijzen worden 
overwogen bij de (definitieve) 
beslissing van het college.

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vroomshoop
• De Sluis 41  

verandering van de activiteiten 
(ontvangen op 16-11-2022, 
zaaknummer TR-Z2023-000051)

• Twentelaan  
gebruiken van  een bedrijfsverza-
melgebouw (ontvangen op 
23-11-2022, zaaknummer 
TR-Z2023-000052)

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 
behandelen. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Overleden: 
30-12-2022  AG Hekhuis, 58 jaar, Den Ham

30-12-2022  G Harmsen-Valk, 90 jaar, Den Ham

29-12-2022  G Veneberg, 82 jaar, Vriezenveen

30-12-2022  HA Vorkink-Honcoop, 90 jaar, Vriezenveen

31-12-2022  ER Leerink-Wieske, 83 jaar, Vriezenveen

30-12-2022  J Slotman, 90 jaar, Vroomshoop

05-01-2023  R Meijerink-Ekkel, 59 jaar, Vroomshoop

Burgerlijke stand Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Volg ons op 
social media

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


