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Werkzaamheden rotonde Vriezendijk Den Ham

Mooi Twenterand

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

Schuurtje verdwijnt in de maïs aan de Veeneindeweg - Gina Olthof.

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

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

3 t/m 8 oktober:  
Dieren-

bescherming

Collecte

Uitsluitend voor particulieren

Twee bouwkavels Het Mozaïek 
in Vriezenveen weer beschik-
baar
Voor de bouwkavels 5 en 6 in het plan Het Mozaïek in Vriezenveen hebben de  

optienemers zich teruggetrokken. Daarmee komen deze twee bouwkavels weer 

beschikbaar, uitsluitend voor particulieren, op maandag 3 oktober vanaf 20.00 uur. 

Dit is op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er wordt geen 

belangstellendenlijst bijgehouden. Hebt u belangstelling voor bouwkavel 5 of 6 met 

de status 'beschikbaar'? Dan kunt daarop een optie nemen. U kunt hiervoor een 

optieverzoek indienen via grondzaken@twenterand.nl. De beschikbaarheid van de 

kavels kan door aanpassingen van moment tot moment verschillen. Na ontvangst 

van uw optieverzoek wordt bekeken of de kavel beschikbaar is. U ontvangt dan een 

bevestiging van de optie.

Inmiddels vorderen de werkzaamheden aan de Vriezendijk in Den Ham 
gestaag. Als laatste fase wordt de rotonde Daarleseweg-Vroomshoopse-
weg-Dorpsstraat-Vriezendijk aangepakt. Deze werkzaamheden beginnen op 
maandag 10 oktober (5 uur ’s ochtends) en zijn naar verwachting op vrijdag 
14 oktober klaar. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Tijdens de werkzaamheden kan er geen verkeer over de rotonde. 
Verkeer wordt omgeleid.

Tijdens de uitvoeringsperiode kunnen belangstellenden contact opnemen met 

uitvoerder Tom Ter Beek van Wegenbouw Lansink. Hij is regelmatig bij de 

werkzaamheden aanwezig en is te bereiken via 06 - 5123 3652. Contact opnemen 

met de gemeente Twenterand kan ook met opzichter Arjan Busscher, via (0546) 

840 840 of a.busscher@twenterand.nl. Op www.twenterand.nl/werken-aan-de-

weg vindt u onder meer tekeningen en informatie over de verschillende fases en 

omleidingen.

BouwApp 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de 

zogeheten BouwApp. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van de 

werkzaamheden. Per fase is aangegeven op welk moment de werkzaamheden 

worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden getroffen. Daarnaast kunt  

u makkelijk contact leggen met het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert: 

Wegenbouw Lansink.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

• Scan de QR-code of ga naar de appstore om de BouwApp gratis te   

 downloaden 

• Zoek in de app naar ‘Reconstructie Vriezendijk’

• Open het project en klik op ‘volgen’

• Selecteer de betreffende doelgroep

Werkzaamheden rotonde Vriezendijk Den Ham
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Wittenbrink 1 

Vergroten woning (ontvangen op 

14-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000068)

• Lindrot -HAM00N1844- naast  nr. 6a 

Nieuwbouw woning (ontvangen op 

14-09-2022 , zaaknummer 

TR-Z2022-000069)

• ‘t Sumpel 50 

Kappen van twee bomen (soort 

onbekend) (ontvangen op  

17-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000083)

Vriezenveen
• Hammerweg 30 

Nieuwbouw woning met bijgebouw 

(ontvangen op 16-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000078)

• Westeinde 158 

Kappen van een eik (ontvangen op 

16-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000080)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• De Entergraven 8 

Bouwen van een overkapping 

(ontvangen op 14-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000070)

Geerdijk
• Schoolstraat 71 

Verrichten werkzaamheden 

funderingsherstel (ontvangen op 

20-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000109)

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, 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.

Verlenging beslistermijn
Vroomshoop
• Nieuwstraat 43 

Bouwen van een kap op de woning 

(uiterlijke besluitdatum 24-10-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE325282022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Westeinde 480 

Realiseren aanbouw woning 

(verzonden 22-09-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE301512022)

• Nabij Weitemansweg 13 

Kappen van één eik ( verzonden 

20-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE396642022)

• Esrand 72 

Bouwen van een dakkapel (verzon-

den 21-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000005)

Vroomshoop
• Nieuwstraat 41 

Verbouwen van een woning 

(verzonden 22-09-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE324262022)

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat 19,Kappen van zeven 

eikenbomen ( verzonden 22-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000013)

• Veenstraat 27 

Kappen van vier eikenbomen ( 

verzonden 22-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000014)

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-vergunningen
Vriezenveen
• Oude Hoevenweg 90a 

Intocht Sinterklaas De Pollen/

Vriezenveen Oost op 19-11-2022 van 

14.00 - 16.00 uur (start Oude 

Hoevenweg 90a - Finish Oosteinde) 

(ontvangen 21-09-2022,  

zaaknummer TR-Z2022-000114)

Gemeente Twenterand
• Houden van een collecte t.b.v. 

Stichting Lichtpunt Twenterand van 

03-07-2023 t/m 08-07-2023 

(ontvangen op 13-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000087)

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 

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.

Verleende APV-vergunningen
Vroomshoop
• Wingerd 34 

Aanleggen van een uitweg  

(verzonden 19-09-2022,  

zaaknummer 1700ESUI-

TE433142022)

 

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
• Sluiskade 14 

Uitbreiding met een gebouw voor 

opslag van bouwmaterialen 

(ontvangen op 09-08-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000077)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstelanden 6 

Verlengen van de bedrijfshal voor 

opslagruimte (ontvangen op 

29-08-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000090)

• Dalweg 41 

Oprichten van een bouwbedrijf 

(ontvangen op 05-07-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000095)

Geerdijk
• Geerdijk 59 

Plaatsen van een propaantank 

(ontvangen op 05-08-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000097)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Den Ham
• Rutershoek 24 

Realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem (ontvangen op 

30-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE431862022)

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. 

Notitie jongerenwerk
Op 20 september 2022 heeft het 

college van Twenterand de ontwerp 

Notitie jongerenwerk Twenterand 2023 

vastgesteld. Hierin zijn onder meer de 

prioriteiten en kaders voor het uitvoeren 

van het jongerenwerk opgenomen. In 

de periode van donderdag 29 

september 2022  tot en met woensdag 

26 oktober 2022 ligt de ontwerp Notitie 

jongerenwerk Twenterand 2023 voor 

inspraak ter inzage. U kunt het ontwerp 

in deze periode raadplegen op de 

website van de gemeente Twenterand 

of inzien op het gemeentehuis in 

Vriezenveen. In deze periode kunnen 

ingezetenen en belanghebbenden bij 

het college schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze over de ontwerpnotitie naar 

voren brengen. Zij die dat mondeling 

willen doen, kunnen telefonisch contact 

opnemen met Joost Kock op 

telefoonnummer (0546) 840 840.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn vindt 

een beoordeling van de reacties plaats. 

Dan zal bepaald worden of de reacties 

aanleiding geven de conceptnotitie op 

onderdelen te wijzigen. Alle ingezete-

nen en belanghebbenden die schriftelijk 

of mondeling hebben gereageerd, 

krijgen bericht nadat nadere besluitvor-

ming over de conceptnotitie plaats 

heeft gevonden.

Subsidieregeling corona en 
onderwijsvertragingen
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op dinsdag 20 

september 2022 de concept Subsidie-

regeling corona en onderwijsvertragin-

gen Twenterand (hierna: conceptsubsi-

dieregeling) vastgesteld. Deze 

conceptsubsidieregeling betreft een 

aanpassing van de huidige Subsidiere-

geling corona en onderwijsvertragingen 

Twenterand, die het college op 5 april 

2022 heeft vastgesteld.

Het subsidieplafond voor 2022 

(€174.913,92) is bijna bereikt. Voor de 

periode vanaf 1 januari 2023 tot 31 juli 

2025 geldt een subsidieplafond van  

€ 159.051,00. De huidige subsidierege-

ling is om die reden voor de subsidie-

periode vanaf 2023 aangepast en 

geactualiseerd. In de periode van 

donderdag 29 september tot en met 

woensdag 26 oktober 2022 ligt de 

conceptsubsidieregeling voor inspraak 

ter inzage. U kunt de conceptsubsidie-

regeling in deze periode raadplegen op 

de website van de gemeente 

Twenterand of inzien op het gemeente-

huis in Vriezenveen. Daarnaast kan de 

conceptsubsidieregeling op verzoek 

aan u worden toegezonden. Hiervoor 

kunt u contact opnemen met mevr. K. 

Postma, te bereiken via (0546) 840 840 

of per e-mail: k.postma@twenterand.nl. 

Ook met uw vragen kunt u bij haar 

terecht.

In de inspraakperiode van 29 

september 2022 tot en met 26 oktober 

2022 kunnen ingezetenen en 

belanghebbenden bij het college 

schriftelijk of mondeling hun zienswijze 

over de conceptsubsidieregeling naar 

voren brengen. Digitaal mag het 

gestuurd worden naar info@

twenterand.nl. Zij die dat mondeling 

willen doen, kunnen telefonisch contact 

opnemen met mevr. K. Postma, te 

bereiken via (0546) 840 840. Wat 

gebeurt er met uw reactie? Na afloop 

van de inspraaktermijn vindt een beoor-

deling van de reacties plaats. Dan zal 

bepaald worden of de reacties 

aanleiding geven de conceptsubsidiere-

geling op onderdelen te wijzigen. Alle 

ingezetenen en belanghebbenden die 

schriftelijk of mondeling hebben 

gereageerd, krijgen bericht nadat 

nadere besluitvorming over de 

conceptsubsidieregeling plaats heeft 

gevonden.

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

Dit jaar organiseert het Nederlands Jeugdinstituut van 3 tot en met 9 oktober 
weer de Week van de Opvoeding. In deze week draait het om ontmoeting en 
uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en 
professionals. Ook in en om onze gemeente vinden er allerlei activiteiten 
plaats.

Op maandag 3 oktober kunnen aanstaande ouders (van een eerste kindje) terecht 

bij de cursus ‘Goed voorbereid bevallen’. Een aanrader, want een goede voorbereiding 

op de bevalling kan veel onzekerheid wegnemen. Deze gratis cursus is van 19.30 

tot 21.30 uur in het MST Enschede. Aanmelden via www.loes.nl/agenda.

Op dinsdag 4 oktober is er in Het Noordik Vroomshoop voor ouders van opgroeiende 

kinderen een interessante, interactieve ouderavond over alcohol,  

drugs en opvoeden. Helder Theater verzorgt de avond, samen met een  

verslavingsdeskundige. De avond begint om 20.00 uur en is gratis. Interesse?  

Mail dan naar doelen@zorgsaamtwenterand.nl.

Op woensdag 5 oktober vormt Het Punt in Vroomshoop het podium voor een 

geanimeerde lezing over de aanpak bij autisme, gegeven door Antoinette 

Vogelzang. De lezing is van 19.30 tot 22.00 uur, inclusief pauze en de kosten zijn  

€ 5,00. Aanmelden kan via www.evenmens.nl/lezing-at of via (0546) 89 83 72.

Donderdag 6 oktober is de dag van een webinar over onrust en slaappatronen bij 

baby’s. Dit webinar duurt van 19.30 tot 20.15 uur en is geschikt voor ouders en 

verzorgers met een baby tot 1 jaar. Aanmelden via www.loes.nl/agenda.

Week van de Opvoeding


