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Kandidaten wethouders 
nieuw college bekend
De bespreking voor een nieuw coalitieakkoord tussen Gemeentebelangen 
Twenterand en ChristenUnie Twenterand is in een fase beland dat het moment 
gekomen is om de kandidaten voor de wethouders bekend te maken. Namens 
GBT zijn dat Mark Paters, Roel Koster en Aimée van der Ham. De CU stelt Arjan 
Hof voor als kandidaat wethouder. Zodra het coalitieakkoord klaar is worden 
de vier wethouders geïnstalleerd.

Meer informatie leest u op www.twenterand.nl
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Vragen over reizen met het openbaar vervoer? 

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
Collecte

13 t/m 18 juni: 
Rode Kruis

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

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

Buitengewone raads-
vergadering 14 juni 2022
Op dinsdag 14 juni 2022 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis  
in Vriezenveen. Voor deze vergadering staat de bespreking van het concept 
coalitieakkoord geagendeerd. De vergadering begint om 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. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via  
www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met de 
griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de  
gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

 

Burgerlijke stand 

Geboren:
22-05-2022  Sara, dv N Schelfhorst en J Dasselaar, Vriezenveen

25-05-2022  Gerald Henri, zv H Bolier en JB Jansen, Vriezenveen

Overleden: 
23-05-2022  RMJ Verstegen-Harmsen, 87 jaar, Vriezenveen

26-05-2022  JJ Companjen-Vrielink, 91 jaar, Vriezenveen

21-05-2022  JG Otten-Jaspers, 81 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
27-05-2022 IM de Jonge, 37 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en JJ Niks,  

    31 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

25-05-2022  GH Bolks, 27 jaar, Wierden en MJ Asbreuk, 29 jaar, Wierden

23-05-2022  H Lamberink, 32 jaar, Den Ham en F Oosting, 27 jaar, Wierden

18-05-2022  WW Bootsman, 82 jaar, Vriezenveen en EM van Bree, 78 jaar,  

    Vriezenveen

Rioolproblemen? Opgelost!
Rioolproblemen. Velen van ons hebben er wel eens mee te maken gehad, 
maar we weten niet altijd wat we het beste kunnen doen. In onderstaand 
artikel leggen we uit wat u kunt doen als u problemen heeft met de 
riolering. 

Bij rioolproblemen is het allereest belangrijk dat u de erfscheidingsput op uw 
perceel opzoekt. Deze put bevindt zich normaal gesproken dichtbij de 
perceelsgrens/erfgrens op uw eigen grond. 
 
Hoe vind ik mijn erfscheidingsput?
Deze erfscheidingsput staat vaak op de bouwtekening van uw woning. Is er 
geen bouwtekening van uw woning? Dan kunt u zelf uw erfscheidingsput 
opzoeken. Dit kunt u doen door zogeheten ‘proefsleuven’ te graven.  Let op: 
Het is wettelijk verplicht dat u voor het graven een klic-melding doet. Voor een 
klic-melding kunt u kijken op de website van het kadaster (KLIC-melding doen 
particulier: meld uw graafwerkzaamheden. - Kadaster.nl particulier). Na de 
melding ontvangt u kabel -en leidinginformatie van de plek waar u graat 
graven.  Dit is belangrijke informatie om graafschade  en gevaarlijke situaties 
te voorkomen. 

Digitale gegevens
Van een bepaald gedeelte van de huisaansluitingen heeft de gemeente 
Twenterand digitale gegevens die u door de klic-melding kunt opvragen. De 
huisaansluiting in het gemeentelijk gedeelte sluit aan op uw erfscheidingsput. 
Naast deze digitale gegevens ontvangt u ook de liggingsinformatie van 
eventuele andere kabel- en leidingbeheerders (als dat van belang is). Hieraan 
zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten staan op de website van het 
Kadaster.

Onjuiste gegevens
Heeft u de digitale gegevens ontvangen maar kloppen ze niet? U kunt dan de 
ligging en een schets met de juiste maten mailen naar info@twenterand.nl. 
Wij zullen dan de juiste liggingsgegevens verwerken in ons systeem. Zo kan 
het Kadaster bij een volgende klic-melding de juiste liggingsgegevens 
verstrekken.  

Ontstoppingsbedrijf.
Het kan zijn dat u ervoor kiest een (gespecialiseerd) ontstoppingsbedrijf in te 
schakelen voor het zoeken van de erfscheidingsput, ontstoppen en/of 
inspecteren van uw riolering. Het is verstandig rekening te houden met de 
volgende tips:
• Vraag dan minimaal 2 of meer offertes op
• Controleer/verifieer de offerte zo goed mogelijk om financieel misbruik van 

uw situatie te voorkomen. Dit kan een onverwacht en vervelend hoge 
rekening voorkomen.

• Een regulier rioolontstoppingsbedrijf hanteert gemiddeld ca. € 250,- voor 
het vaststellen van een rioolprobleem.

• Ontstoppingsbedrijven zijn doorgaans goed in staat om met detectie de 
ligging van uw riolering en de locatie uw erfscheidingsput te bepalen. Dit 
voorkomt onnodig graafwerk.

• Verder adviseren we een video-opname te laten maken. Zo heeft u de status 
van uw riolering goed in beeld. Ook hierin is het gemiddelde ontstoppings-
bedrijf goed toe in staat.

 
Probleem bij de gemeente? Geef het ons door!
Het kan natuurlijk voorkomen dat het probleem zich bij de gemeente 
Twenterand bevindt/bevond. In dat geval vragen wij u  neem dan gerust 
contact met ons op te nemen via U belt daarvoor met het Servicepunt van de 
gemeente. Telefoon (0546 – 840 840). Buiten de openingstijden van het 
gemeentehuis kunt u bellen met de storingsdienst. Telefoon (0546) 840 850 
Wij gaan dan in overleg met u of en hoe eventuele financiële consequenties 
afgehandeld kunnen worden. Uiteraard gaan wij daarbij uit van het gemiddelde 
bedrag wat een regulier rioolontstoppingsbedrijf hanteert.
 
 

Reizen met de buurtbus, streekbus of trein lijkt gemakkelijk. Dat is alleen niet 
voor iedereen zo. Vooral als u het niet gewend bent om met openbaar vervoer 
te reizen. Omdat u bijvoorbeeld altijd met de auto ging. Toch is het makkelijker 
dan u denkt. En met hulp van iemand met ervaring wordt het nog eenvoudi-
ger. Wilt u weten hoe u met het openbaar vervoer kunt reizen? Kom dan naar 
het inloopspreekuur. Aanmelden is niet nodig.

Inloopspreekuur
Wanneer:    donderdag 16 juni 2022                                                                                                            
Hoe laat:     14.00 - 15.30 uur
Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2,  
 Vroomshoop

Meer informatie
Op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur leest u meer over het reizen met het 
openbaar vervoer en het inloopspreekuur.

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

Eerder Achterbroek Den Ham - Anja Dijkman

Vragen over reizen met  
het openbaar vervoer?  
Kom naar het inloop-
spreekuur!
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BekendmakingenVERKEERSBESLUITEN

Uitbreiding van het aantal 
laadpalen voor elektrische auto’s.
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten om 3 extra openbare 
laadpalen voor elektrische auto’s in 
onze gemeente te plaatsen. Het gaat 
om een algemene uitbreiding naast 
de bestaande palen. 

Gemeente Twenterand heeft 3 
openbare laadpalen voor elektrische 
auto’s. Iedere laadpaal heeft 2 
aansluitingen zodat in totaal 6 
elektrische auto’s kunnen laden. Uit 
gegevens van de netbeheerder blijkt 
dat de huidige laadpalen zo goed 
worden benut dat er een tekort aan 
laadmogelijkheden dreigt te ontstaan. 
Wij kregen het verzoek om bij ieder 
laadpaal een tweede laadpaal te 
mogen plaatsen. Hierdoor kunnen 
straks in totaal 12 elektrische auto’s 
worden geladen. Een verdubbeling 
van de capaciteit.  

Waar komen de extra laadpalen te 
staan?
Het plaatsen en inrichten van de drie 
extra laadpalen gebeurt direct naast, 
of tegenover, de palen die er nu al 
staan. Ook worden de benodigde 
verkeersborden RVV E4 (parkeer-
plaats), met een onderbord voorzien 
van de tekst ‘uitsluitend opladen 
elektrische voertuigen’ en pijlfigura-
ties geplaatst. 
Het gaat om onderstaande locaties;
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. 
Julianastraat 27 in Vroomshoop. 
Smitstraat 3 in Den Ham.

Besluit inzien?
De besluiten liggen vanaf woensdag 
8 juni ter inzage. U kunt de stukken 
inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 
 
Bent u het niet eens met een 
besluit?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het 
bezwaar.

Inrichten twee parkeerplaatsen 
voor elektrische auto’s aan de 
Dunantstraat in Vriezenveen
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten om twee parkeerplaatsen in 
te richten ten behoeve van het laden 
van elektrische auto’s.  
 

Om welke locatie gaat het precies?
Het gaat om de oostzijde van de 
Dunantstraat in Vriezenveen. Hier ligt 
een behoorlijke hoeveelheid haaks op 
de weg aangelegde parkeerplaatsen. 
De laadpaal zal komen te staan 
tussen de laatste en één na laatste 
parkeerplaats, ter hoogte van 
huisnummer 17. (Dit is overigens niet 
het adres van de aanvrager). Omdat 
er twee aansluitingen op één paal 
zitten kunnen straks twee elektrische 
auto’s geladen worden.  

Besluit
Wij hebben besloten om:
1.  Twee reguliere parkeerplaatsen 
van de rij gelegen naast het perceel 
Dunantstraat 17 in Vriezenveen 
zodanig in te richten dat deze 
uitsluitend gebruikt kunnen worden 
voor het laden van elektrische auto’s.  
2.  Een verkeersbord RVV E4 
(parkeerplaats) te plaatsen.
3.  Een onderbord te plaatsen 
voorzien van de tekst ‘uitsluitend 
opladen elektrische voertuigen’
     en twee pijlfiguraties die naar de 
beide parkeerplaatsen verwijzen.

Besluit inzien?
De besluiten liggen vanaf woensdag 
8 juni ter inzage. U kunt de stukken 
inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 
 
Bent u het niet eens met een 
besluit?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het 
bezwaar.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• De Mute 29         

bouwen van een dakkapel 
(ontvangen op 27-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE289582022)

• Brink  tegenover nr. 1         
kappen van een Linde  (ontvangen 
op 30-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE291322022)

 
Vriezenveen
• Oosteinde 192  

bouwen van een schuur (ontvangen 
op 24-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE278842022)

• Begherstraat 22       
 verbouwen van een woning 
(ontvangen op 30-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE291542022)

 

Vroomshoop
• Geerdijk 27               

uitbreiden van een woning 
(ontvangen op 30-05-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE291252022)

• Hammerweg 75        
  realiseren berging bij Kabouterpad 
Zandstuvebos (ontvangen op 
31-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE298962022)

• President Kennedystraat 30     
realiseren opbouw op bestaande 
garage (ontvangen op 31-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE299412022)

• Nieuwstraat 10            
kappen van een fijnspar  
(ontvangen op 31-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE299462022)

 
Geerdijk
• Kolenmieten 2a         

plaatsen van een tijdelijke bouwunit 
(ontvangen op 27-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE289602022)

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
• Weitemansweg 45   

tijdelijke vergunning gebruik schuur 
als hondenkennel (uiterste 
beslistermijn 19-07-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE193522022)

• Verzetstraat 7   
tijdelijk verkoop fietsen (uiterste 
beslistermijn 31-07-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE210232022)

 
Vroomshoop
• Linderflier 36  

plaatsen van een 27 mc antenne 15 
meter hoog (uiterste beslistermijn 
15-07-2022, zaaknummer 
1700ESUITE148682022)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham 
• Dorpsstraat 11   

gebruik van pand als kringloopwin-
kel (verzonden 01-06-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE103802022)

 
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 10  

bouwen van een schuur met 

overkapping (02-06-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE104762022)

• Wetering 48   
Uitbreiding bestaande woning 
(verzonden 30-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE80062022)

• Zonnekracht kavel 3   
Bouwen van een bedrijfspand 
(verzonden 31-05-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE78822022)

• Geesterenseweg 7a1   
realiseren van paardenbak met 
lichtmasten (verzonden 31-05-
2022, zaaknummer  
1700ESUITE83072022) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk 21   

Kappen van 2 wilde kersen, 1 
gleditsia, 1 lijsterbes en 1 linde  
( verzonden 30-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE207142022)

• De Elsgraven 4   
moderniseren van een bestaande 
woning, plaatsen van een dakkapel 
en het vernieuwen van het plafond. 
(verzoden 01-04-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE74892022) 

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 GELUIDHINDER

Verzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor Zandwijk e.o. te 
Vriezenveen.
In verband met de herbestemming 
van het pand Zandwijk en omliggen-
de objecten aan het Westeinde tot 
woningbouw en aansluitende 
nieuwbouw (totaal 20 woningen) zijn 
burgemeester en wethouders 
voornemens hogere geluidbelastin-
gen vast te stellen ten aanzien van 16 
van deze woningen. Van deze 16 
woningen geven 12 woningen een 
gewijzigde bestemming aan 
bestaande bebouwing. De 16 
woningen vervangen bouwwerken of 
vullen deze aan in de bestaande 
bebouwingslijn aan het Westeinde, 
Kanaalweg Noord en Kanaalweg Zuid. 

Alle wegen, met uitzondering van 
wegen waarvoor een maximum 
snelheid van 30 km per uur geldt, 
spoorwegen en industrieterreinen 
hebben wettelijke geluidszones. 
Nieuwe woningen gele-gen binnen 

deze geluidszone moeten in principe 
op zodanige afstand worden 
geprojecteerd dat voldaan wordt aan 
de voorkeursgrenswaarde die de Wet 
geluidhinder daaraan stelt. Uit 
onderzoek is gebleken dat ten 
gevolge van het Westeinde, de 
Hammerweg en de Kanaalweg Noord 
hogere geluidsbelastingen dan de 
voorkeursgrenswaarde zullen 
optreden. 

Burgemeester en wethouders zijn van 
plan om op grond van art. 82, lid 2 
van de Wet geluid¬hinder hogere 
grenswaarden vast te stellen. Het 
ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken liggen vanaf 9 juni 2022 
gedurende 6 weken ter inzage..

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. 

Een ontwerp van een omgevingsver-
gunning kan in strijd zijn met het 
bestemmingsplan. Als daarbij sprake 
is van een goede ruimtelijke ordening 
en onderbouwing (zgn. buitenplanse 
ontheffing), kunt u de stukken ook 
zelf digitaal inzien. Dat kan via de 
landelijke website ruimtelijkeplannen.
nl en de gemeentelijke website www.
twenterand.nl onder ‘Bestuur & 
Organisatie – actueel – ter inzage’. 
Wilt u de stukken digitaal op het 
gemeentehuis inzien? Dan moet u 
daarvoor een afspraak maken. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Iedereen kan mondeling of schriftelijk 
zienswijzen indienen. Dat moet 
binnen zes weken. 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 zes 
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.

APV

Aanvraag APV-vergunning
Vriezenveen 
• Schout Doddestraat 13  

organiseren van een Fokveedag 
Vriezenveen 2022, (ontvangen op 
26-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE278442022)

• Schout Doddestraat 9a           
houden van Zomerkamp Vriezen-
veen op 22-08-2022 en 23-08-
2022 van 10.00-16.00uur en 
24-08-2022 van 10.00-00.00 uur ( 
ontvangen op 01-06-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE300592022)

Aanvraag kansspelvergunning
Bruinehaar
• Gravenlandweg 18   

organiseren van een klein kansspel 
(ontvangen op 23-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE275712022)

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.

APV-vergunning verleend
Den Ham
• Rohorst 1A  

Organiseren van een jubileum van 
17-6-2022 tot en met 25-6-2022 
(verzonden 8-6-2022, zaaknummer 
1700ESUITE132682022).

 
Vriezenveen
• Manitobaplein             

 tijdelijke  standplaats voor 
Infostand vrachtwagen/truck van de 
Technologie en Zorg Academie op 
21,22 en 23 september 2022 
(verzonden 30-05-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE224412022)

• Schout Doddestraat 13  
Organiseren van een Sponsoravond 
op 1-7-2022 en Tot de nek in de 
drek op 2-7-2022 (verzonden 
08-06-2022,  
1700ESUITE52212022).

• Westeinde 660      
houden van Gerben Löwik Classic 
op 18-06-2022 (verzonden 
01-06-2022, zaaknummer 
1700ESUITE209892022)

 
Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend
Vriezenveen
• Westeinde 660           

aanvraag ontheffing art. 35 Drank- 
en Horecawet t.b.v. de “Gerben 
Löwik Classic” op 18-06-2022 
(verzonden 01-06-2022, zaaknum-
mer 1700ESUITE227702022)

• Schout Doddestraat 13 
Ontheffing voor het schenken van 
zwakalcoholhoudende drank tijdens 
de Sponsoravond op 1-7-2022 van 
18:00 tot uiterlijk 2-7-2022, 00:00 
uur en Tot de nek in de drek op 



2-7-2022 van 13:00 tot uiterlijk 
3-07-2022, 01:00 uur  
(verzonden 08-06-2022,  
1700ESUITE52212022). 

 
Uitweg geaccepteerd
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Rozenstraat 2  

Aanleggen van een uitweg  
(verzonden 01-06-2022,  
zaaknummer  
1700ESUITE209702022)

 
 
 
 
 

Kansspelvergunning verleend
Vroomshoop
• Schoolplein Stobbelaan 64 (CBS ‘t 

Groeipunt) Houden van een 
verloting op 24-06-2022 t.b.v. CBS 
’t Groeipunt, verkoop loten in de 
periode van 3 tot en met 24 juni 
2022 (tot maximaal een half uur 
voor de trekking) in de kern 
Vroomshoop en directe  
omgeving(verzonden 31-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE269932022)

 
 
 
 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Petersburgstraat 4 in Vriezenveen 

(notariskantoor Hof)  
 Houden van een verloting op 
16-10-2022 t.b.v. Muziekvereniging 
SDG Westerhaar, verkoop loten 
aug./sept. 2022 in de kern 
Westerhaar-Vriezenveensewijk en 
directe omgeving(verzonden 
31-05-2022, zaaknummer 
1700ESUITE208112022)

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
Den Ham
• Dorpsstraat 11  

oprichten van een kringloopwinkel 
(ontvangen op 11-05-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE283042022)

Besluit mobiel breken van 
bouw- en sloopafval
Vriezenveen
• Stouweweg 7  

mobiel breken van puin (ontvangen 
18-05-2022,  

zaaknummer  
1700ESUITE267742022)

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. 

twenterand.nl08-06-2022

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



U KOMT TOCH OOK?
Van 10 tot en met 12 juni 2022 vindt in Twente het grootste multi-spor-
tevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Neder-
land plaats, de Special Olympics Nationale Spelen 2022. Er zijn maar 
liefst 25 sporttoernooien verdeeld over de 14 Twentse gemeenten en 
er reizen meer dan 3.000 atleten en begeleiders af naar Twente. In elk 
van de 14 Twentse gemeenten vindt straks minimaal een sportevene-
ment plaats. Ik ben er trots op dat ook in onze gemeente een onder-
deel van dit grootste evenement plaatsvindt.

In Vriezenveen wordt een korfbaltoernooi georganiseerd. De beide 
korfbalverenigingen Amicitia en TOP Vroomshoop hebben de handen 
ineen geslagen om dit sportevenement in Twenterand tot een groot 
succes te maken. Maar liefst 17 G-korfbalteams uit heel Nederland 
doen mee. De wedstrijden vinden plaats op sportpark ’t Midden. 

Wat ik treffend vind bij het evenement is dat Amicitia staat voor 
vriendschap en dat de afkorting T.O.P. staat voor Tot Ons Plezier. 
Volgens mij zijn dat ook precies de belangrijkste pijlers tijdens en 
rondom de wedstrijden dit weekend, het hebben van plezier en het 
bouwen aan vriendschappen. Maar we bouwen in Twente ook aan 
inclusiviteit, zodat alle mensen de mogelijkheid krijgen om mee te 
kunnen doen. Dat is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De 
ambassadeurs van deze Special Olympics Nationale Spelen hebben 
daarom een belangrijke rol. In onze gemeente zijn dat Hadassah en 
Rinske. Zij stellen zich op deze pagina aan u voor. Ik wil hun in het 
bijzonder nog bedanken voor hun extra inzet tijdens dit evenement. 

Ik nodig u van harte uit  om de sporters aan te moedigen tijdens dit 
geweldige evenement!

Mark Paters, wethouder Sport

‘Het korfbaltoernooi is het enige toernooi van de 
Special Olympics in Twente waar twee verenigingen 
samen de kar trekken’. Dit zijn woorden van Robert 
Zandstra, hoofdorganisator van de Special Olympics, 
tijdens één van zijn speeches in de voorbereiding 
van het toernooi. 

De samenwerking tussen twee korfbalverenigingen, TOP 
en Amicitia, binnen Twenterand lijkt op dit moment de 
normaalste zaak van de wereld, in het verleden was dit 
niet altijd vanzelfsprekend. Het waren pittige derby’s 
tegen elkaar. En dat zal ook blijven als clubs uit de buurt 
tegen elkaar moeten. ‘De wil om samen te werken is er, 
dat is heel mooi om te zien en biedt ook veel kansen 
voor de toekomst. 

Verheugd
“Het is steeds lastiger om een club te runnen, er zijn 
zoveel andere dingen die ook leuk zijn om te doen’ aldus 
Monique Kikkert, mede organisator. “We zijn als korfbal-
clubs verheugd om dit speciale toernooi met elkaar te 
mogen organiseren. Beide verenigingen hebben zelf 
geen korfbalteam die meedoet aan het toernooi. On-
danks dat zijn beide verenigingen enorm enthousiast om 
dit toernooi te organiseren”. 

Uniek weekend
Een aantal andere sportverenigingen uit Twenterand 
nemen wel deel aan dit toernooi aan andere sportdiscipli-
nes.  Op 11 en 12 juni komen er 19 teams van 17 
verschillende verenigingen uit heel het land naar 
Twenterand om hier te komen korfballen. Dat wordt een 
feestje. Er zijn veel vrijwilligers van beide clubs die dit 
toernooi samen met de toernooiorganisatie tot een 
succes willen maken. Ook twee cliënten van de Twentse 
Zorgcentra helpen als vrijwilliger. ‘Samen heb je meer 
slagkracht en kom je verder, deze samenwerking smaakt 
naar meer’m zegt Esther van der Schee, mede organisa-
tor. Het wordt een uniek weekend, wat samenwerking 
betreft, maar ook qua toernooi. Toernooien organiseren 
we als verenigingen elk jaar, maar de Special Olympics 
is van een andere orde. We zien u graag op 11 en 12 
juni!

SPECIAL OLYMPICS: ENIGE  
TOERNOOI IN TWENTE WAAR 
TWEE CLUBS SAMEN OPTREKKEN

EVEN VOORSTELLEN….. 
HADASSAH KERKDIJK!
Hallo, ik ben Hadassah Kerkdijk, 14 jaar en woon in Vriezenveen. 
Ik zit in een hele leuke integratieklas met veel vriendinnen op het 
Vechtdalcollege in Dedemsvaart en op de Boslust in Ommen. 

Elke maandagmiddag na schooltijd, ga ik naar jazzballet, het 
"Dreamteam". We doen hele leuke dansjes op Kinderen voor 
kinderen, K3 en nog véél meer... Dat vind ik superleuk! Lekker 
sporten en in beweging. We hopen dat we snel mogen en kunnen 
optreden. Dat wordt dan echt mijn eerste keer! 

Verder houd ik ook van Tiktok, zingen, iets lekkers bakken, 
shoppen en fietsen. Ook zou ik nog heel graag mijn zwemdiploma 
A willen halen. En weet je waar ik ook zo blij van wordt? Een 
hond! Later zou ik graag een eigen hond willen hebben om deze 
te verzorgen en te knuffelen... 

EVEN VOORSTELLEN……….. 
RINSKE JASPER FAIJER
Mijn naam is Rinske Jaspers Faijer. Ik ben 17 jaar en woon bij mijn ouders, zus 
en broertjes in Vriezenveen. Sinds vorig jaar zit ik op kamers op Parc 
Spelderholt in Beekbergen. Ik ben dus student, want ik woon, leer en loop 
stage. Samen met nog 90 studenten werken we of in het hotel, bij het 
onderhoud of in de dienstverlening. Ik zelf werk in de dienstverlening. Ik zorg 
ervoor dat alles netjes is, tafels gedekt, stofzuigen, de was en ga zo naar door. 
In mijn vrije tijd kunnen we dansen, zwemmen en lekker chillen. Best stoer hè, 
door de week op kamers en in het weekend lekker naar huis in Vriezenveen. 

Ik ben dol op basketbal, elke zaterdagmorgen train ik met het g-team bij 
Peatminers in Vriezenveen, dit is echt leuk. We gaan ook meedoen met de 
Special Olympics, dat is hard trainen en heel veel plezier hebben met elkaar. 
Verder vind het heel leuk om af te spreken met mijn vriendinnen en ga ik 
regelmatig op bezoek bij mijn opa’s en oma’s en de rest van mijn familie. 
Kortom het leven is super mooi.

PROGRAMMA  
SPECIAL OLYMPICS TWENTERAND
Zaterdag
9.15 uur    Openingswoord 
9.30 uur    Start korfbalwedstrijden
15.20 uur  Start laatste wedstrijd

Zondag
9.30 uur    Start korfbalwedstrijden
15.20 uur  Start laatste wedstrijd
16.00 uur  Medaille ceremonie

Per wedstrijddag zijn 15 rondes. Een wedstrijd duurt  
20 minuten (2x 10 minuten met 5 minuten pauze).
Er zijn 19 deelnemende teams van 17 sportverenigingen

PIETER VAN VOLLENHOVEN OPENT  

SPECIAL OLYMPICS NATIONALE SPELEN!

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven woont op vrijdagavond 10 juni de opening bij van de Special Olympics Nationale Spelen in het 

Fanny Blankers Koen Atletiekstadion in Hengelo. De Nationale Spelen vinden dit jaar van 10 tot en met 12 juni plaats in de regio 

Twente, met ruim 2.300 sporters actief in vijfentwintig takken van sport. De openingsceremonie wordt gepresenteerd door 

journalist en presentator Erik Dijkstra en atleet Gregory Sedoc. Ook schaatsers Mark Tuitert en Kjeld Nuis komen samen met 

ambassadeurs Laxmi Schoonhoven en Maartje Ellenkamp in actie.

Tijdens de ceremonie wordt een atletenparade gehouden, waarna prof. mr. Pieter van Vollenhoven de sporters toespreekt. 

Daarna wordt de Special Olympics vlam binnengebracht en ontstoken na het uitspreken van de eed. Prof. Van Vollenhoven 

opent vervolgens de spelen officieel.

Special Olympics Nederland zet zich in om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel 

van het organiseren van sportevenementen. Sporten maakt mensen met een verstandelijke beperking niet alleen fysiek en 

mentaal ‘fitter’, het vergroot ook het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld.


