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Uitnodiging afscheid

Bart-Jan Harmsen en Martha van Abbema nemen afscheid als wethouders 

van de gemeente Twenterand. We nodigen u van harte uit voor hun 

afscheidsreceptie op woensdag 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop 

vanaf 14.45 uur. De receptie is in het gemeentehuis in Vriezenveen, 

Manitobaplein 1. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Broekhuizen 

Burgemeester Twenterand 

Bart-Jan Harmsen & Martha van Abbema 
Woensdag 22 juni 2022 

Uitnodiging afscheid 

Volg ons op 
social media

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

 
Collecte

20 t/m 25 juni: 
Maag Lever Darm 

Stichting

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

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

30-05-2022  Mats Joas, zv HA Ekkel en JJ Maneschijn, Den Ham

01-06-2022  Mick, zv M Hoekveen en BJM van Uffelen, Den Ham

02-06-2022  Bo, dv GA Neurink en D van der Weide, Vriezenveen

Overleden: 
31-05-2022  C Weijers-Seigers, 76 jaar, Vriezenveen

30-05-2022  J Wendels, 66 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
03-06-2022  F Sempel, 66 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en MIM Snijder,  

    50 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk   

 

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

Rondje Engbertsdijksvenen - Gesien Olthof

Bart-Jan Harmsen en Martha van Abbema nemen afscheid als wethouders 

van de gemeente Twenterand. We nodigen u van harte uit voor hun 

afscheidsreceptie op woensdag 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop 

vanaf 14.45 uur. De receptie is in het gemeentehuis in Vriezenveen, 

Manitobaplein 1. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Broekhuizen 

Burgemeester Twenterand 

Bart-Jan Harmsen & Martha van Abbema 
Woensdag 22 juni 2022 

Uitnodiging afscheid 

Buitengewone raads-
vergadering 21 juni 2022
Op dinsdag 21 juni 2022 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Vriezenveen. Voor deze vergadering staat de benoeming en de 
installatie van de wethouders geagendeerd en de installatie van de 
nieuwe raadsleden. 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. 

Vrijdag 17 juni  
gemeentehuis gesloten
Op vrijdag 17 juni is het gemeentehuis gesloten. Dit vanwege 
het jaarlijks personeelsreisje. Vanaf maandag 20 juni kunt u 
weer terecht op het gemeentehuis. 

Leuke activiteiten tijdens  
de Twentse Waterweek
Tijdens de Twentse Waterweek van 11 t/m 19 juni 2022 staat Twente in 
het teken van water. Op allerlei locaties worden activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud rondom het thema water. Ook in de gemeente 
Twenterand worden twee activiteiten georganiseerd. Doel van de Twentse 
Waterweek is het water- en klimaatbewustzijn van inwoners, onderne-
mers en bestuurders vergroten en inzicht geven in wat je zelf kunt doen.

Door het extreem warme weer van de laatste weken ervaren we de gevolgen 

van klimaatverandering. Met de Twentse Waterweek willen we het waterbe-

wustzijn van inwoners, ondernemers en bestuurders dan ook vergroten en 

inzicht geven in het feit dat iedereen zijn eigen steentje bij kan dragen aan een 

beter klimaat.

Twentse Waterweek van 11 t/m 19 juni 2022
Wat is er te doen in Twenterand tijdens de Twentse Waterweek?  

Hieronder leest u dat: 

• Gaat u tijdens de Twentse Waterweek het Ommetje lopen door het 

waterrijke Veenschap? Dan kunt u via onze website www.twenterand.nl/

klimaat een waardebon printen. Tegen inlevering van deze bon bij de 

Johanneshoeve aan de Dalweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk ontvangt u 

een kop koffie/thee en een eigen gebakken krentenwegge gratis.

• Om het tegelwippen te stimuleren verloten we een drietal regentonnen 

onder de deelnemers. Om mee te doen aan de loting kunnen inwoners hun 

gegevens achterlaten op www.twenterand.nl/klimaat. Hierbij sturen 

inwoners ook een voor en na foto in van gewipte tegels in hun tuin.  

Kijk voor meer informatie op www.twenterand.nl/klimaat.

Op de website www.groenblauwtwente.nl staat een overzicht van alle 

activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Twentse Waterweek in alle 

Twentse gemeenten. Hier vind je ook meer informatie over de activiteiten en 

kun je je aanmelden.

Initiatief van Twents waternet
De Twentse Waterweek is een initiatief van Twents waternet: een professioneel 

netwerk van 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en de partners 

provincie Overijssel en Vitens. De overtuiging is ‘samen slimmer met water’. 

Belangrijke aandachtspunten binnen de samenwerking zijn kostenbeheersing, 

bijdragen aan een prettige leefomgeving en innovatie op het gebied van water.

Haalbaarheidsonderzoek 
windenergie openbaar
De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie 
Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor windenergie in  
het gebied op de grens van de drie gemeenten. Naast gesprekken met 
inwoners van het gebied is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de technische (on)mogelijkheden in dit gebied. Het rapport is nu 
klaar en te vinden op www.twenterand.nl.

In het rapport staan de resultaten van de technische analyse, uitgevoerd door 

een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Tijdens het onderzoek is onder meer 

gekeken naar belemmeringen, zoals laagvliegroutes en hoogspanningsmasten. 

Maar ook naar eerder genomen besluiten, zoals energiebeleid, natuurbeleid en 

omgevingsvisies. Ook is gekeken naar de geluidsnormen en de vragen van 

inwoners uit eerdere bijeenkomsten.

Online bijeenkomst
Op donderdag 30 juni vindt een online bijeenkomst plaats voor iedereen die 

meer wil weten over het haalbaarheidsonderzoek naar windenergie. Tijdens 

deze bijeenkomst lichten de onderzoekers het rapport toe. De makers van het 

rapport zijn ook beschikbaar voor vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst 

kan via www.twenterand.nl/aanmelden. Na aanmelding ontvangt u per mail 

een link om deel te nemen. Later terugkijken is ook mogelijk.

Vragen?
Heeft u vragen over het technische rapport of over het verdere verloop van  

het ATT-proces? Dan kunt u contact opnemen met Herman Zwerink via 

h.zwerink@twenterand.nl.
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Bekendmakingen
AANVRAGEN REGULIERE 
PROCEDURE

Den Ham
• Grotestraat 26a         

aanbrengen dakkapel op bestaande 

aanbouw (ontvangen op 01-06-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE301042022)

• Dennenweg -HAM00 B 8473 en 

8471- nieuwbouw van een woning 

(ontvangen op 01-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE301292022)

 

Vriezenveen 
• Westeinde 480              

realiseren aanbouw woning 

(ontvangen op 01-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE301512022)

 
Vroomshoop
• Bijvank 37                                  

bouw garage met carport aan 

woning (ontvangen op 01-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE301552022)

• Citroenkruid kavel 10 in Vrooms-

hoop (Vroomshoop Oost 2 fase c)    

bouwen van een nieuwe woning 

(ontvangen op 01-06-2022, 

zaaknummer 

1700ESUITE303882022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 34                

kappen van een zieke Den 

(ontvangen op 02-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE301642022)

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 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vroomshoopseweg 19  

het plaatsen van een kap op de 

garage en een kap op de carport 

(uiterlijke besluitdatum 20-07-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE109382022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Westerhoevenweg 11  

Kappen van 14 eiken ( verzonden 

07-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE234762022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Nabij Bakkersveenweg 43 

Kappen van 1 linden ( verzonden 

09-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE264882022)

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
Den Ham
• Vroomshoopseweg 42         

 houden van een jubileumfeest op 

17-09-2022 van 21.00-01.00 uur 

in tent bij tennisvereniging de 

Bosbaan  (  Ontvangen op 

07-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE308612022)

• Hoek Kooiweg - Vroomshoopseweg 

( -HAM00 N 250-) houden van 

American Tukkerday op 03-09-

2022 van 08.00-01.00 uur/04-09-

2022 van 08.00-01.00 uur/05-09-

2022 van 08.00-12.00 uur 

(ontvangen op 08-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE308912022)

 
Vroomshoop
• Hammerweg 75              

houden van Triatlon Vroomshoop op 

10-09-2022 van 11.00-19.00 uur 

start/finish Zwembad de Zandstuve 

(ontvangen 06-06-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE307892022)

 

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties   

Kledinginzameling 2023, Longfonds 

(ontvangen op 12-05-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE305712022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Kooiweg 1            

ontheffing art. 35 Drank- en 

horecawet American Tukkerday 

voor 03-09-2022 van 08.00-01.00 

uur + 04-09-2022 08.00-01.00 

uur. Ontvangen 08-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE309532022

Melding uitweg:
Den Ham
• ’t Sumpel 40                                  

veranderen van een inrit (ontvangen 

op  07-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE308242022) 

 

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-vergunningen verleend
Vriezenveen
• Kanaalweg Zuid (Westerkerk)/

Krijgerstraat(Stjaavelin)/Sport-

laan(Westerdok)/Zicht(Shalom) 

Organiseren van de Vakantiebijbel-

week in de periode van 18 tot en 

met 23 juli 2022 ( verzonden 

08-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE258352022) 

Uitweg geaccepteerd
Den Ham
Zomerweg 17         

 Verlagen van de stoep t.b.v. het 

aanleggen van 4 parkeerplaatsen met 

elektrische laadpalen (verzonden 

08-06-2022, zaaknummer  

1700ESUITE231722022)

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
Vriezenveen
• Daarlerveenseweg 7  

melden van diverse veranderingen 

(ontvangen op 01-11-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE586152021)

 
Vroomshoop
• Sluiskolk 3 en 5   

melden van veranderen van 

activiteiten (ontvangen op 

04-05-2022, zaaknummer 

1700ESUITE303032022)

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. 

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


