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06 - 537 57 093

 
Collecte

4 t/m 9 juli: 
Way Point

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers 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

Brug Archermaten in Den Ham - Wendy van Oenen

Pleegouders kunnen 
het verschil maken
Op woensdag 22 juni was er in het Punt in Vroomshoop een mooie avond 
die in het teken stond van pleegzorg. Alle pleegouders en geïnteresseer-
den in pleegzorg waren door de gemeente Twenterand voor deze avond 
uitgenodigd.

De avond werd geopend door wethouder Mark Paters. Hij sprak zijn waarde-

ring en bewondering uit over de inzet van pleegouders. “Uw zorg en aandacht 

is ontzettend belangrijk”, gaf de wethouder aan. “Jullie kunnen het verschil 

maken in het leven van een kind en namens de gemeente Twenterand wil ik  

u daarvoor heel hartelijk danken”. 

Het doel van deze avond was elkaar informeel ontmoeten en het uitwisselen 

van ervaringen. Deze verhalen kwamen mede tot stand door het gespreksspel 

Vertel Verder van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Pleegouder zijn is mooi en waardevol
“Het zijn van pleegouder is erg mooi”, was een veelgehoorde uitspraak tijdens 

de avond. Het is waardevol om een kind tijdelijk of langdurig een goede plek te 

geven, al weten de pleegouders ook dat dit geen garanties geeft voor de 

toekomstige ontwikkeling van het kind of jeugdige. 

Naast het mooie wat pleegzorg met zich meebrengt kon elke pleegouder ook 

meepraten over de moeilijke momenten van pleegouderschap. Er was 

herkenning en er werd gelachen. Maar ook werd stilgestaan bij de vreselijk 

verdrietige omstandigheden waar pleegkinderen soms uitkomen. 

Oproep
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin om ergens thuis te 

mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen ontwikkelen. 

Helaas is er al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer 

kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders 

betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden. Of dat het lang duurt 

voordat de juiste een fijne plek gevonden is. Een blijvende oproep aan een 

ieder om pleegouderschap te overwegen is daarom hard nodig.

Verschillende soorten pleegouderschap
Pleegouderschap kent verschillende vormen. Van deeltijd, bijvoorbeeld een 

weekend of vakantieperiode, tot langdurig. Van crisis pleegzorg tot pleegzorg 

binnen het eigen netwerk van het kind. Bent u benieuwd of, en welke vorm van 

pleegouderschap bij u zou kunnen passen? Neem dan vooral een kijkje op een 

van de volgende websites of neem gerust contact op met deze pleegzorg-

organisatie. 

www.jarabee.nl
www.wsgv.nl
www.triasjeugdhulp.nl

Nomineer uw leukste buren!

Beste Buur Bokaal 2022
Ook dit jaar organiseren we, samen met de gemeente Dinkelland, 
Mijande Wonen en de Huurdersraad, de Beste Buur Bokaal. Alle inwoners 
van Dinkelland en Twenterand kunnen een buurman of -vrouw nomine-
ren voor deze bijzondere award. De Beste Buur Bokaal is een prijs voor 
een buur die het verdient om eens in het zonnetje gezet te worden. Heeft 
u geweldige buren? Nomineer ze dan nu!

De organiserende partijen geloven dat omkijken naar elkaar bijdraagt aan 

prettig wonen. In deze bijzondere tijd, waarin iedereen met beperkingen te 

maken kreeg, is het juist belangrijk om er voor elkaar te zijn en om oog te 

hebben voor elkaar. “Het is prachtig om te zien hoe de stille krachten in de 

buurten en wijken eens in het zonnetje gezet worden”, vertelt Melanie 

Maatman, directeur-bestuurder van Mijande Wonen. “Dat blijkt ieder jaar weer 

als we lezen waarom mensen hun buren aanmelden. Zoveel mensen die zich 

op verschillende manieren inzetten om het wonen en leven in een straat, 

buurt of woongebouw voor iedereen prettig te houden.”

Noaberschap
Wethouder Roel Koster gaat als wethouder in Twenterand over het wonen in 

deze mooie gemeente. Hij is ervan overtuigd dat er een heleboel nominaties 

gaan komen. “Noaberschap is hier nog echt heel belangrijk”, legt hij uit. 

“Mensen zien om naar elkaar en zijn er voor elkaar als het nodig is. Twen-

terand bestaat uit een aantal hechte gemeenschappen, waar men niet langs 

elkaar leeft, maar mét elkaar en vóór elkaar. Veel Twenteranders zetten zich in 

voor hun straat, buurt of wijk. Ik hoop dan ook dat we het lastig krijgen om al 

die nominaties te beoordelen. Dat zou geweldig zijn!”

Jury
Alle inwoners uit Dinkelland en Twenterand komen in aanmerking voor de 

Beste Buur Bokaal 2021. Wel moet iemand worden voorgedragen door iemand 

anders. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. Per gemeente is 

er een jury die de inzendingen beoordeelt. De jury bestaat uit vertegenwoordi-

gers van de woningcorporatie, de huurdersorganisatie en de gemeente. De 

uitreiking vindt ieder jaar plaats op Burendag. Dit jaar is dat zaterdag 24 

september. Tijdens een feestelijke uitreiking ontvangen de beste buren een 

mooie bokaal en een leuke prijs. Nomineren kan tot en met 15 augustus 

2022.

Burgerlijke stand 

Geboren:
11-06-2022  Chiara, dv JJ Kleinnijenhuis en L Dijkstra, Den Ham

Overleden: 
14-06-2022  JJ Rükert-van den Bos, 78 jaar, Den Ham

14-06-2022  A Dekker, 85 jaar, Vriezenveen

13-06-2022  D Kist-Bakhuis, 70 jaar, Vroomshoop

13-06-2022  G Ekkel-van Laar, 85 jaar, Vroomshoop

10-06-2022  G Timmer-Smit, 74 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
17-06-2022  JA ter Bekke, 20 jaar, Vroomshoop en GH van der Vegt, 27 jaar, Vroomshoop

17-06-2022  J van der Heiden, 33 jaar, Vroomshoop en L Kessner, 44 jaar, Vroomshoop

17-06-2022  WJ Riethorst, 36 jaar, Vroomshoop en K Bolhoeve, 36 jaar, Vroomshoop

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
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BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Den 
Ham PH Hoek Blesdijk - De 
Wemekamp’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van – datum - zes  weken het 

volgende ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan  

‘Den Ham PH Hoek Blesdijk -  

De Wemekamp’.

De planherziening heeft ten doel om 

de realisatie van 12 appartementen 

verdeeld over 3 lagen mogelijk te 

maken. Het identificatienummer van 

het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202110BPDHPH-0001.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 

digitaal inzien via de landelijke 

website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerpplan is eveneens digitaal 

in te zien via www.twenterand.nl/

digitaalinzien. Het plan is vanaf 

donderdag 30 juni 2022 in te zien.

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 in het gemeentehuis 

wilt inzien, kunt u daarvoor een 

afspraak maken. 

Tijdens de bovengenoemde termijn 

kan een ieder mondeling of 

schriftelijk een zienswijze naar voren 

brengen. Schriftelijke zienswijzen 

moeten worden gericht aan de 

gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB 

te VRIEZENVEEN en dienen voor het 

einde van de termijn te worden 

ingediend, dan wel ter post te zijn 

bezorgd. Mondelinge zienswijzen 

kunt u binnen de genoemde periode 

indienen, nadat u daarvoor een 

afspraak heeft gemaakt met één van 

de medewerkers van de afdeling 

beleid via het algemene telefoonnum-

mer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen 
• Oostermaatweg 12   

realiseren van een bedrijfswoning 

en een werktuigenberging 

(ontvangen op 16-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE322512022)

• Westeinde 315a                  

 kappen van een els, (ontvangen op 

16-06-2022 zaaknummer 

1700ESUITE323522022)

• Westeinde naast nr. 367 (VZVOO L 

3642)  plaatsen van zonnepanelen 

in de tuin (ontvangen op  

16-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE327532022)

• Bevrijdingslaan (VZV00 L 3794)      

nieuw te bouwen woning  

(ontvangen op 21-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE329222022)

• Wethouder Potstraat 29          

plaatsen van 2 dakkappellen 

(ontvangen op 22-06-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE331012022

 
Vroomshoop
• Nieuwstraat 41   

verbouwen van een woning 

(ontvangen op 17-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE324262022)

• Nieuwstraat 43   

bouwen van een erker en een kap 

op een woning (ontvangen op 

17-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE325282022)

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
• Wierdenseweg naast nr. 118 

bouwen van een woning en een 

bijgebouw (uiterlijke besluitdatum: 

11-08-2022, zaaknummer: 

1700ESUITE234722022)

• Bavesbeekweg 8  

realiseren van een aanbouw 

(uiterlijke besluitdatum: 11-08-

2022, zaaknummer:  

1700ESUITE232322022)

 
Vroomshoop
• Oranjestraat 15   

het uitbreiden van de woning en  

het bouwen van een schuur 

(uiterlijke besluitdatum  

17-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE180172022)

Geerdijk
• Noorderweg 110  

het aanbrengen van strooisel 

(uiterlijke besluitdatum  

14-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE238102022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Nabij Daarleseweg 47 te Den Ham  

Kappen van 1 paardenkastanje  

( verzonden 20-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE271762022)

• Tegenover de Brink 1  

Kappen van 1 lindeboom  

( verzonden 21-06-2022,  

zaaknummer 

1700ESUITE291322022)

 
Vriezenveen
• Naast Engelsstraat 73 

Kappen van 1 lindeboom  

( verzonden 20-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE271862022)

• Tegenover Graspieper 1 

Kappen van 1 kersenboom  

( verzonden 20-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE271552022)

 
Vroomshoop
• Voor Bosweg 5b   

Kappen van 3 berken ( verzonden 

20-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE271732022)

• Nieuwstraat 10  

Kappen van 1 fijnspar ( verzonden 

21-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE299462022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 186       

Kappen van 1 zilverspar  

( verzonden 20-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE251832022) 

• Hoofdweg 34  

Kappen van 1 fijnspar ( verzonden 

21-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE301642022)

• Vroomshoopseweg 19  

Plaatsen van een kap op de garage 

en carport (verzonden 23-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE109382022)

 
Bruinehaar
• Voor Gravenlandweg 1  

Kappen van 1 eik ( verzonden 

20-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE271462022)

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. 

Vergunning volgens de  
Leegstandwet
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Veenstraat 91  

Verlenging vergunning op grond 

van de Leegstandwet (verzonden 

21-06-2022, zaaknummer 

26190-2022)

• Borggrevestraat 16 Verlenging 

vergunning op grond van de 

Leegstandwet (verzonden 

21-06-2022, zaaknummer 

26187-2022)

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
• Janmansweg   

organiseren van het dancefestival: 

Save Our Summer (ontvangen op 

20-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE327992022)

Vroomshoop
• Willem Alexanderplein                        

houden van een Buurtbarbecue op 

18-08-2022 van 18.00-24.00 uur 

(ontvangen op 20-06-2022, 

zaaknummer 1700ESUITE330672022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 10                        

Beach Volleybal MC de Wieke op 

27-08-2022 van 13.00-21.00 uur 

(ontvangen op 15-06-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE322752022)

• Hoek Rozenstraat - Wilgeroosstraat 

( Speelweide) houden van een 

Tuinfestival ZorgSaam Twenterand 

op 10-09-2022 van 13.00-17.00 

uur. (ontvangen op 21-06-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE329812022)

 
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties            

houden van fietstocht “Actief met 

RTC Hengelo” op 26-06-2022 van 

08.30-14.30 uur (ontvangen 

19-06-2022,  zaaknummer 

1700ESUITE325042022)

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet
Den Ham
• Brink                    

aanvraag ontheffing art. 35 Drank- 

en horecawet voor Hammer 

Brinkdagen voor 20-07-2022 en 

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

27-08-2022 van 12.00-01.00 uur 

(ontvangen 15-06-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE322572022)

Vroomshoop
• De Koele                

aanvraag ontheffing art. 35 Drank- 

en Horecawet voor Beach Night 

Vroomshoop op 15-07-2022 van 

15.00-24.00 uur (ontvangen 

19-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE328062022)

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
Den Ham
• Kerkallee 3 ( clubgebouw FC 

Twente)  Organiseren van een 

kleindieren tentoonstelling door 

HPKV Den Ham op 24,25 en 26 

november 2022 (verzonden 

22-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE313172022)

 
Vriezenveen
• Schout Doddestraat 13 ( buitenter-

rein manege de Vjenneruiters)  

Organiseren van een fokveedag  

op 20-08-2022 ( verzonden 

21-06-2022, zaaknummer 

1700ESUITE278442022) 

• Oude Hoevenweg          

 bevestigen van vlaggetjes aan de 

lantaarnpalen ten behoeve van 

Zomerfeest De Pollen-West 

Geesteren van 20 t/m 30 augustus 

2022 (verzonden 22-06-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE318372022)

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. 

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


