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Burgemeester bezoekt diamanten bruidspaar Schuurman

Geboren:
04-07-2022  Maas Henkjan Bas, zv WP Winkel en EW Meijer, Vriezenveen  

Overleden: 
06-07-2022  F Ekkelkamp, 94 jaar, Den Ham

06-07-2022  A van Dijk-de Lange, 93 jaar, Vroomshoop

01-07-2022  AJ Wagt-Gelmers, 78 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
08-07-2022  T Kolkman, 39 jaar, Vriezenveen en JH Jansen, 27 jaar, Vriezenveen

08-07-2022  F Wensink, 36 jaar, Vroomshoop en K den Besten, 34 jaar,  

    Vroomshoop

04-07-2022  B Bramer, 23 jaar, Vriezenveen en A ter Braake, 25 jaar, Almelo 

04-07-2022  Y Brouwhuis, 53 jaar, Vriezenveen en J Buist, 29 jaar, Almelo

04-07-2022  PL Kikkert, 30 jaar, Westerhaar-Vr’wijk en M Kroek, 25 jaar,  

    Westerhaar-Vriezenveensewijk

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

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

Uitzicht op de horizon aan de Petersweg - Henk de Vries

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

De gemeente Twenterand wil er zijn voor de 
gedupeerden van het Kanaal Almelo-De 
Haandrik. Nú en in de toekomst. Goede en 
positieve vooruitzichten zijn daarbij erg 
belangrijk. Wethouder Arjan Hof, die het stokje 
van wethouder Koster op dit onderwerp 
overneemt, zegt hierover: “Natuurlijk gaat het 
erom dat de schade aan de huizen en be-
drijfspanden voortvarend hersteld wordt. Maar 
ook het herstel van het vertrouwen in de 
verschillende organisaties is erg belangrijk.”

Er zijn voor de gedupeerden en oog hebben voor 

hun zorgen, dat ziet Hof als een van de belangrijk-

ste punten als het gaat om het kanaaldossier. 

“Gedupeerden moeten op onze steun en hulp 

kunnen rekenen”, stelt Hof duidelijk. “Natuurlijk is 

de afhandeling van de schadeclaims een zaak 

tussen de gedupeerden en de provincie Overijssel. 

Daar kunnen wij als gemeente niet zoveel in 

betekenen. Maar we kunnen wél op allerlei andere 

vlakken van betekenis zijn voor deze groep 

inwoners.”

Aan het begin van deze collegeperiode hebben 

burgemeester en wethouders afspraken gemaakt 

over onderwerpen waar ze de komende jaren hun 

pijlen op willen richten. “Dan gaat het om onze 

ambities”, aldus de wethouder. “Daar staat ook in 

op welke manieren wij gedupeerden dan wél 

kunnen helpen. Denk dan aan sociaal-emotionele 

hulp of hulp bij het verkrijgen van vergunningen of 

bij onderhoudswerkzaamheden. Maar we kunnen 

ook helpen door ervoor te zorgen dat vragen en 

signalen door de juiste instantie worden opgepakt.”

Naast de gedupeerden staan
“We willen naast de gedupeerden staan”,  

typeert Hof de hulp die de gemeente Twenterand 

gedupeerden wil en kan bieden. “Dat klinkt 

misschien vaag, maar dat is het dus niet. Het gaat 

om heel concrete hulp, die ik zojuist al benoemde. 

Om dat goed te kunnen doen werken we samen 

met de andere kanaalgemeenten Hellendoorn, 

Hardenberg en Ommen. Ook onderhouden we 

nauwe contacten met belangenbehartigers in het 

gebied en uiteraard de provincie Overijssel. Na de 

zomervakantie bekijken we wat de gedupeerden 

vinden van de manier waarop de schade is of wordt 

afgehandeld.”

Wilt u graag met iemand spreken?
Heeft u vragen of wilt u graag met iemand spreken 

over dit onderwerp? Neem dan contact op met de 

gemeentelijk projectleider Kanaal Almelo-De 

Haandrik. Dat is Bert Kleen. Hij is te bereiken via 

(0546) 840 629 of kadh@twenterand.nl.

Wethouder Hof over Kanaal Almelo-De Haandrik:

“Gedupeerden moeten op ons kunnen rekenen”

‘In elke kern: voor elkaar!’ is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 
dat GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie Twenterand samen 
geschreven hebben. Het akkoord werd dinsdagavond 12 juli aan het 
begin van de raadsvergadering door de fractievoorzitters Marcus Elzinga 
(GBT) en Martha van Abbema (CU) overhandigd aan burgemeester Hans 
Broekhuizen.

Opgemaakt met mooie foto’s van verschillende inwoners uit de gemeente 

Twenterand, beschrijft het akkoord de afspraken waar GBT en CU de komende 

vier jaar mee aan de slag gaan. “En daarin zoeken we zoveel mogelijk de 

samenwerking met ondernemers, organisaties, inwoners en de hele  

gemeenteraad,” aldus Marcus Elzinga. Martha van Abbema vult hem aan: 

 “De raad heeft al een reactie gegeven op dit akkoord en wij hebben veel 

vertrouwen in de samenwerking. Aan het werk zou ik zeggen.”

Twee versies
Naast het oorspronkelijke coalitieakkoord dat door de raad besproken is, is er 

ook nog een makkelijk leesbare versie van het akkoord gemaakt. Beide versies 

zijn te vinden op de website van de gemeente Twenterand.

Coalitieakkoord 2022-2026 overhandigd Makkelijker reizen in Twente 
voor gebruikers Regiotaxi 
Reist u wel eens met de Regiotaxi? Dan wordt het boeken en reizen nu 
nog makkelijker. Dit kan nu namelijk met de Goan-app. Het gebruik van 
de app brengt de nodige voordelen met zich mee: 

• U kunt op elk moment de verwachte aankomsttijd van de Regiotaxi zien

• U kunt op een kaartje zien waar uw chauffeur zich bevindt

• U krijgt inzage in uw resterende Regiotaxi-budget

• U kunt gemakkelijk een begeleider toevoegen aan uw reis

En nog vele andere zaken, zoals eenvoudig berichten doorgeven aan de 

chauffeur. Boekt iemand anders voor u uw reizen? Laat hem of haar weten 

dat de Goan-app ook voor hen het boeken makkelijker maakt. Al eens eerder 

gebruik gemaakt van Goan? De app is nu helemaal vernieuwd, dus laat u 

verrassen door de vele handige toevoegingen.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel dan naar de klantenservice van Goan: 088 - 8484 

050 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of kijk op www.goan.nl.

Burgerlijke stand 

Mooi Twenterand



Henk (82) en Diny (79) Schuurman stapten op vrijdag 13 juli 1962 in het huwelijksbootje. Die bijzondere datum bleek geen ongeluksgetal, want zestig 
jaar later is het stel nog steeds samen. Burgemeester Hans Broekhuizen ging op de kop af zestig jaar later bij dit diamanten bruidspaar op bezoek om 
de welgemeende felicitaties van het gemeentebestuur over te brengen.

Hij kwam uit Daarlerveen, zij uit Den Ham. Ze troffen elkaar langs de rand van het Zandstuvebos, aan de Hammerweg. “Daar zat je toen in de zomer als jeugd”, 

vertelt mevrouw Schuurman. “Er was verder niet zoveel voor de jeugd. Er was toen nog geen fietspad en het bos was veel dichter op de weg dan tegenwoordig. 

Als het mooi weer was, dan kwam je elkaar daar tegen. En zo troffen wij elkaar ook. Ik was 16, Henk 18. Het was gelijk ‘aan’. We hebben drie-en-een-half jaar 

verkering gehad voordat we gingen trouwen.”

Liefde en trouw
Van liefde op het eerste gezicht was niet meteen sprake. “Zo werd daar vroeger eigenlijk niet over gesproken”, legt mevrouw Schuurman uit. “Maar we vonden 

elkaar wel leuk hoor en onze liefde groeide gaandeweg steeds een beetje meer.” Het geheim van hun diamanten huwelijk? Mevrouw Schuurman glimlacht als ze 

nadenkt over het antwoord op die vraag. “Ik heb wel eens gezegd: De verkering is uit, de verliefdheid is over, maar de liefde en trouw zijn gebleven. En zo is het.”

Kleinkinderen
Mevrouw Schuurman werkte bij Jansen & Tilanus in de textiel, meneer Schuurman als schilder. Nog steeds neemt hij de kwast nog wel eens ter hand. “De 

achterdeuren heb ik pas nog geschilderd. Dat verleer je nooit”, vertelt de heer des huizes. Ze kregen drie kinderen: Jan, Ina en Gerrit. Ze wonen niet meteen in de 

buurt, maar in Rijssen, Balkbrug en Ruurlo. En inmiddels zijn er ook al zeven kleinkinderen te bewonderen. “Eentje is getrouwd en een ander woont samen”, klinkt 

het jubilerende bruidspaar trots.

Feestje uitgesteld
Na hun trouwen woonde het stel eerst in Daarlerveen, voordat een woning aan de Boerweg in Den Ham werd betrokken, vlakbij de Zandstuve. Daar groeiden de 

kinderen ook op. Pas in 2007 verhuisden Henk en Diny naar hun huidige woning aan de Drift in Den Ham. De feestelijkheden rond hun huwelijksjubileum zijn even 

uitgesteld vanwege coronabesmettingen in de naaste kring. “Dat er nog een leuk feestje komt, dat is wél de bedoeling”, aldus mevrouw Schuurman. “We zien wel 

wat er dan mag en kan.”

Burgemeester bezoekt diamanten bruidspaar Schuurman
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Te koop:
Opslagloods voormalige 
brandweerkazerne
De gemeente Twenterand biedt de opslagloods (zonder ondergrond)  
van de voormalige brandweerkazerne te koop aan. De loods ligt aan de 
Zuivering 30 in Vriezenveen. Het is te koop in de huidige staat.

Specificaties van het pand:
• De hal is 40 bij 14 meter en is verdeeld in segmenten van 5 meter breed. 

• Drie van de acht segmenten zijn voorzien van een elektrisch bedienbare 

overheaddeur (hoogte ca 3,75 meter).

• Een zolder over de helft van de diepte. 

• Drie zijden zijn afgewerkt met kokerprofiel. 

• De eerste generatie asbestvrije golfplaten als dakbedekking is verwijderd 

vanwege het breken van de platen.

Veilig en vakkundig demonteren
Het is een voorwaarde dat de hal veilig en vakkundig gedemonteerd wordt, 

zonder schade, gevaar en overlast te veroorzaken aan naastgelegen eigenaren 

of derden, inclusief fundatie. De opslagloods wordt verkocht door inschrijving 

aan de hoogste bieder.

Spelregels
• Biedingen: Schriftelijk voor 18 augustus.

• Gunning: Uiterlijk 24 augustus onder voorbehoud goedkeuring college van 

B&W

• Demontage: Binnen 5 weken na gunning. Het terrein moet schoon en netjes 

opgeleverd worden. Gaten van de fundering moeten gevuld en bestraat 

worden opgeleverd.

• Betaling: Binnen 2 weken na gunning.

• Tekeningen: Kunnen op verzoek worden toegezonden.

• Sloopmelding: Wordt verzorgd door de gemeente Twenterand.

Bezichtigen?
Wilt u de hal bezichtigen? Dat kan op afspraak. U kunt bellen met  

Lisette Wassink via telefoonnummer (0546) 840 563.

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Wittenbrink 14 

Bouwen van een stalen schuur op 

de bestaande constructie ter 

vervanging van het huidige 

bestaande bouw (ontvangen op 

07-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE359722022)

 
Vriezenveen
• Westeinde 20bRealiseren 

doorbraak/brandscheiding 

(ontvangen op 07-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUITE357142022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Kervelplein 33, Plaatsen van een 

serre en balkon (ontvangen op 

08-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE361072022)

• Vinkenweg -VZV00 N 1197-  

(naast nr. 30) Nieuwbouw woning 

(ontvangen op 12-07-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE364942022)

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 

terinzagelegging. De ingebrachte 

zienswijzen worden overwogen bij de 

(definitieve) beslissing van het 

college.

Verlenging beslistermijn 

Volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, is besloten de 

beslistermijn te verlengen met 

maximaal zes weken. Dat geldt voor 

de volgende aanvragen:

Vriezenveen
• Kanaalweg Noord 60 

Het plaatsen van een bedrijfshal 

(uiterlijke besluitdatum 07-09-

2022, zaaknummer 1700ESUI-

TE234702022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen.

 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Janmansweg 1 

Het revitaliseren van een woning 

(verzonden 13-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE145982022)

• ’t Sumpel 37, Het plaatsen van een 

erker aan de voorzijde van de 

woning (verzonden 14-07-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE231592022)

 
Vriezenveen
• Bavesbeekweg 8 

Uitbreiden woning (verzonden 

07-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE232322022) 

 

• Westeinde 315a, Kappen van één 

els ( verzonden 11-07-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE323522022)

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 colle-

ge 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:

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

Stichting Werkgroep Oost Europa 

van 16-10-2023 t/m 21-10-2023 

(ontvangen 12-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE366362022)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 

ontvangen. Wij verzoeken u 

telefonisch contact op te nemen met 
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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

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  

zienswijzen worden overwogen bij  

de (definitieve) beslissing van het 

college.

APV-vergunningen verleend
Vriezenveen
• Manege Vjenneruiters (Schout 

Doddestraat 13) Organiseren van 

de Grenslandshow op 3 november 

2022 t/m 5 november 2022 

(verzonden 11-07-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE172342022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Speelweide Rozenstraat / 

Wilgeroosstraat, Organiseren van 

een tuinfestival op 10 september 

2022 (verzonden 12-07-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE329812022) 

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.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan 

“Vriezenveen Lintbebouwing 

Centrumgebied PH Hammerweg 30”

De partiële planherziening heeft ten 

doel om een vrijstaande woning met 

bijgebouw te realiseren ter vervan-

ging van een winkel aan de 

Hammerweg 30 te Vriezenveen. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.

BPVZPHHammerweg30-vas1.

Terinzagelegging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 21 juli 2022. U kunt het 

bestemmingsplan digitaal inzien via 

de landelijke website www.

ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 

eveneens digitaal in te zien via www.

twenterand.nl/digitaalinzien. 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 gemeen-

tehuis wilt inzien, kunt u daarvoor 

een afspraak maken.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 22 juli tot en met 

donderdag 1 september 2022 kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Het 

beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan treedt in werking 

daags na afloop van de beroepster-

mijn. Indien binnen de beroepstermijn 

een verzoek om een voorlopige 

voorziening bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is ingediend, treedt 

het besluit niet in werking voordat op 

het verzoek is beslist.


