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Twenterand gaat verder met Ondernemersfonds
Burgemeester en wethouders hebben besloten om verder te gaan met het 
Ondernemersfonds. Zo wordt voortgebouwd op de eerdere gezamenlijke 
inzet met alle ondernemers en het onderwijs in Twenterand. Met het 
fonds wordt de Twenterandse economie versterkt, krijgt de lokale 
werkgelegenheid een flinke stimulans en wordt de arbeidsmarkt van 
onderaf versterkt door investeringen in scholing van jongeren en 
volwassenen.

Wethouder Economie en detailhandel Aimée van der Ham is blij dat het 

Ondernemersfonds doorgaat. “In een plattelandsgemeente als Twenterand is 

het ondernemerschap enorm gevarieerd”, legt Van der Ham uit. “In de kernen, 

de bedrijventerreinen en in het buitengebied. En ook in alle soorten en maten. 

Van kleine MKB-bedrijven tot grote bouwondernemingen en van detailhandel 

tot recreatieve en agrarische ondernemers. Twenterand heeft het allemaal. Al 

die ondernemers zijn belangrijk om onze gemeente vitaal te houden en te 

versterken. Dat doen we met dit Ondernemersfonds.”

Mooie resultaten
Al in 2015 kwam de gemeenteraad van Twenterand met het idee voor het 

Ondernemersfonds. “Nu, zeven jaar later, gaan we er graag mee door”, 

concludeert de wethouder. “Want het is gebleken dat we met deze gezamenlij-

ke aanpak veel kunnen bereiken. De resultaten over de afgelopen periode zijn 

bijzonder hoopgevend en daarom willen alle betrokkenen er graag mee verder. 

We zetten het geld in voor versterking van economie, werkgelegenheid en 

arbeidsmarkt. Dat laatste doen we door scholing van jongeren en ook 

volwassenen. Doel van het fonds is ook het versterken van de samenwerking 

tussen ondernemers, overheid en onderwijs.”

Inspraak
De nieuwe Regeling van het Ondernemersfonds is te bekijken op de site van 

de gemeente. De verschillende ondernemersverenigingen zijn georganiseerd in 

Twenterand BV samen met LTO Noord. Na de zomervakantie gaat de gemeente 

samen met hen in gesprek over de verdere uitvoering. De inspraakperiode is 

vier weken en loopt van 22 augustus tot en met 18 september.

Samen met ondernemers

“ Veel samen lachen, dan vliegt de tijd voorbij!”
Afgelopen woensdag waren Roelof (84) en Hillie (79) Westra uit Westerhaar-Vriezenveensewijk op de kop af 
zestig jaar getrouwd. Een dag eerder viel al een felicitatiebrief van koning Willem-Alexander op de deurmat, 
woensdag was er bezoek van burgemeester Hans Broekhuizen. In het bijzijn van hun twee zonen en schoon-
dochters werden er mooie herinneringen opgehaald.

Plezier maken
Roelof werkte tot zijn 82ste nog als vrachtwagenchauffeur. “Mooi werk, dat ons in de genen zit. Onze zoon en kleindoch-

ter zitten ook in het vak”, aldus de trotse bruidegom. Hillie vult aan: “Nu genieten we vooral van de tijd samen met onze 

kinderen en vijf kleinkinderen. We kijken terug op mooie jaren.” De kracht van het huwelijk? “Plezier maken met elkaar, 

veel lachen en elkaar kunnen plagen. Dan vliegt de tijd voorbij. Echt waar!”, besluit Roelof.

Burgemeester bezoekt diamanten bruidspaar Westra

Het gesprek komt al snel op gang in de knusse 

woonkamer aan de Leidijk, onder het genot van een kop 

koffie, een glas thee en een lekker stukje vlaai. “Hoe 

hebben jullie elkaar ontmoet?”, vraagt Hans Broekhui-

zen. De heer des huizes gaat er eens even goed voor 

zitten. “We kwamen eigenlijk toevallig op elkaars pad”, 

weet hij nog goed. “Ik was vrachtwagenchauffeur bij 

Bolletje en kwam voor mijn werk regelmatig in 

Westerhaar-Vriezenveensewijk. Na een toneelavond 

ontmoetten wij elkaar op straat en bloeide de liefde al 

snel op.” Echtgenote Hillie knikt. “Zo ging het. Ik was in 

die tijd werkzaam als scheerster bij Jansen en Tilanus in 

Vriezenveen.”

Altijd bezig
Roelof was jaren bestuurslid bij De Klaampe. “Ook was 

ik regelmatig, samen met onze twee zonen, in de 

gymzaal te vinden, als actief lid en bestuurslid van de 

herengymgroep DSV. Dat waren mooie tijden”, vertelt 

Roelof. Ook Hillie had genoeg te doen. Ze was jarenlang 

mantelzorger haar vader. Daarnaast zat ze in het 

schoolbestuur van OBS De Blokstoeke en Plaatselijk 

Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk.

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. 

Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar - Gina Olthof 

Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers
Volg ons op 
social media

Dierenambulance

06 - 537 57 093

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

“ Veel samen lachen, dan vliegt de tijd voorbij!”

Twenterand gaat verder met Ondernemersfonds



Telefoontijden

ma t/m wo  08.30 - 17.00 uur

donderdag  08.30 - 19.30 uur 

vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Maandag 08.30 - 12.30 uur: alleen op afspraak
Dinsdag  08.30 - 12.30 uur: met of zonder afspraak
 13.30 - 16.00 uur: alleen op afspraak
Woensdag 08.30 - 12.30 uur: met of zonder afspraak
 13.30 - 16.00 uur: alleen op afspraak
Donderdag 08.30 - 12.30 uur: met of zonder afspraak
 13.30 - 16.00 uur: alleen op afspraak
 17.00 - 19.30 uur: alleen op afspraak
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur: alleen op afspraak

Het afhalen van een reisdocument kan zonder afspraak 
tijdens de openingstijden. 

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
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Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure

Den Ham
• Terrein/natuur HAM00M74 - Eeler-

woude B.V./Stichting 

Uitvoeren van werkzaamheden 

voor de ontwikkeling van de 

stroomdalflora, in de nabijheid van 

de oevers van de Beneden Regge 

(ontvangen op 20-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE379372022)

• Middenweg 8 

Plaatsen van een dakkapel 

(ontvangen op 23-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE384322022)

Vriezenveen
• Westeinde 632 

Pplaatsen van een tijdelijke hal en 

het aanpassen van een uitrit, 

(ontvangen op 21-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE379672022)

• Vinckenweg 91 

Wijzigen van een schuur tot kinder-

opvang (ontvangen op 22-07-

2022, zaaknummer 1700ESUI-

TE383422022)

• Oosteinde 335 

Kappen van drie essen en vijf eiken 

(ontvangen op 22-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE384272022)

• Wetering 88 

Uitbreiding woning begane grond 

(ontvangen op 26-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE388272022)

Vroomshoop
• Eerste Blokweg 88 

Kappen van een eik (ontvangen op 

23-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE384722022)

• Flierdijk 5a 

Bouwen van een clubgebouw ter 

vervanging van de huidige 

(ontvangen op 15-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE373862022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade Noordzijde ter hoogte 

van nr. 10 (VZV00 B 7529) 

Realisatie van een vissteiger voor 

mindervaliden (ontvangen op 

25-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE386802022)

• Beeklaan bij de bocht ter hoogte 

van nr. 15 (VZV00 B 8027) 

Realisatie van een vissteiger voor 

mindervaliden (ontvangen op 

25-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE386962022)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure

Op de volgende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning is de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

van toepassing:

Vriezenveen
• Vinckenweg 91 

Brandveilig gebruik i.v.m. wijzigen 

schuur voor kinderopvang KOV De 

Hooiberg (ontvangen 22-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE383912022)

• Westeinde 632 

Tijdelijk plaatsen van twee LPG 

tanks als energiebron voor een 

deel van de fabriek (ontvangen 

26-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE387802022)

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 

ter inzage leggen van het ontwerp-

besluit worden ingediend.

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
• Westerhoevenweg 3b 

Bouwen nieuwe stal (nieuwe 

uiterste beslisdatum, 15-09-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE315152022)

• Westeinde 480 

Het realiseren van een aanbouw 

aan de woning (uiterlijke besluitda-

tum 14-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE315152022)

• Begherstraat 22 

Het verbouwen van een woning 

(uiterlijke besluitdatum 18-09-

2022, zaaknummer 1700ESUI-

TE291542022)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstelanden 2 

Uitbreiden bedrijfshal (nieuwe 

uiterste beslisdatum, 13-09-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE311362022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen.

Reguliere procedure verleend

Vroomshoop
• Plan Vroomshoop Oost fase C  

kavel 10 

Het bouwen van een nieuwe 

woning (verzonden 25-07-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE303882022)

 

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. 

 

Ontwerpbesluiten uitgebreide 
procedure
De volgende ontwerpbesluiten 

liggen volgens de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht vanaf 

4 augustus 2022 zes weken ter 

inzage:

Vriezenveen
• Zonnekracht 24 

Oprichten en in werking hebben 

van de inrichting (zaaknummer 

1700ESUITE576222021)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag 

APV
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.

Een ontwerp van een omgevingsver-

gunning kan in strijd zijn met het 

bestemmingsplan. Als daarbij sprake 

is van een goede ruimtelijke 

ordening en onderbouwing (een 

zogeheten buitenplanse ontheffing), 

dan kunt u de stukken ook zelf 

digitaal inzien. Dat kan via de 

landelijke website ruimtelijkeplan-

nen.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. Schriftelij-

ke zienswijzen richt u aan het 

college van burgemeester en 

wethouders, Postbus 67, 7670 AB in 

Vriezenveen. Uw zienswijzen 

moeten voor het einde van de 

termijn zijn ingediend of per post 

zijn bezorgd. Mondelinge zienswij-

zen 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.

Aanvraag ontheffing art. 35 
Alcoholwet

Bruinehaar
• Langeveenseweg-Waterplas De 

Koele 

Aanvraag ontheffing art. 35 

Alcoholwet “Beachparty” op 

10-09-2022 van 21.00 t/m 

11-09-2022 02.00 uur (Ontvangen 

28-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE389512022)

Melding uitweg

Den Ham
• Zomerweg 20 

Melding wijzigen van een oprit 

(ontvangen 25-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE386572022) 

 

Vriezenveen
• Achter Verzetstraat 76, kavel 9, 

(VZV00 L 3667) 

Melding aanleggen van een uitrit 

(ontvangen 21-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE382572022)

• Weiderand 15 

Melding wijzigen van een inrit 

(ontvangen 21-07-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE380362022 )

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 gemeente-

huis 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 zienswij-

zen 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. Mondelin-

ge 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.

Wet milieubeheer

Besluit lozen buiten inrichtingen

Vriezenveen
• Westeinde 178 

Realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem (ontvangen 

op 19-07-2022, zaaknummer 

1700ESUITE375902022)

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. 

Burgerlijke stand 

Geboren:
14-07-2022  Luka Arend, zv FB Snippe en PW Hof, Vroomshoop

15-07-2022  Amber Marit, dv JC Jansen en J Kerkdijk, Vroomshoop

15-07-2022  Kayn, zv GP Heisterkamp en C Hutterd, Den Ham

15-07-2022 Ted Anno Gerhard, zv N Sportel en HJ Täge, Vriezenveen

16-07-2022 Noëlle, dv WJ Smit en M Veenaas, Vroomshoop

21-07-2022 Louise Jenneken Berendina, dv B Holland en J Leusink, Vriezenveen

Overleden:
19-07-2022 L Kamphuis, 89 jaar, Den Ham

20-07-2022 AGH Koster, 76 jaar, Den Ham

17-07-2022 JJ Mulder-Nijen Twilhaar, 83 jaar, Vriezenveen

18-07-2022 J Post-Kroon, 84 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
21-07-2022 Z Jansen, 22 jaar, Vriezenveen en JJ Borger, 23 jaar, Vriezenveen

04-07-2022 Y Brouwhuis, 53 jaar, Vriezenveen en J Buist, 62 jaar, Vriezenveen

18-07-2022  M de Vries, 26 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Y Smit, 25 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk


