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Gratis cursus voor senioren 

Geef wat meer kleur aan  
uw leven! 
Bent u een  senior (60+) en mist u gezelligheid om u heen? Zou u wel wat 

meer kennissen willen hebben maar weet u niet hoe u dat aanpakt? Wilt u 

graag iets meer ondernemen maar stelt u dat steeds uit? Dan zijn de gratis 

bijeenkomsten ‘’Grip en Glans’’ misschien iets voor u! 

Wat kunt u verwachten?
Als u meedoet gaan wij met u en de andere deelnemers in gesprek over  

allerlei verschillende onderwerpen zoals:

• sterke punten bij uzelf ontdekken en daar iets mee gaan doen

• nieuwe vriendschappen opbouwen

• zelf meer gaan ondernemen

• meer zelfvertrouwen krijgen

• uzelf nieuwe doelen stellen en deze bereiken

• uw alleen zijn beter leren ervaren of juist uw samenzijn

Waar en wanneer?
Data:  donderdag 29 september t/m donderdag 10 november  2022 

 (m.u.v. 20 okt. herfstvakantie), terugkombijeenkomst donderdag  

 1 december 2022

Tijd:  10.00  – 12.30 uur

Waar:  Kulturhus ‘De Klaampe’ Hoofdweg 132, Westerhaar

OV:  buslijn 81, halte De Klaampe (elk half uur)

Overige informatie
De groep  bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Er zijn geen kosten aan de 

cursus verbonden. De koffie en de thee in de pauze is gratis en u krijgt en 

mooie ’eigen’ werkmap. 

Vragen of aanmelden
Voor vragen kunt u contact opnemen met Deirdre Janné via 06-53738943  

of d.janne@impluz.nl. Aanmelden kan via het secretariaat van organisator 

Impluz: 0570-604900 of via de website https://www.impluz.nl/cursussen. 

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt er contact met u opgenomen.

De cursus wordt u gratis aangeboden door de gemeente Twenterand  
in het kader van het Actieplan  ‘Samen ben je niet alleen’.
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Geef wat meer kleur aan uw leven! 

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.   

Mooi Twenterand

Koninginnepage in de tuin - Betsie Brozius

Bodemonderzoek  
Twenterandse speeltuintjes
Inwoners moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving 
schoon en veilig zijn. De gemeente wil zeker weten dat er op plekken 
waar kinderen spelen géén asbest in de bodem zit. Daarom laat 
Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) verkennend bodemonder-
zoek uitvoeren in drie speeltuintjes in Vriezenveen. Dat gebeurt in de 
tweede helft van september.

Op basis van het verleden verwacht Projectbureau BAS dat er géén asbest in 

de bodem zit, maar de gemeente wil dat natuurlijk zeker weten. Daarom is een 

verkennend bodemonderzoek nodig, uitgevoerd door gecertificeerde 

onderzoeksbureaus. Zij boren gaten en graven sleuven op verschillende 

plekken in de speeltuintjes. Zo kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest 

in de grond zit en hoeveel. Als er iets gevonden wordt, dan worden omwonen-

den ingelicht en wordt het netjes opgeruimd.

Meer informatie
Meer informatie over Projectbureau BAS vindt u op www.bodemasbestsane-

ring.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS, 

bel dan (0547) 85 85 85 of mail bas@hofvantwente.nl.

Raadsdebatten 13 en  
14 september 2022
Op 13 en 14 september 2022 staan de raadsdebatten van de gemeente-
raad gepland. Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen en beginnen 
om 19.30 uur. Agendapunten die op 13 september niet voor 23.00 uur 
afgerond zijn, worden behandeld op 14 september 2022 vanaf 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. 

Als u als belanghebbende bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor 

van harte welkom. U kunt hiervoor tot uiterlijk 13 september 12.00 uur contact 

opnemen met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook volgen via  

www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten? Dan kunt u 

bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de 

gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

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

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers 12 t/m 17  
september:  

Prinses Beatrix 
Spierfonds

Overleden: 
21-08-2022  J Mulder, 93 jaar, Vriezenveen 

23-08-2022  JW Dubbink, 74 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
22-08-2022  JDJ Fokke, 32 jaar, Vriezenveen en D Mossink, 25 jaar, Vriezenveen

25-08-2022  HR Holtvluwer, 30 jaar, Hardenberg en J Bouwhuis, 26 jaar,   

    Hardenberg

26-08-2022  R Hilberink, 29 jaar, Hardenberg en JH Woertink, 28 jaar,   

    Hardenberg

26-08-2022  A Braakman, 40 jaar, Vroomshoop en PM ten Hartog 45 jaar,  

    Vroomshoop

24-08-2022  AS Pothof, 31 jaar, Vroomshoop en AJ de Raaf, 35 jaar,  

    Vroomshoop

Burgerlijke stand 

Foto aangeleverd door Impluz.
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Molenstraat 1a          

kappen van 2 elzen (ontvangen op 

27-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE427662022)

 
Vriezenveen 
• Oosteinde 329a         

kappen van 3 eiken (ontvangen op 

29-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE428372022)

 
Vroomshoop
• Tweede Blokweg 7  

verbouwen van een woning 

(ontvangen op 30-08-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE432182022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstelanden 6                   

uitbreiding opslaghal (Ontvangen op 

25-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE424152022)

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, 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 
Bruinehaar
• Nikkelsweg tegenover nr. 9 kavel 4 

bouwen van een woning (uiterlijke 

beslistermijn 13-10-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE315512022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• De Zuivering 3   

nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw 

(verzonden 29-08-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE103512022)

• Ten noorden van Westerhoevenweg 3  

Kappen van 1 eik ( verzonden 

30-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394622022) 

Vroomshoop
• Oranjestraat 15  

het uitbreiden van de woning en het 

bouwen van een schuur (verzonden 

31-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE180172022)

 

Ingetrokken omgevingsvergunning
Vriezenveen
• Naast Engelsstraat  73   

Kappen van 1 lindeboom  

( verzonden 29-08-2022,  

zaak 1700ESUITE271862022) 

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
Vriezenveen 

• Schout Doddestraat 13   

organiseren van de Twentse After 

Summer Show (ontvangen op 

31-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE431782022)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1    

organiseren van een lampionoptocht 

(ontvangen op 30-08-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE431052022)

Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand, organiseren van een 

collecte namens de Stichting 

Overijsselse Ziekenomroep Midden 

Overijssel (ontvangen op 30-08-

2022, zaaknummer  

1700ESUITE431252022)

Melding uitweg
Vroomshoop
• Wingerd 34                     

melding wijziging oprit (ontvangen 

31-08-2022, zaaknummer 

1700ESUITE433142022)

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, 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-vergunning verleend
Den Ham
• Hallerhoek / Mageleresch  

Organiseren van de Eurol Hellendoorn 

Rally op 16-09-2022 (verzonden 

06-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE372512022). 

• Omgeving De Brink  

Organiseren van de Startzondag op 

25-09-2022 (verzonden 07-09-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE336402022).

 
Vriezenveen
• Kern Vriezenveen en omgeving  

( start en eindpunt Tilanusplein)  

Organiseren van een wandel3daagse 

door Stichting TMZ De Weemelanden 

op 13,14 en 15 september 2022 

dagelijks vanaf 18:30 uur tot 20:00 

uur (verzonden 29-08-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE371132022)

• Vroomshoopseweg 42 Organiseren 

van een jubileumfeest van 15-09-

2022 tot en met 18-09-2022 (verzon-

den 05-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE308612022).

Vroomshoop
• Startpunt Hammerweg 75 

Organiseren van De Haere Triatlon in 

Vroomshoop op 10-09-2022 

(verzonden 30-08-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE307892022).

 
Geerdijk
• Op de hoek van Geerdijk – Tweede 

blokweg  Organiseren van het 

evenement Oktoberfest Geerdijk op 

01-10-2022 en 02-10-2022 

(verzonden 30-08-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE222582022).

 
Bruinehaar
• Waterplas De Koele  

Organiseren van een Beachparty op 

10-09-2022 (verzonden 31-08-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE375472022).

Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend
Vriezenveen
• Tent bij Vroomshoopseweg 42 

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

het Jubileumfeest op de volgende 

data en tijden:

• 15-09-2022 van 18:00 tot uiterlijk 

23:30 uur

• 16-09-2022 van 18:00 tot uiterlijk 

23:30 uur

• 17-09-2022 van 18:00 tot uiterlijk 

18-09-2022, 01:00 uur

• 18-09-2022 van 13:00 tot uiterlijk 

18:00 uur. 

(verzonden 05-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE308612022). 

 
Vroomshoop
• Tent aan de Hammerweg 

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

De Haere Triatlon op 10-09-2022 van 

11:00 tot uiterlijk 19:00 uur 

(verzonden 30-08-2022,  

zaaknummer  

1700ESUITE307892022).

 
Geerdijk
• Tent op de hoek van Geerdijk – Twee-

de blokweg  Ontheffing voor het 

schenken van zwakalcoholhoudende 

drank tijdens de Oktoberfest Geerdijk 

op 01-10-2022 van 19:00 tot 

02-10-2022, 01:00 uur en 02-10-

2022 van 15:00 tot uiterlijk 20:00 uur 

(verzonden 30-08-2022, zaaknum-

mer 1700ESUITE222582022). 

 
Bruinehaar
• Tent bij waterplas De Koele 

Ontheffing voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens 

de Beachparty op 10-09-2022 van 

21:00 tot uiterlijk 11-09-2022, 01:00 

uur (verzonden 30-08-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE389512022). 

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


