
twenterand.nl

Bespaar op uw  
energierekening
Wilt u ook besparen op uw energierekening? Zelf kunt u al veel doen, 

zoals naden en kieren dichten met behulp van tochtstrips en ’s avonds de  

gordijnen dicht doen. Wist u dat u de meeste energie bespaart door uw huis slim  

te verwarmen? Verwarm bijvoorbeeld niet altijd het hele huis, maar alleen de 

ruimte waar u op dat moment bent. Korter douchen kan ook al een flinke besparing 

opleveren. Benieuwd naar meer mogelijkheden om energie te besparen?  

Kijk dan op www.twenterand.nl/energieloket of op www.milieucentraal.nl/

energie-besparen.

Verkeersmaatregelen  
Vosseboerweg Den Ham
Bij de kruising Vosseboerweg, Janmansweg en Hammerflier wordt de hele 
kruising verhoogd. Aan de Vosseboerweg ter hoogte van Bossinkkamp 6b en 
12/12a worden verkeersdrempels aangelegd. Het werk begint op maandag 
19 september en duurt tot vrijdag 14 oktober. De werkzaamheden zijn weers-
afhankelijk. Dit kan betekenen dat het langer duurt dan gepland. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De nood- en hulpdiensten 

zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en gewijzigde bereikbaarheid. 

Contact
Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van 

Lenthe Dalfsen, Gerard Klein Oonk. Hij is regelmatig op het werk aanwezig. U kunt 

hem bereiken op telefoonnummer 06 - 1501 6273 of per mail gerardkleinoonk@

vanlenthedalfsen.nl. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Twenterand, 

via opzichter Arjan Busscher, op telefoonnummer (0546) 840 940 per mail  

a.busscher@twenterand.nl.

Meer informatie en kaarten
Meer informatie en kaartmateriaal vindt u op www.twenterand.nl 
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Raadsvergadering 27 september 2022

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

 Koeien in de Engbertsdijksvenen - Gérinda Botter

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

Raadsvergadering 
27 september 2022
Op dinsdag 27 september 2022 vergadert de gemeenteraad in het  
gemeentehuis te Vriezenveen. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Agenda
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. 

Het college van B&W van de gemeente Twenterand heeft dinsdag 13 
september de Bestuursrapportage (Berap) 2022 vastgesteld. Daarin geeft het 
college tussentijds aan hoe het gaat met het behalen van de doelen uit de 
programmabegroting 2022. De Berap sluit met een voordeel van € 1.255.000,-, 
“Toch blijft alertheid geboden,” aldus wethouder Financiën Roel Koster. 

”In de programmabegroting staat welke inkomsten verwacht worden en waaraan 

de gemeente het beschikbare geld wil uitgeven, een soort huishoudboekje,” aldus 

Koster. “En daarin willen we ervoor zorgen dat er altijd een vangnet moet zijn voor 

de meest kwetsbare inwoners.”

In de Berap staat per programma welke doelen gehaald zijn en welke (nog) niet. En 

waarom dat zo is. Zo is bijvoorbeeld binnen het programma Sociaal Domein in deze 

periode minder gebruik gemaakt van de Wmobegeleiding en het persoonsgebon-

den budget. Door inwoners meer aan te spreken op hun zelfredzaamheid en beter 

te informeren over het beheren van een pgb zijn er minder indicaties afgegeven. 

Het budget kan daarom positief worden bijgesteld. Een voorbeeld van een nadeel 

binnen datzelfde sociaal domein was de vervanging van de klimaatinstallatie in de 

Brede School in Den Ham. Deze functioneerde niet meer goed en dat kostte € 

100.000,- euro.

Binnen het programma ruimte zien we een toename in producten waar leges voor 

betaald moeten worden. Je kunt hierbij denken vergunningen voor bouwen, slopen, 

kappen, monumenten of bijvoorbeeld milieu. Dit was meer dan begroot, namelijk 

een bedrag van € 120.000,- 

“Door de stijgende energiekosten hadden we de eerste helft van het jaar hogere 

kosten voor energie van de verschillende gemeentelijke gebouwen dan geraamd”, 

gaat wethouder Koster verder. “Daarnaast waren er ook minder opbrengsten uit 

verhuur. Dit heeft ermee te maken dat de verbouwing van het gemeentehuis nog 

niet klaar is. De begrote opbrengsten uit verhuur van € 85.000,- worden in 2022 

niet gehaald. Aan de andere kant hebben we meer geld ontvangen van het rijk dan 

wij in onze begroting hadden opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 

600.000,-.

Het voordeel van de Berap wordt toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve, zeg 

maar een soort spaarpotje. Dit potje is bedoeld om onverwachte tegenvallers op te 

vangen. Ook kan dit potje mogelijk gebruikt worden om tegenvallende inkomsten 

van het rijk tijdelijk op te vangen wat in 2026 het geval zal zijn. 

De Bestuursrapportage 2022 is te vinden op  
https://Twenterand.begrotingsapp.nl

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

19 t/m 24 
september: 

Nierstichting

Collecte

Bestuursrapportage 2022

Uitdaging blijft groot, ondanks meevallers
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BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Esweg 41             

bouwen van een extra kamer 

bovenop bestaande garage 

(ontvangen op 08-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000031)

 
Vriezenveen
• Oude Hoevenweg 87                  

kappen van een spar (ontvangen op 

14-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000061)

• Westeinde 14             

plaatsen van een brandwerende 

wand t.b.v. het splitsen van een 

winkelunit in 2 units (ontvangen op 

14-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000063)

 
Vroomshoop
• Geerdijk 23                   

het plaatsen van een bestaande unit 

naast het huis voor gebruik als 

hondentrimsalon (ontvangen op 

13-09-2022, zaaknummer 

TR-Z2022-000053)

• Schoolstraat 15                

kappen van 4 eiken en 3 sparren 

(ontvangen op 14-09-2022,  

zaaknummer TR-Z2022-000062)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade NZ 1a         

verbouw van bovenverdieping naar 

B&B (ontvangen op 12-09-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000048)

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 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan (B8027)  

aanleggen mindervalide vissteiger 

(nieuwe beslistermijn 30-10-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE386962022)

• Sluiskade Nz (B7529)   aanleggen 

mindervalide vissteiger 

  

(nieuwe beslistermijn 30-10-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE386802022)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Vriezenveen
• Oosteinde 335  

Kapen van 5 eiken en 3 essen ( 

verzonden 12-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE384272022) 

• Achter Zeis 13-17  

Kappen van 2 elzen ( verzonden 

13-09-2022, zaaknummer 

1700ESUITE394192022)

 
Vroomshoop
• Hoek Linderveld- - Plantsoen 

tegenover nummer 85 Kappen van  

1 es ( verzonden 14-09-2022, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE394092022)

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

Kansspelvergunning verleend
Vroomshoop
• Oranjestraat 4           

 houden van een loterij t.b.v. 

Oranjevereniging Vroomshoop, 

trekking 14-12-2022 om 16.00 uur 

Oranjestraat 4 Vroomshoop, verkoop 

loten van 25-10-2022 t/m 11-12-

2022  (verzonden 12-09-2022, 

zaaknummer  

1700ESUITE420512022)

 

 

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
Den Ham
• Brookotter 27  

oprichten van een bedrijf voor het 

oppoetsen en verhandelen van 

tractoren (ontvangen op 07-07-2022, 

zaaknummer TR-Z2022-000054)

Besluit lozen buiten inrichtingen
Vriezenveen
• Oude Hoevenweg 55 en 55a 

aanleggen van gesloten bodemener-

giesystemen (ontvangen op 

15-7-2022, zaaknummer 1700ESUI-

TE374312022)

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. 

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


