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Het kan iedereen overkomen: je komt in een situatie waardoor 
geldproblemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je gaat scheiden of 
je baan verliest. Vaak melden mensen zich pas als ze al tot over 
hun oren in de schulden zitten. Maar voorkomen is beter dan 
genezen. Als je je op tijd meldt, dan is er vaak nog veel mogelijk. 
Praat erover en zoek hulp. Zo voorkom je dat de problemen 
boven je hoofd groeien.

Natuurlijk kun je zelf ook best een en ander doen. Zoals zorgen voor overzicht. Door betaalde en onbetaalde rekeningen te 

sorteren en onderscheid te maken tussen vaste lasten en andere kosten krijg je inzicht in je uitgavenpatroon en je financiële 

situatie. Wie moeite heeft met het zelf ordenen van de administratie, doet er goed aan om daar deskundige hulp bij te vragen. 

Bij een paar onbetaalde rekeningen kun je trouwens vaak wel een regeling treffen met de schuldeisers. Het belangrijkste is 

dat je je realiseert dat je er niet alleen voor staat. Er zijn allerlei instanties die je kunnen helpen.

Meldpunt Schulden
Heb je hulp nodig bij je financiële problemen of kom je er zelf niet meer uit? Het Meldpunt Schulden is het gemeentelijk loket 

voor schuldhulpverlening. Ze beantwoorden al je vragen over problemen met geld en financiën. Ook kunnen ze je de weg 

wijzen naar verschillende instanties die je verder kunnen helpen én ze kunnen meer vertellen over de mogelijkheden die er in 

Twenterand zijn om je inkomen aan te vullen. Je kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0546) 840 840 of door te 

mailen naar m.lammertink@twenterand.nl. 

Andere organisaties
Wil je liever zelf hulp zoeken? Dat kan uiteraard ook:

• De Stichting Budget op Orde in Twenterand (Stichting BOOT) is opgericht om Twenteranders met financiële problemen te 

helpen. Kijk op bootintwenterand.nl.

• Stichting Leergeld Twenterand wil kinderen uit de gemeente Twenterand de kans geven mee te doen op school, met sport, 

met muziek of met een andere kunstzinnige vorming, als dat normaal gesproken om financiële redenen niet kan. Kijk op  

www.leergeld.nl/twenterand.

• Ook het Sport- en Cultuurfonds vindt dat ieder kind moet kunnen sporten, ook als ouders daarvoor geen geld hebben. Dit 

fonds kan het lidmaatschap van een sportclub en/of vereniging voor jouw kind betalen. Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl.

• Voedselbanken:

- Stichting Manna biedt hulp aan inwoners met financiële problemen, onder meer door het tijdelijk ondersteunen in de 

basisbehoeften met boodschappenpakketten. Kijk op www.manna.nu.

- Ook de Stichting PoWer biedt boodschappenondersteuning voor gezinnen. Zij vragen een kleine vergoeding. Kijk op de 

Facebook-pagina voor meer info.

• Of kijk eens op een van de volgende websites:

- berekenuwrecht.nibud.nl/introductie

- www.zelfjeschuldenregelen.nl 

Ook in het jaar 2021 heeft de gemeente Twenterand meerdere kernbudgetten verleend. Maar liefst zeven initiatieven hebben het afgelopen jaar 
een kernbudget ontvangen. Kernbudgetten is een vorm van subsidie voor initiatieven in Twenterand, die de sociale binding versterken of de 
leefomgeving mooier maken. Voor het jaar 2021 heeft de gemeente € 50.000,- beschikbaar gesteld.

Verschillende initiatieven
• Rondom recreatieplas De Koele in Bruinehaar is met kernbudgetgelden een 

wandelpad aangelegd.

• Een mountainbike trainingsparcours wordt gerealiseerd op sportpark  

’t Twistveen in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

• In Vriezenveen heeft een kernbudget bijgedragen aan de oplevering van een 

replica Sluis en de aanleg van een beachvolleybalveld. 

• In Vroomshoop is het sprookjesachtige kabouterpad aangelegd

• Tussen Den Ham en Geerdijk is een cultuurhistorische fietsroute ingericht. 

• Tot slot is er met een kernbudget een zogenoemde duo-fiets aangeschaft, 

welke inwoners in Twenterand met een beperkte mobiliteit kunnen gebruiken.

“Met elkaar de schouders eronder voor Twenterand”
Kortom: allemaal initiatieven die de gemeente Twenterand een stukje mooier 

maken. “Met elkaar de schouders eronder vóór Twenterand, dat is prachtig om  

te zien. We mogen daarom trots zijn op deze initiatieven en al die vrijwilligers die 

het mogelijk hebben gemaakt”, aldus wethouder Koster. “We zijn blij dat we als 

gemeente ook ons steentje kunnen bijdragen, ondanks onze beperkte financiële 

mogelijkheden. Dat maakt het juist zo mooi om te zien dat de kernbudgetregeling 

een succes is. Ook komend jaar is er daarom €50.000,- beschikbaar gesteld.” 

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor een kernbudget? Bezoek  

dan onze website: www.twenterand.nl/kernbudgetten  

Openingstijden 
Woensdag van 10.00 - 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.  Vrijdag en zaterdag van 
9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur. Bellen: Tijdens de openingstijden kunt  
u bellen met de Milieustraat. Telefoonnummer: (0546) 840 860.  
Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Kernbudgetten, een succes voor Twenterand

Heb je geldzorgen?  
Trek dan aan de bel! 

Burgerlijke stand 

Geboren

17-12-2021 Ivar, zv J Kenkhuis en S Peddemors, Vriezenveen

Overleden

12-12-2021 AH Bruggeman, 93 jaar, Vriezenveen

13-12-2021 E Vos-Leussink, 76 jaar, Vriezenveen

17-12-2021 J Lensen-Bakker, 90 jaar, Vriezenveen

21-12-2021 GJ Nijkamp, 91 jaar, Vriezenveen

22-12-2021 M ter Braak, 56 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap

13-12-2021 AH Mondeel, 24 jaar, Den Ham en D Büter, 26 jaar, Almelo

Melden kadavers
Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social mediaDierenambulance

06 - 537 57 093

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.  

Onderweg naar het werk tussen Den Ham  
en Vriezenveen
Anja Dijkman   
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BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Jonkerlaan’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 14 december 2021 

het volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Vriezenveen Lintbebouwing en 

Centrumgebied PH Jonkerlaan’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om op het braakliggend terrein, 

gelegen achter de bibliotheek aan de 

Jonkerlaan te Vriezenveen de bouw 

van 20 woningen mogelijk te maken. 

Ook wordt de bestaande woning 

Westeinde 89 voorzien van een 

consoliderende woonbestemming. Het 

identificatienummer van het 

bestemmingsplan is NL.IM-

RO.1700.202017BPVZPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 

bij de vaststelling van het plan enkele 

wijzigingen aangebracht. In de bij het 

raadsbesluit behorende ‘zienswijzen-

nota bestemmingsplan Vriezenveen 

Lintbebouwing en Centrumgebied PH 

Jonkerlaan ‘ zijn de wijzigingen ten 

opzichte van het ontwerpbestem-

mingsplan opgenomen.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 6 januari 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.

Tijdelijke maatregel ter voor- 
koming van verspreiding 
coronavirus | COVID-19
Eventuele 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. Het is op 

dit moment niet mogelijk om de 

stukken op het gemeentehuis in te 

zien.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 7 januari 2022 tot en met 

donderdag 17 februari 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.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Dit 

betekent, dat de belanghebbende in 

het beroepschrift moet aangeven 

welke beroepsgronden hij aanvoert 

tegen het besluit. Na afloop van de 

termijn van zes weken kunnen geen 

nieuwe beroepsgronden meer worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroep-

schrift dat de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Buitengebied Twenterand PH 
Prinsenweg 16’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 14 december 2021 

het volgende bestemmingsplan heeft 

vastgesteld, te weten:

- ‘Buitengebied Twenterand PH 

Prinsenweg 16’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om ten doel om de ter plaatse 

gevestigde hondenkennel te 

legaliseren. Het identificatienummer 

van het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202025BPBGPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 

bij de vaststelling van het plan enkele 

wijzigingen aangebracht. De 

wijzigingen hebben met name 

betrekking op de regels en in het 

verlengde daarvan de toelichting. Het 

maximum aantal te houden honden is 

vastgelegd en de mogelijkheden om te 

bouwen zijn op ondergeschikte punten 

gewijzigd. In de zienswijzennota die 

deel uitmaakt van het bestemmings-

plan zijn de wijzigingen aangegeven.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 6 januari 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.

Tijdelijke maatregel ter voor- 
koming van verspreiding 
coronavirus | COVID-19
Eventuele 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. Het is  

op dit moment niet mogelijk om de 

stukken op het gemeentehuis in  

te zien.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 7 januari 2022 tot en met 

donderdag 17 februari 2022 kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belang- 

hebbenden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het  

bestemmingsplan 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 beroeps- 

termijn. Indien binnen de beroeps- 

termijn 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Dorpsstraat 58 

het inpandig realiseren van kantoor-

ruimtes (ontvangen op 21-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE617042021)

Vriezenveen
- Westeinde 29a 

plaatsen nieuw kozijn en hellingbaan 

(ontvangen op 21-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE614732021)

Vroomshoop
- Kolenmieten 19a  

uitbreiden van een woonhuis met het 

verlengen van de kap (ontvangen op 

16-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE609772021)

- Tonnendijk 172 

kappen van eiken, ontvangen op 

18-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE609892021

- Aziëlaan naast nr. 32 

(HAM00K1195) Vroomshoop -  

De Marne Vastgoed B.V. / Pr8 

Vastgoeda¬dviseurs B.V.,  

realiseren van een bedrijfsverzamel- 

gebouw, ontvangen op 17-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE609882021

- Citroenkruid kavel 13 t/m 16  

(plan Vroomshoop Oost fase 2c)  

bouwen van 2 2-onder-1-kap 

woningen (ontvangen op 20-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE614622021)

- Hoekweg 4  

verbouwen van een woning  

(ontvangen op 20-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE614142021)

- Twentelaan tegenover 2 (HAM00  

K 902) bouwen van een bedrijven- 

verzamelgebouw, (ontvangen op 

22-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE617392021)

- Tonnendijk 24c           

kappen van 14 beuken en 10 grove 

dennen  (ontvangen op 21-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE614462021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk 
- Sibculoseweg 65a           

vervangen van een bestaand hellend 

dak  (ontvangen op 21-12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE616872021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voor- 
koming van verspreiding 
coronamaatregelen | COVID-19
Eventuele 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 
Vroomshoop
- Schoolstraat 12  

tijdelijk afwijken van het bestem-

mingsplan (nieuwe uiterste beslis- 

datum 16 maart 2022, zaaknummer 

1700ESUITE600312021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Brookotter 5 en 7   

bouwen woning met bedrijfshal 

(verzonden 16-12-2021, zaaknummer 

1700ESUITE479272021)

- Assenhoek 5 en 5iw bouwen 

woning met inwoning (verzonden 

20-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE500112021)

- Veldsweg 7  

kappen van een esdoorn (verzonden 

20-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE567192021)

Vriezenveen
- De Kievit 11  

bouwen kap op garage (verzonden 

22-12-2022, zaaknummer  

1700ESUITE581092021)

Vroomshoop
- Havenstraat 9a  

omzetten van bestemming sport naar 

bedrijf (verzonden 21.12-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE450472021) 

- Hammerdijk 18           

kappen van 7 rode beuken en 2 

berken en 1 esdoorn ( verzonden op 

21-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE584132021)

Tijdelijke vergunning
Den Ham
- Brookotter 5wu

plaatsen tijdelijke woonunit (verzonden 

16-12-2021, zaaknummer  

1700ESUITE520892021)

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

Gemeente Twenterand

- Houden van een collecte ten 

behoeve van Stichting Woord en Daad 

Comité Vriezenveen van 13-02-2022 

t/m 19-02-2022 (ontvangen 

15-12-2021, zaaknummer 1700ESUI-

TE606872021)

- Houden van een collecte ten 

behoeve van Stichting Epilepsiefonds 

De Macht van het Kleine van 

06-06-2022 t/m 11-06-2022. 

(ontvangen 21-12-21, zaaknummer 

1700ESUITE613352021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voor- 
koming van verspreiding 
coronavirus| COVID-19

Eventuele 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.

LEEGSTANDWET

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Borggrevestraat 5 en 11, 

Veenstraat 28 tijdelijke verhuur van 

woonruimte in een voor de sloop 

bestemde woningen (verzonden: 

16-12-2021)  

Bekendmakingen

Openingstijden
Maandag  8.30 - 17.00 uur
Dinsdag  8.30 - 17.00 uur
Woensdag  8.30 - 17.00 uur
Donderdag  8.30 - 19.30 uur
Vrijdag  8.30 - 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


