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Dit keer: 
Mark Paters, kernwethouder Vroomshoop en Geerdijk 

“Vroomshoop en Geerdijk, een levendig dorp en buurtschap waarvan ik kernwet-

houder ben. Bij mij kunt u terecht met vragen over uw buurt of kern. Maar ook als 

u een idee hebt voor een mooi initiatief. Want daarvoor hebben we kernbudgetten. 

Niet alles kunnen we daarmee realiseren. Maar er is zeker heel veel mogelijk. 

In de Boshoek in Vroomshoop zijn meerdere gezinnen komen wonen met jonge 

kinderen. Daarvoor wilden de buurtbewoners van de Boshoek graag de speeltuin 

die er al was, in ere herstellen. Met een kernbudget van € 10.000,00 konden ze 

dit doen. De bestaande speeltuin werd opnieuw ingericht met nieuwe speeltoestellen. 

Een mooi voorbeeld waartoe en kernbudget kan leiden. 

Kernbudget voor De Smoezen
Carnavalsvereniging De Smoezen in Vroomshoop wilde graag een loods in 

Vroomshoop voor het bouwen aan hun carnavalswagens en de opslag ervan. 

Met een kernbudget van € 25.000,00 kon dit gedeeltelijk gefinancierd worden. 

En daarmee ging een wens van de oudste carnavalsvereniging boven de grote 

rivieren in vervulling. 

Dorpsraad Vroomshoop – Geerdijk 
Heel waardevol kan een dorpsraad zijn. Vroomshoop – Geerdijk heeft een actieve 

dorpsraad. Bij hen kunt u terecht met vragen, ideeën, maar ook problemen over 

uw dorp of kern. Zij kunnen daarmee vervolgens weer bij ons terecht. Voor ons 

is het fijn te weten wat er speelt of welke gevoelens er leven in uw dorp of buurt. 

Daarover kunnen we het met elkaar hebben. En als het nodig is, samen een 

oplossing vinden. 

Initiatief of idee? Nodig uw kernwethouder uit!
Mooie initiatieven die door bewoners in een kern samen worden opgepakt en 

ze daardoor verbindt. Dat is de kracht van een plattelandsgemeente als de onze. 

Hebt u ook een idee of vraag over uw buurt of kern? Dan kunt u daarmee bij mij 

of één van de andere kernwethouders terecht. Wij willen graag van u horen wat 

er speelt of welke wensen u hebt voor uw buurt of kern. Misschien kunnen we 

niet alles uitvoeren, maar samen kunnen we in elk geval kijken naar een oplossing. 

Want samen kunnen we meer!”

Mark Paters, kernwethouder Vroomshoop en Geerdijk

Wie is uw kernwethouder?

- Den Ham-Bart-Jan Harmsen 

- Vriezenveen en De  Pollen-Roel Koster

- Vroomshoop en Geerdijk -Mark Paters

- Westerhaar-Vriezenveensewijk, Bruinehaar, Weitemanslanden 

 en Westerhoeven - Martha van Abbema

Kernwethouders vertegenwoordigen elk een kern in onze gemeente. 

Zij zijn daarvoor het eerste bestuurlijke aanspreekpunt. Hebt u een 

initiatief, vraag of wilt u iets weten over uw buurt of kern? Dan kunt 

u terecht bij uw kernwethouder

Kernbudgetten: stimuleren van initiatieven in de kernen

Sinds een paar jaar hebben we kernbudgetten in onze gemeente. 

Ze helpen bij het versterken van de sociale binding in de kern en 

het mooier maken van onze leefomgeving. Er zijn grote en kleine 

kernbudgetten. Een klein budget is maximaal € 10.000,00. Een 

groot budget is maximaal € 25.000,00. Bij een groot budget wordt 

meer uitleg en verantwoording gevraagd dan bij een klein budget. 

Daarom is dit onderscheid gemaakt. Kernbudgetten zijn om 

initiatieven te ondersteunen van inwoners, bedrijven, instellingen 

en dorpsraden. 

Goede idee? Vraag een kernbudget aan!

Hebt u een goed idee voor een initiatief in uw kern? Dan kunt u 

daarvoor een kernbudget aanvragen. Dit doet u eenvoudig via het 

aanvraagformulier op www.twenterand.nl/kernbudgetten. Daar leest 

u ook de regels en waaraan uw aanvraag moet voldoen. U kunt het 

hele jaar door een kernbudget aanvragen. Het college van burge-

meester en wethouders besluit altijd over een aanvraag en er is een 

beperkt budget. Dus als er veel aanvragen komen, kan het zijn dat 

het budget op is. 

Vragen over het kernbudget of ondersteuning nodig 

bij het aanvragen?

Hebt u vragen over het kernbudget of ondersteuning nodig bij 

het aanvragen ervan? Stuur dan een e-mail naar 

inwonersinitiatieven@twenterand.nl. Wij helpen u graag. 

Maak kennis met  

uw kernwethouder

Mark Paters, 

kernwethouder 

Vroomshoop en 

Geerdijk 

“Tijdens het boodschappen doen of 

als ik op een andere plek in het dorp 

ben, word ik regelmatig aangesproken. 

Dat vind ik plezierig en zeker ook 

belangrijk. Want als kernwethouder 

ben ik bereikbaar en aanspreekbaar 

voor inwoners. Als u een vraag hebt, 

kan ik u helpen bij wie u moet zijn. 

Of misschien is het een onderwerp 

wat ik bij één van mijn collega 

wethouders onder de aandacht kan 

brengen. Daarmee brengen we het 

bestuur dichterbij u.”

Kernwethouders stellen zich aan u voor
Twenterand heeft vier wethouders. Op deze pagina stellen ze zich aan 

u voor en vertellen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de kern 

die ze vertegenwoordigen. Zoals evenementen, ontwikkelingen op 

verkeersgebied, plannen voor de kern of een informatieavond. Kortom 

als er iets speelt, vertelt de kernwethouder u daar in deze rubriek graag 

wat meer over. Andersom kunt u natuurlijk ook de kernwethouder 

uitnodigen in uw dorp. Contact opnemen met een kernwethouder 

kan via het bestuurssecretariaat. Telefoon (0546) 840 840 of e-mail: 

bestuurssecretariaat@twenterand.nl.  

Duizenden ouders in Nederland zijn getroffen door problemen 

bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Be-

lastingdienst. De Belastingdienst compenseert de gedupeerden. 

Maar dit is niet altijd op tijd en/of voldoende om uit de 

(financiële) problemen te blijven. In de gemeente Twen-

terand hebben tenminste zes gezinnen hiermee te maken. 

De namen van deze mensen zijn helaas niet bekend bij ons. 

We hebben geprobeerd om deze gedupeerde Twenterandse 

huishoudens te vinden. Helaas is dit nog niet gelukt. 

Oproep
Wethouder Martha van Abbema doet daarom een herhaalde 

oproep: “Wij komen graag in contact met Twenteranders die 

te maken hebben gehad met deze toeslagenaffaire. Samen 

kijken we naar een passende oplossing. Bent u een 

gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Neem dan 

contact op met het Meldpunt Schulden van de gemeente 

Twenterand. Dat kan via m.lammertink@twenterand.nl. 

Gemeente Twenterand zoekt 
gedupeerden toeslagenaffaire

Een veilige 
gemeente, 

dat wil toch 
iedereen? 

Praat mee op  

twenterand.ikpraatmee.nl 
tot en met 15 februari 2021 

Praat mee!
Wij willen graag dat u zich als inwoner 

veilig voelt in onze mooie gemeente. 

Daar besteden we met alle veilig-

heidspartners veel tijd aan. Als u 

zich veilig voelt in uw woonomgeving 

draagt dit bij aan een prettig woon- en 

leefklimaat. Daarom horen we graag 

hoe u de veiligheid in uw buurt of dorp 

ervaart. Van 1 tot en met 15 februari 

2021 kunt u meepraten over de vei-

ligheid in de gemeente Twenterand. 

Dat doet u via de inwoner enquête op 

twenterand.ikpraatmee.nl. Geef uw 

mening! Want zorgen voor een veilige 

woonomgeving doen we samen. 

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093



twenterand.nl03-02-2020

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buiten-

gebied Twenterand PH Hammerweg 36’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 4 februari 2021 zes weken 

het volgende ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage ligt:

-Het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied Twenterand PH 

Hammerweg 36’.

De planherziening heeft ten doel om 

de bedrijfsbestemming op het perceel 

Hammerweg 36 te wijzigen in een 

woonbestemming. Het identificatienum-

mer van het bestemmingsplan is NL.

IMRO.1700.202026BPBGPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het bestemmingsplan digitaal 

inzien via de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerpplan is eveneens digitaal 

in te zien via www.twenterand.nl/

digitaalinzien.

Tijdelijke maatregel ter voorkoming 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.

Tijdens de bovengenoemde termijn kan 

een ieder mondeling of schriftelijk een 

zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden 

gericht aan de gemeenteraad, Postbus 

67, 7670 AB te VRIEZENVEEN en 

dienen voor het einde van de termijn te 

worden ingediend, dan wel ter post te 

zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen 

kunt u binnen de genoemde periode 

indienen, nadat u daarvoor een 

afspraak heeft gemaakt met één van de 

medewerkers van de afdeling beleid via 

het algemene telefoonnummer (0546) 

840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure 
Vriezenveen
- Garvesingel 51  vervangen van 

bestaande schuur door een nieuwe 

schuur met overkapping, 

ontvangen 21-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE36212021

- Johannes Kamphuisstraat 20 en 22  

plaatsen van een carport, 

ontvangen 23-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE42012021

- Oosteinde 341        

uitbouw woning, 

ontvangen 26-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE47462021

Vroomshoop
- Margrietstraat 3 

realiseren van een opbouw op de 

bestaande achterbouw van een woning, 

ontvangen 21-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE40032021

- Tonnendijk 24      

 kappen 3 bomen (hulst, naaldboom, 

loofboom) 

ontvangen 27-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE49822021

Geerdijk
- Schoolstraat 80     

 kappen van 18 iepen, 

ontvangen 25-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE45552021

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 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. 

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.

Reguliere procedure verleend

Vriezenveen
- Hoek Schout Doddestraat 

Krijgerstraat, kappen van 28 bomen 

(20 berken, 2 elzen, 1 esdoorn, 3 eiken 

en 2 beuken) (verzonden 25-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE604932020)

- Nabij Wierdenseweg 25  

kappen van 1 Es 

(verzonden 26-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE604732020)

- De Taling 17   

uitbreiden van een woning 

(verzonden 26-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE609762020)

- Zonnekracht 12  

bouwen van een bedrijfshal met kantoren 

(verzonden,26-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE448072020)

- Turfschuit ongenummerd 

bouwen van een woning 

(verzonden 28-01-2021,

 zaaknummer 1700ESUITE609782020)

Vroomshoop
- Prinsenkamp (achter) 108     

kappen van een prunus

(verzonden 26-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE614362020)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Dalweg 20b realiseren woning 

(verzonden 21-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE590222020)

- Laurier tussen 4 en 8 bouwen van 

een woning (verzonden 26-01-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE591782020)

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 
- Oosteinde 392 

ontsteken van een paasvuur op 

04-04-2021, ontvangen 27-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE49602021

Gemeente Twenterand
- Diverse locaties 

 innemen van tijdelijke standplaatsen 

ten behoeve van het bevolkingsonder-

zoek naar borstkanker van mei tot en 

met september 2021, 

ontvangen 26-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE45902021

- Gemeente Twenterand textiel-

inzameling ten behoeve van Stichting 

Salvatoriaanse Hulpactie 2022, 

ontvangen 26-1-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE46092021

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 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. 

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.

Mooi 
Twenterand

Onderweg naar Den Ham - 
Anja Dijkman.

Elke week een foto die gemaakt is in 

onze gemeente. Hebt u een mooie

foto voor deze rubriek? Mail die naar 

communicatie@twenterand.nl.   Burgerlijke stand 

Geboren:
16-01-2021  Raf Henri, zv AJ Koster en JH ten Napel, Vriezenveen

Overleden: 
18-01-2021  JH Arendshorst, 89 jaar, Vriezenveen

18-01-2021  W Beuving-Snippe, 80 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Openingstijden
Wo, vr en za van 9.00 tot 12.00 uur en van13.00 tot 16.00 uur. t Milieustraat (0546) 840 860 
(bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 09.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur). 
De Milieustraat zit aan de Aziëlaan 14 in Vroomshoop-Oost.  Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

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

Vanwege het coronavirus wijken de openingstijden af. 
Kijk voor informatie op www.twenterand.nl. 

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

8 t/m 13 februari: 
Comité Woord en Daad

Collecte


