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In december 2020 hebben inwoners en ondernemers meegedacht over 
hoe het centrumgebied in Westerhaar-Vriezenveensewijk eruit moet 
komen te zien. Het gedeelte tussen Akelei en Leidijk wordt namelijk 
opgeknapt. Deze ideeën konden zowel online als offline worden aange-
dragen. De belangrijkste conclusies uit deze ideeënbox zijn dat mensen 
vooral graag zien dat er meer groen wordt aangeplant en dat de 
parkeervakken veiliger worden ingericht. 

Wethouder Bart-Jan Harmsen: “Het centrumgebied is de plek waar bewoners 

en bezoekers elkaar ontmoeten en waar mensen graag verblijven. Daarom is het 

belangrijk om de inwoners en ondernemers goed te betrekken bij deze herinrichting 

zodat we samen trots kunnen zijn en blijven op het centrum van Westerhaar-

Vriezenveensewijk. Op deze manier gaan we voor een aantrekkelijk, mooi en 

toekomstbestendig centrum.”, aldus wethouder Harmsen.

Inmiddels zijn er visualisaties over twee scenario’s gemaakt over hoe het gebied 

er wat betreft groen en parkeren uit kan komen te zien. De twee scenario’s zijn 

uitsluitend gericht op, sfeer, beleving groen en parkeren. De technische uitwerking 

komt later aan bod. Denk aan bijvoorbeeld de locatie van lantaarnpalen, bushokjes 

of bankjes.

Toelichting scenario 1
Eenzelfde soort groen wordt toegepast binnen het gehele projectgebied. 

De gebruikte plantensoorten zijn afgeleid of komen overeen met soorten die 

in en rondom Westerhaar-Vriezenveensewijk groeien. Denk aan de sfeer afgeleid 

van heide- en grassoorten rondom de Engbertsdijksvenen. De bomen worden 

evenwijdig aan de weg gepland.

Toelichting scenario 2
Elk deelgebied krijgt zijn eigen sfeer. De gebruikte plantensoorten zijn divers. 

Daarnaast is het grote verschil met scenario 1 dat het gedeelte rechts naast het 

Kervelplein onderdeel wordt van het plein. Het plein steekt dus is feite de straat 

over. De bomen worden niet per se evenwijdig aan de Hoofdweg gepland.

De scenario’s worden in samenwerking met de klankbordgroep nader 

uitgewerkt. Door middel van een loting is een klankbordgroep samengesteld. 

Op www.twenterand.nl/centrumwesterhaar staat weergegeven wie er in de 

klankbordgroep deelneemt. Ook wordt op deze pagina een uitgebreide toelichting 

gegeven op beide scenario’s. 

Inwoners die graag hun voorkeur, tips of aanmerkingen willen delen kunnen 

contact opnemen met leden van de klankbordgroep. Ook is het mogelijk een 

reactie vóór 10 maart te mailen naar centrumwesterhaar@twenterand.nl. 

Tijdens de eerstvolgende klankbordgroepbijeenkomst op 10 maart wordt de 

aangeleverde input besproken en indien mogelijk verwerkt. 

Westerhaar gaat voor een groen centrumgebied

De overheid zet NL-Alert steeds vaker in bij een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij 

een grote brand. Ook in Overijssel wordt het alarmmiddel regelmatig ingezet. 

Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en help anderen. 

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te doen. Als er een 

NL-Alert op je mobiel binnenkomt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. 

Dat klinkt anders dan een normaal bericht. Ook zie je NL-Alert op steeds meer 

digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van het openbaar 

vervoer.

Wees alert bij een NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties, bijvoorbeeld bij een 

grote brand, gifwolk of noodweer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, 

wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.

Meer informatie over NL-Alert kijk je op nl-alert.nl. 

NL-Alert ontvangen? 
Wees alert

Raadsvergadering 
9 maart 2021
Op dinsdag 9 maart 2021 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in 

Vriezenveen. De vergadering begint om 19.30 uur. Door de maatregelen rond 

het coronavirus is geen publiek toegestaan. U kunt de bijeenkomsten bekijken 

via Delta TV of op www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

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. 

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.



twenterand.nl

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzichtige verruiming lockdown 
 

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook  
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo per  
1 maart gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo en 
wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties 
voor iedereen t/m 26 jaar 
toegestaan. Vanaf 27 jaar met 
max. 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en maak en  
boek geen reis naar het buitenland 
in de periode t/m 31 maart.

 .
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Burgerlijke stand 

Geboren:
12-02-2021  Liv, dv MD Musters en HJJ Zoetebier, Vroomshoop

Overleden: 
13-02-2021  JA Schutte, 69 jaar, Den Ham

12-02-2021  BJ Fokke, 81 jaar, Vriezenveen

13-02-2021  J Wilharms, 78 jaar, Vriezenveen

18-02-2021  W Koster-Lubben, 85 jaar, Vriezenveen

14-02-2021  M Smit, 69 jaar, Vroomshoop

11-02-2021  A Slot, 76 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
15-02-2021  PC Tazniowski, 22 jaar, Vroomshoop en P Bouwman, 

    27 jaar, Vroomshoop

Bekendmakingen

OPENBARE KENNISGEVING

Verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-
Generaal
Vervroegd stemmen stembureaus

De burgemeester van Twenterand 

maakt bekend, dat voor de verkiezing 

van de leden van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal in maart 2021 

gebruik zal worden gemaakt van 

stembureaus voor vervroegd 

stemmen. De stembureaus zijn 

geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. 

De telling van deze stemmen zal 

plaatsvinden op 17 maart 2021 vanaf 

8.30 in het gemeentehuis.

Vooropening en stemopneming 
briefstembureaus
De burgemeester van Twenterand 

maakt bekend dat voor de aanstaan-

de verkiezing van de leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal in 

maart 2021 er gelegenheid is voor 

kiezers om de vooropening en de 

telling van een briefstembureau waar 

te nemen. De telling van deze 

stemmen zal plaatsvinden op 17 

maart 2021 vanaf 8.30 in het 

gemeentehuis. Zie voor informatie 

www.Twenterand.nl

Identiteitsdocument verplicht om 
te mogen stemmen
U moet naast uw stempas een 

identiteitsbewijs laten zien om te 

mogen stemmen. Zonder identiteits-

bewijs mag u niet stemmen. Neem 

daarom een identiteitsbewijs mee (uw 

paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).  

Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 

jaar verlopen zijn. Achter de tekst 

“geldig tot” moet de datum 18 maart 

2016 of een latere datum staan. Is uw 

identiteitsbewijs ouder, of heeft u 

geen identiteitsbewijs, maar wilt u wel 

graag uw stem uitbrengen, vraag dan 

een schriftelijke machtiging aan. 

Informatie hierover kunt u vinden op 

www.twenterand.nl.

Stempas kwijt of niet ontvangen
Om overal in de gemeente Twen-

terand te kunnen stemmen heeft u 

een stempas ontvangen. De stempas 

toont aan dat u gerechtigd bent om te 

stemmen. Zonder de stempas kunt u 

uw stem niet uitbrengen. Het is 

daarom van groot belang dat u de 

stempas niet vergeet mee te nemen. 

Mocht u uw stempas niet ontvangen 

hebben of zijn kwijt geraakt, dan kunt 

een vervangende stempas aanvragen.  

Dit is mogelijk tot vrijdag 12 maart 

2021, 17.00 uur bij de afdeling 

Burgerzaken van de woonplaats waar 

u op maandag 1 februari 2021 als 

kiezer bent geregistreerd. Informatie 

hierover kunt u vinden op www.

twenterand.nl

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
- Nabij Jonkerlaan 4,   

kappen van 1 zomereik, 

ontvangen 19-02-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE118052021

Vroomshoop
- Twentelaan 2 inpandig realiseren 

van 2 kantoorruimtes, 

ontvangen 19-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE119222021

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Tegenover Oranjestraat 61  

 kappen van 1 boom, 

ontvangen 19-02-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE118392021

- Sluiskade NZ 79, plaatsen van 

waterbassins en een filterunit ten 

behoeve van waterzuivering, 

ontvangen 19-2-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE118452021

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 gemeente-

huis 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.

Verlenging beslistermijn 
Den Ham
- Bussinck 8, tijdelijk gebruik, het 

gedeeltelijk vervangen van buitenko-

zijnen en aanbrengen van nieuwe 

gevelbeschieting (uiterlijke besluitda-

tum 06-04-2021, zaaknummer 

1700ESUITE1972021)

- Rutershoek kavel 40 bouwen van 

de helft van een 2-onder-1-kap 

woning (uiterlijke besluitdatum 

20-04-2021, zaaknummer 

1700ESUITE613572020)

- Rutershoek kavel 41 bouwen van 

de helft van een 2-onder-1-kap 

woning (uiterlijke besluitdatum 

20-04-2021, zaaknummer 

1700ESUITE613572020)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Bussinck 8   

het tijdelijk gebruik t.b.v. vijf 

woonheden, het gedeeltelijk 

vervangen van buitenkozijnen en het 

aanbrengen van nieuwe 

gevelbeschieting (verzonden 

25-02-2021, zaaknummer 

1700ESUITE1972021)

Vroomshoop
- Zwolsekanaal 2 

het uitbreiden van een woonhuis op 

de begane grond aan de voorgevel en 

het vervangen van enkele kozijnen 

(verzonden 24-02-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE26362021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 9 bestaande aanbouw 

slopen en het nieuw bouwen van een 

aanbouw aan de achtergevel 

(verzonden 19-02-2021, zaaknum-

mer 1700ESUITE2502021)

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
Vriezenveen
- Zonnekracht 12  

melden van het starten van een 

bedrijf voor onderhoud en verkoop 

van vrachtwagens (zaaknummer 

1700ESUITE612492020, 

ontvangstdatum 09-12-2020)

- Nijverheidsweg 10 

melden van het starten van een 

bedrijf voor metaalbewerking 

(zaaknummer 1700ESUITE87382021, 

ontvangstdatum 15-02-2021) 

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. 

LEEGSTANDWET

Aanvraag
Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Veenstraat 93 

tijdelijke verhuur van woonruimte in 

een voor de sloop bestemde woning 

(ontvangen: 17-2-2021)

Verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk:
- Oranjestraat 61  

tijdelijke verhuur van woonruimte in 

een voor de sloop bestemde woning 

(verzonden: 24-2-2021)

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

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

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.   

Begraafplaats Dennenhof - Joke Aman-Kortman


