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Replica de Sluis vestigt 
aandacht op rijke historie 
Vriezenveen
Met het realiseren van een replica van de sluis in Vriezenveen, vraagt de 

Dorpsraad Vriezenveen aandacht voor een belangrijk onderdeel uit de geschiedenis 

van het dorp, namelijk de turf en het turftransport. Het college van burgemeester 

en wethouders zag de toegevoegde waarde van dit initiatief voor de Twenterandse 

samenleving en stelde daarvoor kernbudget beschikbaar. “De kernbudgetten zijn 

ervoor om de leefbaarheid in een dorp te vergroten. Wij zijn van mening dat het 

realiseren van een replica van de sluis daar aan bijdraagt, voor zowel inwoners als 

toeristen,” aldus wethouder Roel Koster.

Het monument wordt geplaatst op zijn oorspronkelijke plek in het plantsoen voor 

het Kooykershuus in Vriezenveen. Het is de bedoeling dat de replica van de sluis in 

juni/juli klaar is. 

Twenterand heeft er binnenkort twee leuke buiten
activiteiten bij. Een mountainbike trainingsparcours 
op Sportpark ’t Twistveen in Westerhaar
Vriezenveense wijk en een kabouterpad rondom 
Aquapark de Zandstuve en IJsbaan Vroomshoop. Het 
college van B&W is trots op deze initiatieven en heeft 
aan de totstandkoming bijgedragen door de kern
budgetten, die zijn bedoeld voor initiatieven die de 
leefbaarheid in Twenterand verbeteren, hiertoe aan te 
wenden. “Zowel het MTBtrainingsparcours als het 
kabouterpad zijn prachtige voorbeelden over hoe we 
in gezamenlijkheid initiatieven realiseren, die 
Twenterand een stukje mooier maken.” Aldus de 
wethouder Roel Koster. 

Mountainbike trainingsparcours
Onder leiding van de voorzitter en gevierd paralympiër 

Jennette Jansen, van Stichting sportfietsen Ten westen van 

de Haar – Vriezenveenschewijk wordt het mountainbike 

trainingsparcours gerealiseerd. “Ik wil graag mijn ervaringen 

als paralympisch sporter delen met dit mooie initiatief en 

hoop dat ik meer mensen kan aanzetten tot sport. De sport 

verenigt mensen, maar maakt je ook sterker en geeft je 

vooral veel voldoening en plezier.”

Het parcours is gelegen op een gedeelte van het trainings

veld tussen korfbalvereniging SDO en voetbalvereniging 

Voorwaarts V. Verschillende hindernissen en obstakels 

worden op het terrein aangebracht, “een feestje voor de 

mountainbikefanaat.”  Uitgezonderd van een aantal 

trainingsavonden wordt het terrein openbaar toegankelijk. 

Met de betrokken verenigingen en stichtingen is het mogelijk 

gemaakt dat de mountainbikesport een plek krijgt op het 

sportpark. 

Kabouterbos
Dorpsraad Vroomshoop – Geerdijk kwam een tijd geleden 

met het idee om een kabouterpad aan te leggen rondom 

Aquapark de Zandstuve en IJsbaan Vroomshoop. Bedoelt 

voor met name jonge kinderen. Gezamenlijk met de 

dorpsraad, vrijwilligers, Landschap Overijssel en de 

gemeente hebben we gekeken naar de mogelijkheden die 

er zijn. Het resultaat hiervan is een breed gedragen plan. 

Woensdag 26 mei worden de handtekeningen tussen de 

dorpsraad en de gemeente voor het gebruik van de grond 

gezet. Nu de benodigde vergunning is verleend kunnen de 

initiatiefnemers aan de slag met de aanleg het 2,5 kilometer 

lange pad. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen veel 

plezier gaan beleven in het bos. 

Bevorderen van inwonersparticipatie
Bij de installatie van het college in 2018 was het de wens 

van de nieuwe coalitie om de Twenterandse samenleving het 

gevoel van eigenaarschap over wat er in hun gemeente 

gebeurd terug te geven. Vertrouwen terugwinnen door 

vertrouwen te geven in de samenleving om zelf met 

initiatieven te komen. Een manier van besturen te intro

duceren wat zegt dat de politiek van en voor de inwoners is. 

Wethouder Mark Paters: “Wij hebben toen de kernbudgetten 

geïntroduceerd en inwoners uitgenodigd om meer te 

participeren in het gemeentelijke domein dan toen het geval 

was. Dat geldt voor inwoners, ondernemers en iedereen die 

op andere manieren verbonden is met de Twenterandse 

samenleving. Iedereen kan en mag, maar moet ook durven 

meedoen en meedenken. Ik vind het mooi om te zien dat, 

zoals in dit geval Warner Warringa, Klaas Palstra, Herma 

Bramer en Riëtte Makkinga, bewoners met ideeën komen

 die zij ook nog eens zelf kunnen omzetten in daden. 

Precies hiervoor zijn kernbudgetten bedoeld.”

Je mountainbike skills trainen of met 
de kinderen naar het kabouterbos? AED van de Hartstichting geplaatst bij ’t 

Kooykershuus
Op zaterdag 8 mei is er bij ’t Kooykershuus aan de Dokter Boomstraat in Vriezenveen een AED geplaatst, die gratis beschik

baar is gesteld door de Hartstichting. De nieuwe AED is tot stand gekomen door de samenwerking tussen een betrokken 

inwoner, de gemeente Twenterand en Bertus Aman en Bernice Aman van ’t Kooykershuus. 

Door het toevoegen van de AED is het dekkingsgebied in de gemeente Twenterand nog verder uitgebreid. Wanneer iemand 

een hartstilstand heeft, is het van belang dat er zo snel mogelijk hulp wordt geboden. Door een goed dekkend AED netwerk, 

hebben inwoners met een hartstilstand een grotere kans op overleving. 

De gemeente Twenterand hecht veel waarde aan een goed AED netwerk. Mark Paters, wethouder gezondheid Twenterand: 

“Een zo groot mogelijke dekking van AED’s door onze hele gemeente redt levens en is voor ons heel erg belangrijk! Ik ben blij 

dat met het plaatsen van deze AED we deze dekking nog groter hebben kunnen maken. We blijven kijken op welke manier we 

de dekking nog groter kunnen maken, in het belang van onze inwoners!” 

Marianne Spoelstra, programma manager AED’s bij de Hartstichting: “Het is geweldig om de betrokkenheid bij deze mensen 

te zien. De AED is op de juiste plek terecht gekomen. In het gebied waar in een straal van 500m nog geen dag en nacht 

beschikbare AED was. Doordat mensen de muur van hun pand beschikbaar hebben gesteld om de AED aan op te hangen én 

omdat de AED is aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu is de hele buurt hartveiliger geworden!”

Bertus Aman en Bernice Aman bij de nieuwe AED

Openingstijden 
Woensdag van 13.00 tot 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) 840 860.
Adres: Aziëlaan 14, VroomshoopOost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Binnenkort is beide mogelijk in Twenterand
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Burgerlijke stand 

Geboren:
09052021  Dirk, zv M Prijs en V Lucas, Vroomshoop

Overleden: 
10052021  J KlasterPape, 65 jaar, Vriezenveen

11052021  MF MeinenWeijteman, 85 jaar, Vriezenveen

07052021  HJ Veltman, 58 jaar, Vroomshoop

07052021  A Hilberink, 88 jaar, Vroomshoop

09052021  G Schuurs, 57 jaar, Vroomshoop

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.   

Twee Lepelaars in het 
Hammerflier  Ria ter Welle

Raadsvergadering 
1 juni 2021 
Op dinsdag 1 juni 2021 vergadert de gemeenteraad in het gemeente   huis 
in Vriezenveen. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanwege de 
coronamaatregelen is geen publiek toegestaan. U kunt de bijeenkomst 
bekijken via Delta TV of 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 bekij
ken 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. 

3 juni 2021 Hoorzitting 
kadernota 2022 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twen
terand heeft de kadernota 2022 opgesteld en voorgelegd aan de gemeen
teraad. Voor de definitieve besluitvorming organiseert de gemeenteraad 
een openbare hoorzitting op donderdag 3 juni 2021. De hoorzitting begint 
om 19.30 uur en is in de raadzaal van het gemeentehuis in Vriezenveen. 
Wilt u uw mening geven over de kadernota 2022? Dat kan tijdens deze 
hoor zitting. U bent van harte welkom.
 
De hoorzitting zal uit twee delen bestaan: een formele bijeenkomst en een 
informele bijeenkomst. 
· Tijdens de formele bijeenkomst hebben belanghebbenden 
 (organisaties, verenigingen, inwoners) 
 ieder op hun beurt  de mogelijkheid hun mening te geven in   
 maximaal 5 minuten. Na elke inspreekronde kunnen raadsleden   
 vragen stellen aan de belanghebbende.

· Na deze formele bijeenkomst is er aansluitend een informele   
 sessie gepland. Hierbij hebben  raadsleden en belanghebbenden   
 de gelegenheid om in kleiner verband en op iets informelere   
 wijze  nog eens nader met elkaar over de ingebrachte zienswij  
 zen van gedachten te kunnen wisselen. Uiteraard worden daarbij   
 de corona richtlijnen van de rijksoverheid in acht genomen.
 
Kadernota 2022 inzien
Op www.twenterand.nl kunt u de Kadernota 2022 inzien. U vindt deze onder het 
kopje Bestuur & Organisatie / Gemeenteraad / Vergaderingen / Raadsvergadering 
6 juli. Tevens kunt u de kadernota in het gemeentehuis inzien.
 
Aanmelden hoorzitting
Aanmelden voor het deelnemen aan de hoorzitting kan tot en met woensdag 2 juni 
2021 bij de griffie van de gemeenteraad. Dit kan telefonisch (0546) 840 712 / 713 
of via email: griffie@twenterand.nl. 
griffie@twenterand.nl. 

BekendmakingenOMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
 Oosteinde 198   
het bouwen van een garage en het 
tijdelijk plaatsen van een mantelzorg 
unit (ontvangen 11052021, 
zaaknummer 1700ESUITE262982021)

WesterhaarVriezenveensewijk
 Sluiskade ZZ 9   
legaliseren van een overkapping en 
vergunningsvrije schuur 
(ontvangen 15052021, 
zaaknummer 1700ESUITE263592021)

Geerdijk
 Geerdijk 39  
tijdelijk plaatsen van een noodwoning, 
ontvangen 1252021, 
zaaknummer 1700ESUITE260182021
 Geerdijk 31 
Kappen van 1 kastanjeboom 
(ontvangen 01052021, 
zaaknummer 1700ESUITE263282021)

Bruinehaar
 Gravenlandweg 6   
realiseren van een aanbouw achter de 
woning (ontvangen 12052021, 
zaaknummer 1700ESUITE263392021) 

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 
van verspreiding coronavirus | 
COVID19
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.

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
 Naast Watergang 3 
plaatsen tijdelijke tent , nieuwe uiterste 
beslistermijn 29 062021. 
(zaaknummer 1700ESUITE187202021)

WesterhaarVriezenveensewijk
 Sibculoseweg 89  legaliseren 
schuur en strijdig gebruik te bouwen 
schuur,  nieuwe uiterste beslistermijn 
29062021, (zaaknummer 
1700ESUITE189912021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 
beslistermijn kunt u geen bezwaar en/
of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
 Rutershoek 4 
bouwen van een woning , 
verzonden 6 mei 2021
 (zaaknummer 1700Esuite72432021)
 Nijlaar naast nr. 2  
bouwen van een bedrijfsverzamelge
bouw (verzonden 19052021, 
zaaknummer 1700ESUITE155312021)
 Nabij Hammerdijk 18  
Kappen van 1 esdoorn 
( verzonden 17052021, 
zaaknummer 1700ESUITE196922021)

Vriezenveen
 Westeinde 278   
realiseren extra slaapkamer op 1e 
verdieping, verzonden 12 mei 
(zaaknummer,1700ESUITE164412021 ) 
 Almeloseweg 51a en 51b   
uitbreiden van een bedrijfshal 
(verzonden 17052021, 
zaaknummer 1700ESUITE152842021)
 Westeinde 13  
realiseren 10 appartementen incl 
buitenbergingen en winkelruimte, 
verzonden 18 mei 2021 
(zaaknummer 1700ESUITE617712020)

Vroomshoop
 Helmkruid 24 
bouwen van een woning, verzonden 
12 mei 2021 
(zaaknummer 1700ESUITE183542021)
 Helmkruid naast nr. 28 
bouwen van een woning 
(verzonden 17052021, 
zaaknummer 1700ESUITE154472021)

Bruinehaar
 De Koele  
aanleg en verbreding wandelpaden, 
verzonden 19 mei 2021 
(zaaknummer 1700ESUITE189962021)

Verklaring vergunningvrij
WesterhaarVriezenveensewijk
 Asterstraat 26      
 realiseren aanbouw aan woning , 
verzonden 12 mei 2021 
(zaaknummer 1700ESUITE163772021)

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 APVontheffing:
Vriezenveen 
 Koningsweg ( ten NW van de 
Weemelanden)  
Parkeren van een camper in de 
periode van mei tot en met oktober 
2021 ( ontvangen 29042021, 
zaaknummer 1700ESUITE236572021)
  
Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 
van verspreiding coronavirus | 
COVID19
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.

Een uitweg is geaccepteerd voor:
  Den Ham
 Dennenweg 25  
Aanleggen van een uitweg 
( verzonden 12052021, 
zaaknummer 1700ESUITE213212021)
 Lambertinck 1   
Wijzigen van een bestaande uitweg 
( verzonden 12052021, 
zaaknummer 1700ESUITE210092021)

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
Vroomshoop
 Kolenmieten 29  
melden van een wijziging van de 
inrichting tot een rundveehouderij 
(1700ESUITE261762021, 
ontvangen 22022021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 
van verspreiding coronavirus | 
COVID19
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

WesterhaarVriezenveensewijk:
 Veenstraat 29 en Margrietstraat 8  
tijdelijke verhuur van woonruimte in 
een voor de sloop bestemde woning 
(verzonden: 1952021).

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 
WesterhaarVriezenveensewijk. 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


