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Twenterand en Leergeld gaan samenwerken 

Op 22 en 23 juni staan de raadsdebatten van de gemeente-
raad gepland. Deze vinden plaats in het gemeentehuis in 
Vriezenveen en beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 
22 juni niet voor 23.00 uur afgerond kunnen worden, worden 
behandeld op 23 juni 2021 (vanaf 19.30 uur). In verband met 
de maatregelen rondom het coronavirus zijn deze raadsdebat-
ten zonder publiek.  

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. Als u als belanghebbende 
bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor 
van harte welkom. 

U kunt hiervoor tot uiterlijk 22 juni 12.00 uur contact opnemen 
met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten 
kunt u ook volgen via  www.twenterand.nl/uitzendingvergade-
ringen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de 
raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsde-
batten? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 
840. Ook voor algemene vragen over de gemeenteraad kunt u 
bij hen terecht. 

Twenterand en Leergeld gaan samenwerken 

Raadsdebatten 22 en 23 juni 2021

Gemeente Twenterand en stichting Leergeld Twenterand gaan 
samenwerken om kinderen die dat nodig hebben een 
financieel steuntje in de rug te geven. Wethouder Martha van 
Abbema van gemeente Twenterand en Henk Kerkdijk, voorzitter 
van de Stichting Leergeld Twenterand, tekenden hiervoor een 
op 2 juni 2021 een contract dat de al gestarte samenwerking 
hiermee formeel bevestigt. 

Kinderarmoede komt veel voor in Nederland. Eén op de 12 
kinderen heeft ermee te maken. De laatste tijd is er veel 
aandacht voor, vanuit de overheid, maar ook vanuit particuliere 
instanties. Stichting Leergeld Twenterand geeft kinderen in 
Twenterand een financieel steuntje in de rug als er problemen 
zijn met de financiering van zwemlessen, muzieklessen, 

schoolreisjes, excursies, busvervoer, etc. of met het aanschaf-
fen van een fiets of computer om de lessen op school te 
kunnen volgen.  

Leergeld Twenterand wordt daarbij gesteund door de 
Vereniging van landelijke Leergeld stichtingen waarbij 109 
stichtingen verspreid over heel Nederland zijn aangesloten. 
En nu dus ook formeel door de gemeente Twenterand. De 
slogan van de Leergeld stichtingen is “Alle kinderen mogen 
meedoen”. En dat is wat Leergeld Twenterand samen met de 
gemeente voor de inwoners van Twenterand wil bereiken.  

Leergeld Twenterand is bereikbaar op tel 06-39743797, 
www.leergeld.nl/twenterand of via info@leergeldtwenterand.nl.   

Melden Kadavers

Via Rendac
0900 - 9221

Collecte

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

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, 
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.   

Dauwdruppels bij zonsopkomst Vroomshoop-Oost - Heleen Vis

21 t/m 26 juni: Maag Lever Darm Stichting

Burgerlijke stand 

Geboren:
28-05-2021  Chester Joshua, zv BJ Post en R Bosch, Westerhaar-Vriezenveensewijk

01-06-2021  Lisa Margriet, dv, EB Folbert en GT de Groot, Vriezenveen

Overleden: 
29-05-2021  HJ Hop, 81 jaar, Vroomshoop

03-06-2021  J Gerrits-Spijker, 55 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
04-06-2021  JJB Koppelman, 26 jaar, Almelo en KJ Perik, 34 jaar, Almelo

04-06-2021  MH Binnenmars, 34 jaar, Den Ham en JM van den Hoeven, 30 jaar, Den Ham

04-06-2021  GJ Uitslag, 54 jaar, Vriezenveen en GH Hoff, 54 jaar, Vriezenveen
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INSPRAAK

Inspraak Verordening Duurzaam-
heidssubsidie 2021 – 2025
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op de verordening 
duurzaamheidssubsidie in concept 
vastgesteld. 

Waar kunt u de verordening inzien?
De verordening kunt u vanaf vrijdag 4 
juni 2021 tot vrijdag 2 juli 2021 inzien. 
Reacties op de verordening kunt u tot 
vrijdag 2 juli indienen. De verordening is 
digitaal in te zien via www.twenterand.
nl/bekendmakingen. Als er vragen zijn 
over het inzien van de verordening of 
over andere zaken rondom de 
verordening kunt u een afspraak maken 
met Marijke Schipper. Zij is bereikbaar 
op telefoonnummer 06-30993493 of 
per e-mail m.schipper@twenterand.nl. 

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de 
conceptvisie kunt u indienen van vrijdag 
4 juni 2021 tot vrijdag 2 juli 2021. De 
reacties dienen gericht te worden aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand. De reacties kunnen naar 
m.schipper@twenterand.nl gestuurd 
worden. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn vindt 
een beoordeling van de reacties plaats. 
Er zal gekeken worden of de reacties 
aanleiding geven de verordening op 
onderdelen bij te stellen. 

Alle belanghebbenden, die schriftelijk 
reageren, krijgen bericht terug nadat 
nadere besluitvorming op dat gebied 
plaats heeft gevonden.

VERKEERSMAATREGELEN 
 
Wegafsluitingen: Kruising 
Julianastraat en Linderflier 
Vanaf maandag 21 juni wordt het laatste 
deel van de reconstructie van de 
Julianastraat in Vroomshoop uitgevoerd. 
Hiervoor wordt de kruising Julianastraat/
Linderflier afgesloten voor alle verkeer. 
Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat de weg vrijdag 23 
juli 2021 aan het eind van de dag weer 
open is. Wel zijn we bij het uitvoeren van 
de werkzaamheden afhankelijk van het 
weer. Het kan daarom langer duren dan 
is aangegeven. 
 
Hebt u vragen?
Als u vragen hebt, kunt u bellen met de 
heer Prins. Telefoon (0546) 840 840. 
Een e-mail sturen kan ook: w.prins@
twenterand.nl.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Zomerweg 25   
het plaatsen van een bijgebouw 
(ontvangen 05-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE251752021)
- Wittenbrink naast nr. 17  
het bouwen van een woning 
(ontvangen 03-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE290752021)

Vriezenveen
- Johannes Kamphuisstraat 43  
aanbouwen van een veranda 
(ontvangen 06-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE252502021)
- Zonnekracht nabij nr. 35 
(kavel 6, 7 en 8)  
bouwen van een bedrijfspand 
(ontvangen 06-05-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE252352021)
- De Putter 77    
uitbreiden van een berging en het 
verplaatsen van een carport 
(ontvangen 03-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE296502021)
- Mauritshof 81   
aanbouwen van de voorgevel 
(ontvangen 07-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE299322021)

Vroomshoop
- De Sluis 25   
plaatsen van een SSI-ruimte binnen de 
hekken van het bestaande transforma-
tiestation (ontvangen 07-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE299132021)
- Aziëlaan 3   
plaatsen van drie frames met reclame-
doek aan de voorgevel 
(ontvangen 01-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE289282021)

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.

Verlenging beslistermijn 
Vriezenveen
- Westeinde 98   
 het tijdelijk plaatsen van een 
woonunit (uiterlijke besluitdatum 
29-07-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE231162021)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- ’t Sumpel 36  
het plaatsen van een erker, het 
aanpassen van de dakconstructie en het 
aanbrengen van gevelisolatie met wit 
pleisterwerk (verzonden 09-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE252672021)
- Grotestraat 40  
Kappen van 1 es 
(verzonden 07-06-2021,
 zaaknummer 1700ESUITE244872021)

Vriezenveen
- Kerkstraat 34   
bouwen van een schuur 
(verzonden 04-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE234802021)

Vroomshoop
- Ter hoogte van Schoolstraat 20 
inrichten oppervlaktewatermeetpunt in 
leggerwatergang (verzonden 9 juni 2021, 
zaaknummer 1700ESUITE223402021)
- Derde Blokweg 5 
uitbouwen van een woning, het 
vernieuwen van gevels en het 
aanbrengen van nieuwe dak elementen 
(verzonden 09-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE252692021) 

Tijdelijke vergunning
Vriezenveen
- De Watergang 3a  tijdelijk plaatsen 
van een tent, tot uiterlijk 1 mei 2022 
(verzonden 04-06-2021, 
zaaknummer 1700Suite187202021)

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 bekend-
making 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

Besluit lozen buiten inrichtingen
De volgende melding is ontvangen:
- Dalweg 20b  
realiseren van een gesloten bodemener-
giesysteem (1700ESUITE263342021, 
ontvangen 12-05-2021)

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. 

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

Bekendmakingen


