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17 augustus t/m 24 augustus 2021

Werkzaamheden aan bruggen Dille - Europasingel  
en Helmkruid -  Europasingel 
Van dinsdag 17 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 2021 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de bruggen vanuit de Dille richting Europasingel  

en het Helmkruid richting Europasingel. De brug tussen het Helmkruid en de Europasingel wordt volledig afgesloten. Op de brug tussen de Dille en de 

Europasingel wordt de weg versmald. Doorgaand rijverkeer kan er wel langs, maar kan hiervan wel hinder ondervinden. We proberen de hinder zoveel 

mogelijk te beperken. Wel zijn we bij de werkzaamheden afhankelijk van het weer. Daardoor kan het langer duren.

Aannemingsbedrijf Dubbink uit Vriezenveen voert de werkzaamheden uit. Dit doen zij in opdracht van gemeente Twenterand.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Deijk van gemeente Twenterand.  

Hij is te bereiken via telefoon: (0546) 840 840 of e-mail: m.deijk@twenterand.nl. 

Steunfonds Corona
De gemeente Twenterand heeft in 2020 en 2021 rijksgelden ontvangen om deze 

financiële steun te kunnen geven, het zogeheten Steunfonds Corona.  

Dit Steunfonds Corona is bedoeld om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen die 

door het coronavirus in de financiële problemen raken. Of waarvan het voort- 

bestaan zelfs in gevaar kan komen. In Twenterand zijn alle betrokken organisaties 

geïnformeerd over de mogelijkheid om een aanvraag voor subsidie in te dienen. 

Oos Plekkie: met subsidie kunnen we door!
Eén van de aanvragers is wijkgebouw Oos Plekkie in Vroomshoop. Ook zij hebben 

een subsidie ontvangen van de gemeente. “Wij zijn enorm blij met deze subsidie 

van de gemeente Twenterand”, aldus één van de bestuursleden van wijkgebouw 

Oos Plekkie. “Door de coronacrisis kwamen bepaalde inkomsten te vervallen 

De gemeente Twenterand heeft aan negen buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties in de gemeente een subsidie toegekend. Met deze subsidie wil de gemeente hen een financieel steuntje in de 
rug geven vanwege dreigende financiële tekorten door het coronavirus. “Deze organisaties spelen een belangrijke rol in de gemeente”, zegt wethouder Roel Koster. “Zij zorgen voor verbinding, ontmoeting en educatie en 
hebben een belangrijk sociale functie in het dorp. Juist tijdens deze coronaperiode is voortzetting van deze activiteiten van groot belang”, aldus de wethouder.
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Heijmans start voorbereiding nieuwe  
watertransportleiding Vitens

Melden Kadavers Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media 

Dierenambulance

06 - 537 57 093

“Met deze subsidie kunnen wij de belangrijke sociale functie van Oos Plekkie in stand houden”

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties in Twenterand

Heijmans start voorbereiding  
nieuwe watertransportleiding Vitens

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst altijd voldoende drinkwater 

beschikbaar is, legt Vitens in de regio Wierden-Twenterand een nieuwe 

watertransportleiding aan tussen de drinkwaterproductiebedrijven Hammerflier 

en Wierden. Op deze locaties wordt drinkwater gewonnen, gezuiverd en 

verdeeld. Om de exacte plek te bepalen waar de leiding komt te liggen, graaft 

Heijmans de komende periode op verschillende plekken proefsleuven. 

Langs openbare wegen
Tot ongeveer eind augustus graaft Heijmans ongeveer 150 proefsleuven, verdeeld 

over de locaties waar de transportleiding mogelijk komt te liggen. Zo kan worden 

terwijl de vaste lasten wel betaald moeten worden. Met deze subsidie kunnen wij 

de activiteiten voor de kinderen blijven realiseren. Knutselmiddagen, gezellige 

bijeenkomsten of andere ontmoetingen; zonder subsidie was ons dit niet gelukt. 

Op deze manier komt de belangrijke sociale functie die Oos Plekkie in ons dorp 

heeft niet in het gedrang”.

Belangrijke sociale functie
Vrijwillige wijk- en buurthuizen hebben een belangrijke sociale functie in een dorp. 

Zij leveren een bijdrage aan het sociale en maatschappelijke leven door het 

initiëren en/of faciliteren van activiteiten. Op deze manier dragen zij bij aan de 

sociale samenhang in een dorp.  

Burgerlijke stand 

Geboren

13-07-2021 Puck Orsalina, dv F Schumacher en NO Lanen, Den Ham

Overleden

12-07-2021 J Wilharms, 76 jaar, Vriezenveen

15-07-2021 CJ Haverkort-Erents, 90 jaar, Vriezenveen

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:

15-07-2021 L Wansing, 28 jaar, Vriezenveen en RBH Slaghuis, 25 jaar, Vriezenveen

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.  

Een hele mooie lucht aan de 
Meersendijk in Den Ham 
Nanda KleinJan   

bepaald of er geen andere kabels of leidingen in de weg liggen. Het graven van de 

proefsleuven vindt grotendeels plaats langs openbare wegen. Er is minimale 

overlast voor weggebruikers en voorbijgangers. 

Informatiebijeenkomst over het project
Zodra de definitieve route van de transportleiding bekend is, organiseren Heijmans 

en Vitens een informatiebijeenkomst over het project voor aanwonenden, 

belanghebbenden en geïnteresseerden. Dit zal rond eind september plaatsvinden.  

De aankondiging hiervan volgt per brief én een publicatie in De Toren Twenterand.

Inspelen op grotere vraag
Met het realiseren van nieuwe voorraden, het uitbreiden van bestaande reservoirs 

en het aanleggen van nieuwe leidingen om drinkwater te verdelen over de regio, 

speelt Vitens in op de toenemende vraag naar drinkwater.

Meer informatie
Op de website van Vitens is meer informatie te vinden over het project:  

www.vitens.nl/hammerflier. Hebt u nog andere vragen, dan kunt u contact 

opnemen met Wouter de Noo, omgevingsmanager van Heijmans.  

Tel. 06 - 461 33 881. 
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
- Hammerflier 

aanleggen van een nieuwe drinkwater-

leiding (ontvangen 19-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE376042021)

- Kempersgoren 1 

bouwen van een dakkapel (ontvangen 

19-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE375902021)

- Linderweg 3a 

bouwen van een woning (ingekomen 

21-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE377982021)

- Nienenhoek 5 

uitbreiden van een woning (ontvangen 

op 11-07-2021, zaaknummer   

1700ESUITE363092021)

- Rohorst 14 

wijzigen van een veehouderij 

(ontvangen op 13-07-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE365452021)

- Zwolsekanaal tussen Daarleseweg 

 en Linderveld 

aanleggen van 30 vissteigers 

(ontvangen op 06-07-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE361712021)

Vriezenveen
- Daarlerveenseweg 8   

nieuwbouw bijgebouw en slopen van 

bestaande schuren (ingekomen: 

08-07-2021, zaaknummer:  

1700ESUITE361872021)

- Greftenweg 17 

bouw berging annex verstalling 

(ingekomen 08-07-2021, zaak- 

nummer:  1700ESUITE361902021)

- Het Bassin 17a t/m h j k en  

 19a t/m h j k   

bouw van een bedrijfsverzamelgebouw 

en de aanleg van een inrit (ingekomen 

op 16-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE374962021)

- Naast Meester Kunstweg 53 

bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit (ingekomen 

09-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE362312021)  

- Westeinde 178 

veranderen van de voorgevel 

(ingekomen 15-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE373172021)

- Westeinde 264 

wijziging bedrijf naar wonen  

(ingekomen16-07-2921, zaaknummer 

1700ESUITE373572021)

Vroomshoop
- Twistveenweg 3A 

sloop van een bestaande woning en 

bouw van een nieuwe woning 

(ingekomen 15-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE373342021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
- Hoofdweg 71 

plaatsen van dakkapellen op de  

woning (ingekomen 16-07-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE373472021)

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | 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 
Den Ham
- Kosterskamp 17   

verbouwen/renoveren van een woning 

(uiterlijke besluitdatum 08-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE273942021)

- Wittenbrink naast nr. 17   

bouwen van een woning (uiterlijke 

besluitdatum 08-09-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE290752021)

Vriezenveen
- Zonnekracht ong. 

bouwen bedrijfspand met geluidsmuur 

(nieuwe uiterste beslistermijn  

16 september 2021, zaaknummer 

1700ESUITE160912021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- en/

of beroepschrift indienen.  

Reguliere procedure verleend
Den Ham
- Voorveldsweg 2   

het renoveren van het dak en de gevels 

en het vervangen van dakkapellen en 

kozijnen (verzonden 19-07-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE232702021)

- Nienenhoek 22 en 24 

verbouwen en uitbreiden van  

twee bedrijfswoningen (verzonden 

19-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE272932021)

Vriezenveen
- Mauritshof 81    

aanbouw aan de voorgevel (verzonden  

21-07-2021, zaaknummer  

1700ESUITE299322021)

- Westeinde 516    

bouwen van een nieuwe schuur 

(verzonden 22-07-2021, zaaknummer 

1700ESUITE200732021)

Vroomshoop
- Schoolstraat 8 

verbouwen en uitbreiden woning  

(vezonden 20-07-2021,zaaknummer 

1700ESUITE242872021) 

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
- Verzetstraat 102 

slopen van 2 schuren, beëindiging 

melkrundveehouderij, bouwen schuur 

met stalling voor jongvee en paarden 

(ontvangen op 23-12-2020, zaak- 

nummer 1700ESUITE373742021)

Vroomshoop
- Linderveld West 28 

veranderen naar biologisch houden  

van dieren en realisatie uitlopen 

(ontvangen op 28-07-2020, zaak- 

nummer 1700ESUITE611732020)

 

Wilt u de stukken inzien?
Tijdelijke maatregel ter voorkoming 

van verspreiding | 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.  

Bekendmakingen

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 
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) 840860. Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost. Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat


