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Inloopspreekuur: 
Ervaar het openbaar 
vervoer!
Speciaal voor senioren 

Wanneer:  donderdag 21 oktober 2021                 

Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur 

Waar:  Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat 2, Vroomshoop

Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie. 

Voor vragen kunt u bellen met 038 - 454 01 30. 

Een e-mail sturen kan ook: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.
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Locoburgemeester op bezoek bij 
diamanten bruidspaar 

College zet alle zeilen 
bij voor financieel gezond 
Twenterand
De gemeentelijke begroting voor 2022 is weliswaar sluitend, tóch is er zorg 

voor de komende jaren. De meerjarenbegroting laat namelijk een tekort zien 

van bijna 3,5 miljoen euro in 2025. Het onderstreept maar weer eens de 

noodzaak van de strijd die dit college van B&W voert om Twenterand op de 

lange termijn financieel gezond te maken. Hierin zijn de afgelopen jaren 

positieve resultaten geboekt, maar wethouder financiën Roel Koster blijft 

realistisch. “Als college zetten we alle zeilen bij om datgene te doen waar wij 

voor staan. We willen er zijn voor mensen die ons het hardst nodig hebben en 

ervoor zorgen dat Twenterand een gemeente is waar iedereen, jong en oud, 

met plezier leeft.”

Op www.twenterand.nl/begroting2022 leest u meer over de Begroting 2022.

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.   

Deze familie Uil is geboren aan het Westeinde. 
Inmiddels zijn ze naar elders vertrokken - J. Fokke.

 
Donderdag 14 oktober gemeentehuis 

vanaf 14.30 uur gesloten
Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis donderdag 14 oktober vanaf 14.30 uur  gesloten. 

Die avond is er geen avondopenstelling. Ook Burgerzaken is dan gesloten.

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een terugwinnaar. Zo luidt de 
boodschap van de gemeente Twenterand in samenwerking met ROVA. 
Op maandagmiddag 11 oktober zorgde wethouder Duurzaamheid Martha 
van Abbema met de symbolische inzameling van een goed gescheiden 
pmd-container voor de aftrap van de aanpak #Terugwinnaars.

Scheiden van afval gaat in Twenterand al heel goed, maar het kan altijd beter. 

“Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen”, vertelt 

wethouder Van Abbema. “Helaas zien we vaak dat er ander afval zit tussen de 

ingezamelde grondstoffen. Zoals plastic bij groenafval of glas bij pmd. Dat, 

samen met de hoge kosten voor de verbranding van restafval, maakt dat wij 

samen met ROVA beginnen met de aanpak #Terugwinnaars. Die is vooral 

gericht op het belang van het goed scheiden van grondstoffen, zodat er geen 

restafval tussen belandt.”

Nieuwe producten
#Terugwinnaars laat zien wat met de goed gescheiden grondstoffen gedaan 

kan worden, en dat het daarom zo belangrijk is dat er geen vervuiling tussen 

zit. Oud glas wordt weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan 

omgezet worden in nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. 

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) worden 

gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en 

bloembakken.

Eén vervuilde container
Goed inzamelen is belangrijk. Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de 

containers van ongeveer zeshonderd huishoudens. Als daar één container met 

vervuiling tussen zit, dan kan de hele vracht worden afgekeurd. “Dat is niet 

goed voor het milieu, want er gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen mee 

verloren”, legt Van Abbema uit. “Maar het kost ons als gemeente óók extra 

geld, want grondstoffen recyclen levert geld op terwijl verbranden van restafval 

juist geld kost. Uiteindelijk krijgen inwoners daarvoor de rekening gepresen-

teerd.”

Controle
Om ervoor te zorgen dat inwoners hun afval nog beter gaan scheiden, gaat 

ROVA Twenteranders die het minder goed doen op hun gedrag aanspreken. 

“Zo gaan we de komende periode de containers laten controleren op vervuiling 

door een zogeheten voorloper van de ROVA. Als er iets in de container zit dat er 

niet in thuis hoort, dan wordt de container niet geleegd. Op een kaartje aan de 

container wordt de inwoner gevraagd de vervuiling te verwijderen. 

De container wordt een week later alsnog geleegd.”

Toekomst
De wethouder hoopt dat Twenteranders zich willen blijven inzetten voor het 

goed scheiden van afval. “Een prettige en duurzame leefomgeving creëren 

wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties”, licht ze 

toe. “Laten we er daarom samen de schouders onder zetten en ervoor zorgen 

dat we goed blijven omgaan met het milieu. Dat is goed voor ons zelf, voor 

onze kinderen, voor de portemonnee van de gemeente en dus óók die van de 

inwoners.”

Kijk voor meer informatie op terugwinnaars.nl

Samen maken we van 
ons afval weer grondstof

Een echte terugwinnaar maakt van afval weer grondstof



twenterand.nl

Locoburgemeester op bezoek bij diamanten bruidspaar
Afgelopen woensdag was het op de kop af 60 jaar geleden dat Albert (89) en Alie (89) Schipper elkaar het ja-woord gaven. Locoburgemeester  

Mark Paters kwam het diamanten bruidspaar aan de Bergweg in Vriezenveen persoonlijk feliciteren op hun huwelijksdag.

Het huwelijk van Albert en Alie, dat nu een diamanten glans kent, werd op 6 oktober 1961 voltrokken in het gemeentehuis van de toenmalige gemeente 

Vriezenveen. De pasgetrouwden namen na het huwelijk hun intrek in een noodwoning naast het ouderlijk huis van Albert waar ze later een nieuwe woning 

bouwden. Alie stopte met werken en Albert was timmerman. Hij werkte voor verschillende bazen en had twintig jaar een eigen bouwbedrijf.

In de jaren na de huwelijksvoltrekking werd het echtpaar gezegend met drie kinderen, zes kleinkinderen en inmiddels ook vijf achterkleinkinderen.  

Terugkijkend rest het jubilerende bruidspaar vooral de dankbaarheid, vooruitkijkend de hoop op nog een mooie tijd samen. “De tijd gaat veel te snel”,  

aldus de bruidegom. “We zijn dankbaar dat we ons diamanten huwelijk in goede gezondheid met elkaar samen mogen vieren. Samen gaan we voor de 65 jaar!”

26 oktober 2021 Hoorzitting 
Programmabegroting 2022 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft de programmabegroting 2022 opgesteld en ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorafgaand aan de 
besluitvorming organiseert de gemeenteraad een openbare hoorzitting. 
Wilt u uw mening geven over de programma begroting 2022 dan kan dat 
tijdens deze hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden op dinsdag 26 
oktober 2021 in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 

Om kennis te nemen van de verschillende gevoelens en zienswijzen van 

belanghebbenden, met betrekking tot de voorstellen in de programma-

begroting, organiseert de raad op 26 oktober 2021 een openbare hoorzitting. 

Deze hoorzitting begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. 

In de vergadering van 9 november 2021 zal de gemeenteraad vervolgens een 

besluit nemen. 

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 

waarbij raadsleden en belanghebbenden de gelegenheid hebben om -in 

kleiner verband en op iets informelere wijze - nog eens nader met elkaar 

over de ingebrachte zienswijzen van gedachten te kunnen wisselen. 

Aanmelden
Aanmelden voor het deelnemen aan de hoorzitting kan tot uiterlijk zaterdag  

23 oktober bij de griffie van de gemeenteraad. Dit kan telefonisch (0546) 840 

711 / 713 of via e-mail: griffie@twenterand.nl. 

Programmabegroting inzien
De programmabegroting 2022 is op de website van de gemeente Twenterand 

geplaatst: www.twenterand.nl onder het kopje Bestuur & Organisatie / 

Financiën - Begroting . Tevens is de programmabegroting in het gemeentehuis 

in te zien.

Uitzending via tv en internet
De hoorzitting kunt u live volgen of achteraf kijken via  www.twenterand.nl/

uitzendingvergaderingen en/of Delta TV.

Meer informatie over de gemeenteraad of deze hoorzitting
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of deze hoorzitting? Dan kunt u 

bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over 

de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 
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Burgerlijke stand 

Geboren:
26-09-2021  Ted Hans, zv LA Kampman en JS Drenthen, Vriezenveen

28-09-2021 Louise Willemijn, dv HH Lindenhovius en Z Veurink, Den Ham

Overleden
24-09-2021  LJ Wiltvank-Jonker, 97 jaar, Vriezenveen 

25-09-2021  MSC Veneman-Abel, 66 jaar, Vroomshoop

28-09-2021  GJ Bekmann, 73 jaar, Vroomshoop

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
01-10-2021  JE Holland, 21 jaar, Vriezenveen en K van de Steeg, 22 jaar, Elspeet

INSPRAAK 

Herhaalde publicatie
Concept Omgevingsvisie  
Twenterand 1.0 
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft de Omgevingsvisie 

Twenterand 1.0 in concept vastgesteld. 

Nieuwe Omgevingswet  
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevings-

wet in werking. Met de Omgevings-

wet wordt het wettelijk kader voor 

verschillende aspecten van de fysieke 

leefomgeving vereenvoudigd. Het doel 

van de Omgevingswet is een 

goede balans tussen een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit. De fysieke 

leefomgeving doelmatig beheren, 

gebruiken en ontwikkelen om er 

maatschappelijke behoeften mee te 

vervullen. Hiervoor krijgen de 

verschillende overheden meer 

afwegingsruimte, minder regels en er 

is meer ruimte voor initiatieven.

Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie Twenterand 1.0 is 

een strategische visie voor de fysieke 

leefomgeving van Gemeente 

Twenterand voor de lange termijn.

 De omgevingsvisie bevat de doelen 

die overkoepelend zijn voor onze hele 

fysieke leefomgeving, en dus niet 

enkel en alleen gelden voor het 

buitengebied of één van de kernen. 

We hanteren voor de omgevingsvisie 

2040 als stip op de horizon, maar de 

uitwerking geeft ook richting voor de 

komende vijf tot tien jaar.

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 

haar omgevingsvisie hebben 

vastgesteld. Vorige jaar is een start 

gemaakt met het opstellen van de 

omgevingsvisie. De Omgevingsvisie 

Twenterand 1.0 is opgesteld op basis 

van bestaand beleid. Op dit moment 

worden een aantal beleidsvisies 

geactualiseerd. En de komende tijd 

worden een aantal onderwerpen 

opgestart. Het nieuwe beleid, met 

nieuwe ambities en keuzes krijgt een 

plek in een volgende versie van de 

Omgevingsvisie. Na de vaststelling 

van versie 1.0 wordt een doorontwik-

keling gemaakt naar een 2.0 versie. 

Omdat het Omgevingsbeleid actueel 

moet blijven is de Omgevingsvisie 

Twenterand een dynamisch 

document dat periodiek wordt 

aangepast.  

Waar kunt de Omgevingsvisie 
Twenterand 1.0  inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 

woensdag 22 september 2021 tot en 

met dinsdag 19 oktober 2021 ter 

inzage op het gemeentehuis tijdens 

openingstijden. Ook kunt u de 

Concept Omgevingsvisie Twenterand 

1.0 in deze periode digitaal 

raadplegen via www.twenterand.nl. 

Vanwege de coronasituatie kan het 

conceptbeleidsplan ook op verzoek 

aan u worden toegezonden. Hiervoor 

kunt u contact opnemen met mevr. D. 

Stevens via telefoonnummer 

0546-840840 of per e-mail d.

stevens@twenterand.nl. Ook voor 

vragen kunt u bij haar terecht.

Bekendmakingen

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

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers Volg ons op 
social media
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Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de 
concept beleidsregel kunt u indienen 
tot en met 19 oktober 2021. De 
reactie kunt u richten aan het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Twenterand. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Bezien zal worden of de 
reacties aanleiding geven de 
Omgevingsvisie op onderdelen bij te 
stellen. Alle belanghebbenden die 
hebben gereageerd krijgen een 
reactie nadat nadere besluitvorming 
op dat gebied plaats heeft gevonden.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Westeinde 231  

plaatsen van een mantelzorg 

woning (ontvangen op 04-10-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE489522021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm naast nr. 43 (VZV00N1179) 

- Ravenhorst/Harsevoort 
bouwen van een woning,  
(ontvangen op 05-10-2021, 
zaaknummer  
1700ESUITE491562021)

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. Als u de stukken 

op het gemeentehuis wilt inzien, kunt 

u daarvoor een afspraak maken. 

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
• Oosterweilanden kavel 15  

het bouwen van een geschakeld 

bedrijfspand (uiterlijke besluitdatum 

25-11-2021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

APV

Aanvraag APV-vergunning:
Vriezenveen 
• De Watergang 3  

standplaatsvergunning voor de 

verkoop van oliebollen  

(ontvangen op 29-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE481952021)

• Manitobaplein Vriezenveen  

organiseren Oktoberfeest van 

29-10-2021 t/m 31-10-2021 

(ontvangen op 04-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE489232021)

Vroomshoop
• Julianastraat 23  

organiseren van een regionale 

vogeltentoonstelling van 02-12-

2021 t/m 04-12-2021 (ontvangen 

op 29-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE482142021)
 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1  

inhuldiging Jennette Jansen op 

13-10-2021 (ontvangen op 

28-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE480272021)
 
Gemeente Twenterand
• Diverse locaties in de gemeente 

Twenterand  

organiseren van een collecte op 

28-03-2022 t/m 02-04-2022 

(ontvangen op 04-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE490272021)

Aanvraag drank- en 
horecavergunning: 
Vriezenveen
• Manitobaplein  

organiseren van een Oktoberfeest 

van 29 oktober 2021 t/m 31 

oktober 2021 (ontvangen op 

04-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE488782021)

 

 

Melding uitweg:
Vriezenveen
• Meester Kunstweg 51  

wijzigen van een oprit ( ontvangen 

op 29-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE481792021)

• Krijgerstraat 7, verlagen trottoir 
t.b.v. aanleg gehandicaptenpar-
keerplaats, (ontvangen op 
30-09-2021, zaaknummer 
1700ESUITE485382021)

• Krijgerstraat 7,   

realiseren van een uitrit  

(ontvangen op 05-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE492772021 )
 
Vroomshoop
• Boshoek 23  

aanleggen van een uitrit  

(ontvangen op 04-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE489222021)

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 telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

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 zienswij-
zen worden overwogen bij de 
(definitieve) beslissing van het 
college.

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Vriezenveen
• Centrum Vriezenveen  

Plaatsen van feestverlichting in de 

periode van 9-11-2021 tot uiterlijk 

01-02-2022  t.b.v. de feestmaand 

december 2021 ( verzonden 

05-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE462652021)

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

Besluit lozen buiten inrichtingen
Den Ham
• Vosseboerweg 14  

realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem  

(ontvangen op 16-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE463912021)

Vriezenveen
• Westeinde 413  

lozen van onttrekkingswater op  

het vuilwaterriool (ontvangen op 

20-08-2021, zaaknummer 

1700ESUITE419202021)

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 telefoon-

nummer van het gemeentehuis zodat 

wij uw specifieke verzoek kunnen 

behandelen. Als u de stukken op het 

gemeentehuis wilt inzien, kunt u 

daarvoor een afspraak maken. 

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

 

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


