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Dag van de Witte Stok

Op de foto rechts vooraan wethouder Bart-Jan Harmsen, met verduisteringsbril. 
Links naast hem initiatiefneemster Jeanet Kikkert uit Vriezenveen.

Vorige week hebben 20.000 gezinnen met kinderen tussen de 0 – 12 van 
de GGD Twente een vragenlijst ontvangen. Deze 20.000 gezinnen in 
Twente zijn willekeurig geselecteerd. De vragenlijst, die de Kindermonitor 
heet, doet onderzoek naar het gezond en veilig opgroeien van kinderen in 
Twente. De Kindermonitor brengt in beeld hoe het gaat met de kinderen in 
Twente. De uitkomsten helpen gemeenten bij het maken van keuzes in 
het lokale gezondheidsbeleid. Heeft u de Kindermonitor ook ontvangen? 
Help mee en vul de vragenlijst in! 
 
De Kindermonitor 
In de Kindermonitor staan vragen die gaan over het opgroeien en de gezond-

heid van kind(eren) (bijvoorbeeld eten, slapen, bewegen en buitenspelen). We 

willen graag weten hoe ouders het opvoeden vinden, tegen welke problemen 

ze aanlopen en waar ze behoefte aan hebben. Ook vragen we naar de gevolgen 

van de coronacrisis op het leven van hun kind(eren). 

Help mee!
Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders die een uitnodiging ontvangen 

meedoen en de vragenlijst invullen. Deze ouders helpen ons een goed beeld te 

krijgen hoe het gaat met het opgroeien en de gezondheid van Twentse 

kinderen. Zo kunnen wij de Twentse gemeenten helpen bij het maken van 

keuzes. Antwoorden blijven anoniem.

Belangrijke informatie
Vier jaar geleden hebben we ook een Kindermonitor gedaan. Bijna 10.000 

ouders deden toen mee.  Ouders gaven toen aan dat ze het ouderschap leuk 

vinden, maar soms ook pittig. Ze maakten zich bijvoorbeeld regelmatig zorgen 

over het gebruik van social media en gamen. In 2017 waren veel Twentse 

kinderen lid van een vereniging, zoals voor sporten, muziek of toneel. Ongeveer 

een op de tien gezinnen in Twente had moeite met rondkomen. Deze ouders 

wisten lang niet altijd dat ze bij hun gemeente terecht kunnen voor hulp. 

Bijvoorbeeld om te zorgen dat hun kind toch kan sporten of schoolspullen 

krijgt. Dit is belangrijke informatie. Hiermee kunnen gemeenten en organisaties 

ouders beter helpen. 

Kindermonitor 

Gezond en veilig opgroeien; hoe gaat dat in Twente? 

Wethouder Harmsen over 
Dag van de Witte Stok:
“Blinden en slechtzienden leveren elke dag topprestatie”

Tijdens de Dag van de Witte Stok vragen blinden en slechtzienden 
wereldwijd aandacht voor hun positie in het verkeer. In samenwerking 
met Evenmens Twenterand is deze dag op vrijdag 15 oktober ook in 
Twenterand gehouden. Het initiatief voor deze speciale dag komt van 
Jeanet Kikkert uit Vriezenveen, die zelf slechtziend is. Om hem te laten 
ervaren wat zij elke dag meemaakt, ging wethouder Bart-Jan Harmsen 
samen met haar op pad, met een verduisteringsbril.

Hoewel Jeanet Kikkert niet heel ver van het gemeentehuis in Vriezenveen 

woont, was het samen met de wethouder nog best een stuk lopen. Bart-Jan 

Harmsen haalde haar vrijdagochtend tegen half elf op van huis, om samen naar 

het gemeentehuis te lopen. Jeanet zoals ze dat altijd doet en de wethouder 

voorzien van een heuse verduisteringsbril, om aan den lijve te ervaren hoe het 

is om met slecht zicht jezelf te moeten redden. En dat viel de wethouder eerlijk 

gezegd niet bepaald mee.

Allerlei obstakels
“Ik zou me in mijn eentje geen raad hebben geweten”, erkent wethouder 

Harmsen eerlijk na de bijzondere wandeling. “Zonder de hulp van Jeanet was 

ik nooit bij het gemeentehuis gekomen, vrees ik. Geweldig dat Jeanet dit 

initiatief genomen heeft om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden 

in het verkeer. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat, wat voor mensen 

met een normaal zicht heel gewoon is, dat helemaal niet is voor blinden en 

slechtzienden. Zij ervaren in het verkeer dagelijks allerlei obstakels. Eigenlijk 

leveren zij elke dag een topprestatie.”

Lotgenoten
Ook Miranda Felix van Evenmens Twenterand is blij met het initiatief van 

Jeanet. “Wij komen in ons werk vaak inwoners tegen met visuele beperkingen. 

Dit initiatief is voor de bewustwording goed, maar vooral ook voor de contacten 

met lotgenoten. We weten uit ervaring dat dat mensen veel oplevert aan 

herkenning en erkenning. Jeanet Kikkert kwam eerder al met het idee voor een 

Oogcafé voor Twenteranders met een visuele beperking. Deze Dag van de Witte 

Stok is een mooi moment om aandacht te besteden aan deze doelgroep en het 

kan een mooie opstap zijn naar een lotgenotengroep.”

Heeft u ook een visuele beperking en zoekt u lotgenoten?  
Dan kunt u contact opnemen met Jeanet Kikkert via jdkikkert74@gmail.com.

Bladbakken staan er weer
Binnen onze gemeente zijn de bladbakken weer geplaatst. U kunt uw bladafval 

daar weer in doen. De bladbakken zijn alleen bestemd voor blad en niet voor 

ander groen- of grof tuinafval zoals takken, struiken en hagen.

Waarom mag er alleen blad in de bladbakken en geen groen- of grof 
tuinafval?
Het blad brengen wij naar lokale agrariërs en kwekers die er Bokashi en 

Biocompost van maken. Vervolgens wordt het materiaal op het land verspreid. 

Hierin mag geen ander materiaal zitten, zoals takken en dergelijke. Dit verteert 

langzaam. Ook brengen sommige struiken of hagen ziekten en plagen over. 

Onze lokale afnemers van bladafval accepteren dit niet. En wij moeten dan 

tegen hoge kosten het bladaval afvoeren als groenafval. 
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Burgerlijke stand 

Overleden
06-10-2021  W Twigt, 90 jaar, Den Ham

03-10-2021  G Hilberink-Brunsman, 83 jaar, Vroomshoop

06-10-2021  L van Kammen-Hoffman, 74 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
08-10-2021  LH Ekkel, 72 jaar, Vroomshoop en H Wessels, 50 jaar, Vroomshoop

08-10-2021  GJ Scholten, 25 jaar, Bergentheim en HJJ Beuving, 24 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Oosteinde 
171-173’

Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat met 

ingang van 21 oktober 2021 zes  

weken het volgende ontwerpbestem-

mingsplan ter inzage ligt:

• ‘Vriezenveen Lintbebouwing en 

Centrumgebied PH Oosteinde 

171-173’.

De planherziening heeft ten doel om 

de bedrijfswoning om te zetten naar 

een reguliere woning en om een deel 

van het bedrijfsperceel – de 

bedrijfsbebouwing te gebruiken voor 

de opslag van verhuurbare elektri-

sche werktuigen. Het identificatie-

nummer van het bestemmingsplan is 

NL.IMRO.1700.202027BPVZPH-ont1.

Ter inzage en zienswijzen
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 

digitaal inzien via de landelijke 

website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerpplan is eveneens digitaal 

in te zien via www.twenterand.nl/

digitaalinzien.

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 via het algemene 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. 

Tijdens de bovengenoemde termijn 

kan een ieder mondeling of 

schriftelijk een zienswijze naar voren 

brengen. Schriftelijke zienswijzen 

moeten worden gericht aan de 

gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB 

te VRIEZENVEEN en dienen voor het 

einde van de termijn te worden 

ingediend, dan wel ter post te zijn 

bezorgd. Mondelinge zienswijzen 

kunt u binnen de genoemde periode 

indienen, nadat u daarvoor een 

afspraak heeft gemaakt met één van 

de medewerkers van de afdeling 

beleid via het algemene telefoon-

nummer 0546-840840.

Gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan ‘Garstelanden Oost fase 
2’
Burgemeester en wethouders van 

Twenterand maken bekend dat de 

gemeenteraad op 21 september 

2021 het volgende bestemmingsplan 

gewijzigd heeft vastgesteld, te weten:

‘Garstelanden Oost fase 2’

De partiële planherziening heeft ten 

doel om het bedrijventerrein 

Garstelanden Oost in Noordelijke 

richting uit te breiden. De wijziging 

ziet op een aanpassing van de 

oppervlakte van de uitbreiding van 

het bedrijventerrein tot een oppervlak 

van 1,5 hectare. Het identificatienum-

mer van het bestemmingsplan NL.

IMRO.1700.BPWHMP-vas1. 

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 

donderdag 21 oktober 2021.

U kunt het bestemmingsplan digitaal 

inzien via de landelijke website www.

ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is 

eveneens digitaal in te zien via www.

twenterand.nl/digitaalinzien.

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 via het algemene 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. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 22 oktober tot en met 

donderdag 3 december kunnen 

belanghebbenden tegen het 

bestemmingsplan beroep instellen. 

Verder kunnen ook niet-belangheb-

benden die bij het ontwerpbestem-

mingsplan hun zienswijzen kenbaar 

hebben gemaakt tegen het bestem-

mingsplan beroep instellen. Het 

beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. 

Het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan treedt in werking 

daags na afloop van de beroepster-

mijn. Indien binnen de beroepstermijn 

een verzoek om een voorlopige 

voorziening bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State is ingediend, treedt 

het besluit niet in werking voordat op 

het verzoek is beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Rectificatie aanvraag regulier 
procedure
Den Ham
• Nijlaar ongenummerd (HAM00 M 

1479) nabij nummer 4 - 6  

Den Ham,  

bouwen van een bedrijfsverzamel-

gebouw (ontvangen op 20-09-

2021, zaaknummer 1700ESUI-

TE469472021)

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Assenhoek 5  

bouwen van een woning 

(ontvangen op 07-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE500112021)

• Meersendijk 30   

uitbreiden en verbouwen van een 

woning en het lopen van een 

schuur (ontvangen op  

11-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE502512021 

Vriezenveen
• Johannes Kamphuisstraat 38  

aanbouwen van een woning 

(ontvangen op 12-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE504312021)

• Westeinde 529  

opsplitsen in twee zelfstandige 

wooneenheden (ontvangen op 

13-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE506972021)

 

Vroomshoop
• Kolkmanweg 3  

uitbreiden van twee caravan 

stallingen (ontvangen op 

06-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE496982021)

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sibculoseweg 33  

aanbrengen van gevelisolatie met 

een witte afwerking d.m.v. 

stukwerk (ontvangen op 

06-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE496832021)

• Hoofdweg 134  

kappen van een es (ontvangen op 

13-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE506992021)

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?
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.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Nienenhoek 5   

Uitbreiding van woning  

(Verzonden 13-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE363092021)

Vriezenveen
• De Koolmees 63  

Kappen van 1 lindeboom en  

1 ceder ( verzonden 13-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE454272021)

Vroomshoop
• Kalkwijk 5          

uitbreiden van terrein en 

bedrijfsvoering  

(verzonden 7-10-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE146342021) 

• Hammerdijk 4  

bouwen woning (verzonden 

11-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE351702021) 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 71  

Plaatsen van dakkapellen aan de 

zijkant van de woning. 

 (Verzonden 11-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE373472021)

• Schapenweg 16  

legaliseren opstallen achter de 

woning (verzonden 12.-11-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE320742021)

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. 

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

 
Collecte

25 t/m 30 
oktober: 
Stichting 

Oost-Europa

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

Volg ons op 
social media

Gemeente waarschuwt ondernemers:

Wees alert op spookfacturen
Het gebeurt soms dat Twenterandse ondernemers worden benaderd door bedrijven die claimen diensten te hebben 

verleend en daarvoor een factuur sturen. Als daar geen geleverde diensten tegenover staan, dan gaat het om zogeheten 

spookfacturen. De gemeente waarschuwt Twenterandse bedrijven daar alert op te zijn. Dat geldt ook voor malafide 

praktijken van oplichters die mogelijk claimen namens de gemeente te bellen voor advertenties in de gemeentegids.

Wat betreft de gemeentegids is woordvoerder Arjen Maat van de gemeente Twenterand duidelijk. “Wij brengen geen 

nieuwe gemeentegids meer uit, dus als bedrijven daarover gebeld worden, dan doen ze er verstandig aan daar niet op in 

te gaan. Het is sowieso slim voor ondernemers om voorzichtig te zijn met betalingen. We krijgen wel eens berichten van 

Twenterandse ondernemers die voor zogenaamde online advertenties tot ruim 3000 euro gefactureerd krijgen. Als 

gemeente gaan wij uiteraard niet over de uitgaven van ondernemers, maar we hopen wel dat ze scherp zijn op mogelijk 

malafide praktijken.”

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.   

Den Ham nabij Mageler Es - Hans Broekhuizen
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APV

Aanvraag APV-vergunning/
ontheffing:
Den Ham
• Kerkallee 3 ( clubgebouw FC 

Twente)  Organiseren van een 

kleindieren clubshow op 25,26 en 

27 november 2021 ( verzonden 

13-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE448142021) 

 
Vriezenveen 
• Langsparkeerstrook tussen de 

Ploeg 2 en 19  

ontheffing parkeren groot voertuig 

(bergingsvoertuig); ontvangen op 6 

september 2021,  

zaaknummer 44741-2021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Beeklaan 1  

houden van een loterij t.b.v. SDO 

verkoop in oktober, november en 

december 2021 (ontvangen op 

06-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE493462021) 

 

• Hoofdweg  

organiseren van een Sinterklaasin-

tocht op 20-11-2021 (ontvangen 

op 06-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE494362021) 

 
Gemeente Twenterand

• diverse locaties in de gemeente 

Twenterand, collecteren voor 

Jantje Beton van 07-03-2022 t/m 

12-03-2022 (ontvangen op 

06-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE494972021) 

Melding uitweg
Vriezenveen
• Westeinde 500  

wijzigen van een uitrit  

(ontvangen op 07-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE495662021)

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?
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
• Manege de Vjenneruiters  

Organiseren van de Twentse After 

Summer Show op 29-10-2021  

( verzonden 12-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE303972021) 

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Kern Westerhaar-Vriezenveense-

wijk, Organiseren van een 

lampionoptocht op 22-10-2021  

( verzonden 12-10-2021, 

zaaknummer 1700ESUI-

TE444552021) 

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vriezenveen
• Westerweilandweg 3 

Aanleggen van een uitweg  

(verzonden 12-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE449622021)  

 

Een tijdelijke standplaatsvergun-
ning is verleend voor:
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Parkeerplaats Jumbo Veld 

Innemen van een standplaats voor 

de verkoop van oliebollen e.d. op 

30 en 30 oktober 2021  

(verzonden 12-10-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE476952021) 

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
• Kanaalweg Noord 64  

stoppen met de productie en 

starten handelsonderneming 

(ontvangen op 14-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE503372021)

 

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


