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Burgemeester Broekhuizen over nieuw veiligheidsplan:

“Samen maken we 
Twenterand veiliger!”
De gemeenteraad van Twenterand heeft onlangs het zogeheten Integraal 
Veiligheidsbeleid voor de periode 2022-2025 vastgesteld. In dat beleids-
plan vertelt de gemeente op welke manier zij de komende periode gaat 
werken aan veiligheid. Het belangrijkste doel is om de gemeente in elk 
geval minstens zo veilig te houden als nu het geval is en waar dat kan te 
verbeteren. Om dat te bewerkstelligen wordt de samenwerking met 
diverse partners voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. 

In het door de raad vastgestelde veiligheidsbeleid staan vier hoofdthema’s voor 
de komende jaren. Allereerst het thema Leefbaarheid en fysieke verloedering. 
Op dat terrein streeft de gemeente naar een schone, hele en veilige fysieke 
leefomgeving voor inwoners. Bij de aanpak van Ondermijning  en georganiseer-
de criminaliteit gaat het om de vermenging van de boven- en onderwereld. Op 
dat tweede hoofdthema is de gemeentelijke ambitie ook helder. “We willen een 
integere en weerbare gemeente zijn die niet vatbaar is voor ondermijning”, legt 
burgemeester Broekhuizen uit. “Het vergroten van de bewustwording rondom 
ondermijning is belangrijk. We kunnen het als gemeente niet alleen, maar 
hebben daar ook de hulp van inwoners bij nodig.”

Voorkomen dat problemen ontstaan
Zorg, jeugd en veiligheid is het derde hoofdthema uit het nieuwe veiligheids-
plan. “Dat jongeren veilig kunnen opgroeien en zich ook veilig kunnen 
ontwikkelen is natuurlijk belangrijk”, vertelt Broekhuizen. “We willen voorko-
men dat er bij jongeren problemen ontstaan. Daarnaast vinden we het ook 
belangrijk dat kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning krijgen en dat 
overlast veroorzaakt door jongeren wordt voorkomen en tegengegaan.” Het 
vierde hoofdthema is Crisisbeheersing. Oftewel de organisatie van brandweer-
zorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
Voor heel Twente coördineert Veiligheidsregio Twente dat. “Ons doel is een 
goed werkende crisisorganisatie en zelfredzame inwoners”, aldus de 
burgemeester.

Blijven samenwerken
Behalve de vier hoofdthema’s kent het nieuwe veiligheidsplan nog tal van 
andere onderwerpen, zoals cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. 
“Zulke veiligheidsthema’s worden vooral regionaal en landelijk opgepakt”, 
weet burgemeester Broekhuizen. “En voor álle onderwerpen in het nieuwe 
veiligheidsplan geldt dat we moeten blijven samenwerken met inwoners, 
politie en andere professionals, bijvoorbeeld met jongerenwerkers, Veiligheids-
regio Twente en met het onderwijs. We hebben elkaar nodig om Twenterand 
veilig te houden en waar dat kan nog wat veiliger te maken.”

KNNV boort 
oeverzwaluwen wand 
Oosterweilanden uit
Op bedrijventerrein Oosterweilanden, aan de rand van het gelijknamige 
zonnepark, bevindt zich een heuse oeverzwaluwenwand. In die wand is het de 
bedoeling dat oeverzwaluwen kunnen nestelen. Het probleem is alleen dat 
oeverzwaluwen bijzonder kieskeurige vogels zijn. Een eerder gebruikt nest dat 
niet schoon genoeg is en ook nog eens een te harde binnenkant heeft, 
beschouwt de oeverzwaluw als ongeschikt. De KNNV kwam met de oplossing. 
Schoonmaken, uitboren en zachter zand aanbrengen.

Een oeverzwaluwenwand is prachtig, maar moet dus gemonitord worden én 
goed onderhouden. Dat hebben de Vriezenveense vrijwilligers van de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging onlangs voor hun 
rekening genomen. De gemeente leverde een kleine bijdrage in de kosten voor 
aanschaf van materialen en de KNNV leverde het werk. Wethouder Martha van 
Abbema ging er donderdag 11 november even langs. Ze dankte de groep 
ijverige vrijwilligers. “De KNNV doet dit op uiterst vakkundige wijze”, consta-
teerde Van Abbema tevreden. “We zijn erg blij met hun hulp bij het duurzaam 
houden en maken van bedrijventerrein Oosterweilanden.”
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woonvisie

Aanleg nieuwe wandel
paden in volle gang
Op verschillende plekken in de gemeente is onlangs begonnen met de 
aanleg van wandelpaden. Aan de Harmsenweg in Vriezenveen is het pad 
al klaar, langs de Ganzenmars in Den Ham is de aanleg net begonnen. 
Later deze maand begint de aanleg van een wandelpad bij de Vosseboer-
weg in Den Ham, in Geerdijk tussen de Eerste Blokweg en het spoor en in 
Vroomshoop bij het Lijnpaadje dichtbij het station.

Wethouder Bart-Jan Harmsen is blij met de aanleg van de wandelpaden. Hij 
nam een kijkje bij de aanleg van het wandelpad langs de Ganzenmars, vlakbij 
het Eerder Achterbroek. “Voor het toerisme is dit wandelpad heel positief”, 
aldus de wethouder. “Je loopt nu vanuit het dorp zó de prachtige natuur in en 
weer terug. Doordat het vrijliggende wandelpaden zijn, komt dat de verkeers-
veiligheid zonder meer ten goede. Bij het Lijnpaadje in Vroomshoop leggen we 
bovendien verlichting aan. Op veel plekken maken we gebruik van de 
schouwpaden van Waterschap Vechtstromen.”

Dit jaar klaar
Het initiatief voor de aanleg van de nieuwe wandelpaden komt van de 
Twenterandse gemeenteraad. De wandelpaden worden uitgevoerd in 
zogeheten halfverharding. Een soort gravelpad zo u wilt. Op de website van de 
gemeente is precies te zien waar de paden komen te liggen en is ook meer te 
lezen over de wegafsluitingen tijdens de aanlegwerkzaamheden. Voor het 
einde van het jaar zijn de wandelpaden klaar om voor het eerst te worden 

gebruikt.

Volg ons op 
social media

Via Rendac
0900  9221

Melden Kadavers
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Kerk in Actie

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie  

foto voor deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl.   

Herfst aan de Bosweg 
in Vroomshoop - 
Dina Bossers

Mooi Twenterand
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Op donderdag 11 november heeft wethouder Roel Koster een overeen-
komst getekend met het Muziekplatform. De ondertekening vond plaats 
bij de Rehobothschool in Vriezenveen (samen met afgevaardigden van 
het Muziekplatform). Roel Koster zegt hierover: “Muziek is belangrijk, 
het zorgt voor ontspanning en plezier. De muziekverenigingen hebben 
een belangrijke maatschappelijke functie in onze gemeente. Zo zoeken 
zij bijvoorbeeld aansluiting bij het onderwijs en sociale activiteiten. Deze 
afspraken hebben wij in een eerder stadium met elkaar gemaakt en hier 
hebben de verenigingen prima invulling aan gegeven.”
 
“We willen graag verder op deze ingeslagen weg”, gaat de wethouder verder. 
Vooral in de coronaperiode is dit erg gemist. We hopen dat de versoepelde 
maatregelen een comeback van deze activiteiten mogelijk maakt.” Muziek is 
samen spelen en samen je passie delen. We willen dat zoveel mogelijk van 
onze inwoners hiervan kunnen genieten.” In het muziekplatform zijn de vier 
muziekverenigingen in de gemeente Twenterand verenigd. Dit zijn de 
Vriezenveense Harmonie, Muziekvereniging Juliana – Den Ham, Harmonie 
Vroomshoop en muziekvereniging Soli Deo Gloria - Westerhaar.  Het Platform 
werkt aan een gezamenlijke opdracht die bestaat uit de onderdelen Muziek 
voor kinderen, Muziek voor wie het niet vanzelfsprekend is en muziek bij 
vieringen, herdenkingen en tradities.

Muziek voor kinderen
Er wordt ingezet op muziekonderwijs voor kinderen zodat ze zich op deze 
manierverder kunnen door ontwikkelen (creatieve vaardigheden). Op deze 
manier zijn ze goed voorbereid op hun persoonlijke, maatschappelijke en 
werkende leven in de toekomst.

Muziek voor wie het niet vanzelfsprekend is
Wij willen graag dat iedereen muziek kan maken. Dit is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Het Muziekplatform heeft hiervoor een programma ontwik-
keld. Zo is er bijvoorbeeld een ouderencafé voor mensen met dementieklach-
ten, majoretteteams voor inwoners met een beperking of meezingconcerten 
voor ouderen.

Muziek bij vieringen, herdenkingen en tradities
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om muziek bij de 4 mei-herdenking en konings-
dag. In Twenterand vinden we het belangrijk om het (immaterieel) cultuur
erfgoed te bewaren en te behouden, het is de schakel tussen heden, verleden 
en toekomst. Het is belangrijk om deze vieringen en tradities levend te houden 
en door te geven aan een volgende generatie.

17-11-2021

De woningmarkt is voortdurend in beweging en daarom past de gemeen-
te haar woonbeleid van tijd tot tijd aan. Dat woonbeleid is opgeschreven 
in de zogeheten woonvisie. De gemeente wil stimuleren dat er voldoende 
betaalbare woningen beschikbaar zijn, zowel voor jong als oud, in de 
huur- en in de koopsector en uiteraard ook in alle kernen van Twen-
terand. Inwoners kunnen de geactualiseerde woonvisie bekijken en hun 
mening doorgeven aan de gemeente.

Op de korte termijn zijn er in Twenterand meer woningen nodig. Daarom wil de 

gemeente ook dat er sneller woningen gebouwd worden. Daarbij ligt de focus 

op het bouwen van woningen die aansluiten bij de behoeften van de inwoners. 

Zo hebben starters het op dit moment moeilijk om een woning te vinden. Maar 

ook het aantal ouderen in onze gemeente groeit. Voor deze groep wil de 

gemeente voldoende woningen bouwen die ouderen helpen om langer 

zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeente vindt het ook belangrijk dat 

er voldoende aandacht is voor huisvesting van arbeidsmigranten, statushou-

ders en woonwagenbewoners.

Betaalbaar en geschikt
Wethouder Wonen Bart-Jan Harmsen vindt het belangrijk dat álle inwoners een 

betaalbare passende woning kunnen vinden. “We willen meer kansen bieden 

aan jongeren, geschikte woningen voor ouderen bouwen en ook specifieke 

woonvormen mogelijk maken, zoals woonwagenbewoning”, aldus Harmsen. 

“Naast bouwen voor de eigen inwoners, wil Twenterand ook een bijdrage 

leveren aan de regionale vraag naar woningen. Dit stimuleert namelijk 

uiteindelijk óók de woningbouw in Twenterand, draagt bij aan diversiteit in 

nieuwbouwwijken en versterkt de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen.”

Actualiseren woonvisie
Omdat de wensen van inwoners nu eenmaal veranderen, verandert óók de 

manier waarop de gemeente Twenterand kijkt naar de woningbouw. Wat moet 

er gebouwd worden, voor wie en op welke plek? Dat staat in de woonvisie. Die 

is onlangs tegen het licht gehouden om te kijken of die visie nog wel aansloot 

bij waar tegenwoordig behoefte aan is. Om die visie actueel te maken, is 

onderzoek gedaan naar de lokale woonbehoefte en het woningbouwprogram-

ma. Via participatieplatform Ikpraatmee konden inwoners en geïnteresseerden 

hun woonwensen kenbaar maken. Er zijn bovendien gesprekken geweest met 

makelaars en woningcorporatie Mijande Wonen. Tenslotte heeft ook de 

gemeenteraad tijdens het actualiseren van de woonvisie een inbreng geleverd.

Reacties worden verwerkt
Al die inbreng is verwerkt in een aangepaste woonvisie. Een concept dat vanaf 

10 november vier weken ter inzage ligt. Inwoners mogen daar nog van alles 

van vinden. Dat kunnen ze schriftelijk doen door te mailen naar Niek Steenha-

gen van de gemeente Twenterand, via n.steenhagen@twenterand.nl. Inwoners 

met vragen kunnen hem bellen op (0546) 840 840. De reacties worden 

beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de definitieve woonvisie. Over die 

definitieve versie buigt de gemeenteraad zich begin volgend jaar. 

Inwoners kunnen meepraten over gemeentelijke woonvisie

Nieuwe hondenspeelplaats in Westerhaar

“Mooi dat we dit samen 
met inwoners realiseren!”
Je hond vrij laten rondrennen? Dat kan binnenkort op een gloednieuwe 
hondenspeelplaats in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Een gedeelte van 
het beekpark nabij de Hollandergraven in het dorp wordt als honden-
speelplaats ingericht. Zodra de omheining is aangelegd kunnen de 
honden er naar hartenlust rondrennen en spelen. In het eerste kwartaal 
van 2021 is de nieuwe hondenspeelplaats klaar.

Uit de inwonerpeiling over het hondenbeleid in de gemeente Twenterand kwam 
naar voren dat er behoefte is aan afgeschermde hondenspeelplaatsen. “Samen 
met inwoners wilden we inventariseren hoe we tegemoet kunnen komen aan 
deze behoefte”, aldus wethouder Roel Koster. “Dat hebben we gedaan door na 
de peiling te vragen waar in de gemeente zo’n hondenspeelplaats zou moeten 
komen. Verschillende initiatiefnemers hebben zich bij ons gemeld. Ze moesten 
zelf de haalbaarheid en steun voor hun initiatief in kaart brengen. Tot nu toe is 
dit honden-speelveld in het beekpark de enige die kan rekenen op brede steun 
vanuit de omgeving.”

Alle vertrouwen
Wethouder Koster vindt het vooral mooi dat het initiatief voor de hondenspeel-
plek samen met inwoners gerealiseerd wordt. “Als zo’n initiatief vanuit de 
samenleving zelf komt, dan heeft dat altijd onze voorkeur. Mooi dat we dit 
samen met inwoners realiseren.” Initiatiefnemers én gemeente hopen dat de 
baasjes van de honden hun verantwoordelijkheid nemen om de nieuw 
aangelegde hondenspeelplaats netjes te houden. “Daar hebben we alle 
vertrouwen in”, stelt Koster. “Om dat een beetje in de hand te werken, hebben 
we een prullenbak voor hondenuitwerpselen geplaatst.”

Wegwerkzaamheden 
Vriezenveen
In de week van maandag 22 november wordt er tot en met vrijdag gewerkt 
aan de Nieuwe Daarlerveenseweg. Dan gaat het om het stuk vanaf de Akker 
tot aan de kruising met het Westeinde. De rotonde Weitzelpoort is dan weer 
open. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 26 november. Onder 
meer het asfalt moet worden vervangen. Waar dat nodig is herstelt de 
aannemer ook de belijning, de grasbetonstenen in de berm en de opritten. 
Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

Wethouder Koster tekent 
overeenkomst met Muziek
platform Twenterand

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
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  INSPRAAK

Inspraak ontwerp Beleidsregels 
terug- en invordering bedrijfskapi-
taal Tozo Twenterand
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op dinsdag 16 
november 2021 de ontwerp 
Beleidsregels terug- en invordering 
bedrijfskapitaal Tozo Twenterand 
(hierna: ontwerpbeleidsregels) 
vastgesteld. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (hierna: 
Tozo) is een bijzondere, tijdelijke 
regeling voor zelfstandige onderne-
mers die financieel getroffen zijn door 
de coronacrisis. Op grond van de 
Tozo is ondernemers bedrijfskapitaal 
verstrekt in de vorm van een 
geldlening. Vanwege de bijzondere 
aard van de regeling volstaan de 
Beleidsregels Terugvordering; WWB, 
IOAW & IOAZ niet voor de onder de 
Tozo regeling verstrekte geldleningen. 
In samenwerking tussen gemeenten, 
Divosa, VNG en het ministerie SZW 
zijn daarom door Stimulanz 
modelbeleidsregels ontwikkeld voor 
de terug- en invordering van Tozo 
leningen voor bedrijfskapitaal. 
De gemeente Hengelo en het ROZ 
stellen deelnemende gemeenten voor 
om de Beleidsregels terug- en 
invordering bedrijfskapitaal Tozo vast 
te stellen, zodat het ROZ op een 
uniforme wijze de terug- en 
invordering van de Tozo geldleningen 
kan uitvoeren. 

Waar kunt u de stukken inzien?
In de periode van vrijdag 19 
november 2021 tot en met donder-
dag 16 december 2021 liggen de 
ontwerpbeleidsregels voor inspraak 
ter inzage. U kunt de ontwerpbeleids-
regels in deze periode raadplegen op 
de website van de gemeente 
Twenterand of inzien op het 
gemeentehuis in Vriezenveen. 
Daarnaast kunnen de ontwerpbe-
leidsregels op verzoek aan u worden 
toegezonden. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met mevr. K. Postma, te 
bereiken via 0546-840840 of per 
e-mail: k.postma@twenterand.nl. 

Hoe kunt u reageren?
In de inspraakperiode van 19 
november 2021 tot en met 16 
december 2021 kunnen ingezetenen 
en belanghebbenden bij het college 
schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze over de ontwerpbeleidsre-
gels naar voren brengen. Digitaal 
mag het gestuurd worden naar info@
twenterand.nl. Zij die dat mondeling 
willen doen, kunnen telefonisch 
contact opnemen met mevr. K. 
Postma, te bereiken via 0546-
840840.

Wat gebeurt er met uw reactie? 
Na afloop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Dan zal bepaald worden of de 
reacties aanleiding geven de 
ontwerpbeleidsregels op onderdelen 
te wijzigen. Alle ingezetenen en 
belanghebbenden die schriftelijk of 
mondeling hebben gereageerd, 
krijgen bericht nadat nadere 
besluitvorming over de ontwerpbe-
leidsregels plaats heeft gevonden.

  BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
artikel 3.6 Wro ‘Buitengebied 
herziening 2005 WP Groenedijk 28’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat zij op 
9 november 2021 het volgende 
wijzigingsplan hebben vastgesteld: 

• ‘Buitengebied herziening 2005 WP 
Groenedijk 28’

Het wijzigingsplan heeft ten doel om 
de woonbestemming aan de 
Groenedijk 28 te Kloosterhaar in 
Zuidoostelijke richting te verplaatsen. 
Ten opzichte van het ontwerpwijzi-
gingsplan is bij de vaststelling van 
het plan een wijziging aangebracht. 
De wijziging is:
De woonbestemming wordt ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan 15 meter in Zuidelijke 
richting verplaatst. 

Terinzagelegging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 18 november 2021
U kunt het gewijzigd vastgestelde 
wijzigingsplan inzien via www.
twenterand.nl/digitaalinzien 

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 algemene telefoon-
nummer 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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 19 november 2021 tot en 
met donderdag 30 december kunnen 
belanghebbenden tegen het 
wijzigingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb-
benden die bij het ontwerpwijzigings-
plan hun zienswijzen kenbaar hebben 
gemaakt tegen het wijzigingsplan 
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.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 371’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 9 november 2021 
het volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• ‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 371’

De partiële planherziening heeft ten 
doel om het vrijgekomen bouwrecht 
van de gesloopte woning Westeinde 
371 te verplaatsen naar de schuur 
die achterop het perceel is gesitueerd 
en behoort tot het perceel Westeinde 

375. Deze schuur zal daarmee de 
bestemming Wonen-karakteristiek 
krijgen. Het identificatienummer van 
het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700. 202018BPVZPH-vas1. 

Terinzagelegging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 18 november 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.

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 algemene telefoon-
nummer 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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 19 november 2021 tot en 
met donderdag 30 december 2021 
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.

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 44’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op - datum – het 
volgende bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, te weten:

• ‘Vriezenveen Lintbebouwing en 
Centrumgebied PH Westeinde 44’

De planherziening heeft ten doel om 
de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
die reeds vergund zijn op dit perceel, 
vast te leggen. Voorliggend bestem-
mingsplan maakt geen nieuwe 
ontwikkeling mogelijk, maar legt 
slechts de reeds vergunde situatie 
vast. Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.
BPVZPH202103-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
bij de vaststelling van het plan enkele 
wijzigingen aangebracht. In de bij het 
raadsbesluit behorende ‘zienswijzen-
nota bestemmingsplan Vriezenveen 
Lintbebouwing en Centrumgebied PH 
Westeinde 44 ‘ zijn de wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan opgenomen.

Terinzagelegging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 18 november 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.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming van verspreiding coronavirus 
| COVID-19
Eventuele stukken kunt u op 
aanvraag digitaal ontvangen. Wij 
verzoeken u telefonisch contact op te 
nemen met het algemene telefoon-
nummer 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.

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 19 november 2021 tot en 
met donderdag 30 december 2021 
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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘PH 
Oude Hoevenweg , Kooiweg 1b’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 18 november 2021 zes  
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan ‘PH 
Oude Hoevenweg 55, Kooiweg 1b’.

De planherziening heeft ten doel om 
de zorgboerdij goed in te passen. Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.201916BPPH-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. Het plan is vanaf 18 
november 2021 in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming van verspreiding coronavirus 
| COVID-19
Eventuele stukken kunt u op 
aanvraag digitaal ontvangen. Wij 
verzoeken u telefonisch contact op te 
nemen met het algemene telefoon-
nummer 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.

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) 840 840.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Het 
bestemmingsplan Vriezenveen 
Woongebied en Bedrijven PH 
Bouwmeesterstraat 10’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 18 november 2021 zes  
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan ‘Het 
bestemmingsplan Vriezenveen 
Woongebied en Bedrijven PH Bouw-
meesterstraat 10’.

De planherziening heeft ten doel om 
in de watertoren een woning, met 
ernaast een bijgebouw te realiseren. 
Het identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.
BP77968-ont1.

Terinzage 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. Het plan is vanaf 
donderdag 18 november 2021 in te 
zien.

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 algemene telefoon-
nummer 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.

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) 840 840.

  OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Zonnekracht 24  

uitbreiden van een bestaand 
bedrijfspand (ontvangen op 
02-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE542592021)

• Manitobaplein 1, verbouwen van 
het gemeentehuis (ontvangen op 
03-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE545052021)

• Westerweilandweg naast nr. 5 
(VZV00 L 3680)   
bouwen van een woning  
(ontvangen op 05-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE545742021)

• Zonnekracht (Bedrijventerrein 
Oosterweilanden) plaatsen van drie 
cameramasten  (ontvangen op 
03-11-2021 , zaaknummer 
1700ESUITE539962021)

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.

Verlenging beslistermijn 
Geerdijk
• Geerdijk 43  

kappen van 3 bomen (uiterste 
beslisdatum 3 januari 2022, 
1700ESUITE478662021)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham 
• De Brink  kappen van één 

kastanjeboom (verzonden 
08-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE472382021

Vriezenveen
• Oosteinde 1  

Kappen van 1 conifeer  
(verzonden 10-11-2021,  
zaaknummer 1700ESUITE476072021)

 
Vroomshoop
• Aziëlaan 3  

plaatsen reclame aan voor- en 
achtergevel (verzonden 09-11-
2021, zaaknummer 1700ESUI-
TE289282021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 45   
• Bouwen van een woning  

(Verzonden 09-11-2021,  
zaaknummer: 1700ESUI-
TE491562021)

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.  

Bekendmakingen



twenterand.nl17-11-2021

Burgerlijke stand 

Geboren:
02-11-2021  Jip Birte, dv WGP Nillessen en N Derks, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Overleden:
31-10-2021  M Reuvers, 78 jaar, Den Ham

28-10-2021  H de Jong-Olthof, 83 jaar, Vriezenveen

01-11-2021  H Boksem, 89 jaar, Vriezenveen 

03-11-2021  JCA Rekers, 82 jaar, Vroomshoop

30-10-2021  G Bijker, 79 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
05-11-2021  CD Maathuis, 27 jaar, Mariënberg en G Hilberink, 25 jaar, 

    Mariënberg

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

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 APV-vergunning:
Den Ham.
• Meersendijk 8a        

houden van een Tovenaarsfeest op 
26-02-2022 van 17.00-00.00 uur 
(ontvangen op 01-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE539512021)

Vriezenveen 
• De Koolmees   

 (Parkeerplaats – VZV003767 -)     
houden van een buurtfeest op 
22-01-2022 van 19.00 tot 00.00 
uur ( ontvangen 07-11-2021,  
zaaknummer 1700ESUITE545582021 )

Vroomshoop
• t.h.v. Nieuwstraat 43 organiseren 

van een kinderoptocht op 
18-02-2022 (ontvangen op 
05-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE543702021)

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 tijdelijke standplaatsvergun-
ning is verleend voor:
Vriezenveen
• -De Watergang 3  

Innemen van een tijdelijke 
standplaats voor de verkoop van 
oliebollen op 13,20 en 27 
november 2021 en 4,11,18,29,30 
en 31 december 2021 (verzonden 
09-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE481952021)

Een kansspelvergunning is 
verleend voor:
Vroomshoop
• Kern Vroomshoop en directe 

omgeving   
Organiseren van een verloting door 
de Vroomshoopse Boys, de loten 
worden verkocht in de periode van 
november 2021 tot en met februari 
2022, de trekking vindt plaats op 4 
maart 2022 in notariskantoor 
Temmink te Vroomshoop (verzon-
den 09-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE512002021) 

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. 


