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De regels rond carbid op een rij

Bodemonderzoek 
Twenterandse speeltuintjes
Inwoners moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving 
schoon en veilig zijn. De gemeente wil zeker weten dat er op plekken 
waar kinderen spelen géén asbest in de bodem zit. Daarom laat Project-
bureau Bodem Asbest Sanering (BAS) verkennend bodemonderzoek 
uitvoeren in negen speeltuintjes in Westerhaar-Vriezenveensewijk, 
Vroomshoop, Bruinehaar, Den Ham en Geerdijk. Dat gebeurt tussen 13 en 
24 december.

Op basis van het verleden verwacht Projectbureau BAS dat er géén asbest in 
de bodem zit, maar de gemeente wil dat natuurlijk zeker weten. Daarom is een 
verkennend bodemonderzoek nodig, uitgevoerd door gecertificeerde onder-
zoeksbureaus. Zij boren gaten en graven sleuven op verschillende plekken in 
de speeltuintjes. Zo kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de 
grond zit en hoeveel. Als er iets gevonden wordt, dan worden omwonenden 
ingelicht en wordt het netjes opgeruimd.

Meer informatie
De resultaten van de onderzoeken komen te zijner tijd te staan op www.
twenterand.nl. Meer informatie over Projectbureau BAS vindt u op www.
bodemasbestsanering.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
Projectbureau BAS, bel dan (0547) 85 85 85 of mail bas@hofvantwente.nl.

Elke week een foto die gemaakt is in 

onze gemeente. Hebt u een mooie  

foto voor deze rubriek? Mail die naar: 

communicatie@twenterand.nl.   

Nieuweweg - Joke van Kampen

Mooi 
TwenterandOpeningstijden 

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

1. 
1. Alleen op 31 december.
2. Alleen stevig verankerde (melk)bussen van 

maximaal 60 liter.
3. Busdeksels mogen niet, (voet)ballen mogen wel.
4. Geen gevaarlijk gedrag, zoals gebruik van  

klaphamers.
5. Schriftelijke toestemming grondeigenaar.
6. Afstand bewaren:
 a.  Minimaal 100 meter van woonbebouwing.
 b.  Minimaal 300 meter van zorginstellingen.
 c.  Minimaal 300 meter van plekken waar dieren  
  worden  gehouden.
 d.  Minimaal 500 meter van vogelbeschermings 
  gebieden.
 e.  Vrijschootsveld is minimaal 75 meter.
 f.  Binnen straal van 100 meter niet meer dan  
  10 bussen.
7. Niet richting dichtstbijzijnde woonbebouwing  

en toeschouwers.
8. Vanaf 16 jaar oud en niet onder invloed.
9. Toezicht door tenminste één persoon van  

tenminste 18 jaar oud die niet onder invloed is.
10. Hou je aan de geldende coronaregels.

Traditie
Carbid schieten hoort bij het platteland en dus ook bij 
Twenterand, weet ook burgemeester Hans Broekhuizen. 
“Zeker, dat kan ook gewoon”, aldus Broekhuizen. “Maar 
we willen wél van tevoren de regels kenbaar maken én 
duidelijk stellen dat we er op gaan handhaven. Dat 
betekent dat je een boete kunt verwachten als je met te 
grote bussen (meer dan 60 liter, red.) gaat schieten, maar 
ook dat je moet stoppen als de veiligheid in het geding is 
of als anderen er te veel last van hebben. Carbid schieten 
is een mooie traditie, maar het moet wél veilig gebeuren 
en zonder te veel overlast. Uiteraard moet iedereen zich 
bovendien houden aan de geldende coronaregels.”

BOCK
Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het 
vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier 
tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? 
Schiet dan vooral veilig en zorg dat er altijd een Bewust 
Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is die op de 
hoogte is van dé vijf tips voor veilig carbidschieten! De 
BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen. Alleen 
samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig carbid 
kunnen schieten. Kijk op www.wieisdebock.nl voor  
meer informatie.

De regels rond carbid op een rij

Het is begin december en de feestdagen staan weer voor de deur. Dat betekent dat we langzamerhand ook 
gaan nadenken over vuurwerk en de regels daarvoor. Dat geldt uiteraard ook voor het op explosieve wijze tot 
verbranding brengen van acetyleengas. Oftewel het schieten met carbid, zoals het in de volksmond ook wel 
heet. Ook in Twenterand mag er alleen op oudjaarsdag met carbid worden geschoten. De belangrijkste regels 
nog even op een rij.

Op dinsdagmiddag piepte nog even 
de zon onder een buienwolk uit; 
een prachtig moment om even 
vast te leggen aan de Nieuweweg!
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INSPRAAK

Inspraak Beleidsregels schuld-
hulpverlening Twenterand 2022
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op dinsdag 16 
november 2021 de Beleidsregels 
schuldhulpverlening Twenterand 
2022 in concept vastgesteld. 

De beleidsregels omvatten de 
concrete uitwerking van schuldhulp-
verlening in Twenterand. 

Waar kunt u de beleidsregels 
inzien?
De beleidsregels liggen vanaf vrijdag 
19 november 2021 tot en met vrijdag 
17 december 2021 ter inzage op het 
gemeentehuis tijdens openingstijden. 
Ook kunt u de beleidsregel in deze 
periode digitaal raadplegen via www.
twenterand.nl. 
Echter vanwege de coronasituatie 
kunnen deze beleidsregels ook op 
verzoek aan u worden toegezonden. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
dhr. R. Moenandar. De heer 
Moenandar is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-30370257 of per 
e-mail: r.moenandar@twenterand.nl. 
Ook met uw vragen kunt u bij hem 
terecht.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de 
concept beleidsregels kunt u 
indienen tot en met 20 december 
2021. De reacties dienen gericht te 
worden 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 concept 
beleidsegel op onderdelen bij te 
stellen. Alle belanghebbenden die 
schriftelijk reageren krijgen bericht 
nadat nadere besluitvorming over de 
concept beleidsegel plaats heeft 
gevonden.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH De 
Bunte - Vroomshoopseweg 27”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 2 december 2021 zes  
weken het volgende ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt:

• Het ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH De 
Bunte - Vroomshoopseweg 27”

De planherziening heeft ten doel om 
vrijkomende agrarische gebouwen 
aan de Vroomshoopseweg 27 te 
Vroomshoop te slopen. Ter compen-
satie zal tussen de Bunte 39 en De 
Bunte 53 een woning worden 
gerealiseerd (kadastraal perceel 
HAM00, sectie B, Nr. 8247). Het 
identificatienummer van het 
bestemmingsplan is NL.IM-
RO.1700.202109BPBGPH-ont.

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 donderdag 2 
december 2021 in te zien.

Tijdelijke maatregel ter voorko-
ming van verspreiding | 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 
(0546-840840) zodat wij uw specifie-
ke 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
Den Ham
• Veldsweg 7  

kappen van een esdoorn (ontvan-
gen op 21-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE567192021)

 
Vriezenveen
• Oosteinde 349  

verbouwen van een woonhuis met 
schuur en aanleunwoning  
(ontvangen op 22-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE568932021)

• Westerveenweg 4 en 4a 
wijzigen en vervangen van kozijnen 
(ontvangen op 20-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE569362021)

• Buitenhof 9                      
realiseren van een aanbouw aan 
een woning (ontvangen op 
22-11-2021  zaaknummer 
1700ESUITE570112021)

 
Vroomshoop
• Citroenkruid ongen (HAM00 K 1130 

ged.)  
bouwen van een woning (ontvan-
gen op 19-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE567182021)

• Waterkers ongen (HAM00K1185)                        
bouwen van 4 2-kappers (ontvan-
gen op 22-11-2021  zaaknummer 
1700ESUITE571512021)

• Kruizemunt ongen (HAM00K1192)                       
bouwen van 6 rijwoningen 
(ontvangen op 22-11-2021,  
zaaknummer 1700ESUI-
TE571992021)

• Waterkers kavel 57 & 58 en 21 & 
22, Kruizemunt kavel 49 & 50 
(Vroomshoop Oost Fase 2c) 
bouwen van 6 woningen 2-onder-
1-kap (ontvangen 22-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE571372021)

• Citroenkruid 21 & 22, 23 & 24, 25 & 
26, 27 & 28, 29 & 30 en Kruize-
munt 41 & 42 (Vroomshoop Oost 

Fase 2c bouwen van 12 woningen 
2-onder-1-kap (ontvangen 
22-1-2021, zaaknummer 
1700ESUITE571782021)

• Amerikalaan 20             
realiseren van een testbank, DPP 
Dieseltechniek van der Kolk B.V. 
(ontvangen op 23-11-2021,   
zaaknummer 1700ESUI-
TE573882021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Garstweg 8                     

 uitbreiden van een kantoorgedeelte 
bij een bedrijfspand, (ontvangen op 
23-11-2021 zaaknummer 
1700ESUITE574412021)

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
• Meersendijk 30  

uitbreiden en verbouwen van een 
woning (verzonden 23-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE502512021)

• Nijlaar ongenummerd het bouwen 
van een bedrijfsverzamelgebouw 
(verzonden 25-11-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE469472021)

 

Vriezenveen
• Hammerweg 78  

Kappen van 1 eikenboom  
(verzonden 22-11-2021,  
zaaknummer 1700ESUITE529452021)

 
Vroomshoop
• Kavel 5 plan Vroomshoop Oost fase 

2C, bouwen van een woning 
(verzonden 18-11-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE476402021)

• Aziëlaan 36c  
het afwijken van het bestemmings-
plan ten behoeve van opslag en 
kluswerkzaamheden voor de carna-
valsvereniging (verzonden 
22-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE523102021)

• Kavel 2 plan Vroomshoop Oost fase 
2C, bouwen van een woning 
(verzonden 23-11-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE473222021)

Bruinehaar
• Gravenlandweg 6  

het realiseren van een aanbouw 
achter de woning (24-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE263392021)

Vergunningsvrije verklaring
Vriezenveen
• Bedrijventerrein Oosterweilanden  

het plaatsen van drie cameramas-
ten (verzonden 24-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE539962021)

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.

APV

Aanvraag APV-vergunning:
Vroomshoop
• Flierdijk 5b                

houden van de Zandstuve Boslopen 
op 08-01-2022 en 06-03-2022 
Ontvangen 18-11-2021,zaaknum-
mer 1700ESUITE564522021

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Koningin Maximaplein (plein bij 

Kulturhus)         
houden van “Turffeest Westerhaar” 
op 13-05-2022 van 19.30-01.00 
uur en op 14-05-2022 van 
12.00-01.00 uur (ontvangen 
17-11-2021, zaaknummer1700E-
SUITE563172021)

 
Aanvraag aanwezigheidsvergunning:
Den Ham
• Brink 11            

aanwezigheidsvergunning voor een 
kansspelautomaat , Café De Brink, 
Brink 11 in Den Ham (ontvangen 
19-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE566522021)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Leidijk                  

aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten. Grillroom 
Eetcafe De Pyramiden, Leidijk 15 in 
Westerhaar-Vriezenveensewijk 
(ontvangen 23-11-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE571502021)

Melding uitweg:
Vriezenveen
• Nieuwe Daarlerveenseweg 

aanleggen van een oprit (ontvangen 
23-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE571722021)

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. 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren:
13-11-2021  Meike Helena Johanna, dv AGM Eijkelenkamp en HJ Kamphuis, Den Ham

Overleden:
13-11-2021  GJ Kosters, 82 jaar, Den Ham

15-11-2021  G Soepenberg-Stokvis, 94 jaar, Den Ham 

17-11-2021  GJ Maneschijn, 89 jaar, Den Ham

10-11-2021  WH van den Broek, 96 jaar, Vriezenveen

13-11-2021  G Hoff-Kleinjan, 85 jaar, Vriezenveen

16-11-2021  J Jansen, 58 jaar, Vriezenveen 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
22-11-2021  JJ Arkes, 25 jaar, Vriezenveen en TJBJ Dekker, 27 jaar, Vriezenveen

15-11-2021  NC Brandsen, 29 jaar, Vroomshoop en AB Schoemaker, 27 jaar, Vroomshoop

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de 
provincie Overijssel gaan samen de mogelijkheden voor 
windmolens in het gebied op de grens van de drie 
gemeenten onderzoeken. In een gezamenlijk proces 
worden alle belangrijke onderwerpen in kaart gebracht, 
zoals landschappelijke voorwaarden, zorgen om 
gezondheid en de mogelijkheden voor een zo eerlijk 
mogelijke verdeling van alle lusten en lasten. Inwoners en 
deskundigen krijgen alle gelegenheid hun inbreng te 
leveren. Rond de zomer van 2022 moet duidelijk zijn wat 
er wel en niet mogelijk is. 

Daar waar de grenzen van de gemeentes Almelo, 
Tubbergen en Twenterand elkaar raken, ligt een kansrijk 

gebied voor windenergie. Dat blijkt onder meer uit de 
Regionale Energie Strategie (RES) Twente. De ontwikkeling 
van windenergie in de ene gemeente raakt daardoor altijd 
de beide andere gemeenten. Alle reden om de handen in 
één te slaan en samen met de provincie Overijssel 
gezamenlijk verder onderzoek te doen, waarbij inwoners 
nauw worden betrokken. De komende periode wordt 
gebruikt om onderzoek te doen. Mede op basis van deze 
onderzoeksresultaten kunnen de gemeenteraden 
beslissen of en waar windenergie mogelijk is in het gebied 
op de grens van Almelo, Tubbergen en Twenterand.

Het volledige artikel en het Plan van aanpak leest u op 
www.twenterand.nl/nieuws.

Almelo, Tubbergen, Twenterand en Overijssel 
doen samen onderzoek naar windenergie

Volg ons op 
social media

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers
 

Dierenambulance

06 - 537 57 093
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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

Als u de stukken op het gemeente-
huis 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.

APV-vergunningen verleend

Een tijdelijke standplaatsvergunning 
is verleend voor:
Vroomshoop
• Linderflier 25   

Innemen van een standplaats voor 
verkoop van oliebollen op de 
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag in de periode van 1 tot en 
met 31 december 2021 (m.u.v. 
zaterdag 25 december 2021) ( 
verzonden 29-11-2021, zaaknum-
mer 1700ESUITE568042021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Parkeerplaats Jumbo Veld 

supermarkt  standplaats voor 
verkoop van oliebollen op 17 en 18 
december 2021   (verzonden 
23-11-2021 zaaknummer 
1700ESUITE562552021)

Vriezenveen
• Terrein Odeon, parkeerplaats 

Jumbo en Coop Innemen van een 
tijdelijke standplaats door de 
Vriezenveense Harmonie voor de 
verkoop van oliebollen op 

31-12-2021 ( verzonden 22-11-
2021, zaaknummer 1700ESUI-
TE512112021)   

 
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. 


