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Bedrijfsbezoek Techall en Koster Plastics

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

Aan de zuidoostkant van kanaaldorp Vroomshoop is 
de afgelopen jaren al een aanzienlijke woonwijk 
verrezen. Om in de groeiende behoefte aan passende 
woonruimte te voorzien, moet er ook de komende 
jaren flink doorgebouwd worden. De formaliteiten 
voor de volgende fase zijn afgerond, dus binnenkort 
kan de schop de grond in voor de volgende fase van 
de nieuwbouwwijk. Dan start de bouw van de 16 
rijenwoningen, 30 twee-onder-een-kappers en 12 
vrijstaande woningen.

De eerste twee fasen van de bouwplannen in Vrooms-
hoop-Oost, zoals de wijk formeel heet, zijn al gerealiseerd. 
In de volgende fase gaat het om de plek tussen de al 
gebouwde huizen en de Europasingel. Daar verrijzen de 
komende periode 58 woningen, uiteraard met de daarbij 
behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. 
Wethouder Wonen Bart-Jan Harmsen is blij dat het 
eindelijk zover is. “We hebben dringend behoefte aan 
meer woningen, dus het is geweldig dat de schop voor de 
volgende fase nu de grond in kan”, aldus Harmsen.

Samenwerkende partijen
De volgende fase van Vroomhoop-Oost wordt ontwikkeld 
door de samenwerkende partijen Roelofs en Timmerhuis. 
Zij zijn als VOF Roelofs-Timmerhuis Vroomshoop 
verantwoordelijk voor de 58 kavels die nu worden 
gerealiseerd. De 46 projectmatige kavels zijn nu in de 
verkoop en grotendeels verkocht en van de 12 vrijstaande 
kavels zijn de laatste 2 onder optie. Marquette Bouw, 
Energie Zuinige Bouwers en Hendriksen Bouwservice 
nemen de bouw voor hun rekening. Belangstellenden 
kunnen terecht bij Oosterhave Makelaars en Weghorst 
Makelaardij.

Begin volgend jaar
De voorbereidende werkzaamheden zijn kort geleden al 
begonnen. Dan gaat het om het zogeheten bouwrijp 
maken van het terrein. Denk daarbij aan het vlak maken 
van het bouwterrein, maar ook aan het alvast aanleggen 
van kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en 
riolering. “Dat hebben we gedaan, zodat we meteen 
kunnen beginnen met bouwen zodra het bestemmings-
plan onherroepelijk zou worden. De bouwvergunningen 
zijn bijna rond. Begin volgend jaar kunnen we van start”, 
besluit wethouder Harmsen.

“De schop kan binnenkort de grond in!”
Volgende fase Vroomshoop-Oost van start

Regiotaxi tijdens de 
feestdagen
Wilt u tijdens de feestdagen gebruikmaken van Regiotaxi Twente? 
Vanwege de drukte doet u er verstandig aan uw rit al op tijd aan te 
vragen. Ritten op eerste kerstdag (zaterdag 25 december) én tweede 
kerstdag (zondag 26 december) moeten worden aangevraagd vóór 
donderdag 19 december. Ritten op nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari 
vanaf 6.30 uur) moeten worden aangevraagd vóór vrijdag 31 december 
12.00 uur.

Deze uiterste tijden gelden ook voor het doorgeven van wijzigingen in al eerder 
aangevraagde ritten. Ritten afmelden voor deze dagen kan wel tot uiterlijk één 
uur voor de afgesproken ophaaltijd. Op kerstavond (vrijdag 24 december) en 
de beide kerstdagen rijdt Regiotaxi Twente op de reguliere tijden. Op oude-
jaarsdag (vrijdag 31 december) rijdt Regiotaxi tot uiterlijk 20.00 uur. Dit houdt 
in dat u alleen ritten kunt aanvragen waarbij u vóór 20.00 uur op de plaats van 
bestemming kunt zijn. Met Kerst en op nieuwjaarsdag vervallen alle vaste 
wekelijkse ritten automatisch. Als u op een van deze dagen toch gebruik wilt 
maken van uw vaste rit, dan moet u deze dus opnieuw boeken.

U kunt een rit boeken via www.regiotaxitwente.nl of telefoon 0900 - 1814.

Volg ons op 
social media

Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093

Bedrijfsbezoek Techall en Koster Plastics
Op bedrijventerrein Garstelanden, even ten oosten van Westerhaar, vlak aan de N36, zwaait ondernemer Dinand 
Stroomberg de scepter over liefst twee bijzondere bedrijven, die op dit moment plek bieden aan 11 fte aan 
personeel. Wethouder Economie Martha van Abbema ging afgelopen week op werkbezoek bij Koster Plastics en 
Techall.

Twaalf jaar geleden nam Dinand Stroomberg het winkelgedeelte van het bedrijf Koster Plastics over. In 2011 is de naam 
veranderd naar Techall. Tot 2019 was de winkel gevestigd aan de Hoofdweg in Westerhaar, nu aan de Industrieweg 4b 
in Westerhaar. Het merendeel van de klanten, zo’n 80 procent, bestaat uit de zakelijke markt. Techall is dé technische 
totaalleverancier voor industrie, bouw, infra en agrarische sector. Het bedrijf biedt een breed assortiment op het gebied 
van ijzerwaren, gereedschap, elektra en watertechniek.

Ook in eigen land
Nam Stroomberg in 2009 al het winkelgedeelte van Koster Plastics over, een paar jaar later nam hij ook het productie-
bedrijf zélf over. Onder dezelfde naam produceert Koster Plastics vooral plastic buizen, eveneens aan de Industrieweg in 
Westerhaar. Er worden bovendien bronfilters en hulpstukken voor bronfilters gefabriceerd, bedoeld voor de onttrekking 
van water. De kwalitatief hoogwaardige producten vinden hun weg in eigen land, maar worden ook geëxporteerd naar 
onder meer China, Italië en Australië.

Andere kant van de wereld
Wethouder Van Abbema was enthousiast door wat ze zag tijdens het werkbezoek. “Dit is voor veel inwoners waarschijn-
lijk een relatief onbekend bedrijf, maar ze timmeren hier geweldig aan de weg”, aldus Van Abbema. “De lokale verbon-
denheid van de ondernemers is hier groot. Zo levert Techall aan bijna alle andere bedrijven op bedrijventerrein Garstelan-
den, maar net zo gemakkelijk aan bedrijven aan de andere kant van de wereld. En ook onze buitendienst weet het bedrijf 
prima te vinden als ze iets nodig hebben.”

Registreren van nieuwe lokale politieke 
partijen
Wilt u als nieuwe politieke partij meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022? Dan moet u de naam van 
uw politieke partij registreren. U kunt hier een verzoek voor indienen bij het centraal stembureau van de gemeente 
Twenterand. Dit kan tot en met 20 december 2021. Informatie leest u op www.twenterand.nl
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Blesdijk 48   

realiseren van een aanbouw 
(ontvangen op 29-11-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE581142021)
• Roggestraat 33  

bouwen van een berging (ontvan-
gen op 29-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE581152021)

 
Vriezenveen 
• De Kievit 11  

plaatsen van een kap op de garage, 
(ontvangen op 27-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE581092021)

• Garvesingel 20                      
 bouwen van een erker en het 
plaatsen van een dakkapel  
(ontvangen op 30-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE585602021)

• Zonnekracht 24  
uitbreiden bedrijfspand ( verzonden 
02-12-2021 , zaaknummer 
1700ESUITE542592021) 

 
Vroomshoop
• Kruizemunt kavel 37 t/m 46 

(Vroomshoop Oost Fase 2c)         
bouwen van 10 rijwoningen  
(ontvangen op 22-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE571882021)

• Hammerdijk 18          
 kappen van 7 rode beuken en 2 
berken en 1 esdoorn ( ontvangen 
op 30-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE584132021) 

• Vriezenveenseweg 1, 1a b c, 2, 2, 
2a b c & 3, 3a b c, bouwen van een 
liftschacht / trappenhuis in een 
woongebouw (ontvangen op 
26-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE580762021)

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.

Aanvragen uitgebreide procedure
Vriezenveen
• Zonnekracht 24             

oprichten inrichting op Bedrijven-
terrein Oosterweilanden in 
Vriezenveen. (ontvangen  
23-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE576222021)

 
 
 

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?
Eventuele zienswijzen kunnen na het 
ter inzage leggen van het ontwerpbe-
sluit worden ingediend.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Bossinkkamp 5  

wijzigen van inwoonsituatie naar 
B&B (verzonden 25-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE525892021)

 
Vriezenveen
• Het Bassin ongenummerd   

het bouwen van een 
bedrijfsverzamel gebouw (verzonden 
29-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE374962021)

 
Vroomshoop
• Kolkmanweg 3  

uitbreiden van 2 caravanstallingen 
(verzonden 25-11-2021,  
zaaknummer 1700ESUITE496982021) 

 
 
 

Geerdijk
• Geerdijk 43   

Kappen van een eik (verzonden 1 
december 2021, zaaknummer 
1700ESUITE478662021)

Buiten behandeling
Vriezenveen
• Westeinde 529   

opsplitsen in zelfstandige 
woon eenheden (verzonden 
01-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE506972021)

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 kansspelvergunning:
Bruinehaar
• Gravenlandweg 18       

Bingo Stichting Dorpshuis 
Bruinehaar op 27-01, 03-03, 07-04 
en 12-05-2022 Ontvangen 
24-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE572972021

Aanvraag aanwezigheids-
vergunning:
Vriezenveen
• Westeinde 577          

aanwezigheidsvergunning voor 2  
kansspelautomaten voor “Eetcafe/
Cafetaria Westeinde”.  (ontvangen 
29-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE580572021)

 
Vroomshoop
• Linderflier 20              

aanwezigheidsvergunning voor 2 
kansspelautomaten, voor  “Café/
Cafetaria Lindeflier” (ontvangen 
29-11-2021, zaaknummer1700E-
SUITE580632021)

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 aanwezigheidsvergunning is 
verleend voor:
Den Ham
• Esweg 9 Een aanwezigheidsver-

gunning voor twee speelautomaten 
voor Café-Petit Resto’n Esch 
(verzonden 30-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE523372021).   
 
 
 
 

Bekendmakingen

Burgerlijke stand 

Geboren:
21-11-2021  Syl Elea, zv RJM Pezij en K Boogerd, Vriezenveen

23-11-2021  Luuk, zv I Bekmann en BJ Bloemhof, Vroomshoop

Overleden:
18-11-2021  J Koenderink-Schoemaker, 95 jaar, Vriezenveen

20-11-2021  JMFH Rohring, 51 jaar, Vriezenveen

21-11-2021  H Kruimer, 96 jaar, Vriezenveen

19-11-2021  A van ’t Rot-Mietus, 89 jaar, Vroomshoop

17-11-2021  GJ Meijer, 67 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap
26-11-2021  GJ Schoemaker, 25 jaar, Den Ham en AA Schuurman, 23 jaar, Nieuwleusen

CollecteElke week een foto die gemaakt is in 

onze gemeente. Hebt u een mooie  

foto voor deze rubriek? Mail die naar: 

communicatie@twenterand.nl.   

‘Een boog in de wolken’ Kanaal Almelo-de Haandrik - 
Tiny Teunis-Ningbers

Mooi 
Twenterand

Vanaf de oprichting in 1951 maakte Falco BV uit  
Vriezenveen in eerste instantie vooral transportwerk-
tuigen. Na een paar jaar kwamen daar rijwielrekken 
en fietsopbergingen bij. Die stap bleek een gouden 
greep. Tegenwoordig is Falco specialist in het 
duurzaam inrichten van de buitenruimte. Dat doet het 
bedrijf met producten die uitblinken in functionaliteit 
en vormgeving. Ze bieden een compleet programma 
rond gebouw, straat, park en sportveld. Hoog tijd voor 
een werkbezoek van burgemeester Broekhuizen en 
wethouder Van Abbema.

Burgemeester Hans Broekhuizen en wethouder Economie 
Martha van Abbema togen op de eerste decemberdag 
naar de Weitzelweg, waar het hoofdkantoor in Nederland 
te vinden is. Met ook nog vestigingen in Duitsland, 
Groot-Brittannië en Denemarken biedt de Falco Groep 
inmiddels aan ongeveer 100 mensen werk. Burgemeester 
en wethouder werden verwelkomd door directeur Franz 
Friesacher, manager circulair John Wermink en hoofd 
bedrijfsbureau William Flim.

In eigen beheer
Broekhuizen en Van Abbema maakten kennis met het 
familiebedrijf, waarvan directeur Franz Friesacher al de 
derde generatie vertegenwoordigt. Het Falco-drietal 
vertelde dat het bedrijf zoveel mogelijk in eigen beheer 
doet, zoals marketing, ontwerp, productie, transport én 
montage. Veel van de producten, overkappingen, 
fietsparkeren, straatmeubilair en verkeersvoorzieningen, 
worden geëxporteerd naar West-Europa, terwijl Scandina-
vië een duidelijke groeimarkt is.

Duurzaamheid
Broekhuizen en Van Abbema troffen een mooi innovatief 
bedrijf, met een bijzonder fraaie eigen fabriek. “De 
combinatie van vakkennis, ondernemerschap, gedreven-
heid en drang naar innovatie maken Falco tot een uniek 
bedrijf”, vindt burgemeester Broekhuizen. Wethouder Van 
Abbema sluit zich daar van harte bij aan. “Bij Falco is 
duurzaamheid bovendien ontzettend belangrijk. Met 
zonnepanelen, aandacht voor CO2-reductie en circulari-
teit. Duurzaamheid is hier echt een intrinsieke motivatie. 
Dat doet me goed.”

Bedrijfsbezoek Falco Vriezenveen
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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

Vroomshoop
• Julianastraat 34  

Een aanwezigheidsvergunning voor 
twee speelautomaten voor Café 
Kremer (verzonden 30-11-2021, 
zaaknummer 523802021).

• -Nieuwstraat 1  
Een aanwezigheidsvergunning voor 
twee speelautomaten voor V.O.F. 
Café-Restaurant Nieuwoord / 
Primataria (verzonden 02-12-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE552002021). 
 

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
Den Ham
• Brookotter 7   

in gebruik nemen van een 
opslagloods voor een bouwservice 
(ontvangen op 15-11-2021, 
zaaknummer 1700ESUITE577802021) 

• Kooiweg 3  
wijziging in de dieraantallen 
(ontvangen op 30-06-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE580612021) 

Vriezenveen
• Greftenweg 17  

gewijzigd uitvoeren van een 
kalverenstal door er deels een 
machineberging van te maken 
(ontvangen op 06-09-2021, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE582732021) 

• Westerweilandweg 9wu  
tijdelijk plaatsen van een tank voor 
de opslag van propaan (ontvangen 
op 11-11-2021, zaaknummer 
1700ESUITE582872021)

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. 

LEEGSTANDWET

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
• Borggrevestraat 5 en 11,
• Veenstraat 28; 

tijdelijke verhuur van woonruimte in 
voor de sloop bestemde woningen 
(ontvangen: 24-11-2021).


