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Kerstboodschap burgemeester

Openingstijden rond kerst en oud en nieuw
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is op vrijdag 24 december, donderdag 30 december na 17.00 uur en vrijdag 31 december 2021 
gesloten. Telefonisch zijn wij dan ook niet bereikbaar. Toch gaan een aantal zaken gewoon door. Op www.twenterand.nl 
leest u alle aanpassingen en openingstijden voor die periode. Hebt u vragen? Bel dan tijdens openingstijden met een 
medewerker van het Servicepunt. Telefoon (0546) 840 840. U kunt ook het contactformulier invullen op onze website.

Milieustraat
• Op vrijdag 24 december 2021 is de Milieustraat geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 

’s Middags is de Milieustraat gesloten. 
• Op eerste kerstdag zaterdag 25 december 2021 is de Milieustraat gesloten.  
• Op vrijdag 31 december 2021 is de Milieustraat geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 

’s Middags is de Milieustraat gesloten. 
• Op nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari 2022 is de Milieustraat gesloten. 

Openingstijden ROVA-klantcontactcentrum met de feestdagen
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december. 
Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari zijn we gesloten.

Inzamelkalender 2022
De inzamelkalender van ROVA voor 2022 is online beschikbaar. Bekijk via de ROVA-app of via 
www.rova.nl/inzamelkalender of de inzameldagen voor uw adres wijzigen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met het ROVA-Klantcontactcentrum, via (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact. 

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.

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.

Beste Twenteranders,
Het hele jaar 2021 stond zo ongeveer in het teken van corona en de 
beperkende maatregelen waarmee we te maken kregen. Ik zou hier 
natuurlijk kunnen schrijven dat het een heel zwaar jaar was. Dat ik het 
liever anders had gezien in mijn eerste volle kalenderjaar als 
burgemeester van Twenterand. En dat ik intens meeleef met iedereen die 
de verwoestende gevolgen van het virus van dichtbij heeft meegemaakt. 
Met de ondernemers die het zwaar hebben, met de scholieren die het ook 
allemaal graag anders hadden gezien, met die inwoners die zich 
vanwege corona extra eenzaam voelen en met het zorgpersoneel dat al 
tijden op zijn tenen loopt.

Dat kan ik allemaal schrijven en het is ook nog eens allemaal waar. Want 
uiteraard vind ik dat allemaal en ik heb dat allemaal ook al meer dan eens 

gezegd. Ik zou óók kunnen schrijven dat ik hoop dat we weer gauw met elkaar andere tijden gaan beleven. Of eigenlijk 
dat oude tijden zullen herleven. Dat we weer samen koffi e kunnen drinken, feest kunnen vieren, kunnen herdenken. Dat 
we weer gewoon naar school kunnen, gewoon kunnen werken en gewoon verjaardagen kunnen vieren. Dat we weer 
kunnen reizen wanneer en hoe we maar willen. Dat we weer uit eten kunnen en straks als het lente wordt weer de 
terrassen op kunnen zoeken. Gewoon doen wat we gewend zijn te doen.

Maar ik kan het u allemaal niet beloven, hoe graag ik dat ook zou willen. Wat ik wél kan doen is trots zijn op onze mooie 
gemeente. Natuurlijk begrijp ik de weerstand bij sommige inwoners. Het ís ook lastig om je zo lang aan de strenge regels 
te houden, maar ik constateer óók dat het over het algemeen heel goed gaat. De meeste mensen dragen een mondkapje 
waar dat moet, houden afstand waar dat gevraagd is en werken zoveel mogelijk thuis als dat kan. Én ik zie dat veel 
Twenteranders elkaar helpen in deze moeilijke tijden. Dat ze iets extra’s doen voor hun buren, een mooie tekening 
maken voor oma en hun lokale ondernemers steunen waar ze kunnen. Daar ben ik trots op.

Het is bijzonder om in deze tijden burgemeester te mogen zijn van de gemeente Twenterand. Een gemeente waar 
mensen nog écht naar elkaar omkijken en noaberschap nog echt opgeld doet. Een gemeente ook waar je heerlijk buiten 
kunt wandelen, fi etsen of wat je maar wilt. Dat doe ik zelf ook graag. Want natuurlijk moeten we ons aan de regels 
houden, maar het is óók goed zo fi t mogelijk te blijven. Trek er eens met elkaar op uit, pak die wandelschoenen, haal de 
fi ets uit de schuur, geniet van de mooie natuurgebieden. Ik kan het u van harte aanbevelen. Hoe dan ook, ik wens u 
allemaal, ondanks alle beperkende maatregelen, bijzonder prettige feestdagen en vooral een heel gezond 2022!

Hans Broekhuizen
Burgemeester gemeente Twenterand 

Dierenambulance
06 - 537 57 093

Melden Kadavers
Via Rendac 0900 - 9221

Coronasteun voor vrijwilligersorganisaties in 
Twenterand
De gemeente Twenterand gaat coranasteun bieden aan vrijwilligers organisaties in Twenterand. Het gaat hier om 
stichtingen en verenigingen die geen subsidie hebben ontvangen uit de vorige regelingen (Regelingen 
steunfonds corona buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties gemeente Twenterand 
2020 en 2021). Bijvoorbeeld omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldeden of geen aanvraag hebben 
ingediend. Vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijke rol in de gemeente”, zegt wethouder Roel Koster. “Zij 
zorgen voor verbinding, ontmoeting en educatie en hebben een belangrijk sociale functie in het dorp. Juist 
tijdens deze coronaperiode is voortzetting van deze activiteiten van groot belang”, aldus de wethouder.

Belangrijk voor verbinding, ontmoeting en educatie
We hebben al eerder subsidie verstrekt aan organisaties voor buurtcentra, jeugdvrijwilligers en cultuur om de fi nanciële 
gevolgen van coronamaatregelen op te vangen.  Wethouder Koster: “We willen met deze coronasteun nogmaals 
vrijwilligersorganisaties de kans bieden om voor subsidie in aanmerking te komen.” Deze coronasteun staat los van de 
huidige coronagolf waar we nu mee te maken hebben. Wij hopen dat er nog landelijke steunmaatregelen komen voor de 
fi nanciële gevolgen van de huidige coronamaatregelen. 
Organisaties voor sportbeoefening vallen niet onder de nieuwe subsidie regeling omdat zij al worden gecompenseerd 
voor hun huurkosten. Ook organisaties die niet alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale 
compensatieregelingen die van toepassing zijn hebben aangevraagd en ingezet, ontvangen geen subsidie op grond van 
de nieuwe subsidieregeling.

Aanvragen steunfonds corona 2020 - 2021
Verenigingen en stichtingen kunnen schriftelijk of digitaal een aanvraag indienen. Mocht u hulp nodig hebben bij het 
invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met Jannet Timmerman (per e-mail: j.timmerman@
twenterand.nl of telefonisch: 0546 – 840602). 

TwenterandTwenterand
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Telefonisch spreekuur openbaar vervoer
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en 
gemakkelijk kan reizen. Dat geldt met name voor ouderen. Daarom hebben zij OV-ambassadeurs in de arm genomen. Dat 
zijn vrijwilligers (55+) die leeftijdgenoten op basis van eigen ervaring uitleg geven over reizen met trein en bus. Op deze 
manier maken ze het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger voor wie niet gewend is met het openbaar vervoer te 
reizen en hier wel wat hulp bij kan gebruiken. De fysieke inloopspreekuren in de bibliotheek zijn voorlopig van de baan, 
maar met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u wel telefonisch terecht bij de OV-ambassadeurs.

Heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Weet u nog niet zo goed hoe het openbaar vervoer werkt? En hoe laat u de bus 
of trein kunt nemen? Of hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor daluren werkt? Wilt u meer weten over de 
coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van uw abonnement?  Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het 
telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is (038) 303 70 10.  U kunt bellen op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur en op maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. Voor meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. 

Burgemeester feliciteert 60-jarig huwelijkspaar Veneman
Willem en Bertha Veneman stapten op 14 december 1961 in Den Ham in het spreekwoordelijke huwelijksbootje. Burgemeester Hans Broekhuizen ging 
op de kop af zestig jaar later bij dit diamanten bruidspaar op bezoek om ze een bloemetje en de welgemeende felicitaties van het gemeentebestuur 
over te brengen.

Willem Veneman (89) werd geboren in Brucht, Bertha Veneman-Van Munster (87) in Geerdijk. In de jaren zestig trok Willem er regelmatig met zijn vrienden op uit 
richting Vroomshoop. De fi etsroute kwam opvallend vaak langs het ouderlijk huis van Bertha aan het kanaal in Geerdijk en dat bleef niet onopgemerkt. “Ik zing nog 
regelmatig het liedje ‘Ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant’,” lacht Bertha.

Het stel kreeg verkering er trouwde zes jaar later in het gemeentehuis van Den Ham. “Onze trouwdag was een bijzondere dag in meerdere opzichten. We hebben 
onderweg naar het gemeentehuis zelfs een aanrijding gehad. Gelukkig waren we net op tijd”, vertelt Willem lachend. “Aan het eind van de dag heeft Willem mij 
over de drempel gedragen in ons huis aan de Schoolstraat”, lacht Bertha.

Eigen zaak
Willem heeft na zijn diensttijd jaren lang als timmerman op de bouw gewerkt. Na enkele jaren besloot hij om als zelfstandig ondernemer door te gaan. Ruim 
veertig jaar stond hij aan het roer van Houthandel Veneman. “Het bedrijf was gevestigd naast ons woonhuis. Dat was wel handig, ik was altijd dichtbij”, vertelt 
Willem. Zijn vrouw Bertha was destijds werkzaam bij de plaatselijke matrassenfabriek, maar gaf al snel haar baan op om mee te helpen in de zaak. 
De zaak is ondertussen overgenomen, maar het stel woont nog steeds op hun oude stekkie naast de zaak. “Af en toe wandel ik nog wel even naar binnen voor een 
praatje”, zegt Willem.

Het geheim
De gezondheid van het stel laat de laatste jaren af en toe te wensen over. “We zijn God dankbaar voor elke dag die we samen mogen beleven”, zegt Willem. “Ons 
geheim voor een goed huwelijk? Er is geen geheim! Je moet gewoon elke dag je best doen en dan gaat het vanzelf. Als je van elkaar houdt, dan lukt alles.” Helaas 
kan het geplande feestje door corona niet doorgaan. Het stel hoopt het feestje op een later tijdstip alsnog te vieren. 

Decemberactie Twenterand voor 
lokale ondernemers
Ook in 2022 komt ROVA weer langs in uw gemeente om uw containers voor afval en grondstoffen te legen. 
De inzameldagen voor 2022 zijn inmiddels bekend. U vindt de inzameldagen voor uw adres in de ROVA-app of 
op www.rova.nl/inzamelkalender.  

Dagmar Boerrigter, organisator van de decemberactie, legt graag uit dat iedereen aan de actie kan meedoen. “Inwoners 
die in de deelnemende supermarkten voor een bedrag van 20 euro boodschappen doen, ontvangen een kraslot waarmee 
ze kans maken op een prijs. Alle prijzen zijn ingekocht bij lokale ondernemers om ook op die manier de lokale economie 
te ondersteunen. De totale beschikbare prijzenpot bedraagt 20.000 euro”, aldus Boerrigter.

Gemeente 
De gemeente Twenterand heeft het initiatief genomen voor deze lokale actie. “Als wethouder spreek ik regelmatig met 
Twenterandse ondernemers, zeker óók over hoe het met ze gaat”, legt Harmsen uit. “Net als met de vorige twee acties 
willen de provincie Overijssel en de gemeente Twenterand hiermee de zwaarst getroffen sectoren een hart onder de riem 
steken. We hopen dat inwoners weer massaal meedoen, net als bij de vorige acties.” 

Openingstijden
Woensdag van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 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. 

Milieustraat Denk aan uw 
Milieupas! 

Burgelijke stand
Geboren:

01-12-2021 Benthe Eline dochter van N Schelfhorst en D Moelard Vriezenveen

04-12-2021 Nina Herna dochter van R Zwak en HM Huisman Vriezenveen

05-12-2021 Éllora dochter van JA Braakman en N Egberts Vriezenveen

05-12-2021 Jonathan Gerjan zoon van GJ Niekolaas en NNE Tijhof Vriezenveen

Overleden: 

05-12-2021 L Winkel 74 jaar Vriezenveen

06-12-2021 D Kerkdijk-Eeftink 90 jaar Vriezenveen

08-12-2021 A Jansen 78 jaar Vriezenveen

08-12-2021 JF Bramer 97 jaar Vriezenveen

09-12-2021 H Askes 86 jaar Vriezenveen

05-12-2021 J Wessels 90 jaar Westerhaar-Vriezenveensewijk

Gemeente Twenterand gaat was- en strijk-
taken anders organiseren
De gemeente Twenterand gaat de hulp bij het doen van de was- en het strijkgoed anders organiseren. Vanaf medio 2022 
wordt dit niet meer door de huishoudelijke hulp bij mensen thuis gedaan, maar buiten de deur door een centrale was- en 
strijkservice. Deze nieuwe service gaat medio 2022 van start. Uiteindelijk kan elke inwoner gebruik maken van deze service. 

Wethouder Paters begrijpt dat inwoners best wat kritisch kunnen zijn over deze verandering in het wassen en strijken. 
Maar volgens de wethouder heeft de gemeente er goed over nagedacht en tal van opties bekeken. “Dit is een bewezen 
methode die al uitstekend werkt in allerlei Nederlandse gemeenten. In de meeste gevallen naar volle tevredenheid van 
de gebruikers. Je ziet ook dat in die gemeenten steeds meer inwoners gebruik gaan maken van die service. Dat is niet 
voor niets.”

Effi ciënt
De was en strijk wordt op dit moment nog gedaan door een vaste hulp aan huis, als onderdeel van de huishoudelijke 
ondersteuning via de Wmo. Door het wassen en strijken centraal te gaan regelen, wordt het een stuk effi ciënter en ook 
goedkoper. Na enkele werkdagen krijgen inwoners de was weer schoon en gestreken terug. Paters legt uit: “Wij nemen 
niemand iets af en blijven inwoners die dat nodig hebben júist hulp bieden bij het wassen en strijken. Maar dat gaan we 
centraal laten doen’’.

Persoonlijk gesprek
De nieuwe service gaat medio 2022 van start. Voor inwoners met een lopende indicatie verandert er tot die tijd niets. 
Wanneer de indicatie afl oopt vindt er een persoonlijk gesprek plaatst met de inwoner. Als blijkt dat de was- en strijkser-
vice niet passend of toereikend is, dan begrijpen we heel goed dat soms maatwerk nodig is en dat bieden we dan ook. 
Bijvoorbeeld als er om medische redenen heel veel gewassen moet worden. Dan kan in overleg besloten worden dat de 
huishoudelijke hulp de was en strijk thuis blijft doen. 

Niet duurder
Voor de was- en strijkservice betaalt de inwoner € 4,50 per waszak van 8 kilo. Het Nibud heeft berekend dat het voor 
mensen niet duurder wordt omdat zij nu óók kosten hebben als het bij ze thuis gebeurt. Denk maar aan kosten voor 
wasmiddel, energie, water en afschrijving van de apparatuur. Die € 4,50 ben je ook ongeveer kwijt als je het thuis doet. 
Andere inwoners mogen ook gebruik maken van de service, maar dan zijn de kosten € 17,50 per waszak. 

Vanuit oogpunt van zorgvuldigheid zijn eerst de cliënten en zorgaanbieders over dit besluit geïnformeerd. 
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INSPRAAK

Inspraak concept Participatiebeleid 
Twenterand

Participatiebeleid Twenterand
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Twenterand heeft op 14 december 
2021 het Participatiebeleid 
Twenterand in concept vastgesteld. 
Het beleid is opgesteld om de 
Twenterandse visie op participatie 
voor iedereen kenbaar te maken.

Waar kunt u het Participatiebeleid 
Twenterand inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 
woensdag 22 december 2021 tot en 
met woensdag 19 januari 2022 ter 
inzage. Ook kunt u het 
participatiebeleid in deze periode 
digitaal raadplegen via www.
twenterand.nl/digitaal-inzien. 
Vanwege de coronamaatregelen kan 
het conceptbeleidsplan ook op 
verzoek digitaal aan u worden 
toegezonden. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Diede ter Braak via

telefoonnummer (0546) 840 840 of 
per e-mail d.terbraak@twenterand.nl. 
Ook voor vragen kunt u contact met 
hem opnemen.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op het 
conceptbeleid kunt u indienen tot en 
met 19 januari 2022. De reactie kunt 
u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand. (Adres: 
Manitobaplein 1, 7671 GS, 
Vriezenveen)

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afl oop van de inspraaktermijn 
vindt een beoordeling van de reacties 
plaats. Dan wordt bekeken of de 
reacties aanleiding geven het 
conceptbeleidsplan op onderdelen 
aan te passen. Alle belanghebbenden 
die hebben gereageerd krijgen 
schriftelijk een reactie, met uitleg op 
welke punten het beleid eventueel 
wordt aangepast.

VERKEERSMAATREGELEN

Verkeersbesluiten aanvragen 
parkeerplaatsen invalide
In de afgelopen periode heeft de 
gemeente 3 aanvragen ontvangen 
voor het inrichten van een 
parkeerplaats invalide. Het gaat om 
onderstaande locaties:
• Op het Oranjeplein, gelegen tussen 

gebouw het Flierborgh en de 
Gereformeerde kerk, in 
Vroomshoop. 

• Westeinde 65, naast gebouw ‘het 
Jonkershuus’, aan de zijde van de 
Jonkerlaan in Vriezenveen.

• De Elsgraven 30 in Westerhaar-
Vriezenveensewijk. Het gaat om 
een parkeerplaats tegenover de 
woning, gelegen naast 
huisnummer 18.    

Bekendmakingen

Wat hebben we veel foto’s gekregen voor onze rubriek ‘Mooi Twenterand’. We 

konden ze niet eens allemaal plaatsen. Daarom in deze laatste InTwenterand van dit 

jaar een selectie van de foto’s die nog niet geplaatst zijn. Hartelijk dank voor het 

insturen. Blijf dat ook vooral doen! 

Mooi Twenterand - Bedankt!

Winter - Jenny Abma Zandstuvebos 
- Annie Ribberink-Bosch

Eerder Achterbroek Den Ham 02 
- Anja Dijkman

Eerder Achterbroek Den Ham 03 
- Anja Dijkman

Eerder Achterbroek Den Ham 05 
- Anja Dijkman

Kleine stinkzwam Eerderachterbroek 
Den Ham - Henk Nieuwerth

Engbertsdijksvenen 01 
- Berlinde Drent

Meersendijk Den Ham 8 juli 2021 
- Nanda KleinJan

Zwolsekanaal bij Vroomshoop 
- Hennie Schiphof

Mist foto Veenschapsweg 01 
- Gesien Olthof

Mooie lucht boven n’esch in Den Ham 
- Jenny Abma

Mooie luchtfoto Vriezenveen 
- Gesien Olthof

Mooie zonsopgang aan de 
Buitenlandweg - Gesien Olthof

Mooie zonsondergang Veenschaps-
weg - Gesien Olthof

Nieuwsgierige koeien bij het vallen 
van de avond aan de 3e Blokweg in 
Vroomshoop - Anouk IJmer

Ooievaars Hammerfl ier 01 
- Anja Dijkman

Snelstromend water in het 
Zwolsekanaal na veel regen 
- Riek Kottier

Paddestoeltjes op denneappel 
- Fenny Hulsegge

Vanaf Paterswal gemaakt tijdens 
wandeling - Gesien Olthof

Vroomshoop Zon met een laagje mist 
over het weiland - Yvonne Veld

Welkom met een mooi veldboeket. 
Mooi voorbeeld van biodiversiteit 
- Hans Kamerling
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konden ze niet eens allemaal plaatsen. Daarom in deze laatste InTwenterand van dit konden ze niet eens allemaal plaatsen. Daarom in deze laatste InTwenterand van dit 

jaar een selectie van de foto’s die nog niet geplaatst zijn. Hartelijk dank voor het jaar een selectie van de foto’s die nog niet geplaatst zijn. Hartelijk dank voor het 
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De rolverdeling tussen overheid, inwoners, ondernemers en organisaties verandert voortdurend. 
Mensen willen steeds vaker meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken die hun eigen 
leefomgeving aangaan. De manier waarop de samenleving wordt betrokken bij beleids- en 
besluitvorming noemen we participatie. Over hoe we dat in Twenterand doen kunnen inwoners 
binnenkort meepraten en meedenken.

Het participatiebeleid van de gemeente Twenterand kent verschillende uitgangspunten. Wethouder Bart-Jan 
Harmsen legt uit. “Allereerst gaat het om de impact en grootte van een initiatief. Mensen worden betrokken bij 
activiteiten die hen direct raken. Het heeft niet zoveel zin om voor elke activiteit een uitgebreide 
participatieprocedure te starten. Per situatie kiezen we daarom een participatieniveau, van informeren tot 
meebeslissen. Dat informeren van belanghebbenden over onderwerpen die hen direct raken is óók een 
kernpunt van het participatiebeleid.”

Initiatieven mogelijk maken
De gemeente wil initiatieven uit de samenleving waar dat kan faciliteren. “Als gemeente zijn we er voor onze inwoners”, vertelt 
Harmsen. “Dus we willen initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen, met kennis, maar ook fi nancieel.” Volgens Harmsen 
is participatie geen doel op zich. “Het is onmogelijk om het met elkaar over alles eens te worden”, weet Harmsen. “Wij zien 
participatie als middel om inzicht te krijgen in elkaars belangen. Als die belangen niet verenigbaar zijn, dan weegt de gemeente 
ze af en neemt het uiteindelijke besluit.”

Reacties worden verwerkt
Het concept participatiebeleid ligt vanaf 22 december vier weken ter inzage. Inwoners mogen daar nog van alles van vinden. 
Dat kunnen ze schriftelijk kenbaar maken door te mailen naar Diede ter Braak van de gemeente Twenterand, via d.terbraak@
twenterand.nl. Inwoners met vragen kunnen hem bellen op (0546) 840 840. De reacties worden beoordeeld en waar mogelijk 
verwerkt in het defi nitieve participatiebeleid. Over die defi nitieve versie buigt de gemeenteraad zich begin volgend jaar. 

Inwoners kunnen meepraten over Twenterands participatiebeleid
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Alle aanvragen voldoen aan de 
gebruikelijke eisen die de gemeente 
Twenterand hieraan stelt.

Besluiten
Wij hebben besloten om 
bovengenoemde parkeerplaatsen in 
te richten. Dit gebeurt door plaatsing 
van het bord RVV E6 (parkeerplaats 
invalide), daar onder komt een bord 
met het kenteken van de aanvrager.

Besluiten inzien?
De besluiten liggen vanaf woensdag 
22 december ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar.

VERKEERSBESLUIT

Inrichten twee parkeerplaatsen voor 
elektrische auto’s aan de  
Rozenstraat in Westerhaar
De gemeente heeft een aanvraag 
gekregen voor het inrichten van een 
parkeerplaats voor het laden van een 
elektrische auto. De wenselijk plek 
ligt in een rij parkeerplaatsen naast 
Rozenstraat 90 in Westerhaar. Het 
gaat om de eerste en de tweede 
parkeerplaats van de rij, gezien vanaf 
huisnummer 90. De paal wordt in het 
midden van beide parkeerplaatsen 
gezet omdat er twee aansluitingen 
aan zitten. Zo kan iemand anders met 
een elektrische auto ook gebruik 
maken van deze paal.

Uitvoering
Het inrichten van de twee 
parkeerplaatsen voor elektrische 
auto’s gebeurt door het plaatsen van 
één laadpaal met twee aansluitingen. 
Ook wordt een verkeersbord RVV E4 
(parkeerplaats) geplaatst. Daar onder 
komt een bord met de tekst 
‘uitsluitend opladen elektrische 
voertuigen’ en twee pijlen die wijzen 
naar de beide parkeerplaatsen. 
   
Besluit
Wij hebben besloten om:
1. Twee parkeerplaatsen van de rij 

gelegen naast het perceel 
Rozenstraat 90 in Westerhaar zo in 

te richten dat deze gebruikt 
kunnen worden voor het laden van 
elektrische auto’s.  

2. Een verkeersbord RVV E4 
(parkeerplaats) te plaatsen.

3. Een onderbord te plaatsen met de 
tekst ‘uitsluitend opladen 
elektrische voertuigen’ en twee 
pijlfiguraties die naar de beide 
parkeerplaatsen wijzen.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 22 
december ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het 
bezwaar.

VERKEERSBESLUIT

Wijziging voorrangssituatie van 
Nieuwe Daarlerveenseweg met 
Akker in Vriezenveen.
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Twenterand hebben 
besloten om de voorrangssituatie van 
de Nieuwe Daarlerveenseweg, ten 
opzichte van de Akker, te veranderen. 

Oude situatie:
In de oude situatie lag het fietspad op 
grotere afstand van de Nieuwe 
Daarlerveenseweg en de (brom) 
fietser moest voorrang verlenen aan 
verkeer vanaf Akker. 

Nieuwe situatie:
Door het verleggen van het fietspad 
en het wijzigen van de bebording 
krijgt de (brom)fietser voorrang.

De voorrangssituaties van Nieuwe 
Daarlerveenseweg met Akker en 
Aadorpweg met de Merel zijn nu aan 
elkaar gelijk. De (brom)fietser op het 
rode vrij liggende fietspad heeft nu op 
beide kruisingen voorrang op het 
overige verkeer. Dat is duidelijker 
voor de weggebruiker en het vergroot 
de veiligheid van deze twee 
kwetsbare groepen 
verkeersdeelnemers. In de eerste 
weken worden tijdelijke borden 
geplaatst met de tekst ‘voorrang 
gewijzigd’.

Besluit inzien?
Het besluit ligt vanaf woensdag 22 
december ter inzage. U kunt de 
stukken inzien in het gemeentehuis, 
Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Dit 
kan tijdens openingstijden. 

Bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen volgens de 
Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift indienen. Dit moet 
binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Twenterand, Postbus 67, 
7670 AB Vriezenveen. Op het 
bezwaarschrift moet de naam, het 
adres en handtekening van de 
indiener staan. Ook de dagtekening 
mag niet ontbreken. Verder moet in 
het bezwaarschrift staan waartegen 
bezwaar gemaakt wordt en de 
gronden (motivering) van het bezwaar.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpwijziging bestemmingsplan 
art. 3.6 Wro ‘Kleine kernen, 
Bruinehaar, Nikkelsweg ong.’
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat met 
ingang van 23 december 2021 zes 
weken de volgende ontwerpwijziging 
van het bestemmingsplan ter inzage 
ligt:

• De ontwerpwijziging ‘Kleine 
kernen, Bruinehaar, Nikkelsweg 
ong.’.

Het wijzigingsplan heeft ten doel om 
twee woningen mogelijk te maken op 
het perceel ten Noorden van 
Nikkelsweg (Tussen Nikkelsweg 5 en 
7 en Gravenlandweg 26 te Bruinehaar. 
Deze wijziging komt tot stand met 
gebruikmaking van de bevoegdheid 
zoals die is neergelegd in artikel 3.6, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 4, 
onder XI van de voorschriften 
behorend bij genoemd plan. 

Ter inzage en zienswijzen
U kunt de ontwerpwijziging van het 
bestemmingsplan digitaal inzien 
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 telefoonnummer van 
het gemeentehuis (0546-840840) 
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 het 
college, 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 
telefoonnummer (0546) 840 840.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• ‘t Sumpel 40 + 40a 

samenvoegen van 2 woningen tot 
1 woning (ontvangen op 09-12-
2021, zaaknummer 
1700ESUITE597942021)

• Gebied Archermermaten  
HAM00 M 151 
kappen, bouwen en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke 
ordening ten behoeve van 
oplossen knelpunten en 
herinrichten Archemermaten 
(ontvangen op 03-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE591872021)

• Wigboldinck achter nummers 11 
t/m 21 (HAM00 D 2599)  
kappen van 5 haagbeuken 
(ontvangen op 10-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE602452021)

Vriezenveen
• Oosteinde naast 53a 

bouwen van een woning 
(ontvangen op 10-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE60224202)

• Westeinde 402 
kappen van een zieke eik 
(ontvangen op 12-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE602442021)

Vroomshoop
• Schoolstraat 12 

tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan (ontvangen op 
09-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE600312021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Hoofdweg 31 

inzetten van een woonhuis voor 
maatschappelijke doelen 
(ontvangen op 13-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE602652021)

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 
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 
Vriezenveen
• Oosteinde 104  

Bouwen van een woning 
(Verzonden 14-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE522832021)

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

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Achteres 21b   

Kappen van 1 beuk ( verzonden 
13-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE536892021)

Vriezenveen
• Citroenkruid ongen (Kavel 8) 

Bouwen woning (Verzonden 
15-12-2021, zaaknummer 
1700ESUITE508152021)

Vroomshoop
• Afrikalaan 2  

led reclame plaatsen op gevel 
pand  (verzonden 9-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE538912021)

 
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
Gemeente Twenterand
• Aanvraag standplaatsvergunning 

oliebollenverkoop, Jumbo 
supermarkten 2022. Vriezenveen 

(11 en 12 februari/21 en 22 
oktober 2022), Vroomshoop (11 en 
12 maart/25 en 26 november 
2022) en Westerhaar-
Vriezenveensewijk (25 en 26 
februari/28 en 29 oktober/2 en 3 
december 2022) (ontvangen 
13-12-2021, zaak- 
nummer 1700ESUITE601182021)

• Houden van een collecte ten 
behoeve van Stichting KWF van 
04-09-2022 t/m 10-09-2022. 
(ontvangen 15-12-2021, zaak - 
nummer 1700ESUITE605302021)

Aanvraag kansspelvergunning:
Vriezenveen
• Begherstraat 12        

houden van een loterij tbv CSV 
Vriezenveen op 19-03-2022 van 
15.00-16.00 uur Begherstraat 12 
in Vriezenveen, verkoop loten 
05-02-2022 t/m 04-03-2022. 
(ontvangen 10-12-2021, 
zaaknummer 
1700ESUITE600262021)

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 
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 
zienswijzen worden overwogen bij de 
(definitieve) beslissing van het 
college.

Een tijdelijke standplaatsvergunning 
is verleend voor:
Vriezenveen
• Omgeving Westeinde 34  

innemen van een tijdelijke 
standplaats voor de verkoop van 
oliebollen op 30 december 2021 
van 11:00 uur tot 17:00 uur  
( verzonden 14-12-2021, zaak- 
nummer 1700ESUITE586682021)

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


