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Kavels Mozaïek in de verkoop!

Oude stijl in een nieuwe jas
Novito wint ontwikkelcompetitie  
Het Mozaïek
Het team bestaande uit: Novito, IAA Architect en ontwikkelaar Twickelborg Vastgoed heeft de ontwikkel
competitie voor de nieuwe woonwijk het Mozaïek gewonnen. Zij mogen 16 levensloopbestendige woningen  
in het Mozaïek ontwikkelen. Wethouder Roel Koster is tevreden met de uitslag: “Het plan is eigentijds en 
duurzaam, en toch ook echt Vriezenveens. Zowel jong als oud kunnen hier heel prettig wonen”.

De gemeente Twenterand heeft voor de nieuwe woonwijk Het Mozaïek een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Over de 

ontwikkelcompetitie zegt wethouder Koster het volgende: “We hebben veel verrassende en mooie plannen binnengekregen. 

Het toont aan dat wij binnen de gemeente en regio ontzettend veel kundige ontwikkelaars en bouwers hebben”.

Onafhankelijke jury
Twaalf ontwikkelaars zijn uitgedaagd om een mooi en duurzaam plan te ontwikkelen voor het Mozaïek. Een onafhankelijke 

jury heeft het beste plan gekozen. De competitie bestond uit twee rondes. In de eerste ronde werd een visie met 

referentiebeelden gevraagd. Daar heeft de jury drie plannen uitgekozen die verder uitgewerkt mochten worden. In de 

tweede ronde hebben de drie overgebleven partijen een schetsontwerp ingediend.  De onafhankelijke jury heeft het plan 

van Novito en partners als winnaar aangewezen. De jury: ‘het plan ”Oude stijl in een nieuw jas” gaat in op de wensen 

van de verschillende doelgroepen, zeker bezien vanuit de aanpasbaarheid van de woningen aan toekomstige wensen. 

De architectuur oogt tijdloos en heeft door de specifieke materiaalkeuze een open uitstraling.

Niek Nijenhuis van Novito: “Wij zijn er trots dat we het winnende ontwerp hebben ingediend en met de mooie 

beoordeling van de jury. Wij kijken er naar uit om deze woningen in Vriezenveen te realiseren”. Meer informatie 

volgt via www.nieuwwonentwente.nl. 

Kavels Mozaïek in de  
verkoop!
Het is eindelijk zover: de kavels voor tweekappers en vrijstaande woningen in 

Het Mozaïek gaan in de verkoop! Vanaf 26 oktober staan de beschikbare kavels 

op www.bouwenintwenterand.nl met alle benodigde informatie. Zo ziet u in één 

oogopslag de oppervlakte en de prijs per kavel. In het kavelpaspoort vind u 

meer gedetailleerde informatie over de betreffende kavel, bijvoorbeeld welke 

regels er gelden vanuit het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Geïnteresseerd?
Geïnteresseerd? Maak dan uw interesse kenbaar bij de afdeling Grondzaken 

van de gemeente Twenterand.  Dit kan tot en met 19 november. Bij meerdere 

geïnteresseerden voor een kavel wordt er geloot. Actuele contactgegevens 

vindt u op www.bouwenintwenterand.nl.

Helaas kunnen nog niet alle kavels in de verkoop. Er moet eerst een 

vervangende locatie voor de gymzaal gevonden worden voordat de resterende 

5 kavels in de verkoop kunnen.
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06 - 537 57 093
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Mooi Twenterand
Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie  

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

 Meriansborstel in het Zandstuvebos  Yvonne Koorman

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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Raadsvergadering 9 november 2021
Op dinsdag 9 november 2021 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Vriezenveen. 
Op de agenda staat de Programmabegroting 2022. De vergadering begint om 18.00 uur.

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. U vindt ze via Bestuur & Organisatie - 

Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de stukken bekijken in het gemeentehuis. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsvergadering live uit. U kunt deze ook volgen via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor 

algemene vragen over de gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Echtpaar Kamphuis 60 jaar getrouwd 
De heer Lucas Kamphuis (89) en mevrouw Hendrikje KamphuisBloemendal (82) vierden dinsdag 26 oktober 
hun 60jarig huwelijk. Burgemeester Hans Broekhuizen ging bij het echtpaar op bezoek om hen namens het 
gemeente bestuur te feliciteren.

Meneer en mevrouw Kamphuis trouwde in 1961 in Den Ham, waar ze ook geboren en getogen zijn. Meneer Kamphuis 

heeft jaren als metselaar gewerkt. Naast zijn werkzaamheden op de bouw vervulde hij veel vrijwilligerstaken in Den 

Ham. Hij was ook met regelmaat te vinden bij Hervormd Centrum “De Rank” en hielp ook met de restauratie van de 

pastorie. Zijn echtgenote werkte als winkelbediende en hulp in de huishouding. Samen kreeg het echtpaar twee dochters 

en inmiddels zijn er drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij gekomen. Het echtpaar heeft zijn diamanten 

bruiloft in kleine kring met familie en kennissen gevierd.

De gemeente Twenterand is erg blij met al die 
vrijwilligers die op allerlei gebieden hun best doen 
voor anderen. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die 
inwoners met hun eigen auto tegen een kleine vergoe
ding naar allerlei bestemmingen vervoeren. In 
Twenterand zijn er op dat vlak twee organisaties 
actief: de Vrijwillige hulpdienst Vriezenveen en 
ZorgSaam Twenterand (AutoMaatje). Wethouder 
BartJan Harmsen hoopt op meer vrijwilligers voor 
beide organisaties.

Sinds 1981 is in Vriezenveen de Vrijwillige hulpdienst 

Vriezenveen actief. De vrijwilligers vervoeren dus al vier 

decennia grote aantallen Vriezenveners naar plekken in en 

buiten het dorp. Twee jaar geleden is daar ANWB 

AutoMaatje Twenterand bijgekomen, met veel vrijwillige 

chauffeurs in de hele gemeente. “Het is geweldig wat 

deze vrijwilligers doen voor hun mede-Twenteranders, die 

soms minder mobiel zijn”, aldus wethouder Bart-Jan 

Harmsen. “Dankzij deze mensen kunnen veel meer 

inwoners blijven meedoen in onze samenleving. Dat 

verdient een heel grote pluim!”

Vertrouwd gezicht
Harmsen begrijpt het succes van de Vrijwillige hulpdienst 

Vriezenveen en AutoMaatje goed. “Eigenlijk zijn er alleen 

maar voordelen”, legt Harmsen uit. “Je wordt door een 

vertrouwd gezicht thuis opgehaald en voor de deur van je 

bestemming afgezet. Er is tijd voor een gezellig praatje 

onderweg en als je geluk hebt, dan brengt dezelfde 

chauffeur je óók weer thuis. En dit alles tegen een 

onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer.” 

Weer volop actief
Na de coronaperiode, waarin op een gegeven moment 

alleen nog medisch noodzakelijke ritten  konden 

plaatsvinden, zijn  zowel de Vrijwillige hulpdienst 

Vriezenveen als Automaatje weer volop actief. Vrijwillige 

chauffeur Steven Vos is trots op zijn werk en gaf graag 

gehoor aan het verzoek van wethouder Harmsen om met 

hem op de foto te gaan. “Gelukkig kunnen die spatscher-

men in de auto’s er binnenkort weer uit”, aldus Steven. 

“Op de oude manier is het tóch leuker!”

Vrijwilligers gezocht
Beide diensten vullen elkaar volgens de wethouder mooi 

aan. “Ze zorgen allebei dat inwoners kunnen reizen zoals 

zij graag willen en minder afhankelijk zijn van familie of 

vrienden. De vrijwillige chauffeurs zelf vinden het ook fijn 

om van betekenis te zijn voor mede-inwoners. Het sociale 

contact is voor beide kanten belangrijk. Beide organisaties 

kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. We hopen dat 

meer inwoners het leuk vinden om zich als vrijwillige 

chauffeur aan te melden.”

Meer informatie
Twenteranders die interesse hebben om als vrijwillige 

chauffeur in de gemeente Twenterand aan de slag te 

gaan, kunnen contact opnemen met AutoMaatje 

Twenterand (op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 

12.00 uur via 06 - 8387 8151) of met de Vrijwillige 

hulpdienst Vriezenveen (via 06 - 1138 1718 (Joke Lensen) 

of via 0546 - 563423 (Hanny Mulder)).

Vrijwillige chauffeurs gezocht  
in Twenterand!

Wegwerkzaamheden Vriezenveen
De komende periode vinden er in en om Vriezenveen verschillende wegwerkzaamheden plaats. Het gaat om de 
Nieuwe Daarlerveenseweg en de Walstraat, waar onder meer het asfalt wordt vervangen. Daarbij herstelt de 
aannemer waar dat nodig is ook de belijning, de grasbetonstenen in de berm en de opritten.

In de week van maandag 15 november wordt er tot en met vrijdag gewerkt aan de Nieuwe Daarlerveenseweg en wel 

vanaf de bebouwdekomgrens tot aan de Akker. Dus inclusief de rotonde Weitzelpoort. Een week later wordt de Nieuwe 

Daarlerveenseweg even verderop aangepakt. 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.  

In beide gevallen wordt verkeer vanaf Vroomshoop en Almelo omgeleid.

Walstraat
Vanaf maandag 22 november gaat ook de schop in de grond aan de Walstraat. Deze werkzaamheden gaan in twee 

delen. Allereerst het deel van de Walstraat binnen de bebouwde kom, tussen de Kooistraat en de Rusluieweg. Dat stuk 

is afgesloten tot en met vrijdag 3 december. Het stuk van de Walstraat dat buiten de bebouwde kom ligt, tussen de 

Rusluieweg en de Blankemeerweg, nog een weekje langer dicht, dus tot en met vrijdag 10 december.

Meer info
Aanwonenden kunnen buiten werktijd altijd bij hun woning of bedrijf komen. Tijdens werktijden zal het afhangen van de 

locatie en de soort werkzaamheden of de percelen bereikbaar zijn. Aanwonenden krijgen een brief van aannemer Nexus. 

De werkzaamheden zijn weersafhankelijk, dus ze kunnen mogelijk langer duren. Wie vragen heeft kan contact opnemen 

met Arjan Busscher van de gemeente Twenterand via (0546) 840 840 of a.busscher@twenterand.nl.

Werkzaamheden Kalkwijk
De Kalkwijk in Westerhaar-Vriezenveensewijk wordt van maandag 8 november tot en met 24 december 

afgesloten voor doorgaand verkeer. De reden is dat er wegwerkzaamheden nodig zijn aan de Kalkwijk, 

tussen de Tonnendijk en de bestaande betonverharding. Het gaat om het vervangen van de klinkerver-

harding door beton. De aanliggende bedrijven en grondeigenaren zijn ingelicht.


