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Woningcorporatie Mijande Wonen en de huurdersraad hebben met 
de gemeenten Dinkelland en Twenterand afspraken gemaakt over 
de invulling van het woonbeleid. De partijen zetten zich in voor 
aantrekkelijke kernen met gevarieerde wijken en voor betaalbare, 
duurzame en voldoende beschikbare woningen. Deze afspraken helpen 
om de gezamenlijke missie waar te maken. Donderdagavond werden 
de afspraken hierover ondertekend.

De partijen hebben samen een missie opgesteld. Melanie Maatman directeur-

bestuurder Mijande Wonen vertelt: “We staan voor een samenleving waarin 

iedereen een thuis heeft. Daar dragen we met elkaar aan bij door samen te 

werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en 

buurten. 

Met als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om 

te wonen en (samen) te leven op een plek en een manier die bij hen past.” 

Er is nu afgesproken wat de partijen de komende jaren willen bereiken en 

wie waarvoor aan de lat staat.

Doelen bereiken
Elke twee jaar worden de prestatieafspraken concreet gemaakt in een 

uitvoeringsagenda, waarin staat hoe ze de doelen willen bereiken. De 

komende jaren gaat het vooral om de beschikbaarheid en betaalbaarheid 

van woningen, om woningkwaliteit, om duurzaamheid en het sociaal domein. 

Denk hierbij aan voldoende, betaalbare en duurzame woningen en ook aan 

meer groenere tuinen en minder tegels. En bijvoorbeeld aan ondersteuning 

om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Huurdersraad Mijande 

Wonen vertegenwoordigt de huurders in Twenterand en Dinkelland en denkt, 

praat en doet mee bij het maken van de afspraken.

Iedereen een fijne plek
“We willen aantrekkelijke kernen met gevarieerde buurten behouden en 

waar het kan verbeteren. Elke inwoner moet kunnen wonen op een fijne 

plek, waar mensen aandacht hebben voor elkaar en voor hun omgeving”, 

aldus wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand. Collega-

wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland is het ermee eens. 

“Een fijne en passende plek waar aandacht is voor elkaar en ook zeker voor 

mensen die in het alledaagse leven een steuntje in de rug nodig hebben.”
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Prestatieafspraken ondertekend over invulling 
woonbeleid

Via Rendac
0900 - 9221

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093

Melden Kadavers

Veilig, prettig en betaalbaar wonen

Prestatieafspraken 
ondertekend over 
invulling woonbeleid

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

Donderdag 29 juli na 11.15 uur tot en met vrijdag 30 juli 2021 

Geen aanvragen mogelijk 
voor paspoorten en 
identiteitskaarten
Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse Identiteits-

kaart geïntroduceerd.Hierdoor is het vanaf donderdag 29 juli na 11.15 uur 

tot en met vrijdag 30 juli niet mogelijk om een (spoed)paspoort of (spoed)

Nederlandse Identiteitskaart aan te vragen.

Hebt u met urgentie een reisdocument nodig? Dan kunt u een nooddocument 

aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Deze nooddocumenten worden 

onder strikte voorwaarden afgegeven. Voor informatie: www.rijksoverheid.nl.

Donderdag 8 juli vond het eerste verkennende gesprek plaats met de recent opgerichte klankbordgroep, voor de realisatie van hernieuwbare energie 
in Vriezenveen Zuidoost. In de klankbordgroep nemen inwoners uit het gebied en andere geïnteresseerden deel. De eerste bijeenkomst was gericht 
op het informeren over de ontwikkelingen rondom duurzaame energie in Twenterand en het onderling kennismaken. Wethouder Martha van Abbema 
trapte de avond af door te vertellen over besluitvorming en de gezette stappen voor duurzame energie, in regioverband en in de gemeente 
Twenterand zelf. Het vertrouwen is uitgesproken om met elkaar het gebiedsproces te doorlopen. De opwek van duurzame energie en de besparing 
van energie is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand. Het uiteindelijke doel is om de kansen die er op het 
gebied van duurzame energie in Twenterand zijn, vast te leggen in de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. 

Meepraten? Dat kan!
“Zowel het college als de gemeenteraad is van mening dat inwoners goed betrokken moeten worden in het gebiedsproces”, aldus wethouder Van Abbema. 

Om die reden is een klankbordgroep opgericht. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 23 september om 19:30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze 

bijeenkomst gaan we verder in op de behoeften van de klankbordgroepleden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar 

duurzaamdoen@twenterand.nl. Ook inwoners uit de gemeenten Almelo en Tubbergen, die aan de rand van het Twenterandse zoekgebied wonen zijn welkom. 

Op dit moment neemt een inwoner uit de gemeente Tubbergen deel aan de klankbordgroep.

Gebiedsproces Vriezenveen Zuidoost 
De gemeente Twenterand heeft het zoekgebied Vriezenveen Zuidoost aangewezen waar hernieuwbare energie zoals windmolens gerealiseerd kan worden. 

Andere potentiële zoekgebieden bleken in de praktijk niet haalbaar. Dit heeft te maken met wetgeving rondom beschermingsgebieden (Natura 2000, 

Natuurnetwerk Nederland) en laagvliegroutes van defensie. Het aangewezen zoekgebied grenst aan een zoekgebied van de gemeente Almelo en de gemeente 

Tubbergen. Om de samenwerking tussen de verschillende gemeenten te bevorderen heeft de provincie Overijssel twee gebiedsregisseurs aangesteld. 

Onderzoek gezondheidseffecten windmolens
De Raad van State heeft de uitspraak gedaan dat de rijksoverheid eisen moet stellen, gebaseerd op het Europees recht, over onder andere geluid, veiligheid 

en slagschaduw. De gemeente Twenterand heeft in een aangenomen amendement besloten om ook op lokaal niveau een onafhankelijk onderzoek te laten 

uitvoeren naar de gezondheidseffecten van windturbines in het aangewezen zoekgebied. Een onderzoek ‘waarbij minimaal de consequenties van het plaatsen 

van windturbines op diverse hoogtes in beeld worden gebracht alsmede de veilige afstandscriteria’. Er vindt overleg plaats tussen de gemeenten Almelo, 

Tubbergen en Twenterand over hoe dit besluit uit te werken. 

Constructieve klankbordgroepbijeenkomst 
gebiedsproces energieopwek Vriezenveen 
Zuidoost
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Burgerlijke stand 

Geboren
01-07-2021  Anna, dv M de Groot en MJ Vos, Vriezenveen

Overleden
05-07-2021  D Dubbink-Tuller, 86 jaar, Vriezenveen

06-07-2021  GJ Jonker, 86 jaar, Vriezenveen

07-07-2021  Jenia Kasaga, 59 jaar, Vriezenveen

05-07-2021  MH de Boer, 81 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk

Mooi 
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Het haantje is gevlogen’ - 
John Stokvis


