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Melden Kadavers

Aanvragen nog tot 1 oktober mogelijk

Tijdelijke ondersteuning vanwege corona 
nodig?
Niet alleen ondernemers hebben fi nancieel last van de coronacrisis. Er zijn ook inwoners die vanwege de 
coronacrisis minder inkomen hebben. Soms krijgen ze daardoor problemen met het betalen van hun vaste 
lasten. Wie minimaal 30 procent minder inkomen heeft kan in dat geval een beroep doen op de zogeheten 
TONK-regeling. Die letters staan voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Aanvragen kan nog 
tot 1 oktober.

Wethouder Martha van Abbema vindt het belangrijk dat inwoners die door de coronacrisis fi nancieel in de problemen 

zijn gekomen weten wat de mogelijkheden zijn. “Veel mensen denken dat die regeling er alleen voor ondernemers is, 

maar dat klopt niet”, aldus de wethouder. “Natuurlijk moet je als aanvrager wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Zo moeten jouw huur- of hypotheeklasten minimaal 430 euro per maand bedragen en mag je niet meer dan 5000 euro 

direct beschikbaar geld hebben. De regeling is namelijk voor wie het écht nodig heeft.”

Tot 1 oktober
Vermogen in een koopwoning of het bezitten van een auto tellen niet mee bij de beoordeling van de aanvraag. Wie recht 

heeft op de TONK-regeling, kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 maximaal 300 euro per maand krijgen. 

Aanvragen kan via het formulier op www.twenterand.nl tot uiterlijk 1 oktober 2021. Inwoners met vragen kunnen contact 

opnemen met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Twenterand, via (0546) 840 840.

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

Van maandag 4 tot en met zondag 10 oktober vindt weer 

de landelijke Week van de Opvoeding plaats. Ook in 

Twenterand zijn er in die week leuke dingen te doen. 

Omdat de Bibliotheek Twenterand in dezelfde periode de 

Kinderboekenweek organiseert (6 tot en met 17 oktober) 

zijn de activiteiten aan elkaar gekoppeld.

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, 

maar soms best lastig. Daarom staat de Week van de 

Opvoeding in het teken van opvoeden en ouderschap. 

Soms is ouderschap niet zo makkelijk en daarbij kunt u 

geholpen worden door bijvoorbeeld de Loes medewerker. 

Loes organiseert ook voor professionals informatiebijeen-

komsten over opvoeden en ouderschap. Het thema dit jaar 

is ‘Vertel eens’. De Week draait om ontmoeting en 

uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders 

en professionals.

Meer informatie en een overzicht van alle (gratis) 

activiteiten in Twenterand zijn te vinden in de agenda op 

www.loes.nl. Volgende week komt er in deze krant een 

speciale themapagina over de opvoedweek.

Twenterand is een gemeente met veel woningen, 
bedrijven enz. die allemaal met een huis- en/of 
kolkaansluiting aangesloten zijn op de riolering. Het 
komt regelmatig voor dat deze huis- en kolkaanslui-
tingen aangelegd, vervangen of gerepareerd moeten 
worden. De gemeente is op zoek naar bedrijven die 
dat kunnen en willen doen. Daarom begint de 
gemeente in oktober 2021 met de aanbesteding 
aanleggen, repareren en vervangen van huis- en 
kolkaansluitingen riolering en het graven van 
proefsleuven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich 
melden bij de gemeente. Dat kan tot 7 oktober. 

Gemeenten kunnen voor veel werkzaamheden waarvoor 

een bedrijf moet worden ingehuurd niet zo maar een 

bedrijf kiezen. Dat moet via een zogeheten aanbesteding. 

Bij zo’n aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit 

geval de gemeente) bekend dat hij een opdracht wil laten 

uitvoeren en vraagt daarvoor bedrijven om een offerte in 

te dienen. In die offertes staat onder meer welke prijs het 

bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. In het 

gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid staat welke 

regels de gemeente precies hanteert bij een aanbeste-

ding. Bij de aanbesteding die in oktober van start gaat, 

gaat het dus om het aanleggen, repareren en vervangen 

van de huis- en kolkaansluitingen op de riolering en het 

graven van proefsleuven. Het gaat met name om het 

vervangen en repareren van defecte rioolaansluitingen 

van woningen en bedrijven en incidenteel om het 

aanleggen van rioolaansluitingen voor nieuwe gebouwen. 

De proefsleuven die gegraven moeten worden zijn 

bedoeld om te inventariseren waar de kabels en leidingen 

van de nutsbedrijven liggen.  

Aanmelden aanbesteding tot en met 7 oktober 2021

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich uiterlijk tot en met 

7 oktober 2021 aanmelden om mee te doen aan de 

aanbesteding. Met de inschrijver die de opdracht krijgt, 

wordt een aannemingsovereenkomsten gesloten. Meer 

informatie over de aanbestedingsprocedure staat op 

www.twenterand.nl.

Aanbesteding aanleggen huis- en kolk-
aansluitingen riolering en graven 
proefsleuven

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.   

Een zomers plaatje weerkaatst
in het water - Ina Dogger

Week van de Opvoeding

Burgerlijke stand

Geboren
05-09-2021  Anna Diana dv GL Koppelman ne GA Brinkman, Vriezenveen 

08-09-2021  Amélie Joanne dv JLH Eshuis en Y Smit, Vriezenveen 

09-09-2021  Jolie Frederika dv  M Zandbergen en E Olsman, Den Ham 

Overleden
03-09-2021  A Zagers-Reeringh, 87 jaar, Vroomshoop 

04-09-2021  H Botter-Gerrits, 67 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

05-09-2021  GG Veneman-Abbink, 82, Vriezenveen 

05-09-2021  BGH Timmers, 81 jaar, Vroomshoop 

07-09-2021  JW Samsen, 71 jaar, Den Ham 

07-09-2021  F Bijker-van de Velde, 78 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk 

Huwelijk/Geregistreerd Partnerschap:
06-09-2021  EWM Dubbink, 36 jaar, Vromshoop en SS Gerrits, 35 jaar, Vroomshoop 

06-09-2021  A Hankamp, 30 jaar, Vroomshoop en M Lubbers, 29 jaar, Vroomshoop 

09-09-2021  HA Bijlstra, 32 jaar, Den Ham en RL Ardesch, 28 jaar, Den Ham 

10-09-2021  W Wijma, 32 jaar, Vroomshoop en SE Ekkel, 29 jaar, Vroomshoop 

10-09-2021  J Reefhuis, 25 jaar, Den Ham en S Lammers, 24 jaar, Den Ham 
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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

INSPRAAK 

Concept Omgevingsvisie Twen-
terand 1.0 
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente 

Twenterand heeft op 14 september 

2021 de Omgevingsvisie Twenterand 

1.0 in concept vastgesteld. 

Nieuwe Omgevingswet  
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevings-

wet in werking. Met de Omgevings-

wet wordt het wettelijk kader voor 

verschillende aspecten van de fysieke 

leefomgeving vereenvoudigd. Het 

doel van de Omgevingswet is een 

goede balans tussen een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit. De fysieke 

leefomgeving doelmatig beheren, 

gebruiken en ontwikkelen om er 

maatschappelijke behoeften mee te 

vervullen. Hiervoor krijgen de 

verschillende overheden meer 

afwegingsruimte, minder regels en er 

is meer ruimte voor initiatieven.

Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie Twenterand 1.0 is 

een strategische visie voor de fysieke 

leefomgeving van Gemeente 

Twenterand voor de lange termijn. De 

omgevingsvisie bevat de doelen die 

overkoepelend zijn voor onze hele 

fysieke leefomgeving, en dus niet 

enkel en alleen gelden voor het 

buitengebied of één van de kernen. 

We hanteren voor de omgevingsvisie 

2040 als stip op de horizon, maar de 

uitwerking geeft ook richting voor de 

komende vijf tot tien jaar.

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 

haar omgevingsvisie hebben 

vastgesteld. Vorige jaar is een start 

gemaakt met het opstellen van de 

omgevingsvisie. De Omgevingsvisie 

Twenterand 1.0 is opgesteld op basis 

van bestaand beleid. Op dit moment 

worden een aantal beleidsvisies 

geactualiseerd. En de komende tijd 

worden een aantal onderwerpen 

opgestart. Het nieuwe beleid, met 

nieuwe ambities en keuzes krijgt een 

plek in een volgende versie van de 

Omgevingsvisie. Na de vaststelling 

van versie 1.0 wordt een doorontwik-

keling gemaakt naar een 2.0 versie. 

Omdat het Omgevingsbeleid actueel 

moet blijven is de Omgevingsvisie 

Twenterand een dynamisch 

document dat periodiek wordt 

aangepast.  

Waar kunt de Omgevingsvisie 
Twenterand 1.0  inzien?
Het conceptbeleidsplan ligt vanaf 

woensdag 22 september 2021 tot en 

met dinsdag 19 oktober 2021 ter 

inzage op het gemeentehuis tijdens 

openingstijden. Ook kunt u de 

Concept Omgevingsvisie Twenterand 

1.0 in deze periode digitaal 

raadplegen via www.twenterand.nl. 

Vanwege de coronasituatie kan het 

conceptbeleidsplan ook op verzoek 

aan u worden toegezonden. Hiervoor 

kunt u contact opnemen met mevr. 

D. Stevens via telefoonnummer 

0546-840840 of per e-mail d.

stevens@twenterand.nl. Ook voor 

vragen kunt u bij haar terecht.

Hoe kunt u reageren?
Uw schriftelijke reacties op de 

concept beleidsregel kunt u indienen 

tot en met 19 oktober 2021. De 

reactie kunt u richten 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 

Omgevingsvisie op onderdelen bij te 

stellen. Alle belanghebbenden die 

hebben gereageerd krijgen een 

reactie nadat nadere besluitvorming 

op dat gebied plaats heeft gevonden

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Vriezenveen
• Westerweilandweg naast 

huisnummer 5 (VZV00 L 3680) 

plaatsen van een keet ten behoeve 

van tijdelijke huisvesting 

(ontvangen op 09-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE450692021)

• De Koolmees 63  

kappen van een naaldboom en een 

linde, ontvangen op 09-09-2021, 

zaaknummer 1700ESUITE454272021

 

Vroomshoop
• Havenstraat 9a  

omzetten van de bestemming 

sport naar bedrijf (ontvangen op 

08-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE450472021)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tijm 44  

bouwen van een garage  

(ontvangen op 09-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE450552021)

• Wollegrasstraat 5   

Kappen van 1 prunusboom 

( ontvangen 09-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE455592021)

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. Het is op dit moment 

niet mogelijk om de stukken op het 

gemeentehuis in te zien. 

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 
Vroomshoop
• Hammerdijk 4   

bouwen van een woning  

(uiterlijke besluitdatum  

02-11-2021, zaaknummer 

1700ESUITE351702021)

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk

• Zwembadlaan nabij nr. 7  

het aanleggen van een bikepark 

en het plaatsen van een  

reclamebord  

(uiterlijke besluitdatum  

29-10-2021, zaaknummer 

1700ESUITE351922021)

Bezwaar maken?
Tegen een besluit tot verlengen 

beslistermijn kunt u geen bezwaar- 

en/of beroepschrift indienen. 

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Kooiweg 3  

Bouwen van een ligboxenstal 

(Verzonden 14-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE356942021)

Vriezenveen
• Westeinde 264  

particuliere bewoning van 

bedrijfswoning (verzonden 

09-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE373572021)

• Oude Hoevenweg 16a 

Kappen van 1 eik ( verzonden 

13-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE363102021)

• Hammerweg 120  

Kappen van 1 kastanjeboom  

( verzonden 15-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE392262021) 

 

 

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Sluiskade NZ 28  

Kappen van 3 eiken  

( verzonden 15-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE378452021)

 

Kloosterhaar
• Groenedijk 8  

Kappen van 1 eik ( verzonden 

13-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE352792021)

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

Een APV-vergunning is verleend 
voor:
Den Ham
• Rondom De Brink  

Organiseren van de Startzondag 

op 26-9-2021  

(verzonden 20-9-2021,  

1700ESUITE330082021)

Vriezenveen
• Westeinde 48c  

Horeca-exploitatievergunning voor 

Cafetaria/Lunchroom T’huus 

(verzonden 22-9-2021,  

1700ESUITE381052021 

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Oranjestraat (evenemententerrein) 

Organiseren van het Turffeest op 

25-9-2021 en 27-11-2021 

(verzonden 20-9-2021,  

zaaknummer 1700ESUITE65562021).

Een ontheffing art. 35 Alcoholwet 
is verleend voor: 
Westerhaar-Vriezenveensewijk 

• Oranjestraat (tent evenementen-

terrein) Ontheffing voor het 

schenken van zwakalcoholhou-

dende drank tijdens het Turffeest 

op 25-9-2021 van 19:30 tot 

uiterlijk 00:00 uur en 27-11-2021 

van 19:30 tot uiterlijk 00:00 uur 

(verzonden 20-9-2021,  

zaaknummer  

1700ESUITE167092021)

Een uitweg is geaccepteerd voor:
Vroomshoop
• Leeuwerikhof 18  

Aanleggen / wijzigen van een 

uitweg (verzonden 14-09-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE411432021)

 

Vriezenveen
• Meester Kunstweg 51 

Aanleggen / wijzigen van een dam 

/duiker met uitweg ( verzonden 

13-09-2021, zaaknummer 

1700ESUITE415672021)

  

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. 

ALCOHOLWET
Vriezenveen
• Westeinde 48c  

Alcoholvergunning voor Cafetaria/

Lunchroom T’huus (verzonden 

22-9-2021, 1700ESUITE381052021).

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over de 

alcoholvergunning kunt u bezwaar 

maken. Dat kan alleen als u 

belanghebbende bent. U richt uw 

bezwaarschrift aan de burgemeester. 

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
• Kroezenhoek 16  

opslag pallets en pakken hout 

(ontvangen op 27-05-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE451712021)

 

Vroomshoop
• Linderflier 55  

starten van een bouwbedrijf in een 

bestaand en nieuw gebouw 

(ontvangen op 07-05-2021, 

zaaknummer  

1700ESUITE390482021)

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. Het is op dit moment 

niet mogelijk om de stukken op het 

gemeentehuis in te zien. 

Bekendmakingen

 
Collecte

27 september 
t/m 2 oktober: 

HandicapNL


