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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 geven OV-ambassadeurs 
uitleg over reizen met trein en bus voor wie hier wel wat hulp bij kan 
gebruiken. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers (55+) die op basis van 
eigen ervaring uitleg geven over reizen met trein en (buurt-)bus. De 
komende tijd zijn er diverse online informatiebijeenkomsten.

Reist u niet met het openbaar vervoer, omdat het u ingewikkeld lijkt? Dan 
bieden de online OV-informatiebijeenkomsten uitkomst! Die staan gepland op 
donderdag 20 januari, maandag 24 januari, dinsdag 1 februari, woensdag 16 
februari en dinsdag 15 maart. Een bijeenkomst begint steeds om 13.30 uur en 
duurt maximaal een uur. In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u 
stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart aanvraagt en hoe u die in het openbaar 
vervoer gebruikt. Ook kunt u direct vragen stellen.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan via ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of (038) 454 01 30. U 
krijgt dan een inlogcode, waarmee u de bijeenkomst op uw telefoon, tablet of 
computer (met camera en microfoon) kunt volgen. De OV-ambassadeurs 
helpen u graag op weg! Kijk voor meer informatie op www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.

Wethouder Bart-Jan Harmsen (GemeenteBelangen Twenterand) stopt per 
1 maart als wethouder van de gemeente Twenterand. Hij kiest voor een 
maatschappelijke loopbaan. Wel blijft hij verbonden aan de Twenterandse 
politiek en staat hij voor GBT op de kieslijst voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Het is dan ook zijn wens terug te keren als gemeente-
raadslid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd Bart-Jan Harmsen geïnstal-
leerd als raadslid voor de relatief nieuwe lokale partij GemeenteBelangen 
Twenterand, die vijf jaar daarvoor was opgericht. Harmsen heeft die tijd 
ervaren als een mooie nieuwe fase in zijn leven. “Geweldig om de raadszaal 
van Twenterand te mogen betreden en de politiek van dichtbij te mogen 
ervaren. Ik heb dat werk twee periodes met heel veel plezier gedaan. Totdat ik 
in juni 2018 werd geïnstalleerd als wethouder voor mijn mooie gemeente.”

Trots
Op zijn wethouderschap van de afgelopen vier jaar kijkt Bart-Jan Harmsen ook 
met tevredenheid terug. “Toen vond ik dat je zo’n kans met beide handen moet 
grijpen en dat heb ik dan ook gedaan”, aldus Harmsen. “Wethouder zijn van 
een prachtgemeente als Twenterand is een geweldige en uitdagende baan, 
waarin je best het een en ander voor de gemeenschap kunt betekenen. Als ik 
terugkijk op de afgelopen collegeperiode, dan overheerst de trots. Wat we als 
college van B&W, samen met de gemeenteraad en al die hardwerkende 
ambtenaren hebben bereikt, daar ben ik echt trots op.”

Nieuwe baan
Toch kon Harmsen naar eigen zeggen niet helemaal zijn ei kwijt in het 
wethouderschap. “Ik ben geen rasbestuurder”, erkent Harmsen. “Dat hoeft ook 
niet, maar na vier jaar gaat het dan soms wel een beetje wringen. Ik heb dan 
ook aan mijn partij laten weten na de verkiezingen niet door te willen als 
wethouder. En dus ging ik op zoek naar een nieuwe baan. Die heb ik sneller 
dan verwacht gevonden in de functie van Parkmanager bij Het Lageveld in 
Wierden. Een baan die écht bij mij past en waar ik op 1 maart met veel plezier 
aan ga beginnen.”

Raadslid
Harmsen wacht dus niet tot na de verkiezingen? “Nee”, schudt de wethouder 
zijn hoofd. “De functie vereist dat ik op 1 maart begin.” Toch blijft Harmsen 
behouden voor de Twenterandse politiek. Voor GemeenteBelangen Twenterand 
komt hij op een verkiesbare plek op de kieslijst voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. “Een krachtige en goed functionerende gemeenteraad is 
belangrijk. Ik hoop daar na de verkiezingen mijn bijdrage aan te mogen 
leveren”, besluit de wethouder, die op plek 3 van de GBT-kieslijst staat.
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Wethouder Harmsen 
kiest voor maatschappelijke 
loopbaan

Al langere tijd kunnen inwoners anoniem melding doen van verdachte 
zaken of strafbare feiten via Meld Misdaad Anoniem. Tot nu toe kwamen 
deze meldingen binnen bij de politie, maar sinds 1 januari ontvangt de 
gemeente rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de 
gemeente zijn bestemd. De gemeente gebruikt de meldingen voor toezicht 
en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen georgani-
seerde criminaliteit. Denk aan hennepkwekerijen, overlastpanden, illegale 
bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping.

Als de gemeente een melding via M. binnenkrijgt, dan wordt er eerst nader 
onderzoek gedaan. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de 
locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnengekomen? Of is er al 
vaker een controle geweest? De gemeente werkt hierbij nauw samen met de 
politie en overige partners. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn 
sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, dan vindt 
er onderzoek en mogelijk een integrale controle plaats.

Melden is belangrijk
Burgemeester Hans Broekhuizen is blij met de samenwerking met M. “Door de 
signalen die we  via M. krijgen, kunnen we nog gerichter optreden tegen onder-
mijnende criminaliteit, waarbij we de oren en ogen van inwoners goed kunnen 
gebruiken”, aldus de burgemeester. “Bestrijding van ondermijning is ook een 
speerpunt van ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Soms durven 
mensen niet naar de politie te stappen. Bijvoorbeeld als ze bang zijn voor 
wraak of de dader kennen. Het is goed te weten dat je dan terecht kunt bij 
Meld Misdaad Anoniem. Wij kijken vervolgens of we kunnen ingrijpen, 
bijvoorbeeld in samenwerking met de politie. We hebben meldingen van 
inwoners daarbij hard nodig.”

Melder blijft anoniem
Bij M. is de melder volledig anoniem. De gemeente weet dus niet van wie de 
melding komt. Hiervoor is een convenant gesloten met Meld Misdaad Anoniem. 
Voor de melder verandert er niets. Anonieme meldingen kunnen gewoon 
gedaan blijven worden via 0800 - 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Meld Misdaad Anoniem (M.)

Anonieme meldingen M. voortaan naar gemeente

Links manager communicatie van M. Marc Janssen en rechts burgemeester Hans Broekhuizen  ondertekenden ter bekrachtiging de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Stichting Meld Misdaad Anoniem en de gemeente Twenterand. 
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Collecte
Elke week een foto die gemaakt 

is in onze gemeente. Hebt u 

een mooie foto voor deze 

rubriek? Mail die naar: 

communicatie@twenterand.nl.   

Mooie zonsondergang - Gesien Olthof

Mooi 
Twenterand

Openingstijden 
Woensdag van 10.00 tot en met 12.00 en van 13.00 tot en met 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. 
Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat

Volg ons op 
social media  

Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden Kadavers

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
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