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Wat vindt u van onze gemeente? Wat gaat goed en 
wat kan beter? Dat onderzoeken wij in de burger
peiling die de komende weken plaatsvindt. De 
burgerpeiling is een initiatief van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten te 
kunnen vergelijken.
 
Wat wordt onderzocht?
In de peiling wordt onderzocht: 
• De gemeentelijke dienstverlening.
• De relatie tussen inwoners en gemeente.
• De woon- en leefomgeving.
• Welzijn en zorg in de gemeente. 

Hoe gaat het in z’n werk?
2000 willekeurig gekozen inwoners in Twenterand 
ontvangen deze week een uitnodiging om mee te doen 
aan de burgerpeiling. Als u een uitnodiging hebt gekregen, 
kunt u kiezen of u de vragenlijst digitaal of handmatig 
invult. Bij de uitnodiging zit een brief met een code, een 
schriftelijke vragenlijst en een antwoordenveloppe. 

Meedoen kan tot en met 28 januari 2022. Goed om te 
weten: alle gegevens worden anoniem verwerkt en 
vertrouwelijk behandeld.
 
Bent u uitgenodigd? Doe mee! 
Bent u 1 van de 2000 inwoners en hebt u een uitnodiging 
ontvangen? Vul dan de vragenlijst in. Want met uw deelna-
me aan dit onderzoek krijgen wij inzicht in de mening van 
onze inwoners over de taken die wij uitvoeren en wat wij 
mogelijk kunnen verbeteren.
 
Resultaten
Met het onderzoek worden de resultaten vergeleken met 
andere gemeenten in Nederland. Bijvoorbeeld met 
gemeenten van dezelfde grootte. In mei 2022 zijn de 
resultaten van dit onderzoek bekend. U kunt ze dan vinden 
op www.twenterand.nl en op www.waarstaatjegemeente.nl. 

Hebt u vragen over het onderzoek?
Vragen over het onderzoek mailt u naar www.twenterand.
nl/burgerpeiling. Bellen kan ook: (0546) 840 840.
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Praat en denk mee over onze gemeente! 

De IKBINDRbus stond onlangs geparkeerd voor het gemeentehuis in 
Vriezenveen. IKBINDR is een initiatief waarbij een leven lang ontwikkelen 
wordt gepromoot. Met een gratis zakelijk lidmaatschap draag je als 
werkgever bij aan een positieve leercultuur en scholing van medewer
kers. Wethouder Economische Zaken Martha van Abbema ging vorige 
week, uiteraard netjes op anderhalve meter afstand, in gesprek met 
Natascha Melten van IKBINDR, een initiatief van het Twents Fonds voor 
Vakmanschap.

De wethouder vindt dat de organisatie goed past bij Twenterand. “Ondernemers 
kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers door lid te 
worden van IKBINDR Zakelijk. Het mooie is dat hier geen kosten aan verbonden 
zijn. Werknemers krijgen de kans om bij of om te scholen en hiervan profiteren 
uiteindelijk álle lokale ondernemers. Met IKBINDR dragen we samen de kosten 
van scholing van werknemers, fiftyfifty. Zo blijven investeringen en talent 
behouden en werken we samen aan een gezonde arbeidsmarkt in Twen-
terand.”

Iedereen kan meedoen
De gemeente Twenterand investeert volop in duurzame plekken op de 
arbeidsmarkt voor iedereen. “Dat noemen we ook wel de inclusieve arbeids-
markt”, legt Van Abbema uit. “We vinden het belangrijk dat iedereen kan 
meedoen, dus dragen we als gemeente financieel bij aan het Twents Fonds 
voor Vakmanschap.” Natascha Melten weet dat er in Twenterand inmiddels 
bijna honderd inwoners gebruik hebben gemaakt van een scholingscheque van 
dit fonds. “Ook hebben we met veel Twenteranders loopbaangesprekken 
gevoerd en zijn al vijf bedrijven IKBINDR-Zakelijk lid.”

In het kort
De scholingscheque van maximaal 2500 euro is er voor werkenden, zzp’ers, 
maar ook voor werkzoekenden. Hiermee kunnen ze zich om-, her- of bijscholen 
in een vakrichting maximaal tot en met MBO niveau 4. Meer informatie of de 
scholingscheque aanvragen kan op www.ikbindr.nl. Twenterandse werkgevers 
kunnen voor meer informatie en het lidmaatschap terecht op www.ikbindr.nl/
zakelijk.

Gemeente investeert in leven lang ontwikkelen

IKBINDR vergoedt scholing werknemers

ROVA bekijkt weer inhoud pmd-containers
Wie grondstoffen terugwint uit afval is een terugwinnaar. Zo luidt de boodschap van de gemeente Twenterand in 
samenwerking met ROVA. De aftrap van de campagne vond eerder al plaats en ook zijn er al meerdere controle
rondes in de gemeente geweest. Daarbij gingen zogeheten voorlopers op pad om de inhoud van PMDcontainers 
te controleren. De eerstvolgende controleronde is in de week van maandag 10 januari.

Met de actie wil de gemeente Twenterand, samen met de inwoners, de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren. 
De voorloper bekijkt steekproefsgewijs de inhoud van containers. Mocht tijdens de controle blijken dat een container 
onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. De container wordt dan voorzien van een hangkaart. 
Op de hangkaart staat beschreven waarom de container niet is geleegd. Als de inwoner de vervuiling uit de container 
haalt, dan komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de 
container opnieuw aan de straat gezet kan worden.

Van afval weer grondstof
Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is 
het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte terugwinnaar zorgt er daarom voor dat er geen 
afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe 
producten. Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.
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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 lucht vanaf de Buitenlandweg Vriezenveen - 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

Burgerlijke stand 

Overleden:
25-12-2021 H Dam, 93 jaar, Den Ham

29-12-2021  A Westra, 88 jaar, Den Ham

29-12-2021  W Talen-Gerrits, 86 jaar, Vroomshoop

23-12-2021  HJ Ekkel-Huisman, 93 jaar, Westerhaar-Vriezenveensewijk


