
Loes organiseert deze maand 
weer een aantal webinars en 
bijeenkomsten voor (aanstaande) 
ouders. 
www.loes.nl

Wo 29 maart
Webinar
Verdiepingsbijeenkomst
borstvoeding

Wo 12 april
Webinar
Goed voorbereid bevallen

De gemeente Wierden is gestart met het maken van een
ontwikkelvisie voor het gebied Anjelierstraat-Tulpenstraat. De
gemeentewerf raakt op termijn verouderd en biedt bij een
verhuizing kansen op herontwikkeling. Ook andere delen
komen mogelijk voor herontwikkeling in aanmerking. 

Inloopbijeenkomst
De afgelopen maanden zijn er door de gemeente meerdere
gesprekken gevoerd met eigenaren/gebruikers in het
plangebied. Daarnaast wil de gemeente omwonenden,
eigenaren van een woning/pand in of nabij het plangebied of
geïnteresseerde inwoners in de gelegenheid stellen om
ervaringen, wensen en ideeën met ons te delen.  

De inloopbijeenkomst is op 3 april 2023 van 19.00 tot 21.00 uur
in de kantine van de gemeentewerf aan de Anjelierstraat 8c in
Wierden. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie via:
www.wierden.nl/anjelierstraat-tulpenstraat

De gemeente Wierden, de directie en leerlingen van
basisschool de Morgenster en woningcorporatie Reggewoon
hebben samen nagedacht over de invulling van de
rolschaatsbaan. De gemeente Wierden organiseert 29 maart
een inloopbijeenkomst om het ontwerp te presenteren. 

Het plan om de rolschaatsbaan te herinrichten als
multifunctionele buitenruimte is een buurtinitiatief uit 2016-
2017. Destijds heeft een intensief participatietraject
plaatsgevonden. Het doel hier van was om alle wensen en
behoeftes in kaart te brengen en te zorgen voor een prettige
leefomgeving. Vanwege organisatorische redenen is het plan
destijds niet verder opgepakt. 

Nieuw plan en ontwerp
Eind 2021 is in samenwerking met basisschool de Morgenster
het project opnieuw opgepakt. Op basis van het oude plan is
een nieuw plan en bijbehorend ontwerp gemaakt. Hierbij is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en
behoeften uit de buurt, die destijds naar voren kwamen tijdens
het participatietraject. Het plan en ontwerp zijn voorgelegd
aan woningcorporatie Reggewoon. 

Inloopbijeenkomst 
De gemeente Wierden nodigt u van harte uit voor de
inloopbijeenkomst op woensdag 29 maart a.s. tussen 19.00 –
21.00 uur op basisschool de Morgenster (Kruizemunthof 10).
Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de stappen
die gezet zijn en krijgt u inzicht in het nieuwe ontwerp. Hierbij
is gelegenheid om vragen te stellen en uw reactie te geven. 

Ideeën delen
Kunt u niet aanwezig zijn op de inloopavond, maar wilt u wel
graag ideeën delen? Op www.wierden.nl/rolschaatsbaan kunt
u vanaf 30 maart het ontwerp inzien en een reactie achter
laten. 
 

GEMEENTENIEUWS
di 21 maart 19.30 uur
Inforonde GG BFMO

do 23 maart 17.00 - 19.00 uur
Informatieavond De Berghorst 2

wo 29 maart 19.00 - 21.00 uur
Inloopbijeenkomst rolschaatsbaan

ma 3 april 19.00 - 21.00 uur
Inloopbijeenkomst ontwikkelvisie
Anjelierstraat-Tulpenstraat

Bezoekadres gemeentehuis 
Pouliestraat 3, Wierden 

 
Wij werken op afspraak
Een afspraak met het loket
Burgerzaken en team Bouwen en
Wonen kunt u regelen via
afspraken.wierden.nl. Voor overige
afspraken neemt u contact op met
het betreffende loket. 

Openingstijden
Bezoek op afspraak*: 
8.30 – 16.30 uur (ma t/m do) 
8.30 - 12.30 uur (vrijdag) 

*Bij het zorgloket kunt u dagelijks
zonder afspraak terecht.

Avondopenstelling
Op woensdag kunt u van 18.00 tot
19.30 uur op afspraak terecht bij
het loket Burgerzaken.

Kijk voor actuele openingstijden
op www.wierden.nl/openingstijden

Telefonische bereikbaarheid
8.30 – 16.30 uur (ma t/m do) 
8.30 - 12.30 uur (vrijdag) 

Telefoon en e-mail
0546 580 800 
gemeente@wierden.nl

LOKETTEN

COLOFON

Loket Burgerzaken 
Tel. 0546 580 834
burgerzaken@wierden.nl 

Loket Bouwen en wonen 
Tel. 0546 580 838 
bouwenenwonen@wierden.nl 

Zorgloket 
Tel. 0546 580 990 
zorgloket@wierden.nl 

Loket Belastingen 
Tel. 0546 580 826 
belastingen@wierden.nl

woensdag 15.00-17.00 uur,
bibliotheek Wierden
donderdag 15.00 - 17.00 uur,
bibliotheek Enter

Kantoor: Gildenweg 8A, Wierden 
 
Inloopspreekuren:

Tel. 0546 723 117 
duurzaamwierdenenter@gmail.com
www.duurzaamwierdenenter.nl

COLLECTES
19 t/m 25 maart
ReumaNederland

26 maart t/m 1 april 
ZOA

AGENDA

VERGUNNINGEN APV
Nieuwe aanvragen
Sportlaan 2, Enter | 
APV-vergunning voor Buurtvoetbal Enter
Vooruit op 17 juni 2023

Van Kregtenweg 9, Notter | 
APV-vergunning voor organiseren Lentefair
21 en 22 april 2023

Vriezenveenseweg 57, Wierden | 
APV-vergunning voor vergunning boulevard
outdoor 24 juni 2023

Verleende vergunningen
Rijssensestraat 54, Wierden | 
APV-ontheffing voor Ontheffing werktijden
(vlinderen vloeren) Bouwbesluitontheffing

Vriezenveenseweg 57, Wierden | 
Alcoholontheffing voor ontheffing artikel
35 alcoholwet IN YU MAN Race op 18
maart 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
Kartelaarsdijk 4, Enter | 
Omgevingsvergunning voor het veranderen
van de inrichting en het realiseren van een
boerderijwinkel. Activiteit(en): handelen in
strijd met de ruimtelijke regels,
milieubelastende activiteit

Klokkendijk 10, Notter | 
Omgevingsvergunning voor het kappen van
een beukenboom. Activiteit(en): het kappen
of vellen van houtopstand

Kruizemunthof 89, Wierden | 
Omgevingsvergunning voor aanvraag
vergroting erker. Activiteit(en): het bouwen
van een bouwwerk

Reetschotweg 3, Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het tijdelijke
plaatsen van containers. Activiteit(en): het
bouwen van een bouwwerk

Reggestraat 1, Enter | 
Omgevingsvergunning voor het verbouwen
van de woning. Activiteit(en): het bouwen
van een bouwwerk

Gehandicaptenparkeerplaats nabij
Kamillelaan 35
Gehandicaptenparkeerplaats nabij
Groengronden 12

Vriezenveenseweg 17 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een schutting (erfafscheiding).
Activiteit(en): het bouwen van een
bouwwerk, handelen in strijd met de
ruimtelijke regels

Zandinksweg 6b in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het kappen van
1 eik. Activiteit(en): het kappen of vellen
van houtopstand

Verlengde beslistermijn
2e Lageveldsweg 3c in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
van twee tennisbanen. Activiteit(en):
bouwen, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Centrum Wierden | 
Evenementenvergunning voor Wiezo 2023
activiteiten overdag plus kermis

Centrum Wierden | 
Evenementenvergunning voor de
Wiezoloop op 17 juni 2023

Binnenhof/Centrum gebied/Bongerd in
Wierden | 
Evenementenvergunning voor zomerfeest
Wiezo 2023

Vriezenveenseweg 57 in Wierden | 
Evenementenvergunning voor YU MAN
RACE IN-YU MAN op 18 maart 2023

Vossenbeldsstraat in Wierden | 
Evenementenvergunning voor Streetwise
14 juli 2023

RECTIFICATIES
Kennisgeving ontvangst aanvraag
Omgevingsvergunning Vriezenveenseweg
57 in Wierden

VERKEERSBESLUITEN

Van Kregtenweg 9, Notter | 
Omgevingsvergunning voor Boom Kappen.
Activiteit(en): het kappen of vellen van
houtopstand

Wierdenseweg 19, Enter | 
Omgevingsvergunning voor het vergroten
van de woning t.b.v. levensloopbestendig
wonen. Activiteit(en): het bouwen van een
bouwwerk

Alsemhof 38, Wierden | 
Omgevingsvergunning voor aanvraag
verbouw woning te Wierden. Activiteit(en):
het bouwen van een bouwwerk

Enters Reggedal ’n Waarf, Enter | 
Omgevingsvergunning voor
evenementenvergunning Reggedal
Crossloop op 16 september 2023.
Activiteit(en): Het organiseren van een
Evenement

Hexelseweg 75, Wierden | 
Omgevingsvergunning voor vergroten van
de woning. Activiteit(en): het bouwen van
een bouwwerk

Piksenweg 23, Hoge Hexel | 
Omgevingsvergunning voor het veranderen
van 19 zorgbungalows. Activiteit(en): het
bouwen van een bouwwerk

Vriezenveenseweg 57, Wierden | 
Omgevingsvergunning voor Boulevard
Outdoor 24 juni 2024. Activiteit(en): Het
organiseren van een Evenement

Verleende vergunningen
Bekkenhaarsweg 22 in Hoge Hexel | 
Omgevingsvergunning voor het plaatsen
van zonnepanelen in een veldopstelling.
Activiteit(en): het bouwen van een
bouwwerk, handelen in strijd met de
ruimtelijke regels

Melissehof 5 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het bouwen
van een carport met opbouw. Activiteit(en):
het bouwen van een bouwwerk

ENERGIELOKET

LOES

 21 maart 2023

Hieronder kunt u zien welke officiële mededelingen er deze week zijn. Ga naar www.wierden.nl/gemeenteblad voor de complete
mededeling. Wilt u bezwaar indienen? Dat kan via www.wierden.nl/bezwaar. Voor de bekendmakingen van voorgenomen uitgiften
kijkt u op www.wierden.nl/wierden-verkoopt.

Officiële bekendmakingenInloopbijeenkomst ontwikkelvisie
Anjelierstraat-Tulpenstraat op 3 april

KORT NIEUWS

Achtergebleven kerststukjes
van graven halen vóór 27 maart 
Wij vragen u dringend om
kerststukjes, maar ook lege vazen,
bloempotten, gereedschappen en
ander materiaal bij de
grafmonumenten te verwijderen.
Mochten er na 27 maart 2023 nog
kerststukjes en andere voorwerpen
rondom de graven staan, dan gaan
wij er van uit dat nabestaanden er
geen belang bij hebben en gooien
we deze weg. 

Voor meer informatie kunt u
terecht bij het loket Bouwen en
wonen in het gemeentehuis (tel.
0546 - 580 838), email:
bouwenenwonen@wierden.nl

Informatieronde BFMO 
dinsdag 21 maart 19.30 uur

Dinsdag 21 maart is er om 19.30 uur een informatieronde
Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling. U bent
van harte welkom om deze live te volgen in de Raadszaal in
het gemeentehuis in Wierden. Ook online blijft de vergadering
te volgen, via: www.wierden.nl/uitzending.

Wilt u inspreken? Laat dat dan uiterlijk maandag 20 maart
voor 10.00 uur weten aan de griffie via: 
raadsgriffie@wierden.nl.

Agenda
1.Opening en mededelingen over de orde van de
vergaderingen
2. Vaststellen Agenda
3a. Actielijst
3b. Lange termijn agenda
4. Meespreekrecht 
5. Vragenkwartier

Voorstellen waarover de raad een besluit neemt in de
gemeenteraadsvergadering
6. Sportaccommodatie Esrand
7. Nieuwbouw scholen Enter
8. Klachtenregeling gemeente Wierden 2023

Onderwerpen waarover de raad wil spreken, maar waarover
geen besluitvorming plaatsvindt
9. Procesplan Twente Opvang Vluchtelingen
10. Sluiting

Gemeente Wierden presenteert nieuwe
plannen rolschaatsbaan tijdens
inloopbijeenkomst

Aan de noordkant van Enter wordt de wijk De Berghorst verder
uitgebreid met 118 woningen, de zogeheten fase 2. Door de
gemeente Wierden worden er in deze tweede fase 14 kavels
(met een oppervlakte van 439 tot 622 m2) voor vrijstaande
woningen uitgegeven. De inschrijfperiode voor deze kavels
loopt van 27 maart t/m 7 april 2023.

Informatieavond 23 maart
De gemeente Wierden organiseert op 23 maart een
inloopbijeenkomst bij de De Kröl in Enter. Van 17.00 tot 19.00
uur kunnen geïnteresseerden binnen lopen voor meer
informatie over de gemeentelijke kavels, bouwmogelijkheden,
het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Ook Aan de
Stegge Presolid Home, Reggehave en Plegt Bouw BV zijn
aanwezig.

Uitgebreide informatie over De Berghorst fase 2 is te vinden op
www.wierden.nl/berghorst2 en in de brochure.

Het jaarlijkse NK Tegelwippen gaat weer van start. Van 21
maart tot en met 31 oktober 2023 gaan we in Wierden de
strijd aan met een recordaantal van ruim 150 Nederlandse
gemeenten. Het doel is om op zoveel mogelijk plekken tegels
te vervangen voor groen, om de Nederlandse tuinen
klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te
bevorderen. 

Sta je midden in de samenleving en denk je graag mee over
wat er nodig is om prettig en gezond te kunnen (blijven)
wonen en meedoen in de gemeente Wierden? En heb je het in
je om mensen te verbinden en  goed samen te laten werken?
Dan is de Cliëntenraad Sociaal Domein op zoek naar jou! 

Wat doet de Cliëntenraad Sociaal Domein? 
Het gemeentebestuur wil graag weten wat er speelt bij haar
inwoners. Daarom is er de Cliëntenraad Sociaal Domein. De
CRSD adviseert het bestuur bij de voorbereiding, vaststelling
en evaluatie van het lokale en waar mogelijk regionale beleid
als het gaat om de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.
Dat doet de CRSD vanuit een onafhankelijke positie. 

Solliciteren
Ga jij ervoor? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 7 april
2023 naar m.veldhuis@wierden.nl..
Kijk voor meer informatie: www.wierden.nl/clientenraad

14 gemeentelijke kavels Berghorst
fase 2 in de verkoop

Het jaarlijkse NK Tegelwippen gaat
weer van start

De Cliëntenraad Sociaal Domein
zoekt een onafhankelijk voorzitter!

Breng uw snoeiafval naar het
paasvuur Klumperhoekweg 
Op zaterdag 25 maart en
zaterdag 1 april is het mogelijk
om uitsluitend snoeiafval naar
het paasvuur aan de
Klumperhoeksweg te brengen. 

http://www.wierden.nl/rolschaatsbaan
http://www.wierden.nl/berghorst2
mailto:m.veldhuis@wierden.nl

