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

Di 29 november
Webinar
Borst- of flesvoeding

Di 29 november
Webinar
Doe jij 'het' al? Praten over
seksualiteit met je puber?

Di 6 december
Webinar
Baby op komst

Do 8 december
Webinar
Peuters en driftbuien

‘Praat met elkaar’. Dat is het thema van de 10de editie van de
Week tegen Kindermishandeling, die vandaag van start gaat.
In Nederland worden naar schatting minimaal tussen de
90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of
misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door
kindermishandeling. 

Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om
de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week tegen
Kindermishandeling zorgt voor extra aandacht voor
kindermishandeling en huiselijk geweld.

Praat met elkaar
Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met
elkaar’. De verhalen, kennis en activiteiten concentreren zich
rondom dit thema en drie subthema's: 'Ook al is het moeilijk',
'Dit is het moment' en 'Dat maakt het verschil'. 

Meer informatie leest u via: 
www.weektegenkindermishandeling.nl

Samen gezond en veilig wonen, werken en leven
In een mooie groen en duurzame omgeving
Nieuwe kansen voor de lokale economie
Samen aan de slag! Doet u mee?

Op 28 november 2022 is er om 19.30 uur een Open Huis over
het concept van de Toekomstvisie. Tijdens het Open Huis gaan
de gemeentelijke organisatie en raadsleden graag in gesprek
met inwoners en ondernemers om te toetsen of inwoners zich
herkennen in het concept van de Toekomstvisie.

Pijlers en speerpunten 
Het concept van de Toekomstvisie staat op
www.wierden.nl/toekomstvisie. Hier vindt u ook aanvullende
informatie over het proces tot zover en betrokkenheid van de
samenleving hierbij. Het gesprek over het concept van de
toekomstvisie vindt plaats aan de hand van de vier pijlers
aangegeven in het concept van de Toekomstvisie. 

De pijlers van de toekomstvisie zijn:

Aanmelden Open Huis 
Om het Open Huis goed te kunnen organiseren, wordt u
verzocht zich aan te melden. Dat kan via het formulier op onze
website www.wierden.nl/openhuistoekomstvisie. Aanmelden
kan tot 24 november. U ontvangt op 25 november een
mailbevestiging van uw komst naar het Open Huis. Bent u niet
aanwezig bij het Open Huis, maar wilt u nog wel input
meegeven? Dan kunt u uw input tot 30 november mailen naar
toekomstvisie@wierden.nl Afgelopen vrijdag, 18 november was de Dag van de

Ondernemer. Een mooi moment om de ondernemers uit de
gemeente Wierden in het zonnetje te zetten en te bedanken
voor hun inzet, lef en doorzettingsvermogen. Daarom gingen 
 wethouder Richard Kortenhoeven en accountmanagers Ramon
en Johan vrijdag op pad om een aantal ondernemers te
verrassen met een bloemetje. Want ondernemers zijn van
ongekende waarde voor onze gemeente!

Het was helaas niet mogelijk om alle ondernemers te
bezoeken, maar onze accountmanagers staan natuurlijk klaar
voor vragen, opmerkingen of suggesties via
www.wierden.nl/contact-accountmanagers

GEMEENTENIEUWS
Informatieronde BFMO
22 november, 19.30 uur

Open Huis over de Toekomstvisie
28 november, 19.30 uur

Inloopbijeenkomst invulling
Esrandpark
25 november, 16.00 uur

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
tot 12.30 uur op 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) 
 
*Het zorgloket is na 12.30 uur
telefonisch niet bereikbaar. 

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

Gildenweg 8A, Wierden 
16.00-18.00 uur (woensdag) 

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

COLLECTES
20 t/m 26 november 
Kerk in Actie

27 november t/m 3 december
Leger des Heils Fondsenwerving

AGENDA

Open Huis over de Toekomstvisie op
maandag 28 november om 19.30 uur

Week tegen Kindermishandeling:
'Praat met elkaar'

Dag van de Ondernemer: terugblik
naar vrijdag 18 november

Warm(t)ekermis afgelopen dinsdag en
zaterdag een groot succes!

Inloopbijeenkomst invulling
Esrandpark maandag 28 november

Afgelopen dinsdag en zaterdag vond nabij de Albert Heijn en
Action aan de Anjelierstraat de Warm(t)ekermis plaats. We
voerden veel interessante gesprekken met inwoners die hun
gedachten deelden over duurzaamheid aan de hand van het
participatiebord. 

Zowel jong als oud kwam langs! Velen namen een
energiebesparende prijs mee naar huis en de jongsten werden
mooi geschminkt of kregen een ballonfiguur van Angelique
Maassen.

Samenwerkingspartners
Met dank aan alle deelnemers en onze samenwerkingspartners
Stichting Duurzaam Wierden Enter, TNO, Natuur en Milieu
Overijssel en de gastvrijheid van OVM Twente.

Op maandag 28 november is er van 16.00 tot 19.00 uur in de
Burgerzaal van het gemeentehuis in Wierden een
inloopbijeenkomst over de precieze invulling van het
Esrandpark. Tijdens deze bijeenkomst willen we als gemeente
in gesprek met omwonenden. 

Op 14 september 2021 heeft de gemeenteraad van de
gemeente Wierden het bestemmingsplan Esrand en het
bijbehorend beeldkwaliteitsplan Het Esrandpark vastgesteld.
Dit gebied is gereserveerd voor de bouw van De Passie, een
sportvoorziening, een gezondheidscentrum en enkele
kantoren. De bouw van De Passie start binnenkort en daarom
start gemeente Wierden met het verder invullen van de
plannen voor de verdere inrichting van het gebied. 

VERGUNNINGEN APV
Verleende vergunningen
Rondom plan de Lee | 
Vergunning APV voor Nationale veldrit
Gerrit Pluimers sr Enter op 3 december
2022

Dorpsplein Enter | 
Vergunning APV voor standplaats voor
verkoop kerstbomen 2 t/m 10 december
2022

Marktstraat 20 in Wierden | 
Standplaats (APV) voor aanvraag
vergunning oliebollenkraam van 27 t/m
31 december 2022

BESTEMMINGSPLAN
Rijssensestraat  68/68a in Wierden |
Buitengebied 2009 herziening
Goorseweg 27 Enter | 
Buitengebied 2009 herziening
Project Regge Pelmolen | 
Buitengebied 2009 herziening
herinrichting de Regge
Poolweg 2 in Enter | 
Buitengebied 2009 herziening

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
Aadorpsweg 2c in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor Aanvraag
woonunit. Activiteit(en): het bouwen van
een bouwwerk

Broksweg 2 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning. Activiteit(en): het
bouwen van een bouwwerk

Bruine Hoopsweg 6a in Hoge Hexel | 
Omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een terrasoverkapping. Activiteit(en):
het bouwen van een bouwwerk

Dorsvloer 12 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor verbouw
bedrijfspand tandheelkunde.
Activiteit(en): het bouwen van een
bouwwerk

Rijssensestraat 68/68a besluit
hogere grenswaarde

Winkeltijdenverordering 2023
gemeente Wierden

Velnersweg 1 in Enter | 
Omgevingsvergunning voor het plaatsen
van 18 zonnepanelen in een
grondopstelling

1e Meijerinkshoekweg 5 en 5a in
Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het
verbouwen van het bijgebouw

Het Veen 25 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het bouwen
van een schuur

Vlierdijk 7a t/m 7h in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het tijdelijk
plaatsen van 8 chalets t.b.v. opvang
asielzoekers. Activiteit(en): het bouwen
van een bouwwerk, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening

Vriezenveenseweg 36 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het plaatsen
van 56 zonnepanelen in een
veldopstelling

Vriezenveenseweg 45 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een zeecontainer

OVERIGE-BEKENDMAKINGEN
APV-ontheffing voor een vergunning vrij
evenement | 
APV-ontheffing voor het houden van een
vergunningsvrij evenement en het
gedeeltelijk afsluiten van de Acacialaan
voor het organiseren van Streetwise op
12 december 2022.

Veltkampsweg 4 in Hoge Hexel |
Kennisgeving Melding mobiel breken

Vriezenveenseweg 57 | 
Evenementenvergunning Valentijncross
op 11 februari 2023

WET GELUIDHINDER

VERORDENINGEN EN BELEIDSREGELS

Hambergerweg 11 in Enter | 
Omgevingsvergunning voor Uitbreiding
woning Hambergerweg 11 Enter.
Activiteit(en): het bouwen van een
bouwwerk

Hespelderweg 1 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het bouwen
van een kapschuur. Activiteit(en): het
bouwen van een bouwwerk

Kartelaarsdijk 3 in Enter | 
Omgevingsvergunning voor het kappen
van 2 bomen en het doortrekken van de
zicht-/geluidswal. Activiteit(en): het
kappen of vellen van houtopstand, het
uitvoeren van een werk of
werkzaamheden

Marjoleinlaan 38 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het bouwen
van een erker. Activiteit(en): het bouwen
van een bouwwerk

Nijverdalsestraat 98 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor het kappen
van een boom. Activiteit(en): het kappen
of vellen van houtopstand

Wittebeltsweg 7 in Wierden | 
Omgevingsvergunning voor Gerritsen -
Mulkes. Activiteit(en): het bouwen van
een bouwwerk

De Bree ong in Enter | 
Omgevingsvergunning voor het bouwen
van een bedrijfspand. Activiteit(en): het
bouwen van een bouwwerk

Verleende vergunningen
Piksenweg 13 in Hoge Hexel | 
Omgevingsvergunning voor het kappen
van een boom. Activiteit(en): het kappen
of vellen van houtopstand

Erve Hofstee 34 in Enter | 
Omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van de woning. Activiteit(en):
het bouwen van een bouwwerk

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

Officiële bekendmakingen

ENERGIELOKET

LOES

 22 november 2022

KORT NIEUWS

VACATURE

Verkeersspreekuur 
woensdag 30 november 18.00 uur
Tijdens het verkeersspreekuur kunt
u over uw vraag of probleem in
verband met verkeer van
gedachten wisselen met
deskundigen van de gemeente,
Veilig Verkeer Nederland en
politie. Aanmelden via de mail
naar bouwenenwonen@wierden.nl
voor 24 november. Beschrijf in
deze mail alvast over welke
situatie u wilt spreken, zodat wij
ons kunnen voorbereiden.

GGD Gezondheidsmonitor
Heeft u een uitnodiging ontvangen
om mee te doen aan de GGD
Gezondheidsmonitor? Invullen kan
nog t/m 28 november via
www.ggdtwente.nl/
gezondheidsmonitor

Projectleider Ruimtelijke
Ontwikkeling
Als projectleider ruimtelijke
ontwikkeling stuur je
uiteenlopende projecten binnen de
gemeente Wierden aan. Denk aan
gebiedsontwikkelingen,
woningbouwprojecten en
bedrijventerreinen. Is dit iets voor
u? Solliciteer dan via:
www.wierden.nl/vacatures

Informatieronde BFMO
dinsdag 22 november 19.30 uur

Voorstellen waarover de raad een besluit neemt in de
gemeenteraadsvergadering
6. Presentatie rekenkamerproject datagedreven
duurzaamheidsbeleid
7. Beleidsplan Voorschoolse Educatie (VE) 2023 en verder
8. Wet voorkeursrecht gemeenten bedrijventerrein Wierden
9. Belastingverordeningen 2023
10. Verzamelvoorstel begrotingswijzingen 2022
11. Vergoeding Bosschade Enterweg-Kippershoekweg /
beantwoorden vraag gemeenteraad over droogteschade
12. Verzoek statutenwijziging Stichting Varietas

Onderwerpen waarover de raad wil spreken, maar waarover
geen besluitvorming plaatsvindt
13. Kwartaalrapportage Q1 2022 en jaarrekening 2021 GR
Soweco
14. Sluiting

Dinsdag 22 november is er om 19.30 uur een gecombineerde
informatieronde Grondgebied en Bestuur, Fincanciën,
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.

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

Burgerzaken vanaf 23 november 17.00
uur tot en met 25 november gesloten!

In de regio Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal worden
op veel plekken bloemenranden aangelegd. Een leuke en
nuttige manier om bij te dragen aan de biodiversiteit en mooi
om te zien! Maar hoe leg je een bloemenrand nu het beste aan
en hoe beheer je een bloemenrand?

Lezing in Wierden
Landschap Overijssel organiseert op maandag 28 november
een lezing met gastspreker van Cruydt-Hoeck in het
gemeentehuis in Wierden. Inloop: 19.30 uur, start: 20.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via info@landschapoverijssel.nl of telefonisch
via 0529 - 40 17 31. 

Uitnodiging: lezing over aanleg en
beheer van bloemenranden

http://www.wierden.nl/toekomstvisie
http://www.wierden.nl/openhuistoekomstvisie

