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RKSV 2 IS
KAMPIOEN!

COLUMN
HENK ROBBEN

Door de 3-0 overwinning van
RKSV 2 op het Almelose DRC’12
kon het feest beginnen!

Elke vrijdag is een column
van B&W Wierden te lezen op
www.dedriehoek.net

» 16

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

KLIK & WIN ACTIE

Win kaarten
voor
Aquaventura

» 15

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Henk Slagers (PPW): méér parkeervakken

Parkeren
Krompatte
Bij de herinrichting van straten moet meer aandacht
komen voor parkeervakken. Dat is de stelling van
raadslid Henk Slagers van Platform Progressief
Wierden.
Door Jenny ter Maat

“Overal in de gemeente
worden straten van nieuwe
riolering voorzien en wordt
de weg opnieuw ingericht.
Na de inrichting zie je vaak
brede stoepen en smalle
straten. Langs deze stoepen
staan rijen auto’s geparkeerd
zodat je op je beurt moet
wachten om er door te kunnen. Een tiental jaar geleden

REKENING HOUDEN
MET PARKEREN BIJ
HERINRICHTEN VAN
STRATEN
stond bij de meeste woningen maximaal één auto. Nu
zijn er gezinnen met meerdere auto’s. Vooral in straten waar mensen geen eigen
oprit of garage hebben staan
aan beide straatkanten auto’s, soms half op de stoep
geparkeerd”, weet Slagers.
“Waarom niet aan één kant

een brede stoep, zoals we
die gewend zijn, en aan de
andere kant een smalle met
parkeerhavens?”
“Een paar voorbeelden waar
het naar mijn idee fout is
gegaan is de Disselsweg bij
het kerkhof. Ook aan de Stationsweg bij Krompatte had
het anders gekund. Aan de
zijde van het sportpark ligt
een smalle groenstrook.
Dit zou een prima plek zijn
voor parkeerplaatsen. Als er
auto’s geparkeerd staan en
je ontmoet een tegenligger,
dan moet je noodgedwongen een gaatje zoeken om te
wachten. Vooral op zaterdag
en zondag lukt dit vaak niet!
De werkzaamheden zijn
nog niet afgerond, wij pleiten ervoor om alsnog hier
parkeerplaatsen aan te leggen”, aldus Slagers.



Complete stelling op: www.
dedriehoek.net

Dag van de Bouw N 350

barbecue.nl

WIERDEN/RIJSSEN - Op zaterdag 1 juni staan de
werkzaamheden aan de
provinciale weg N350 Rijssen-Wierden in de schijnwerpers tijdens de Dag van
de Bouw. Iedereen is van
10.00 tot 16.00 uur welkom
op de bouwplaats. Van
dichtbij is de bouw van het
ecoduct en de tunnel en
materieel te bezichtigen. In
de tunnel kunnen bezoekers kennis maken met de
aannemerscombinatie Aannemingsmaatschappij Van
Gelder B.V. met Hegeman
Beton- en Industriebouw
B.V., onderaannemers, di-

verse organisaties en de
opdrachtgever,
provincie
Overijssel. De tunnel is bereikbaar via de parallelweg.
De parkeerplaatsen worden
met borden aangegeven. De
toegang is gratis.

Het gemeentenieuws
van de gemeente Wierden

CDA: Sober, innovatief: het kan!

Natuurschilder

RIJSSEN - ‘Sober, creatief én

Muziekschool is tijdens de
openingsuren een expositie
van natuurschilderijen en
sculpturen van Jelle van de
Maat te zien. “Vanaf mijn
jeugd heb ik veel tijd in de
natuur doorgebracht. Daar
ontdek ik steeds weer mooie
en uitdagende onderwerpen
voor mijn schilderstukken”,
vertelt hij. De Rijssense Muziekschool is gevestigd aan
de Oosterhofweg 49a.

innovatief: Het kan’. Dat is
de stelling van Dieger ten
Berge, fractieassistent van
het Christen Democratisch
Appèl Rijssen-Holten. “Om
de financiële uitdagingen,
waar de gemeente de komende jaren voor komt te
staan, het hoofd te bieden,
pleit het CDA nu voor sober financieel beleid. En
het CDA gaat verder! Het
beheren en beheersen van
financiën is namelijk niet
voldoende. Voor verbetering van de samenleving
zijn creativiteit en innovatie nodig. Het CDA Rijssen-

Holten is van mening dat
een sober financieel kader
en maatschappelijke creativiteit en innovatie handin-hand kunnen gaan, het
Deltaplan Rijssen-Holten is
hier een voorbeeld van. Dit
plan combineert soberheid,
creativiteit en innovatie. De
innovatie en creativiteit in
het Deltaplan vloeien voort
uit de samenwerking tussen
ondernemers, maatschappelijk middenveld en overheid bij het opstellen van
het plan. Ik hoop dat de gemeente Rijssen-Holten in de
toekomst vaker gebruik gaat
maken van de energie die

borrelt in de samenleving,
zodat plannen die al op de
plank van ambtenaren liggen misschien wel op de
plank blijven liggen. Ik heb
namelijk de voorkeur voor
plannen die ontstaan in het
maatschappelijk middenveld met draagvlak in de
samenleving, zoals REMO
West-Twente”, aldus Ten
Berge. “De fractie van het
CDA stelt sober financieel
beleid centraal en wil ruimte bieden voor creatieve sociaal-maatschappelijke en
economische
innovatie.”
Complete stelling op: www.
dedriehoek.net

RIJSSEN - In de Rijssense

BADKAMER
INSPIRATIE

ZATERDAG 1 JUNI 10 - 16 UUR
ZONDAG 2 JUNI 12 - 16 UUR

van Nicole

 

WWW.LAMMERING.NL

mode & schoenen

Nieuw!!
Pagina 6

€ 11,50

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Zaterdag 1 juni is het weer zover: de vierde editie van de Theo de Rooij Classic staat weer op het programma. Ook dit jaar
is de organisatie er weer in geslaagd attractieve en uitdagende tochten aan te bieden aan individuele ﬁetsers van oud
tot jong, van E-bike tot ATB. Ook dit jaar doen een groot aantal bedrijventeams mee. Opbrengst voor het hospice. Start:
scholengemeenschap Reggesteyn, Cattelaar, Rijssen.

OPEN HUIS

A-Z Barbecue Menu per persoon:
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Op de ﬁets, in het zweet,
voor Hospice De Reggestroom

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

Spray Tanning
Laat u bruin
sprayen!

START
SALE!!!

Diverse kleuren lotions
aangepast op uw huidtype!

25%
KORTING*

Introductieprijs

€ 25.-

(geldig t/m 15 juni normale prijs € 29.95)
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VIP

KOOPAVOND

*artikelen met sticker

Stationsstraat 18 - Wierden

Tel. 0546 702030

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

www.mooiparfumerie.nl

BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

vrijdagavond koopavond

Stationsstraat 5
Wierden
0546 - 571800
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