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WAGENMAKERIJ
LANGENHOF

COLUMN
HENK ROBBEN

Plan om de oude werkplaats
van wagenmaker Jan Langenhof te restaureren

De wekelijkse column van
B&W Wierden in deze krant én
op www.dedriehoek.net
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KLIK & WIN ACTIE

Win de nog
te verschijnen
Lewinsky!
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

NEW: ‘Volledig plein, geen half werk’

NEW: Welkom
Middenplein!?
ENTER - ‘Het Middenplein is zeer welkom: maar laten
we een goede beslissing nemen zodat het mooie plein
er ook daadwerkelijk komt.’ Dat is de stelling van Jos
van Maasacker, fractievoorzitter van NEW.
Redactie

“Na jaren van voorbereidingen en discussie lijkt het er
nu op dat het Middenplein
in Enter binnenkort gerealiseerd wordt. Hiermee is
NEW bijzonder ingenomen.
NEW vindt dat het plan voor
het Middenplein er goed uitziet, kan uitgroeien tot een
ware magneet van activiteiten en mensen vanuit Enter

MIDDENPLEIN KAN
UITGROEIEN TOT
WARE MAGNEET VAN
ACTIVITEITEN
met elkaar kan verbinden”,
aldus Van Maasacker.
“Maar NEW is wel kritisch
gestemd. De fractie wil zekerheid op drie punten. Het
bouwvoorstel gaat uit van
twee fasen. De later te realiseren tweede fase is onder
meer afhankelijk van de
komst van een Kulturhus.

We willen nu de garantie
dat het plein ook daadwerkelijk wordt afgebouwd binnen een aantal jaren. NEW
is voor een volledig plein,
geen half werk.”
“De gemeente zorgt voor de
aankleding van het openbare gebied. Ook voor de
parkeerplaatsen. In totaal
voor 2,5 miljoen euro. NEW
ziet dat alle parkeerplaatjes
zijn gebaseerd op onderzoek
van 8-9 jaar geleden. NEW
wil graag dat wordt gewerkt
op basis van de nieuwste inzichten. En in afwachting
van het Middenplein is het
aanpakken van de Dorpsstraat constant uitgesteld.
Wij willen ook deze straat
aanpakken en vooraf weten
wat de totale kosten zullen
zijn en wanneer dit project
in de planning ligt”, aldus
de NEW-voorman.
Complete stelling op www.
dedriehoek.net

Keepersdag bij SVZW
WIERDEN - Jeugdkeepers uit
de regio zijn welkom op de
keepersdag die dinsdag 22
oktober georganiseerd wordt
door SVZW in samenwerking met Keeperscollectief
Twente. Via diverse oefenen spelvormen wordt aandacht besteed aan de basis-

technieken van het keepen.
De dag bestaat uit een ochtend- en middagprogramma
en tussendoor wordt er voor
een lunch gezorgd. Deelname kost 19,50 euro. Voor
nadere informatie of opgave: mailen naar jhdevoer@
home.nl. Vol is vol.

Opening Kadowinkel
Vrijdag 18 oktober om 10.00 uur

Feest bij KNUS!!

Schreeuw van geluk...
Winst Rivo in eredivisie
Na vele weken trainen, bikkelen, shirtjes vol zweten, oefenpotjes spelen was het eindelijk zo ver: de entree in de Eredivisie van
Rivo Rijssen Heren 1. Tegen de eerste tegenstander, SSS te Barneveld. En als de eerste indruk de beste is, belooft dat wat voor
dit seizoen. Fantastich spel met prachtige combinaties, in een vlot tempo.
En Rivo won! Zie het complete verslag op www.dedriehoek.net

GB: Eén wethouder minder!
RIJSSEN - De gemeente Rijs-

sen-Holten kan met drie
wethouders toe in plaats
van vier. Dat is de stelling
van Wim Muller, schaduwfractie- en commissielid
van Gemeentebelang Rijssen-Holten.
“Wethouders;
mag
het
ééntje minder zijn? Een
kostenbesparing van circa
100.000 euro elk jaar is mogelijk. Één wethouder minder levert geld op voor onder andere ouderenwelzijn
en kunstgras-sportvelden.
Het voorstel van Gemeentebelang kreeg geen draagvlak. Waarom die angst voor
één wethouder minder? Het
wettelijk maximum voor
Rijssen-Holten is vijf. Het
gemiddelde bij deze categorie gemeenten is 3,5. Veel
gemeenten van vergelijkbare grootte werken met drie
wethouders zoals Raalte,
Nijkerk, Coevorden, Berkel-

land, Hardenberg”, aldus
Muller.
“De praktijk wordt bepaald
door werkbelasting, politieke verhoudingen en (heimelijke) ambities van raadsleden. In het verleden heeft
GB succesvol deelgenomen
aan het college van B&W.
Inzet van vier wethouders
was toen nuttig vanwege de
bestuurlijke integratie na
de verplichte fusie tussen
tegengestelde gemeenschappen en het was de tijd van
groeien, nu is het snoeien.”
Muller: “De politieke gevoeligheden vereisen geen
vierde wethouder meer. De
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Excelsior’31Heracles
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in de derde ronde van de
KNVB beker in actie tegen
BVO Heracles Almelo, op
woensdag 30 oktober op
sportpark De Koerbelt en begint om 20.00 uur. Kaarten
verkrijgbaar onder andere
op 17, 24 en 29 oktober van
19.00 tot 21.00 uur, 18 oktober van 18.30 tot 20.00 uur.

Het gemeentenieuws
van de gemeente Wierden

6 dagen lang
de beste acties
Kijk snel verder >>>

SVVN-SVZW
WIERDEN - De bekerwedstrijd tegen SVZW staat
voor zaterdag 19 oktober
op het programma op het
Sportpark Groot Lochter. De
aanvang van deze wedstrijd
is 14:30. Zet deze datum dus
alvast in uw agenda. In tegenstelling tot wat andere
media schijven wordt deze
wedstrijd gewoon op zaterdag 19 oktober gespeeld. De
wedstrijd staat onder leiding van de heer Pieter van
der Pol uit Zwolle.

RIJSSEN - Excelsior’31 komt

van 15-17 uur

www.schoen6daagse.nl

gemeente heeft een deskundige ambtelijke organisatie
en bij complexe thema’s worden externe adviseurs ingeschakeld. En als een vierde
kandidaat echt noodzakelijk
is voor een stabiel college,
dan kunnen deeltijdvarianten ingezet worden zoals bij
veel gemeenten. Gemeentebelang Rijssen-Holten van
mening dat drie wethouders
de klus kunnen klaren. Het
uitspreken van die ambitie
hoeft niet te wachten tot
na de verkiezingen en het
achterkamertjes overleg!”
Complete stelling op: www.
dedriehoek.net

Om de beker

Nieuwstad 8-12 Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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