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Wie wint kaarten concert
Twente Zangers?

PIETS
WEERBERICHT

De Twente Zangers stelt entreekaarten beschikbaar voor
haar kerstconcert op donderdag
20 december. Grijp je kans!
Ga naar www.dedriehoek.net

Het weer van
de komende
week ziet u op onze site!

www.dedriehoek.net

www.deweekkrant.nl

Meer jeugd
in politiek

Het gemeentenieuws
van de gemeente Wierden

Jongeren betrekken bij lokale politiek
Meer jongeren in Rijssen-Holten moeten betrokken worden en raken bij de politiek in
Rijssen-Holten. Dat is de stelling van Niek Otten (25), lid
van de schaduwfractie van de
ChristenUnie in de gemeenteraad van Rijssen-Holten.

u Door Jenny ter Maat
U Rijssen
Otten: “Ongeveer een jaar geleden
ben ik vanuit de plaatselijke fractie ook betrokken geraakt bij een
groep enthousiaste jongeren van
de ChristenUnie in Twente. Samen hebben we Twente Perspectief opgericht om ook in Twente
vanuit de jongeren een christelijk
geluid te laten horen in de politiek.
Deze groep is een mix van diverse
mensen met een eigen plek in de
maatschappij, van projectleider tot
student. Wij ervaren dat het over
het algemeen lastig is om jongeren
te betrekken bij politieke of maatschappelijke kwesties. Vaak is er
wel de bereidheid om incidenteel
een bijdrage te leveren maar een
structurele binding aan een organisatie of groepering wordt heel
vaak afgewezen.”
“Ik vind dat het juist heel erg belangrijk is om als jongere actief te
zijn binnen de politiek. Zodoende
kun je meebeslissen in vraagstukken of problemen die ook jou
aangaan, ook in Rijssen-Holten.
Daarnaast hebben jongeren heel

vaak een frisse kijk op
verschillende zaken in de
samenleving, dit wordt
ook erg gewaardeerd. Door
betrokken te raken bij de politiek kun je op gemeentelijk of
zelfs regionaal niveau je stem
laten horen. Daarnaast leer je
over hoe een gemeentelijke organisatie werkt, verschillende
verbanden te leggen en samenwerking te zoeken met andere
partijen. Hierbij roep ik dus ook
alle jongeren op, kom een keer
kijken en misschien kun je ook
een rol spelen in de plaatselijke
of regionale politiek!”

Gewijzigde
aanlevertijden
Enter, Rijssen, Wierden

In verband met Kerst en
Oud en Nieuw verschijnt
De Driehoek op maandag
24 december en woensdag 2
januari.
Voor De Driehoek van 24
december moet kopij uiterlijk woensdag 19 december
12.00 uur binnen zijn.
En voor De Driehoek van 2
januari 2013 is de uiterlijke
inleverdatum maandag 24
december 9.00 uur.
Kopij kan aangeleverd worden door te mailen naar:
redactiedriehoek@whm.wegener.nl

Verzekeringen
Hypotheken

ovmtwente.nl
Wierden Enter Borne
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Serious Request:
serieuze concentratie

25

%

KORTING

Bij aankoop van
2 make-up produkten
10 t/m 16 december

van Nicole
In actie voor Serieus Request. Dat kan deze tijd op tal van plekken, met vele mogelijkheden.
Bij café Hek in Wierden werd afgelopen weekend een 48-uursactie gevoerd. “Het was ontzettend gaaf”, aldus een nog ietwat hese Inez Hek. “Het bedrag hebben we nog niet precies,
maar we weten al wel dat het meer is dan we verwachtten.”
FOTO: HARRY BROEZE

VVD/GB: Privatiseer sportcomplexen
Wierden

Is privatiseren een optie om bezuinigingen te realiseren? Dat
is de vraag en tevens de stelling van fractievoorzitter Felix
Timmerman namens de fractie
VVD/GB. Timmerman denkt
daarbij aan het privatiseren van
bijvoorbeeld een sportpark en
zwembad. “In Wierden wordt
binnenkort een schaats- en
skeelerbaan geopend. Een
bedrag van 100.000,- wordt
beschikbaar gesteld door de
provincie en een bedrag van
165.000,- wordt geleend van
Stichting Sportbelangen Wierden. Dit laatste bedrag wordt
terugbetaald.”
“De komende jaren moet de
gemeente Wierden ongeveer

3.000.000,- bezuinigen. Het
kan niet anders, dan dat ook de
sport niet aan de bezuinigingen
ontkomt. De vanzelfsprekendheid, dat de gemeente investeert
in sportontwikkeling wordt
steeds moeilijker. De fractie
van VVD/GB wil graag, dat de
sportverengingen en bezitters/
huurders van sportcomplexen
gaan nadenken over de toekomst van hun vereniging om
sportbeoefening ook op termijn
mogelijk te houden. Een optie,
die wat ons betreft zeker bespreekbaar is, is het privatiseren
van complexen of verenigingen.
Voorbeelden: Voetbalvereniging
SVZW heeft al eens aangegeven
haar sportpark zelfstandig te
willen onderhouden. Zwembad

De Kolk wordt behoorlijk gesubsidieerd door de gemeente.
Misschien is er een private
ondernemer, die het zwembad
wel zelfstandig wil exploiteren.
Natuurlijk zal ook de gemeente
kunnen meedenken in de vorm
van een ‘bruidschat’ of verruiming van de regelgeving. Ik
denk aan openingstijden, meerdere mogelijkheden op de complexen als kinder- en naschoolse
opvang. De Wierdense IJsclub
geeft het goede voorbeeld. Zij
betaalt zelf de kosten en doet
geen beroep op gemeenschapsgeld. We zijn benieuwd naar de
reacties”, aldus Timmerman.
Zie: www.dedriehoek.net

Stationsstraat 18 - Wierden

Tel. 0546 702030
www.mooiparfumerie.nl

vrijdagavond koopavond

Bericht
voor onze
adverteerders
I.v.m. Kerst en Oud & Nieuw
hanteren wij gewijzigde
sluittijden en verschijndagen. Kijk voor meer
informatie op
twente.wegenermedia.nl
of neem contact met ons
op via adverteren.twente@
wegenermedia.nl

‘S LANDS MOOISTE

VUURWERK

TEGEN DE SCHERPSTE
PRIJZEN!

Bestel
tel nu online! www
www.in
w.intr
.
atuinvuurwerk.nl

Intratuin Almelo

Schuilenburgsingel 5, do. en vr. koopavond.

Nw. Daarlerveenseweg 13, Vriezenveen. T: 0546-562222

www.knettergoed.nl

