GEMEENTENIEUWS WIERDEN - dinsdag 17 maart 2020
Beste inwoners van de gemeente Wierden,
We bevinden ons op dit moment in een bijzondere tijd. Het openbare leven is voor een groot deel stil komen te liggen door de maatregelen
die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De scholen zijn gesloten, cafés en restaurants zijn dicht en iedereen
wordt gevraagd om thuis te werken als dat mogelijk is.
Deze maatregelen hebben voor veel mensen grote gevolgen, maar zijn absoluut noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te
vertragen. Ik wil dan ook aan iedereen vragen om aan de oproep gehoor te geven: blijf zoveel mogelijk thuis. Het is belangrijk dat we samen
onze verantwoordelijkheid nemen zodat zorgverleners hun werk kunnen blijven doen.
In het gemeentehuis doen we dat ook. Het gemeentehuis is in ieder geval tot 6 april gesloten. Mocht het echt noodzakelijk zijn om langs
te komen, vragen we u om van te voren even te bellen om te overleggen wat er mogelijk is. De gemeente blijft uiteraard bereikbaar via
telefoon en e-mail. De gemeenteraad vergadert de komende weken niet. Alle geplande bijeenkomsten zijn afgelast. De medewerkers van
de gemeente werken zoveel mogelijk vanuit huis.
Als burgemeester leef ik mee met alle inwoners die op welke wijze dan ook getroffen worden door de gestelde maatregelen. Daarnaast
spreek ik mijn bewondering uit voor iedereen die zich volop inzet om onze samenleving draaiende te houden. Ook de mooie initiatieven
die ontstaan vanuit de samenleving, omarm ik van harte. We weten niet wat ons de komende weken nog staat te wachten, maar laten we
er samen het beste van maken en help elkaar waar het kan! Elkaar bezoeken is lastig, maar denk ook aan andere mogelijkheden om naar
elkaar om te zien. Een belletje naar opa of oma, een boodschap meenemen voor de buurvrouw of op een andere manier iets doen voor
een ander. Zo slaan we ons er samen doorheen.
Doret Tigchelaar,
Burgemeester gemeente Wierden

Dienstverlening gemeente gaat door in aangepaste vorm
Uiteraard heeft dit ook invloed op de manier
waarop wij ons werk doen voor inwoners,
ondernemers en organisaties. Wij volgen
de actuele richtlijnen en maatregelen van
de Rijksoverheid en de adviezen van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). Via www.wierden.nl/corona en de
sociale mediakanalen van de gemeente
houden we u op de hoogte van actuele
ontwikkelingen.
Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak
Het gemeentehuis van Wierden is vanaf

dinsdag 17 maart tot maandag 6 april
gesloten. Medewerkers werken zoveel
mogelijk thuis. De dienstverlening aan
inwoners, ondernemers en organisaties
gaat door in aangepaste vorm. Zaken die
absoluut niet uitgesteld kunnen worden,
worden afgehandeld. Zaken die uitgesteld
kunnen worden, worden later afgehandeld.
Heeft u al een afspraak gemaakt met één
van de loketten, dan wordt u gebeld om in
onderling overleg de afhandeling van die
afspraak te bepalen.
U kunt voorlopig geen digitale afspraken

meer maken. Tot maandag 6 april kunt u
alleen telefonisch een afspraak maken. In
onderling overleg bepalen we dan of die
afspraak noodzakelijk is en wat we voor u
kunnen doen. Om een afspraak te maken,
kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur 's ochtends
bellen met het betreffende loket.
Afvalinzameling
Het afval wordt gewoon opgehaald. Het
afvalbrengpunt blijft geopend zodat u uw
afval weg kunt brengen.

COLOFON
In verband met het coronavirus
is het gemeentehuis van dinsdag 17 maart t/m maandag 6
april 2020 gesloten.
U kunt online of telefonisch
contact met ons opnemen.
Contactgegevens gemeente

Digitaal of telefonisch als het kan
Om sociaal contact zoveel mogelijk te mijden, vragen wij u uw vragen aan de gemeente digitaal of telefonisch te stellen:
• Zorgloket:
0546 580 990
9.00 tot 12.00 uur
zorgloket@wierden.nl
• Loket Burgerzaken:
0546 580 834
9.00 tot 12.00 uur
burgerzaken@wierden.nl
• Loket Bouwen en wonen: 0546 580 838
9.00 tot 12.00 uur
bouwenenwonen@wierden.nl
• Loket Belastingen:
0546 580 826
9.00 tot 12.00 uur
loketbelastingen@wierden.nl
• Receptie:
0546 580 800
08.30 - 12.30 en van
receptie@wierden.nl
13.30 tot 16.30 behalve op vrijdag

Alle bijeenkomsten tot
6 april afgelast

Voorlopig geen energieloket in het
gemeentehuis

In verband met de maatregelen rondom
het coronavirus zijn alle bijeenkomsten
die tot 6 april gepland stonden, afgelast.
Voor sommige bijeenkomsten geldt dat
ze definitief worden afgelast, in andere
gevallen zullen we op zoek gaan naar een
nieuwe datum. Dit hangt af onder andere af
van de duur van de maatregelen die nodig
zijn om verspreiding van het coronavirus te
beperken. Zodra hierover meer bekend is,
zullen we u dat laten weten.

Het energieloket is de komende weken niet
aanwezig in de hal van het gemeentehuis.
Als u bonnetjes voor LED lampen en
dergelijke wilt inleveren dan kan dat zodra
het loket weer open is of aan de Gildenweg 8
a in Wierden in de brievenbus deponeren. U
kunt dit ook digitaal afhandelen. Ga hiervoor
naar
https://duurzaamwierdenenter.nl/
rre/. Voor vragen over energiebesparing,
zonnepanelen en onze acties kunt u mailen
naar duurzaamwierdenenter@gmail.com of
bellen naar 0546 – 72 31 17.

Luisterend oor

Vragen over het coronavirus?

Het Rode Kruis heeft op 16 maart een
hulplijn geopend voor een luisterend
oor voor kwetsbaren en ouderen die
in quarantaine of thuisisolatie zitten
en extra hulp kunnen gebruiken. Het
telefoonnummer is 070-4455888.

Heeft u vragen over het coronavirus? Veel
vragen en antwoorden vindt u op de
website van het RIVM (www.rivm.nl) en op
de website van de GGD (www.ggdtwente.
nl). Staat uw vraag daar niet tussen? Bel
dan het landelijke publieksnummer 08001351. Informatie die specifiek te maken
heeft met de gemeente Wierden, vindt u op
www.wierden.nl/corona.

Noaberschap Wierden Doet
Voor mensen die wat voor een ander
willen betekenen heeft De Welle de
Facebookgroep Coronahulp WierdenDoet!
opgezet. Mensen met een hulpvraag
kunnen hun vraag bij De Welle neer leggen,
via Facebook of telefonisch. Dit kan zijn
voor hulp bij de boodschappen, omdat
men zelf de deur niet meer uit kan of voor
een luisterend oor, hulp met huisdieren
of anders. Bellen kan elke werkdag van
9.00 tot 16.00 uur. De Welle verwijst de
vraag door naar de juiste instantie of
probeert hiervoor een vrijwilliger bereid te
vinden via de Facebookgroep met veel
behulpzame inwoners uit de gemeente
Hellendoorn en Wierden. Uiteraard blijven
de hygiënemaatregelen van het RIVM
altijd het uitgangspunt bij het verlenen van
hulp. Dit betekent dat ze fysiek contact
zoveel mogelijk willen voorkomen.

tel. 0546 580 800
e-mail: gemeente@wierden.nl

Bezoekadres gemeentehuis:
Pouliestraat 3 in Wierden
Postadres: postbus 43
7640 AA Wierden

Bereikbaarheid gemeente
algemeen telefoonnummer
tel. 0546 580 800
Ma t/m vrij: 8.30 – 12.30 uur
Ma t/m do: 13.30 – 16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
van de loketten
Ma t/m vrij 9.00 – 12.00 uur
Zorgloket: tel. 0546 580 990
Burgerzaken: 0546 580 834
Bouwen en wonen: 0546 580 838
Loket Belastingen: tel. 0546 580 826

Bent u genoodzaakt om
langs te komen? Neem dan
van te voren contact op
met het betreffende loket.
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