GEMEENTENIEUWS WIERDEN - dinsdag 23 maart 2020

Verkiezingsuitslag gemeente Wierden
De definitieve verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van de gemeente Wierden is bekend. In onderstaande tabel ziet u het aantal stemmen dat is uitgebracht per
partij. In totaal zijn er 16506 stemmen uitgebracht op een kandidaat en zijn er 16 blanco stemmen geteld. Er 23 stemmen ongeldig verklaard. Op www.wierden.nl/verkiezingen
kunt u de volledige verkiezingsuitslag per stembureau inzien.
Politieke partij
VVD
PVV
CDA
D66
GroenLinks
SP
Partij van de Arbeid
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
50Plus
Staatkundig Gereformeerde Partij
DENK
Forum voor Democratie
BIJ1
JA21
Code Oranje

Totaal aantal geldige stemmen
4058
1508
4038
1298
313
495
497
1289
191
107
641
16
733
15
426
59

Politieke partij
Volt
NIDA
Piratenpartij
LP
JONG
Splinter
BBB
NLBeter
Lijst Henk Krol
OPRECHT
Jezus Leeft
Trots op Nederland
U-Buntu Connected Front
Blanco
Partij van de Eenheid
Wij zijn Nederland

Totaal aantal geldige stemmen
123
1
22
3
14
16
556
6
7
31
9
25
0
9
0
0

Voorlichting verpakkigsafval
Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons die
u gescheiden inlevert, worden gerecycled tot nieuwe
verpakkingen of andere producten. Wanneer er te
veel vervuiling tussen het verpakkingsafval zit, wordt de
volledige partij afgekeurd. De verpakkingen kunnen dan
niet gerecycled worden en moeten worden verbrand.
In plaats van een vergoeding voor de inzameling van
verpakkingen, moet er betaald worden voor de

verwerking van restafval. Dat is zonde en niet duurzaam.
Afval goed scheiden is belangrijk.
Om u daarbij te helpen gaan wij voorlichten. Wij
verwachten dat zo duidelijker wordt voor u wat wel
én niet in welke container mag. Als onderdeel van de
voorlichting ontvangt u deze week een brief van ons. Bij
deze brief treft u een keukenlegger aan met

daarop voorbeelden van verpakkingen die wel en
niet in de verpakkingencontainer mogen. Inwoners die
beschikken over een verpakkingencontainer ontvangen
ook een sticker die in het deksel van de container met
oranje deksel geplakt kan worden. Zo weet u welke
verpakkingen er in de verpakkingencontainer mogen.

Achtergebleven kerststukjes van graven halen voor 28 maart
2021
Om de begraafplaatsen er voor het voorjaar weer
netjes uit te laten zien, vraagt de gemeente om deze
kerststukjes weg te halen voor zondag 28 maart 2021. De
komende tijd voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit
op de begraafplaatsen, zoals schoffelen, maaien, afval
opruimen. Daarnaast vraagt de gemeente ook

om de lege vazen, bloempotten en andere ongebruikt
materiaal bij de grafmonumenten op te ruimen.
Mochten er na 28 maart nog kerststukjes en andere
voorwerpen rond de graven staan, dan gaat de
gemeente er vanuit dat de nabestaanden er geen

belang meer aan hechten en wordt het weggegooid.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het loket Bouwen
en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546 – 580 838, e-mail:
bouwenenwonen@wierden.nl).

Wierden gaat voor duurzaam
Duurzaamheidsroute A35
Kan het traject N35/A35 dienen als
locatie voor opwekking van zonneenergie?
De
gemeente
Wierden
onderzoekt met nog 5 gemeenten
en Rijkswaterstaat of dit mogelijk is.
Omwonenden van en bedrijven aan de
rijksweg kunnen hierover meepraten.
Nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.
nl
en
straks
tijdens
(online)
bijeenkomsten.
Omwonenden
en
bedrijven kunnen op een interactieve
kaart aangeven welke ideeën zij

hebben. Alle input wordt waar mogelijk
meegenomen in de verkenningsfase. We
horen graag jouw idee of suggestie!

Eerst zon op dak, dan op land
We horen en lezen in de reacties op
wierdengaatvoorduurzaam.nl
dat
de
inwoners van onze gemeente de voorkeur
geven aan zon op daken dan zonneparken
op landbouwgrond. Daar zijn we blij mee,
want dat is ook wat wij willen. De gemeente
Wierden hanteert de Zonneladder. Op www.
wierengaatvoorduurzaam.nl/zonneladder
vertellen we hier meer over, maar
kortgezegd betekent dit dat zon op daken
voorrang krijgt. Nu heeft 8% van
de beschikbare grote daken (>300m2)

zonnepanelen, dit kan nog groeien tot
maximaal 30%. Want niet alle daken zijn
qua constructie en stand geschikt. Werk
aan de winkel dus!
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