
Wensen van ouderen in de Gemeente Wierden 

SGW (Senioren Gemeente Wierden) hebben een middag 

georganiseerd om MET onze 65 plussers in de Gemeente Wierden 

te spreken over 3 thema,s: 

Maatschappelijk/sociaal 

Wonen  

Verkeer door de bril van ouderen 

 

De gesprekken hebben plaatsgevonden aan 10 tafels, onder 

leiding van gespreksleiders 

 

Thema: wonen en leven in de Gemeente Wierden van de wieg tot 

het graf en wat is daar voor nodig? 

 

Maatschappelijk/sociaal 

Algemene opmerking: zodra je nazorg moet vanuit het ziekenhuis 

kan je niet in de Gemeente Wierden terecht! 

 

Aan alle 10 tafels kwam naar voren dat er een verzorgingshuis 

voor somatische ouderen ontbreekt  in de Gemeente Wierden 

eventueel incl. hospice 

 

Terugkeer verzorgingshuis/bejaardenhuis? Met de volgende 

variaties, eenzaamheid, gezelschapsruimte, echtparen moeten bij 

elkaar kunnen blijven wonen, menswaardig en betaalbaar. 

 

Evt. tussenvorm verpleeghuis? Verzorgingshuis? 

 

Maak een verzorgingshuis/huis naar behoefte ouderen op het 

oude industrieterrein 

 

Waar moet je naar toe als je niet meer thuis kunt wonen? 

 

Je hebt geen mantelzorg als je kinderen ver weg wonen 

 



Ontmoetingsruimtes worden wegbezuinigd, terwijl ontmoeting voor 

eenzaamheid erg belangrijk is, ontmoetingsruimtes inpandig in 

nieuw te bouwen appartementen zijn belangrijk! 10 keer 

aangegeven dat er ontmoetingsruimtes (terug) moeten komen! 

Inpandige ontmoetingsruimtes zijn uitnodigend! Ouderen zullen 

eerder verhuizen om eenzaamheid te voorkomen als er 

ontmoetingsruimtes zijn in een appartement/gebouw 

 

Eenzaamheid is een veel gehoorde opmerking, zowel in dorpen als 

in de buurtschappen,oplossing: bouw een kulturhus in Enter en 1 

in Wierden dan kun je activiteiten organiseren. De bestaande 

kulturhusen kun je uitbreiden door ontmoeting/zorg en welzijn te 

organiseren 

 

Bejaardenhuis, bejaarden hof realiseren, samenbrengen met 

dezelfde thuiszorg enz 

 

Woningen, appartementen dichtbij voorzieningen op loopafstand, 

er moeten ook voorzieningen in het buitengebied komen 

 

Kan er tussenzorg geregeld worden? 

 

Gecoördineerde zorg mogelijk? 

 

Faciliteiten om te blijven wonen in je eigen huis met een 

ontmoetingsplek in de buurt (als voorbeeld het wedervoort) 

 

Er zijn geen voorzieningen voor mensen met psychische problemen 

in de Gemeente Wierden 

 

Er zijn geen logeerhuizen voor inwoners van de Gemeente Wierden 

met verstandelijke beperkingen 

 

Wonen: 

Er is behoefte aan levensloopbestendige woningen 



Grondgebonden seniorenwoningen 

Woningen dichtbij voorzieningen (op loopafstand) voor ouderen 

Kangeroewoningen 

Wierden Noord, meer mengvormen woningen, meer onder de 

aandacht, nieuwe initiatieven initiëren 

Er is behoefte aan mantelzorgwoningen (buitengebied) 

Er is behoefte aan mantelzorgwoningen mogelijk maken in de 

tuinen (dorpen Wierden en Enter en kern Hoge Hexel) 

Woonvormen bijvoorbeeld 4 woningen bij elkaar 

Kleinschalige bouw incl.ontmoetingsruimte’ 

Nieuwe appartementen incl. ontmoetingsruimte 

Nieuwe appartementen grote balkons en tuin rondom appartement 

(meer in het groen) incl. ontmoetingsruimte, lift 

Bij nieuwbouw rekening houden met ruimte voor scootmobiels en 

rollators incl. laadpalen 

Hofjes bouwen: aantrekkelijk, samen jong en oud, maar verschil in 

prijs 

Aanloop voor je een hofje maakt, maak een coöperatie, 

gezamenlijke opzet, ANBI stichting 

Kerngedachte achter hofje is goed, noabersschap, samen geluk, 

samen (groente) tuin, gezamenlijk vervoer naar bezoek 

artsen/ziekenhuis 

 

Wonen in het centrum van Wierden: teveel hoogbouw 

 

Wonen in Enter voor senioren: te weinig aanbod/te weinig 

appartementen, te weinig levensloopbestendige woningen 

 

3 personen hebben een eigen initiatief genomen tov 

levensloopbestendig wonen, laat de Gemeente Wierden dit 

oppakken en meer van dat soort initiatieven ontwikkelen 

 

In Enter, lege schoolgebouwen bestemmen voor wonen voor 

ouderen, evt. gemengd en scholen in nieuwbouwwijken bouwen 

 



Multifunctioneel wonen, zorg, recreatie en boeren 

 

Multifunctioneel wonen, binnen dorpen en buitengebied 

 

Betaalbaar bouwen 

 

Gemeente Wierden kan beter zelf grond verwerven, er is nu teveel 

negatieve invloed van projectontwikkelaars 

 

 

Verkeer door de bril van ouderen: 

De volgende punten zijn aan meerdere tafels genoemd: 

Centrum van Wierden, te smal, stoepranden te hoog, probleem 

geparkeerde auto,s, obstakels op de stoep door horeca en 

reclameborden winkels, fietser heel kwetsbaar door 

éénrichtingverkeer auto,s en tweerichtingsverkeer fietsers 

Oplossing: 30 kilometer instellen en handhaven (BOA) en centrum 

(deels) autovrij maken 

Schuine trottoirs gevaarlijk voor scootmobielers 

 

In Enter: willen ze graag veilige doorgang voor wandelaars, fietsers, 

mensen met rollators, rolstoelen enz. door geen reclameborden en 

horeca op stoepen 

 

Wens in de hele gemeente: veilig door drukke gebieden, hoe 

kunnen we dat samen organiseren? 

 

Kruispunt bij de oude Begraafplaats Appelhof onoverzichtelijk 

 

Er moeten fietspaden komen : Ypeloweg, Enterweg en Goorseweg 

 

Voorrangsregels consequent hanteren als voorbeeld 

Rijssensestraat in Enter en Almelosestraat in Wierden 

 



Zebrapad bij Reggedal 30 km per uur, moet vaker gehandhaafd 

worden (BOA) 

 

BOA handhaving wat er op trottoirs in de dorpen staat 

 

Teveel fietsers zijn bezig met hun telefoon (BOA handhaving) 

 

Teveel handhavingstaken voor één BOA! 

 

Rotonde bij zwembad/van Buuren gevaarlijk voor fietsers 

Rotonde Rijssensestraat/Wierden/Oost-verhoging is nog niets 

fietspaden levensgevaarlijk 

 

Hoge drempel dr. G.H.Beensweg/Rijssensestraat te hoog 

 

Gevaarlijke rotonde,s, levensgevaarlijk, voorstel co-creëren met 

inwoners om oplossingen aan te reiken 

 

Violenhoeksweg moet éénrichtingsverkeer worden, er rijden veel 

mensen vanaf het spoor de violenhoeksweg op, als spoorbomen 

dichtgaan ontstaan er gevaarlijke situaties 

 

Gras/betonklinkers langs wegen in het buitengebied/slechte 

bermafscheiding 

 

Snelheid Piksenweg , er wordt veel te hard gereden, handhaven! 

 

Veel obstakels en losse stenen/tegels zijn ergernis voor 

rolstoelers/scootmobielers 

 

Kruispunt: Vriezenveenseweg vanaf kerkje/Industrieweg geen 

uitzicht, levensgevaarlijk, spiegel plaatsen 

 

Doorgaand verkeer vaak te groot voor kleine straten 

 



Sluipverkeer door de buitengebieden, mensen zoeken altijd de 

snellere weg, oplossing: goed gedrag belonen, slecht gedrag 

bestraffen, laat schoolkinderen in gesprek gaan met de 

overtreders 

 

Oversteken zebrapad: aan vernieuwing toe? Laat inwoners mee 

denken 

 

Parkeren: 

Ingang Stamansstraat: staan geparkeerde auto,s in de weg 

 

Parkeerplaatsen P en R worden veel gebruikt door Almeloërs , die 

hier gratis kunnen parkeren. 

 

Parkeeroverlast van ouders die kinderen naar school brengen, 

weinig ruimte voor fietsers 

 

Voldoende parkeerplaatsen bij woningen, zodat ouderen niet zover 

hoeven te lopen 

 

Te weinig parkeerplaatsen bij van Buuren/ de Kolk etc 

 

Te weinig parkeerplaatsen in Enter langs de dorpsstraat 

 

Wat verder ter tafel kwam: 

Proffesionele zorg harstikke goed’ 

Bewegen kun je door je op te geven bij de Welle 

Je moet de weg weten waar je terecht kunt als oudere 

Communicatie, wat mag wel, wat mag niet 

Meedenken /helderheid wat kan 

Sommigen vinden dat noabersschap vanzelfsprekend is , anderen 

niet, maar wel belangrijk om gezond ouder te worden, 

noabersschop van vroeger mag terug 

Thuiszorg nu nog oke, maar wordt spannend 



Noabersschop/verzorging door eigen doelgroep? Ligt aan plek van 

woningen zoals het centrum 

Vervoer kan via automaatje van de Welle-plaatselijk en dichtbij 

Graag meer bankjes plaatsen in de dorpen als je naar de 

voorzieningen loopt als oudere kun je even uitrusten 

Ook graag voorzieningen in het buitengebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


