
GemeenteBelangen Twenterand belooft u niets. 
Nooit gedaan ook. Maar we zetten ons wel 100% in om in de komende jaren onder meer het 
volgende in de kernen en voor Twenterand te bereiken:

Volgende week woensdag is het zover: gemeenteraadsverkiezingen. Er zullen acht 

partijen deelnemen. GBT is echter de enige lokale en onafhankelijke politieke partij 

voor de inwoners van alle kernen in de gemeente Twenterand. En omdat we lokaal 

en onafhankelijk zijn kunnen wij ons volledig concentreren op het contact en de 

verbinding met onze eigen inwoners en organisaties. U dus. 

GBT krijgt geen standpunten opgelegd vanuit Brussel, Den Haag of Zwolle. 

Deze verbindingen hebben onze gemeente niets (extra’s) gebracht. Eerder het 

tegendeel, zie bijvoorbeeld de grote tekorten op de zorg en hulp. Als lokale partij 

hebben we aangetoond dat je ook zonder deze verbindingen onderwerpen regionaal 

en landelijk op de agenda kunt krijgen. Zie het tegengaan van varkensfl ats / 

megastallen en de aanpak van de N36. Tien jaar geleden al door GBT op de kaart 

gezet. Gelukkig hebben andere partijen dit ook ingezien. Het is een goede zaak dat 

we nu samen optrekken, maar we zijn er nog lang niet. Echter, de aanhouder wint.

Wapenen tegen krimp
Over een jaar of zeven gaat het aantal inwoners in onze gemeente dalen. En om een leefbare, veilige en fi nancieel 

gezonde gemeente te blijven moeten we op tijd inspelen op deze krimp. Voorop staat dat behoud en verbeteren 

van voorzieningen hierin een belangrijke rol spelen. En voorzieningen is voor inwoners – jong of oud – het 

belangrijkste onderwerp, zo bleek uit de vele gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gevoerd. We hebben 

het dan over winkelaanbod, scholen, wonen, kinderopvang, jongerencentra, ouderenwerk,  sportaccommodaties, 

(muziek)evenementen, etc.  GBT heeft niet overal invloed op, maar u kunt op ons rekenen dat we wel ons uiterste 

best zulen doen. In ons programma is te lezen hoe we dit per doelgroep aanpakken: jeugd en jongeren, 

volwassenen, senioren en ouderen. 

Bezoek daarom onze website www.wijzijngbt.nl of neem, nog beter, contact met mij op: 06 11 13 68 12.

1. Mark Paters  ·····················Vroomshoop

2.  Marcus Elzinga  ··············Geerdijk  

3.  Albert Engels  ··················Westerhaar  

4.  Bart-Jan Harmsen  ········Den Ham  

5.  Rik Pape ·····························Vriezenveen  

6.  Roel Koster ·······················Vriezenveen  

7.  Gerrald Albersen ···········Vriezenveen  

8.  Gerrit Laarman ···············Den Ham  

9.  Dini Beulakker ················Vroomshoop

10.  Frank Stolte ······················Den Ham  

11. Niek Sloot ·························Vriezenveen  

12.  Savannah Makkinga ····Vroomshoop 

13.  Jeannette Jager ··············Westerhaar   

14.  Alex van Veen ·················Geerdijk  

15.  Wilco Dekker ···················Westerhaar  

16.  Mike Wendels ·················Vroomshoop

17.  Margo Koster ··················Vriezenveen

18.  Jacob Niks ·························Westerhaar

19.  Bennie Alferink ··············Vroomshoop

20. Kalinda Drenth ···············Alkmaar

21.  Yarrick Seigers ················Vroomshoop

22.  Alyssa Spijkers ················Vroomshoop

23.  Joop van der Vinne ·······Vroomshoop

24. Frank Kruiskamp ···········Vriezenveen

25. Elbert Schreur ·················Westerhaar

26.  Bonne Niks ·······················Westerhaar

27.  Roger Purperhart ··········Vroomshoop

28.  André Idzinga ·················Dronten

29.  Gerrit Jurjens ··················De Pollen

30.  Christian Kist ···················Vroomshoop

●    afschaff en hondenbelasting én aanpak overlast door 
 hondenpoep  

●    voorkomen (overlast) drugsgebruik en sluiting panden  waar 
drugs wordt gedeald

●    meer activiteiten gericht op ontmoeting en hulp voor 
 ouderen

●    wonen naar behoefte, betaalbaar op passende locaties in de 
kernen voor jong en oud 

●    sport bereikbaar voor iedereen

●    géén megastallen / varkensfl ats, wel mogelijkheden voor 
ontwikkeling lokale familiebedrijven 

●    verbetering verkeersveiligheid N36 en opwaardering naar 
groene A36

●    elektrische treinen op spoorlijn Almelo-Hardenberg

●    géén betaald parkeren in Twenterand 

●    gratis wifi  in openbare ruimten, zoals winkelcentra en 
sportlocaties

●    meewerken aan vast onderkomen voor Voedselbank en 
Manna Fashion

●     laatste rustplaats tegen betaalbaar tarief

●    onderzoek of natuurgebied Engbertsdijksvenen de status 
Nationaal Park kan krijgen

●    minder inhuur bureaus / personeel, want veel duurder

●     huishoudboekje gemeente op orde 

Vriezenveen
●    verkeersveiligheid verbeteren Daarlerveenseweg
●    aanpak leegstand (winkel)panden, waaronder 

 Manitobaplein en Krijgerstraat
●    ondergrondse glascontainers in De Pollen en Bruinehaar

Vroomshoop
●    oplossen parkeerproblemen auto’s bij Oranjeschool 

in de Oranjestraat
●    veiligheid / doorstroom Tonnendijkbrug
●    vermindering drempels Julianastraat

Westerhaar
●    afronding situatie Schuineweg
●    aanpassing parkeermogelijkheden Kervelplein 

(ter hoogte van Jumbo)
●    oplossing leegstand panden aan de Sluiskade 

Den Ham
●     verkeerssituatie bij kruising Harwig verbeteren, 

rotonde kan een oplossing zijn
●    bereikbaarheid en herinrichting van de Brink
●     ondersteunen en stimuleren recreatie en toerisme

Geerdijk
●    (openbaar) Busvervoer in Geerdijk
●    ondergrondse glascontainer

Beste inwoner, 
kiezer van Twenterand,

Op wie kunt u stemmen op 21 maart aanstaande? Hieronder onze kandidatenlijst.

Meer weten? 
www.wijzijngbt.nl 
twitter.com/gbtwenterand  
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand 
instagram.com/gbtwenterand

De stem van onze inwoners
De stem van onze inwoners telt niet alleen eens per vier jaar. Deze willen wij steeds horen en meewegen bij beslissingen. 

Het nieuwe ‘volk regeert’. Ook wel nieuwe democratie genoemd. Dat kan bijvoorbeeld door vaker inwoners te vragen 

over een bepaald onderwerp die hen direct aangaat. Dit kan via burgerpeilingen of een groep inwoners die af en toe bij 

elkaar komt om advies te geven. Dit kan per kern.


