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GemeenteBelangen Twenterand is de lokale partij van en voor de inwoners in álle kernen van de 
gemeente Twenterand. Ons motto voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna is niet 
voor niets: Elke kern telt!

Wij zijn een onafhankelijke partij en krijgen daarom geen standpunten van boven opgelegd, niet uit 
Brussel, niet uit Den Haag en niet uit Zwolle! Daarom kunnen we steeds doen wat het beste is voor u 
als inwoner van Twenterand!

We luisteren naar onze inwoners en dit komt ook tot uitdrukking in het speerpuntenprogramma van 
GemeenteBelangen Twenterand. Simpele taal, rechttoe rechtaan, want iedereen moet weten waar 
we voor staan en wat we willen! Leefbaarheid in alle kernen van Twenterand en het behoud van 
 voorzieningen staat daarbij voorop!

Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan over onze speerpunten en u te vertellen waar wij 
naartoe willen met Twenterand. Daarbij geldt: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 

U kunt op ons blijven rekenen want: Elke kern telt!

Mark Paters
Lijsttrekker GemeenteBelangen Twenterand [GBT]

Elke kern telt! Onze speerpunten
1. Wonen, werken en bedrijvigheid

Een goede gezondheid, het hebben van een baan en 
een prettige woonsituatie zijn belangrijke factoren 
voor het welzijn van onze inwoners. Voorzieningen 
spelen daarbij een grote rol. >> pag. 4

2. Veiligheid en leefbaarheid 

Wie beter dan de buurtbewoners zelf weten wat er in 
hun buurt/wijk speelt? GBT wil dat er beter en meer 
geluisterd wordt naar onze inwoners en hen meer 
betrekken bij het creëren van meer veiligheid en 
leefbaarheid in de wijken/kernen. >> pag. 5

3. Zorg en welzijn 

Daar waar zorg nodig is, moet de mens centraal staan: 
bij zorg gaat het om de kwaliteit! GBT wil graag dat 
iedereen mee kan doen. Wij willen graag dat iedereen 
zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. >> pag. 6 

4. Sociale samenleving 

GBT heeft bewezen ruimhartig te zijn voor inwoners 
die het moeilijk hebben en zich (even) niet zelfstandig 
meer redden. Dat kinderen opgroeien in  armoede 
accepteren wij niet. De schulden problematiek moet bij 
de wortel worden aangepakt. >> pag. 7

5. Verenigingen en vrijwilligers 

De kracht die er in verenigingen en vrijwilligers schuilt 
moet optimaal benut worden o.a. door middel van 
maatschappelijke stages. We moeten het gebruik van 
gebouwen en accommodaties bevorderen. >> pag. 8

6. Jeugd en jongeren 

We zetten in op het behouden van onze jongeren 
door te zorgen voor betaalbare huisvesting maar ook 
door onze jeugd vroeg, vanaf de basisschool, op een 
eff ectieve manier te wijzen op de gevaren van 
drugs- en alcoholmisbruik. >> pag. 9

7. Milieu en klimaat

Met beschikbare (milieu)ruimte moeten wij zorg vuldig 
omgaan in het belang van de gezondheid van onze 
inwoners. In de kernen willen wij de aan trekkelijke 
groene ruimten behouden. >> pag. 9

8. Sport 

Wij vinden sportbeoefening heel belangrijk en willen 
daarom ook zorgen voor goede accommodaties voor 
de sportverenigingen. Iedereen moet kunnen sporten. 
We willen alles in het werk stellen om het 
 schoolzwemmen weer een plaats te geven. >> pag. 10

9. Cultuur & culturele activiteiten

Cultuur en cultuurhistorie vormen belangrijke pijlers 
in het ontwikkelen van een eigen identiteit (eigenheid) 
en het creëren van verbondenheid met de eigen 
(leef)omgeving. De aanwezigheid van cultuur draagt 
bij aan de economische aantrekkingskracht van de 
diverse kernen in Twenterand. >> pag. 10

10. Verkeer

Kinderen moeten veilig bij hun (sport)vereniging en 
school kunnen komen. Belangrijk is om te focussen 
op plekken waar de meeste ongelukken gebeuren 
(Black spots). >> pag. 12

11. Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de lokale en 
regionale economie en zorgt ook binnen onze ge-
meente voor veel werkgelegenheid. 
Onze gemeente ligt op een belangrijk knooppunt, biedt 
veel toeristische producten en biedt rust en ruimte. 
Maak werk van recreatie en toerisme! >> pag. 13

12. Regelgeving en communicatie 

Zonder regels kunnen we niet, maar we hebben wel 
invloed op hoe we er mee omgaan. Meer dan nu moet 
er geluisterd worden naar wat er leeft in de kernen en 
moet er meegedacht worden: niet vertellen wat niet 
kan maar meedenken hoe het wel kan! >> pag. 15

13. Financiën

Wij vinden dat het dekken van tekorten om de 
begroting sluitend te krijgen structureel moet 
plaatsvinden (minimaal 4 jaar). De maatregelen die 
daarvoor getroff en worden moet een gemeente 
helder communiceren. >> pag. 15

Onze speerpunten
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■   In Twenterand geen betaald parkeren. 

■   Uitgangspunt is dat wij de gemeentelijke 
lasten niet meer laten stijgen dan infl atie.

■  Voldoende en betaalbare (€ 100.000 tot 
€ 150.000) koop- en huurwoningen voor  starters 
en jongeren.

■   Inspelen op veranderingen binnen de 
 detailhandel (bijvoorbeeld de opmars online 
 verkoop via internet) en zoeken naar mogelijk-
heden en invulling vrijgekomen ruimte.

■  Verkeer ondergeschikt aan wonen in 
 woonwijken. 

■  Geen verdere versnippering bedrijven terreinen, 
ontwikkelen lange termijn visie  bedrijven- en 
industrieterreinen.

■  Aantrekkelijke vestigingsgemeente voor bedrijven. 

■  Direct benaderen bedrijven om zich te  vestigen. 

■  Twenterandse bedrijven blijven uitnodigen om 
off ertes uit te brengen (voortzetting huidig 
aanbestedingsbeleid).

■   Geen detailhandel op industrieterreinen. 

■  Inventarisatie behoeften bedrijfsleven. 

■   Behoud en verbetering winkelcentrum 
 Linderfl ier Vroomshoop.

■  Periodiek (koopstromen)onderzoek onder 
winkelend publiek om de detailhandel 
te  stimuleren en winkelvoorzieningen te 
 verbeteren.

■   In stand houden bedrijven-contactdagen voor de 
industrie, dienstverlening en MKB/  detailhandel. 
Dit ter bevordering van een goed ondernemers-
klimaat en werkgelegenheid.

■   (Tijdelijk) Hergebruik leegstaande gebouwen als 
opstart voor startende ondernemers.

■   Basisonderwijs in de kernen behouden. 

■   Huidig voorzieningenniveau zoveel mogelijk in 
stand houden en waar mogelijk verbeteren/
uitbreiden.

■  Verbetering bereikbaarheid van winkelcentra 
Vriezenveen en Den Ham. 

■  Overheid ondersteunend! Bewoners bepalen 
samen met de professionals welke problemen in 
de buurt met prioriteit moeten worden opge-
pakt. Bewoners bepalen daarbij zelf waaraan 
bijvoorbeeld de politie en de gemeente een deel 
van hun uren moeten besteden. 

■  Veiligheid stimuleren door mee te gaan met de 
tijd. Buurtbeheer 2.0 (social media en overlast/
klachten digitaal kunnen melden).

■  In de wijk is de burger meester.

■  Behoud politiebureau Twenterand, centraal 
 gelegen in de gemeente (Vroomshoop).

■   Bewoners actief betrekken bij de veiligheids-
aanpak in hun buurt waardoor uren van 
 professionals eff ectiever kunnen worden. 
 ingezet. 

■  Veiligheid is een samenwerking van bewoners, 
professionals, ondernemers en andere 
 instellingen in de buurt. Lokale verankering! 

1. Wonen, werken en bedrijvigheid
Een goede gezondheid, het hebben van een baan en een prettige woonsituatie zijn 

belangrijke factoren voor het welzijn van onze inwoners. Elke inwoner wil zelf in 

zijn of haar levensbehoefte kunnen voorzien, zonder afhankelijk te willen zijn van 

anderen. Voorzieningen spelen daarbij een grote rol.

2. Veiligheid en leefbaarheid 
Wie beter dan de buurtbewoners zelf weten wat er in hun buurt/wijk speelt? 

Daarom ligt er voor hen een belangrijke rol wanneer het gaat om veiligheid. GBT wil 

dat er beter en meer geluisterd wordt naar onze inwoners en hen meer betrekken 

bij het creëren van meer veiligheid en leefbaarheid in de wijken/kernen. 

De gemeente dient hiertoe activerende maatregelen te nemen en initiatieven 

vanuit de wijken/kernen te faciliteren. Daar waar de invloedssfeer van burgers 

onvoldoende is, dient de gemeente de regie over te nemen. Het is van belang dat de 

gemeente Twenterand haar inwoners actief gaat betrekken bij de veiligheidsaanpak. 

De Klaampe 

Westerhaar-Vriezenveensewijk

1. Wonen, werken en bedrijvigheid 2. Veiligheid en leefbaarheid 
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■   Zorg en welzijn dicht bij de mensen.

■   Zorgvrager is regiehouder en één coördinator 
per gezin.

■   Eigen regie en privacy van mensen staan voorop.

■   Geen bureaucratie: alle handelingen ten  dienste 
van de mens en de zorgverlening.

■  Zorgverlener is een gescreende professional 
(voorkom malafi de bureautjes). 

■   Plicht voor netwerkplan bij elke aanvraag.

■   Professional alleen indien hulp in eigen kring 
niet toereikend is.

■  Zorg en welzijn meer samenwerken 
 (dagbesteding bij welzijnsorganisatie samen 
organiseren met zorgprofessional).

■  Blijvend aanbod van gezins- en opvoed-
ondersteuning via Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) en website Loes Twenterand.

■  De vergrijzing verzilveren.

■  Functie WMO-raad versterken.

■ Instellen Lokaal platform/werkgroepzorg.

■  Meldpunt voor zorgvragers (jeugd en ouders), 
zij zijn immers ervaringsdeskundigen.

■  Maak gebruik van braakliggende (landbouw)
percelen om als moestuin te dienen voor minima 
of de voedselbank.

■  Bestrijden armoede, met bijzondere aandacht 
voor kinderen.

■   Ter vermindering van de schuldenproblematiek 
moet deze in samenhang worden aangepakt.

■  Afspraken maken met bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties over werkplekken voor 
WSW-ers (sociale werkvoorziening).

■  Bieden van een laatste rustplaats voor een 
betaalbaar tarief.

■   Inwoners bij zorgvragen zo goed mogelijk 
informeren en indien nodig zo dichtbij mogelijk 
begeleiden. De zorginformatiepunten in elke 
kern in stand houden.

3. Zorg en welzijn 
Daar waar zorg nodig is, moet de mens centraal staan: bij zorg gaat het om de 

kwaliteit! De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt ook wel de 

‘meedoen-wet’ genoemd. Er wordt dus van iedereen verwacht dat hij/zij een 

steentje bijdraagt aan de zorg. 

GBT wil graag dat iedereen mee kan doen. Wij willen graag dat iedereen zolang 

mogelijk thuis kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor 

eenvoudige en begrijpelijke informatie over voorzieningen, hulp en begeleiding 

wanneer het met informele hulp niet meer lukt.

Door de verandering van de AWBZ, waarbij de gemeente verantwoordelijk 

wordt voor langdurige en complexe zorg, moet het geld dat daardoor vanuit het 

rijk naar de gemeente komt, volledig beschikbaar zijn voor de zorg. 

4.  Sociale samenleving 
    (een steuntje in de rug)

GBT heeft bewezen ruimhartig te zijn voor inwoners die het moeilijk hebben en 

zich (even) niet zelfstandig meer redden. Voor hen blijven we ruimhartig. Dat 

kinderen opgroeien in armoede accepteren wij niet. 

De schuldenproblematiek moet bij de wortel worden aangepakt om zo het aantal 

schuldhulpvragen te verminderen. 
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4.  Sociale samenleving 
    (een steuntje in de rug)
Sociale samenleving 
    (een steuntje in de rug)
Sociale samenleving 

3. Zorg en welzijn 

Vliegerfestiijn

Westerhaar-Vriezeveensewijk

Dorpshuis

Bruinehaar
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5. Verenigingen en vrijwilligers 
Verenigingen zijn voor ons erg belangrijk net zoals de vrijwilligers die deze 

verenigingen draaiende houden. Daarom moet juist de kracht die er in deze 

verenigingen en vrijwilligers schuilt optimaal benut worden door voortzetting van 

maatschappelijke stages, maar ook het gebruik van gebouwen en accommodaties 

bevorderen.

■  Bevorderen multifunctioneel gebruik scholen, 
schoolpleinen, sportaccommodaties en gemeen-
telijke gebouwen.

■  Instellen onafhankelijke seniorenraad als bron 
van kennis en ervaring.

■  Voortzetting van maatschappelijke stages om 
vrijwilligerswerk door jongeren te stimuleren. 

■  Behoud van het Informatiepunt Vrijwilligerswerk 
Twenterand en uitbreiding van het takenpakket.

6. Jeugd en jongeren 
Onze jeugd is heel belangrijk voor de toekomst van Twenterand. Daarom zetten 

we in op het behouden van onze jeugd en jongeren door te zorgen voor betaalbare 

huisvesting maar ook door onze jeugd vroeg, vanaf de basisschool, op een eff ectieve 

manier te wijzen op de gevaren van drugs- en alcoholmisbruik. Onze jeugd en 

jongeren moeten centraal staan!

■  Aansluiten bij vragen, behoeften en beleving van 
onze jongeren.

■  Behoud van onze jongeren in Twenterand.

■  Hergebruik leegstaande gebouwen voor 
 betaalbare jongerenhuisvesting  
(soort studentenwoning).

■  Voorlichting in scholen, jongerencentra en bij 
sportverenigingen om alcohol- en drugsmisbruik 
te voorkomen. Ouders moeten hierbij worden 
betrokken.

■  Activiteiten voor en met onze jongeren 
 ontwikkelen.

■  Blijvend aanbod van (anonieme) ondersteuning 
via de digitale Jongerencoach. 

■  Lokaal programma om overgewicht te 
verminderen en te voorkomen.

■    Jongeren actief informeren door gebruik te 
maken van de Jongerenraad, website Jong 
Twenterand en social media zoals Twitter en 
Facebook.

■   Geen nieuwvestiging van megastallen/varkens-
fl ats, wel ontwikkelruimte voor onze lokale 
(gezins/familie) boerenbedrijven behouden.

■  De omgeving versterken door aantrekkelijke 
groene ruimten te behouden of te maken, een 
mooi landschap waar bedrijvigheid zichtbaar is.

■  Zuinig omspringen met de beschikbare vrije 
ruimte, maar ook met de milieuruimte.

■  Twenterand schaliegasvrij! Proefboringen naar 
en winning van schaliegas voorkomen. Geen 
windmolenpark(en) en strontvergisting in onze 
gemeente.

■  Stimulering gebruik duurzame energie 
(b.v. zonnepanelen en aardwarmte), tenzij dit 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 

■   Gemeente geeft goede voorbeeld ten aanzien 
van gebruik duurzame energie.

■   In stand houden inzameling oud papier door 
verenigingen en scholen.

7.Milieu en klimaat
Met beschikbare (milieu)ruimte moeten wij zorgvuldig omgaan in het belang 

van de gezondheid van onze inwoners. Megastallen, een windmolenpark, 

schaliegasboringen en strontvergistingsinstallaties passen hierin niet. In de kernen 

willen wij de aantrekkelijke groene ruimten behouden.

6. Jeugd en jongeren 

7.Milieu en klimaat

5. Verenigingen en vrijwilligers 

Middendorpshuis

Den Ham
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8. Sport 
Wij vinden sportbeoefening heel belangrijk en willen daarom ook zorgen voor goede 

accommodaties voor de sportverenigingen. Meer dan in het verleden moet het 

sportplatform de antenne zijn voor wat er leeft in sportend Twenterand. Iedereen 

moet kunnen sporten, ongeacht leeftijd of gezondheid. De komende periode willen 

we alles in het werk stellen om het schoolzwemmen weer een plaats te geven 

binnen onze gemeente.

■   (Deels) Privatiseren van het nieuw te bouwen 
binnenzwembad en gebruik maken van 
s timuleringsmaatregelen (bv. Combinatie-
functionarissen) met als doel jaarlasten verder 
naar beneden te brengen.

■   Stimuleren schoolzwemmen.

■   Gezamenlijke (gemeente-sportclub) realisatie 
van vijfde speelveld V.V. Den Ham, sportpark 
de Rohorst. 

■   Gezamenlijke (gemeente-sportclubs) realisatie 
vijfde speelveld Vroomshoopse Boys/Sportlust 
Vroomshoop, sportpark de Bosrand.

■   Sportplatform (eindelijk) zien als serieuze 
 gesprekspartner. 

■  Gemeente ondersteunt mogelijkheden voor 
ouderen en mensen met een beperking.

9. Cultuur & culturele activiteiten
Cultuur krijgt steeds meer een economische waarde en is belangrijk voor de 

sociale samenhang in Twenterand. Cultuur en cultuurhistorie vormen belangrijke 

pijlers in het ontwikkelen van een eigen identiteit (eigenheid) en het creëren van 

verbondenheid met de eigen (leef)omgeving. De aanwezigheid van cultuur draagt 

bij aan de economische aantrekkingskracht van de diverse kernen in Twenterand. 

Maak cultuur bereikbaar voor jong en oud. Investeren in cultuur biedt kansen en zal 

zorgen voor het waarderen van onze historie. 

■  Benoemen, behouden en herstellen van 
 historische dorpskenmerken.

■   Behoud plattelandskarakter gemeente.

■   Behoud cultuurmakelaar.

■  Actief ondersteunen culturele activiteiten.

■  Bevorderen cultureel bewustzijn bij de jeugd via 
onderwijs.

■   Gemeentelijke musea gratis toegankelijk maken 
voor jeugd tot 18 jaar.

Leemansmolen 
Vriezenveen

8. Sport 

9. Cultuur & culturele activiteiten
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10. Verkeer
Nederland is één van de verkeersveiligste landen van Europa. Ook in Twenterand 

kunnen wij spreken van een verkeersveilige gemeente, maar toch zien wij nog 

verbeterpunten en is er qua toegankelijkheid/verkeersregulatie nog winst te 

behalen. Onze aandacht gaat vooral uit naar onze kinderen waarvan wij vinden dat 

zij veilig bij hun (sport)vereniging en school moeten kunnen komen. Belangrijk is 

om te focussen op plekken waar de meeste ongelukken gebeuren (Black spots) en 

op de omgeving van scholen en (sport)verenigingen. 

■ Verbeteren verkeerscirculatie dorpen.

■  Aanpassing Schuineweg in Westerhaar om 
verkeersveiligheid in centrum te verbeteren.

■  Realiseren brenghavens bij scholen (kiss & ride 
volgens concept Smithoek Den Ham).

■  Verbeteren en creëren van veilige routes naar 
sportaccommodaties, met name fi etsers en 
voetgangers.

■  Verbeteren verkeersveiligheid Daarlerveenseweg.

■  Herinrichting eerste gedeelte (Marleseweg- V.V. 
Den Ham) van de Rohorst te Den Ham tot 
fi etsstraat (vanaf Marleseweg tot V.V. Den Ham).

11. Recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de lokale en regionale economie. 

Deze branche zorgt ook binnen onze gemeente voor veel werkgelegenheid. Voor de 

gemeente is het van belang dat zij in samenwerking met ‘Tourist Info Twenterand’ 

(voorheen de VVV) de diverse toeristische producten en nieuwe projecten op het 

gebied van recreatie en toerisme echt zichtbaar maken. Onze gemeente is een 

belangrijk knooppunt, biedt veel toeristische producten en biedt rust en ruimte, 

maar zal zich daarin nog beter en meer moeten gaan onderscheiden. Maak werk van 

recreatie en toerisme! 

11. Recreatie en toerisme 

10. Verkeer

■   Investeren in promotie en herkenbaarheid van 
Twenterand.

■   Instellen Investeringsfonds per kern voor 
detailhandel, recreatie en toerismesector en 
maatschappelijke organisaties met als doel: 
vergroting aantrekkingskracht van de kernen.

■   Twenterand aansluiten op mountainbike 
routes in Salland en Twente met Den Ham als 
knooppunt.

■  Twenterand werkt en denkt actief mee in Twents 
Bureau voor Toerisme en het platform 
 Vrijetijdsecenomie. 

■  Betere samenwerking/samenhang van de 
toeristische instanties zal zorgen voor meer 
herkenbaarheid. 

Kapel

Geerdijk
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De Pollen
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12. Regelgeving en communicatie 
Zonder regels kunnen we niet, maar we hebben wel invloed op hoe we er mee 

omgaan. Het bestuur van de gemeente moet zichtbaar zijn en vooral makkelijk te 

benaderen. Meer dan nu moet er geluisterd worden naar wat er leeft in de kernen 

en moet er meegedacht worden: niet vertellen wat niet kan maar, meedenken hoe 

het wel kan!

13. Financiën
Iedereen wil een sluitend huishoudboekje en dat kun je niet bereiken door meer 

uit te geven dan er binnen komt. Doe je dat wel dan worden de problemen steeds 

groter en dat moet je niet willen. Voor een gemeentebegroting geldt hetzelfde 

verhaal. Wij vinden dat het dekken van tekorten om de begroting sluitend te krijgen 

structureel moet plaatsvinden (minimaal 4 jaar). De maatregelen die daarvoor 

getroff en worden moet een gemeente helder communiceren.  

■  Toekomstige meevallers moeten gebruikt 
worden om de leefbaarheid in de kernen te 
verhogen.

■  Toeristenbelasting terug laten vloeien naar de 
sector (zie ‘Investeringsfonds’).

■  Werk maken van het binnenhalen van subsidies 
op basis van “no cure, no pay”.

■  Samenwerking in WT4 versterken, zoveel 
mogelijk afdelingen samenvoegen en ambtelijk 
apparaat daarop afstemmen, te beginnen bij de 
ambtelijke top.

■   Inhuur externe bureaus blijven verminderen.

■  Van bemoeigemeente naar regiegemeente.

12. Regelgeving en communicatie 

13. Financiën

Puntkolk

Vroomshoop
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■  Inwoners, organisaties, dorpsraden, klankbord-
groepen en platforms vanaf het begin betrekken 
bij gemeentelijke plannenmakerij. 

■  Lokale omroep jaarlijks actief betrekken bij 
gemeentelijke communicatie, zonodig tegen een 
onkostenbijdrage.

■   Aanwijzen wethouders per kern.

■   Vermindering, vereenvoudiging en handhaving 
van regelgeving volgens SMS (Snel, Minder en 
Soepel) principe.

■  Wat voor de één geldt, geldt ook voor de ander 
(gelijkheidsbeginsel toepassen).

■  Het gemeentelijk personeel stelt zich dienstbaar 
op en geeft hierin naar inwoners, bedrijven en 
organisaties het juiste voorbeeld (“Ja, tenzij” en 
geen “Nee, maar”).
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 2  ( 1) Albert Engels m Westerhaar

 3 ( 4) Bart-Jan Harmsen m Den Ham

 4 ( 3) Marcus Elzinga m Geerdijk

 5 (   ) Rik Pape m Vriezenveen

 6 (   ) Sandra Abbink v Vriezenveen

 7 ( 5) Dini Beulakker v Vroomshoop

 8 (   ) Frank Stolte m Den Ham

 9 ( 8) Wilco Dekker m Westerhaar

10 (   ) Hettie Lubbelinkhof v Vroomshoop

11 (   ) Douwe Bouma m Geerdijk

12 (   ) Jan Marsman m Vriezenveen

13 (16) Jeannette Jager v Westerhaar

14 (   ) Mike Wendels m Vroomshoop

15 (   ) Bennie Alferink m Vroomshoop

16 (11) Bonne Niks m Westerhaar

17 (   ) Ida Kerkdijk v Vroomshoop

18 (   ) Theo Beulakker m Vroomshoop

19 (   ) Joop van der Vinne m Vroomshoop

20 ( 7) Heleen Heine v Westerhaar

21 (13) Gisela Huiskes v Westerhaar

22 (   ) Niek Sloot m Vriezenveen

23 (   ) Alyssa Spijkers v Vroomshoop

24 (   ) Joey Reeringh m Westerhaar

25 (17) Jacob Niks m Westerhaar

26 (   ) Ingrid Verhoef v Vriezenveen

27 (14) Elbert Schreur m Westerhaar

28 (   ) Kalinda Drenth v Westerhaar

29 (18) Huub Höfte m Vriezenveen

30 (   ) Frank Kruiskamp m Vriezenveen

31 (19) André Idzinga m Dronten

32 ( 2)  Roel Koster m Vriezenveen 
 

 
( ) = de positie op de kandidatenlijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Meer weten over GemeenteBelangen Twenterand ? 
Wij zijn te vinden via de volgende (social) media: 
gemeentebelangentwenterand.nl  
twitter.com/gbtwenterand   
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand 

Kandidatenlijst 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
GemeenteBelangen Twenterand [GBT] gaat met een lijst van 32 kandidaten meedoen  

aan de gemeenteraadsverkiezingen, die gehouden wordt op 19 maart 2014.  

De lijst telt liefst 17 nieuwe namen ten opzichte van de vorige verkiezingen.

 1  ( 6) Mark Paters m Vroomshoop - lijsttrekker –


