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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 dit programma met de belangrijkste punten 
en acties van GemeenteBelangen Twenterand. In simpele 
taal, rechttoe rechtaan, want iedereen moet weten waar 

we voor staan. Wat we willen. En dan moet iedereen ons programma kunnen lezen en begrijpen. 
Daarom hebben wij dit programma laten controleren door Taalpunt Twenterand. Zodat voor 
elke inwoner duidelijk is dat leefbaarheid in alle kernen van Twenterand en het behoud van  
voorzieningen bij GBT voorop staat.

Voor de komende periode en daarna is voor GemeenteBelangen Twenterand de krimp het 
belangrijkste thema, want het aantal inwoners gaat dalen. In dit programma laten we zien dat 
krimp niet alleen een bedreiging is, maar ook kansen biedt. Tenminste, als we niet wachten tot 
het zover is maar er nu mee aan de slag gaan! Samen met onze inwoners en organisaties willen 
we ons hiertegen wapenen, zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst.

Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan over ons programma en actiepunten. 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.

Mark Paters, lijsttrekker GemeenteBelangen Twenterand  [GBT]

Wapenen tegen krimp

Lokaal en onafhankelijk • Leefbaarheid op nummer 1  • De Burger is Meester 
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1. Jeugd en jongeren

Lokaal en onafhankelijk • Leefbaarheid op nummer 1  • De Burger is Meester 

Actiepunten
●   Voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren

●   Kinderen mogen nooit in armoede opgroeien

●   Gratis wifi in openbare ruimten, zoals winkel-
centra, sportlocaties en dorpspleinen

●   Elektrische treinen op spoorlijn  
Almelo-Hardenberg

●   Sport bereikbaar voor iedereen

●   Hulp bij het organiseren van evenementen

●   Uitbreiding van- en aansluiting op bestaande 
mountainbike routes

●   Voorkomen van veel gebruik van drank en 
drugs. De overlast die dit geeft tegengaan

●   Activiteiten voor en met onze jongeren 
 ontwikkelen

●  Meer aandacht voor gezond eten en drinken, 
zoals gezonde sport- en schoolkantines

●   Behoud skeelerbaan Vriezenveen

Onze jeugd is heel belangrijk voor de toekomst van Twenterand. Daarom zetten we in op het 
behouden van onze jeugd en jongeren. Dit doen we onder andere door te zorgen voor betaalbare 
huisvesting. Tevens gaan we onze jeugd eerder op een effectieve manier wijzen op de gevaren van 
drugs en alcohol. De jeugd en jongeren moeten centraal staan! 

“Wat er ook speelt in onze gemeente, laat het vooral de jeugd zijn.”

Zwolsekanaal Vroomshoop - Desiree Adam
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Haarhuus Westerhaar - Gerrit Woelders

Randrock Vriezenveen - Wouter Loeve Willibrorduskerk Geerdijk - Ingrid Wessels

Kanaalweg Zuid Vriezenveen - Rik Pape N36 Westerhaar - Gerrit Woelders
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Actiepunten
Wonen
●   Voldoende aanbod starterswoningen

●   Gezonde veehouderij betekent: géén varkens-
fl ats / geen megastallen, wel mogelijkheden 
om te kunnen ontwikkelen voor onze lokale 
familiebedrijven

●   Afschaff en hondenbelasting en aanpak overlast 
door hondenpoep

●   Tegengaan armoede / voorkomen van schulden

●  Aanpak overlast door drugs: sluiting drugs-
panden en aanpak dealers

● Uitrol buurt-WhatsApp

●  Twenterand drempelvrij

●  Aantrekkelijke winkelcentra met winkels dichtbij 
elkaar

●  Gratis wifi  in openbare ruimten, zoals winkel-
centra, sportlocaties en dorpspleinen

●  Ondergrondse glascontainers; ook in Geerdijk, 
De Pollen en Bruinehaar

●  Geen betaald parkeren in Twenterand

●  Ontwikkelen inzicht op leegstaande (winkel)
panden

●  Aandacht en hulp voor mantelzorgers

●  Zorginformatiepunten dichtbij. Er niet alleen 
terecht kunnen met vragen over wonen, 
welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. 
Maar ook uitbreiden met zaken waarvoor je 
nu nog naar het gemeentehuis moet.

Werken
●  Uitnodigend zijn en aantrekkelijk voor bedrijven 

om in onze gemeente te komen

●  Ondersteunen eigen bedrijven

●  Hergebruik leegstand

●  Elektrische treinen op spoorlijn 
Almelo-Hardenberg

Vrijetijdsbesteding
●  Sport bereikbaar voor iedereen

●  Sportverkiezing en cultuurprijzen

●  Uitbreiding van en aansluiting op bestaande 
mountainbike routes

●  Behoud skeelerbaan Vriezenveen

●  Besef nog meer hoe waardevol vrijwilligers zijn

●  Hulp bij het organiseren van evenementen

●  Onderzoek naar mogelijkheid Engbertsdijks-
venen Nationaal Park

●  Behoud cultuur(historie) en musea

2. Volwassenen

Aangenaam wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen om bevolkingskrimp tegen te gaan. 
Dat betekent voorzieningen in stand houden, verbeteren en zo mogelijk zelfs uitbreiden. Een leuke 
hobby of wat je doet in je vrije tijd en leuk vindt hebben hiermee te maken. Als verbindende schakel 
tussen jong en oud vormen volwassenen een voorbeeld voor de jeugd. Als zij het naar hun zin 
hebben laten ze daarmee aan onze jongeren zien dat het mooi wonen en leven is in Twenterand.

“Volwassenen: de brug tussen jong en oud”
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3. Senioren en ouderen

“Wijsheid komt met de jaren”, zegt men wel eens. Wij willen dat de gemeente maatregelen neemt 
met als doel om meer te doen voor senioren en ouderen. En hierbij gebruik maakt van de kennis en 
ervaring van deze groeiende groep inwoners. 

3. Senioren en ouderen

“Wijsheid komt met de jaren”, zegt men wel eens. Wij willen dat de gemeente maatregelen neemt 
met als doel om meer te doen voor senioren en ouderen. En hierbij gebruik maakt van de kennis en 
ervaring van deze groeiende groep inwoners. 

“Tegenwoordig hebben ouderen de toekomst.”

Actiepunten
●  Geschikte woningen op passende locaties / 

nieuwe manier van wonen

●  Voorkomen en aanpak eenzaamheid

●  Tegengaan armoede

●  Zorginformatiepunten dichtbij. Er niet alleen 
terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn, 
zorg, opvoeden en opgroeien. Maar ook uit-
breiden met zaken waarvoor je nu nog naar het 
gemeentehuis moet.

●  Meer samenwerking zorg en welzijn

●  Meer controle op geleverde zorg aan mensen

●  Meer activiteiten gericht op ontmoeting en 
levenskracht, zodat men zich beter voelt

●  Hulpvraag staat centraal

●  Aandacht en hulp voor mantelzorgers

●  Behoud culturele bouwwerken, zoals musea en 
kunst uit onze eigen geschiedenis

Engbertsdijkvenen - Desiree Adam

Kerk De Pollen - Desiree Adam
Zandstuvebos Vroomshoop/Den Ham - Gerben SlompDe Stouwe Vroomshoop - Gerben Slomp
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Historisch Schouwspel Den Ham - Gerben Slomp

Kultuurhuus De Klaampe Westerhaar - Jan Bove Watertoren Vriezenveen - Arend Gerritsen

Kerk De Pollen - Desiree Adam Dorpshuis Bruinehaar - Desiree Adam
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4. Twenterand
Natuurlijk zijn er ook actiepunten die ons allemaal raken. Of je nu jong, volwassen of oud bent. 
Dat er zorg is voor het milieu en een veilige sociale omgeving. Waar het prettig wonen en 
werken is. Waar de vrije tijd ontspannen doorgebracht kan worden. En dat moet voor iedereen 
mogelijk zijn. 
Daar is een goede fi nanciële basis voor nodig. Daarom moet het huishoudboekje van de gemeente 
weer op orde komen. GBT wil tevens dat er meer geluisterd wordt naar onze  inwoners.

CAV Den Ham - Kevin Gerrits

Leemansmolen Vriezenveen - Ingrid Roelofsen

Het Punt Vroomshoop - Bert Rutgers
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Stem van de inwoner
De stem van onze inwoners telt niet alleen een 
keer 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 via internet te vragen wat inwoners van 
een bepaald onderwerp vinden, ook wel burger-
peilingen genoemd. Of een groep inwoners die 
af en toe bij elkaar zit om een oordeel te geven 
over een bepaald onderwerp. Dit kan per kern. 

●  Invloed inwoners op profi el nieuwe burgemeester

●  Handelen vanuit kansen. Dus “Ja, tenzij …” 
in plaats van “Nee, maar,…”

●  Betrouwbare gemeente

●  Einde aan ‘vriendjespolitiek’: wat voor de één 
geldt, geldt ook voor de ander

●  Kernwethouders: spreekuur van wethouders 
wisselend per kern

●  Meewerken aan vast onderkomen voor Voedsel-
bank en Manna Fashion

Huishoudboekje
●  Puinruimen

●  Minder inhuur van buiten, want veel duurder

●  Subsidies gericht op resultaten na 3 jaar, zodat 
beter in beeld gebracht kan worden wat er met 
het geld is gebeurd.

●  Specialist aanstellen die geld binnenhaalt 

●  Laatste rustplaats tegen betaalbaar tarief

●  De eigen woning belasting (OZB) alleen extra 
verhogen om kwetsbare inwoners te helpen

Sociale omgeving
Veiligheid
●  De privacy van de burgers garanderen, 

  bescherming persoonsgegevens

Verkeer
●  Rotonde bij kruising Harwig in Den Ham

●  Verkeersveiligheid Daarlerveenseweg in 
 Vriezenveen

●  Aanpak parkeerproblemen auto’s bij 
 Oranjeschool in Vroomshoop

●  Veiligheid / doorstroom Tonnendijkbrug in 
Vroomshoop 

●  Aanpassing parkeermogelijkheden Kervelplein 
in Westerhaar

● Afronding situatie Schuineweg in Westerhaar

●  (Openbaar) Busvervoer in Geerdijk

●  Verbetering verkeersveiligheid N36 en 
opwaardering naar groene A36 

Afval en klimaat
●  Doorgaan met oud papier inzameling door 

verenigingen

●  Afval Brengpunt uitvoeren door een bedrijf

●  Geen windmolenparken, wel windmolens tot 
maximaal 25 meter

●  Geen boringen naar gas uit gesteenten, want 
hierbij worden chemische middelen gebruikt

●  Beperking gebruik bestrijdingsmiddelen

●  Streven om verstandig om te gaan met energie-
bronnen en milieu

Vluchtelingen
Mensen die huis en haard hebben moeten achter-
laten vanwege een onveilige (oorlog)situatie in 
land van herkomst. Of mensen die vanwege een 
christelijke manier van geloven worden vervolgd. 
Voor hen moeten we in onze gemeente voor 
tijdelijke opvang zorgen. Echter, zal dit wel naar 
verhouding van het inwoneraantal moeten 
gebeuren. 

Voor illegalen en diegenen die hier rotzooi komen 
schoppen is geen plaats in onze gemeente.

Het Punt Vroomshoop - Bert Rutgers
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Visie GBT op Twenterand
Denkend aan Twenterand zien wij prachtige natuur, 
van de Engbertsdijksvenen tot aan de Fayersheide.

Denkend aan Twenterand zien wij prachtige sportparken, 
van het Midden tot De Rohorst.

Denkend aan Twenterand zien wij een rijk verenigingsleven 
met ontelbare vrijwilligers.

Denkend aan Twenterand zien wij de mooiste evenementen, 
van Randrock tot het Historisch Schouwspel.

Denkend aan Twenterand zien wij, samenvattend, een gemeente die 
mooier is dan we soms weten. Een gemeente waar we trots op kunnen 
en moeten zijn!

De Bosruiters Den Ham - Gerben Slomp

Kortebaandraverij Vroomshoop - Gerben Slomp

Tot de nek in de drek Vriezwenveen - Ingrid Roelofsen

Thriatlon Vroomshoop - Gerben Slomp



11Lokaal en onafhankelijk • Leefbaarheid op nummer 1  • De Burger is Meester 

Maar...

Terugkijkend zien wij ook heel veel ruimte voor een veel beter 
Twenterand. Wij zien in de toekomst:

Een gemeente waar het niet uitmaakt of je naar de kerk gaat, 
van welke partij je lid bent of dat je de juiste mensen kent. 
Een gemeente waar we ideeën op de inhoud bekijken en niet 
waar ze vandaan komen.

Een gemeente  die veel meer en veel beter contact heeft met 
haar inwoners.

Een gemeente  die niet doet aan vriendjespolitiek, 
want wat voor de één geldt …

Een gemeente die fi nancieel de zaken weer goed op orde heeft.

Een gemeente  die gebruik maakt van de ongeloofl ijke kracht die in 
haar inwoners schuilt.

Een gemeente  die ALTIJD zal zorgen voor die inwoners 
die dat zelf niet kunnen.

Een gemeente  die strijdt tegen aftakeling en krimp, op korte 
en lange termijn.

Kortom:
Denkend aan Twenterand zien wij een gemeente die mooi is, maar die nog 
lang niet af is. Eén die veel beter kan worden dan we denken. 

Denkend aan Twenterand zien wij een leefbaar Twenterand 
van en voor ons allemaal! 
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Meer weten over GemeenteBelangen Twenterand ? 
Wij zijn te vinden via de volgende (social) media: 
wijzijngbt.nl  
twitter.com/gbtwenterand   
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand 
instagram.com/gbtwenterand

  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  Dronthen

29  Gerrit Jurjens  De Pollen

30  Christian Kist  Vroomshoop

Kandidatenlijst 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
GemeenteBelangen Twenterand [GBT] gaat met een lijst van 30 kandidaten 

meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, die gehouden wordt op  

21 maart 2018. 

 1   Mark Paters Vroomshoop  -  Lijsttrekker 

Hazenpad -
Heleen Ekkel-Aalderink

Hammerflier Den Ham - 
Gerben Slomp

Engbertsdijkvenen-
Desiree Adam

Willibrorduskerk 
Geerdijk -
Kevin Gerrits

Puntbrug Vroomshoop-
Kevin Gerrits

N36 Westerhaar - 
Jan Bove

Bruinehaar - 
Desiree Adam

Veenkanaal Westerhaar-
Gerrit Woelders


