
Op 19 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. U zult van ons voor die 

tijd horen en lezen wat wij de komende 4 jaar willen bereiken. 

Maar eerst willen wij u op de hoogte brengen van wat wij de afgelopen jaren 

hebben bereikt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft u van ons 

een folder ontvangen met een tiental speerpunten, waarin wij u duidelijk maakten 

waar wij voor wilden gaan in de gemeenteraad. 85% van deze speerpunten zijn 

daadwerkelijk gerealiseerd in de afgelopen jaren. Zo ziet u maar dat u op ons 

kunt rekenen én dat we doen wat we zeggen.

In deze folder halen wij een aantal speerpunten naar voren. Wilt u hier meer over 

weten of u wilt mij over andere zaken spreken die u aan het hart gaan, bel mij 

gerust op. Mailen kan ook!

Mark Paters, lijsttrekker
Tel. 06 11 13 68 12  •  markpaters@gemeentebelangentwenterand.nl 

1Lijst

U kunt op ons rekenen!

1. Mark Paters 
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Wij hebben u onder andere
het volgende beloofd én bereikt:

Huisvuilinzameling goedkoper
Per huishouden is de huisvuilinzameling 
€ 5,- goedkoper geworden en daar blijft 
het niet bij in de toekomst.

EXTRA: op initiatief van onze partij 
werden in alle winkelcentra ondergrondse 
glascontainers geplaatst, bovendien is de  
oud papierinzameling voor verenigingen 
en scholen in stand gebleven.

Huisvuilinzameling goedkoper

Behoud bibliotheken

Alle bibliotheken zijn in de kernen 
behouden en grotendeels aangepast 
aan de eisen van deze tijd. De 
huisvesting van de bibliotheken is 
zelfs verbeterd. Zo is de bibliotheek 
in Den Ham gevestigd in de Brede 
School ‘De Smithoek’ en gaat de 
Vroomhoopse bibliotheek naar het 
Activiteitencentrum.
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Uitbreiding begraafplaats 
in Westerhaar-Vriezenveensewijkin Westerhaar-Vriezenveensewijk
Eén van de redenen dat onze partij in 
2005 is opgericht, was naar aanleiding 
van het plan van de gemeente om  graven 
te ruimen op begraafplaatsen in het 
kader van bezuinigingen. Dat plan is 
dankzij onze inzet van tafel, sterker 
nog: de begraafplaats in Westerhaar-
Vriezenveensewijk is uitgebreid.

Verbetering verkeersveiligheid N36 Verbetering verkeersveiligheid N36 

Géén varkensfl ats / géén megastallenGéén varkensfl ats / géén megastallen
Er zijn geen varkensfl ats / megastallen 
bijgekomen in LOG Fortwijk in 
Vroomshoop/Geerdijk, Weitemanslanden 
in Vriezenveen en Westerhaar-
Vriezenveensewijk. Onze eigen boeren 
gezins- en familiebedrijven hebben zich 
verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden.

Een kwestie van een lange adem, maar 
in de afgelopen 4 jaar zijn de op- en 
afritten van de N36 in Westerhaar-
Vriezenveensewijk en Vriezenveen 
verlengd. Het overzicht bij het invoegen is 
sterk verbeterd. 



 2  Albert Engels m Westerhaar

 3 Bart-Jan Harmsen m Den Ham

 4 Marcus Elzinga m Geerdijk

 5 Rik Pape m Vriezenveen

 6 Sandra Abbink v Vriezenveen

 7 Dini Beulakker v Vroomshoop

 8 Frank Stolte m Den Ham

 9 Wilco Dekker m Westerhaar

10 Hettie Lubbelinkhof v Vroomshoop

11 Douwe Bouma m Geerdijk

12 Jan Marsman m Vriezenveen

13 Jeannette Jager v Westerhaar

14 Mike Wendels m Vroomshoop

15 Bennie Alferink m Vroomshoop

16 Bonne Niks m Westerhaar

17 Ida Kerkdijk v Vroomshoop

18 Theo Beulakker m Vroomshoop

19 Joop van der Vinne m Vroomshoop

20 Gisela Huiskes v Westerhaar

21 Niek Sloot m Vriezenveen

22 Alyssa Spijkers v Vroomshoop

23 Joey Reeringh m Westerhaar

24 Jacob Niks m Westerhaar

25 Ingrid Verhoef v Vriezenveen

26 Elbert Schreur m Westerhaar

27 Kalinda Drenth v Westerhaar

28 Huub Höfte m Vriezenveen

29 Frank Kruiskamp m Vriezenveen

30 André Idzinga m Dronten

31  Roel Koster m Vriezenveen

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 31 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   Mark Paters m Vroomshoop  - lijsttrekker –


