
Wij zijn ruim over de helft van onze prettige samenwerking. 
En het is maar goed dat we vanaf het begin fl ink gas hebben 
gegeven en daadkracht hebben getoond om onze doelen te halen 
voor onze samenleving. Daarvan kunnen we 70% afvinken. 
Een hoog aantal. Betekent dat we nog zo’n 30% hebben te gaan en 
of we dit straks allemaal kunnen afvinken?

Want het COVID-19 virus heeft  één en ander fl ink vertraagd. 
Dit zit ’m vooral in onderwerpen waar je actieve deelname wilt van 
inwoners bij plannen om een zo breed mogelijk draagvlak te 
creëren. Zo willen we een nieuw evenementenbeleid, aangepast 
subsidiebeleid, versterking en meer samenwerking van 
cultuur(historische) organisaties, verkeersknelpunten oplossen, 
centra ontwikkelen en promotie / marketing van Twenterand 
verder vormgeven samen met ondernemers. Maar door de corona-
maatregelen is het niet mogelijk bijeenkomsten te  orga niseren. 
Digitale raadpleging brengt de nodige beperkingen met zich mee. 

Digitale raadpleging is wel mogelijk via burgerpeilingen. Zo zijn onlangs de peilingen 
voor de Omgevingsvisie onder de noemer ‘Hoe ziet jouw Twenterand eruit?’ en het 
hondenbeleid afgerond. Daarvoor al een 
duurzaamheidspeiling en hebben inwoners - en voor het eerst onder nemers - mede het 
profi el bepaald van onze nieuwe burgemeester Hans Broekhuizen. 
Hij is de opvolger van interim Annelies van der Kolk. Broekhuizen voelt zich ook beperkt, 
want deze ondernemende burgemeester staat te popelen bedrijfsbezoeken  af te leggen. 
Maar dat gaat nu even niet.

Gemeentelijk hebben we daar waar kan coronasteun aan het bedrijfsleven en onze lokale 
(sport)organisaties gegeven. Door uitstel van ozb-betalingen, kwijtschelden van huur en 
bevriezen van tarieven voor binnen- en buitensport.
Financiële zorgen blijven. Twenterand behoorde tot één van de eerste gemeenten in 
Nederland die bezoek ontving van de VNG. Kort daarna volgde een onderzoek naar de 
bestuurskracht. Het sociaal domein in relatie tot fi nanciën werd onder de loep genomen. 
Eind vorig jaar volgde een rapport met de bevestiging dat er vanuit Den Haag echt geld 
bij moet en de gemeente weinig te verwijten valt. Daarom voeren wij de druk verder op 
- inmiddels samen met honderden gemeenten -  voor meer geld met als doel onze (basis)
voorzieningen in standhouden.

Al met al hebben we een bizar jaar achter de rug. Vooral voor de bewoners met schade 
aan hun woning of bedrijfspand langs Kanaal Almelo-De Haandrik. Een dossier, waarbij 
we de gang van zaken en besluitvorming van de provincie Overijssel nauwlettend hebben 
gevolgd. Twee keer zagen wij ons, samen met de andere partijen, genoodzaakt een open 
brief te schrijven met daarin de boodschap: laat onze inwoners niet stikken.

Aandachtspunten voor ons blijven de resterende periode:

    De relatie en communicatie met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
partners verbeteren;

   Op de jeugdhulp en zorg voor ouderen willen we niet bezuinigen;

    Einde maken aan slepende kwesties.

Nu maar hopen dat we dit jaar gezond en wel het COVID-19 virus de baas worden, zodat 
we kunnen terugkeren naar ons vertrouwde leven.

Marcus Elzinga – fractievoorzitter GemeenteBelangen Twenterand 

Gerjan Smelt – fractievoorzitter ChristenUnie Twenterand

Hieronder vindt u een selectie van wat wij in de afgelopen tijd hebben gerealiseerd. 
Meer informatie hierover is te vinden op onze websites wijzijngbt.nl en
twenterand.christenunie.nl  

✔  fietspad Kerkallee naar sportpark De Rohorst 
in Den Ham;

✔  sport bereikbaar voor iedereen: bezuinigingen 
gehalveerd;

✔  nieuwe kunstgrasvelden voor drie voetbalclubs;

✔  eigen onderkomen voor Voedselbank en 
Manna Fashion;

✔   afschaffen hondenbelasting, opruimmiddel 
hondenpoep verplicht;

✔  grafrust voor onbepaalde tijd, zonder dat deze 
graven worden geruimd (voorheen ‘eeuwig  
durend grafrust’);

✔  beste aanpak GHB problematiek van Nederland;

✔  landelijk geroemde aanpak tegen eenzaamheid 
met onder meer een Meldpunt Eenzaamheid;

✔   besparing door minder inhuur externe bureaus;

✔   website www.bouwenintwenterand.nl met 
meest recente woon- en bedrijfskavels in alle  
kernen;

✔   vitaliteitsonderzoek vrijwilligersorganisaties in 
Twenterand.

Meer handhaving op overlast door honden-
poep, asociaal parkeren en zwerfvuil: 
2 maal per jaar  rapportage aan raad.

Wonen naar behoefte, betaalbaar op 
 passende locaties in de kernen voor jong 
en oud: Kanaalweg Zuid (Zandwijk), 
Verzetstraat (voormalige Verkeersschool 
Rohof) en Westeinde (locatie het Midden) 
in    Vriezenveen, Oranjeplein (voormalige 
MCC) en Nassau straat (voormalige school 
De Sleutel) beiden in Vroomshoop.

Instellen duurzaamheidsfonds.

Hergebruik of aanpak leegstand panden: 
Vriezenveen Manitobaplein (voormalige Rabo) 
en Sluiskade Westerhaar (voormalige Trio).

Aanleg wandelpaden om de veiligheid langs 
wegen voor wandelaars te vergroten.

Ondergrondse glascontainers in De Pollen, 
Bruinehaar en Geerdijk.

Verkeersknelpunten oplossen o.a. Oranje-
straat en doorstroom Tonnendijkbrug 
Vroomshoop, Schuineweg en Kervelplein 
Westerhaar en routes landbouwvoertuigen.

Evenementennota / Cultuurbeleid krijgt 
nieuw élan.

Vitaal Plattelandsvisie, samen met 
 bewoners en boeren. 

Nieuwe kunstgrasvelden voor twee 
 voetbalclubs.

Huishoudboekje gemeente op orde. 

Beste inwoner,
beste ondernemer,

Bereikt voor Twenterand

Selectie van wat we reeds 
hebben bereikt t/m 2019

Meer weten? 

www.wijzijngbt.nl 
twitter.com/gbtwenterand  
facebook.com/GemeenteBelangenTwenterand 
instagram.com/gbtwenterand

twenterand.christenunie.nl
twitter.com/CuTwenterand  
facebook.com/ChristenUnieTwenterand 
instagram.com/christenunietwenterand

Economie en duurzaamheid
Met een eco-wethouder verbinden we economie, arbeids-
participatie en duurzaamheid aan elkaar. Doel is de lokale 
economie te versterken en het klimaat te  verbeteren. 
Bedrijventerrein Oosterweilanden zal  tegelijkertijd als 
energiepark fungeren. Het zonnepark is er al, de voor-
bereidingen zijn getroff en voor een Smartgrid waterstof 
station. Voor het eerst hebben we in Twenterand samen met 
het Ondernemerhuis en de drie bedrijvenverenigingen nieuw 
economisch beleid opgesteld: de BV Twenterand. De lobby 
om de N36 te verbeteren en elektrische treinen mogelijk te 
maken op spoorlijn Almelo-Mariënberg duurt voort.

Scheidingspunt
Dit ‘loket’ helpt ouders te voorkomen dat kinderen de 
dupe worden van hun (vecht)scheiding. Daarnaast is er 
gratis ondersteuning van een fi nancieel preventie-
medewerker.

Hergebruik of aanpak leegstand 
panden II
Als panden langdurig leegstaan kan dit tot aantasting van 
de leefbaarheid en uitstraling van een buurt zorgen. Met 
als gevolg irritatie. Dit willen we voorkomen, maar daarbij 
is er wel afhankelijkheid van vastgoedeigenaren en de 
provincie. Vastgoed in eigendom van de gemeente heeft 
de grootste kans van slagen in de oplossingsgerichte 
aanpak. Enerzijds stimuleren wij de verkoop van dit 
vastgoed. Anderzijds geven we er invulling aan door het 
beschikbaar te stellen aan inwoners, verenigingen of 
ondernemers. Actuele voorbeelden: 
•  Vroomshoop: voormalige bibliotheek -> nu Harmonie, 

voormalige Kennedyschool -> nu D’Oale Skoele en 
voormalige school De Linde -> nu Voedselbank en 
Manna Fashion

•  Vriezenveen: voormalig  Mozaïekgebouw -> nu woon-
kavels, voormalige Bar Sixty-Five -> appartementen

• Den Ham: Dorpsstraat 11.

Stimuleren verkoop woon- en 
bedrijfskavels
Het ging maar mondjesmaat met de verkoop van 
 bedrijfskavels. Dit moest anders. Met aanpassingen in 
beeld kwaliteitsplannen, aantrekkelijkere verkoopprijzen, 
duurzaamheidsmaatregelen en de website 
www.bouwenintwenterand.nl gaat het hard met de 
(opties tot) verkoop van kavels.
De belangstelling voor woonkavels is groot. De volgende 
plannen worden gerealiseerd of treden medio volgend 
jaar in werking om zoveel mogelijk aan de vraag te 
kunnen voldoen: 
•  Vriezenveen: Krijgerstraat (voormalig Mozaïekgebouw) 

en Wilhelminastraat
• Westerhaar: Kruidenwijk fase 3
• Den Ham: Zuidmaten en De Smithoek
• Vroomshoop-Oost fase 2b

Stem van de inwoner 
Inwoners willen wij niet alleen tijdens de verkiezingen eens 
per 4 jaar een stem geven, maar gedurende de 4 jaren. 
Zo konden inwoners via burgerpeilingen hun mening 
geven. Verder worden inwoners en ondernemers vanaf het 
begin bij plannenmakerij betrokken. Dat kost eerst meer 
tijd, maar levert later minder vertraging en onvrede op. 
Dit is terug te zien in het aantal bezwaren.

Zwembaddossier gesloten
Mits er geen gekke dingen gebeuren hebben we na 15 jaar 
discussie het zwembaddossier afgesloten. Twee van de 
drie aanpassingen zijn gerealiseerd: De Groene Jager 
heeft haar gewenste energiebesparende afdekscherm en 
Aquapark De Zandstuve heeft - mede door eigen inzet - 
een metamorfose ondergaan. Voor het nieuwe water project 
zijn de voorbereidingen getroff en. 
Wat nog rest is een nieuw overdekt all-electric zwembad 
op het her in te richten sportpark Het Midden in 
Vriezenveen. Over ruim een jaar gaat de schop de grond in. 

Oplossen verkeersknelpunten 
Wat niet kon bleek wel te kunnen: het verkeersknelpunt 
bij kruising Smitstraat-Marleseweg-Ommerweg (bij 
Harwig) oplossen met de aanleg van een rotonde.

Communicatie simpeler/ 
Laaggeletterdheid
Om inwoners meer inzicht te geven en te betrekken bij 
het gemeentelijk huishoudboekje, de achtergronden en 
minder moeilijke taal te gebruiken, hebben we ingezet op 
een vereenvoudigde wijze van communiceren. Zo worden 
bijvoorbeeld Begrotingen en oorzaken tekorten Sociaal 
Domein in één oogopslag via advertentiepagina’s 
toegelicht. Er wordt gebruik gemaakt van animaties 
en video’s. En wordt in brieven aan inwoners daar waar 
kan simpele taal gebruikt, zoals bij toekenning van 
huishoudelijke ondersteuning.

                  Werk in
uitvoering

Kernbudgetten: impuls samenleving 
Zo ontvangt cv De Smoezen een startbijdrage voor 
een hal op bedrijventerrein Vroomshoop-Oost om 
praal wagens te bouwen en herbergen. PB De Pollen-West 
Geesteren ontvangt een kernbudget voor het realiseren 
van een ontmoetingsruimte. Een vijftal initiatieven voor 
(opknappen) speelplekken verspreid over Twenterand 
werden eveneens beloond.

Marcus Elzinga
Fractievoorzitter  
GemeenteBelangen Twenterand

Gerjan Smelt
Fractievoorzitter
ChristenUnie Twenterand

Jongerenpanel 
De jongerenraad wordt een jongerenpanel. Door deze 
nieuwe fl exibele en themagerichte vorm krijgen jongeren 
een stem door ze te betrekken bij (gemeentelijke) 
vraagstukken die hen raken.
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