
Waardevolle resultaten van ons werk als coalitiepartij 

In 2018 zijn we als ChristenUnie Twenterand de uitdaging aangegaan om een coalitie te vormen met 

Gemeente Belangen Twenterand, een lokale partij, vier keer zo groot als de ChristenUnie en met de 

meerderheid van zetels in de gemeenteraad. We zijn de uitdaging aangegaan op basis van 

vertrouwen en de gedeelde wens tot een nieuwe bestuurscultuur. 

En we hebben samen veel kunnen bereiken. Hieronder geven we inzage in onze waardevolle 

resultaten vanaf 2018 

1. Voedselbank 

Een vaste plek in Vroomshoop voor onze voedselbank, waar wekelijks veel voedselpakketten 

worden uitgegeven. 

 

2. Betere samenwerking met vrijwillige hulpverleningsorganisaties 

Door de eigen locatie voor Stichting de Linde in Vroomshoop hebben een aantal vrijwillige 

hulpverlenersorganisaties (Manna, BOOT, Waypoint) een eigen plek, kunnen daardoor beter 

samenwerken en hulp geven en is er een intensievere samenwerking met de gemeente 

ontstaan voor betere hulpverlening. 

 

3. Scheidingsloket 

Door scheidingen ontstaat veel leed, met name ook bij kinderen. Door eerder goed hulp te 

bieden, gericht op de effecten van de scheiding op kinderen en ouders, kan erger leed 

voorkomen worden. 

 

4. Techniekonderwijs 

Met de Rijksgelden (vanuit het Techniekpact) is, met hulp van het Ondernemershuis, 

ondernemers en het Noordik, Sterk Techniek Onderwijs Almelo-Twenterand-Tubbergen 

opgericht, waardoor meer instroom van leerlingen in technische beroepen gerealiseerd 

wordt. 

 

5. Aansluiting onderwijs op lokale arbeidsmarkt 

Er is met het Ondernemershuis, de Ondernemersverenigingen, het Noordik en de gemeente 

een structureel overleg opgezet om de aansluiting op de lokale arbeidsmarkt te verbeteren, 

zodat meer jongeren ook in eigen gemeente bij onze bedrijven kunnen werken. 

 

6. Verkeersknelpunten 

In 2018 zijn een aantal verkeersknelpunten in ons coalitieprogramma benoemd en is er geld 

voor gereserveerd. In deze periode zijn een aantal knelpunten aangepakt, waaronder het 

fietspad naar de voetbal in Den Ham en oplossen knelpunt Marleseweg-Smitstraat-

Ommerweg met de aanleg van een rotonde. 

 

7. Warmteplan 

We hebben een warmte plan gemaakt, hoe onze inwoners in 2050, als ze geen gebruik meer 

kunnen maken van aardgas, hun woningen moeten verwarmen. De komende jaren wordt dat 

plan samen met de bewoners uitgevoerd 

 



8. Asbestdaken 

Onze gemeente kent veel asbestdaken zowel in als buiten de dorpen. De ambitie om 70% te 

saneren is niet gehaald doordat de verplichting tot sanering er niet meer is. Voor onze 

inwoners is er de mogelijkheid gekomen om asbest van daken tot 35 m2 gratis te kunnen 

storten.  

 

9. Duurzaamheidsfonds 

In 2019 is het zonnepark van Zonnepark Oosterweilanden BV, waar de gemeente 100% 

aandeelhouder van is, geopend. Het dividend gaat in een duurzaamheidsfonds, waar 

langjarig een deel naar het (nog nieuw te bouwen) duurzame zwembad gaat en een deel 

wordt gebruikt voor een duurzaamheidsfonds waar inwoners hun huizen mee kunnen 

verduurzamen. 

 

10. Buitengebied 

De landbouwtransitie en de energietransitie vragen veel van ons buitengebied, inwoners en 

boeren. Om als gemeente richting te geven aan ontwikkelingen, is onder de Omgevingsvisie 

Twenterand als eerste een visie op ons buitengebied opgesteld. 

 

11. Zwembad 

Zwemmen vinden we een belangrijke basissport. Ons afgeschreven zwembad moet al jaren 

vervangen worden, maar financieel was dit moeilijk te realiseren. Met financiële hulp van het 

zonnepark is het gelukt de exploitatie rond te krijgen en kon in deze coalitieperiode 

besluitvorming en voorbereiding voor de start van de bouw plaatsvinden. 

 

12. Investeren in de openluchtzwembaden. 

Aan het begin van deze coalitieperiode hebben we afgesproken, niet alleen te investeren in 

het binnenzwembad in Vriezenveen, maar ook in de twee buitenzwembaden in Den Ham en 

Vroomshoop. In Den Ham was het daardoor mogelijk nog extra te verduurzamen en de 

kosten daardoor naar beneden te brengen. Met behulp van de inwoners van Vroomshoop 

zijn voor het gemeentelijke zwembad de Zandstuve extra buitenspeelmogelijkheden 

gerealiseerd, waardoor het zwembad nog aantrekkelijker is geworden. 

 

13. Regionaal economisch beleid/Agenda voor Twente 

Een goede samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs zorgt voor betere 

economische groei. Voor deze samenwerking zijn Rijksmiddelen beschikbaar via Regio Deals, 

waar ook de provincie aan bij draagt.  Daarnaast wordt van gemeenten ook middelen 

gevraagd. In deze coalitieperiode zijn we actief gaan samenwerken in de regio Twente om de 

regionale middelen meer Twenterand in te trekken, om onze eigen lokale economie en 

bedrijven te kunnen versterken. 

 

14. Musea 

We hebben in Twenterand een aantal musea, vaak eigendom van een stichting of vereniging. 

Musea zijn belangrijk voor recreatie en toerisme. Deze periode hebben we geïnvesteerd in 

het Veenmuseum, zodat zij hun plek in de hele gebiedsontwikkeling rond Engbertsdijksvenen 

nog beter kunnen innemen. 

 

15. Industrieterrein Oosterweilanden  

In deze periode zijn alle kavels van dit industrieterrein verkocht en deels al ingenomen door 



mooie bedrijven. De werkgelegenheid in onze gemeente is mede hierdoor toegenomen. Bij 

de aanleg is aandacht besteed aan duurzaam bouwen en duurzame, groene omgeving, die 

zich daardoor goed leent voor ommetjes vanuit het dorp. 

 

16. Toerisme/ Gastvrij Twenterand 

Naar voorbeeld van Gastvrij Twente en Gastvrij Overijssel hebben we, na de opheffing van de 

VVV, samen met recreatieondernemers Gastvrij Twenterand opgezet, waardoor er met 

behulp van de middelen uit de toeristenbelasting een structureel overlegorgaan is en we 

beter kunnen investeren in recreatie en toerisme. 

 

17. Ondernemersfonds 

In de vorige coalitie is bedacht om de lokale economie te ondersteunen door een 

ondernemersfonds op te richten met als vulling een OZB-verhoging van de niet-woningen.  In 

deze periode hebben we, samen met alle ondernemersverenigingen, het fonds opgezet en 

de voorwaarden bepaald waaronder de middelen uit het fonds beschikbaar komen voor 

projecten, die de lokale economie kunnen versterken.  Industrie, middenstand, 

recreatie/toerisme en agrariërs gaan zelf over de verdeling van bijeengebrachte middelen uit 

eigen groep. Er zijn al mooie plannen gerealiseerd, zoals akkerranden en eigen beeldmerk 

Twenterandse detailhandel 

 

18. Lokaal economische beleid/ Twenterands Economisch Stimuleringsplan (TES) 

In de vorige periode is een begin gemaakt met economisch beleid. In deze periode hebben 

we samen met de ondernemersverenigingen van Vroomshoop/Den Ham, Westerhaar en 

Vriezenveen een economische visie geschreven. Een gezamenlijk product geeft veel meer 

onderlinge betrokkenheid en betere samenwerking. Ondernemers waarderen deze extra 

inzet van de gemeente door ons de 10e plaats in de provinciale ranglijst MKB vriendelijke 

gemeente toe te kennen. 

 

19. Industrieterrein Garstelanden Westerhaar 

Deze periode is het eindelijk gelukt om een uitbreiding voor het bedrijventerrein in 

Westerhaar te realiseren. Belangrijk voor Westerhaar omdat veel inwoners ook in eigen dorp 

werken. Het ligt slechts 1.5 km van het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen, waardoor 

extra stikstofberekeningen nodig waren. 

 

20. Engbertsdijksvenen en kansen voor recreatie/toerisme 

Bescherming van dit Natura 2000 gebied, zorgt voor grote veranderingen in de landbouw in 

de nabije omgeving. Met koppelkansen voor recreatie/toerisme, cultuurhistorie, lokale 

producten, maar ook voor buitensport kunnen we een positieve ontwikkeling stimuleren en 

de landbouw helpen met de verandering van hun bedrijfsvoering. Met personele inzet en 

beperkte middelen gaan we dit verder ondersteunen. 

 

21. Schuldhulpverlening. 

In deze periode hebben we het Meldpunt Schulden en de samenwerking met de vrijwilliger 

hulporganisaties verder uitgebouwd in een brede schuldenaanpak. Zo proberen we het 

ontstaan van schulden eerder te signaleren en hulp aan te bieden, zodat mensen minder ver 

wegzakken in schulden.  

 



22. Arbeidsmarkt 

Het ontmantelen van het grote sociaal werkbedrijf Soweco, waar zes gemeenten eigenaar 

van waren, heeft veel aandacht nodig gehad. We hebben meegebouwd aan een veel kleinere 

sociale werkplaats in Almelo en we hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in contacten met 

onze bedrijven zodat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt meer in eigen gemeente 

kunnen gaan werken. 

 

23. Waterstof 

Onder de Regionale Energie Strategie Twente hebben we in Twenterand Vriezenveen Zuid 

Oost aangewezen als zoekgebied voor grootschalige opwek van duurzame energie. Een 

gebied waar al een zonnepark van 15 ha, een bedrijventerrein en een zandwinning is. Met 

behulp van de provincie en een aantal ondernemers zijn we een verkenning gestart naar de 

mogelijkheden van productie van waterstof.  

 

24. Een beter toegankelijke website 

Wij vinden het belangrijk dat mensen snel en eenvoudig de weg weten te vinden naar 

passende hulp en ondersteuning en daarom hebben we in 2021 een motie ingediend bij de 

kadernota. Deze is aangenomen en geeft opdracht om de gemeentelijke toegang te 

verbeteren en de website, waar nodig, aan te passen en anders in te richten. Het Taalpunt 

wordt hierbij betrokken om toe te zien op leesbaarheid en toegankelijkheid.  

 

25. Maatwerk bij sport voor mensen met een beperking 

Mensen met een beperking hebben voorzieningen nodig om mee te doen met sport en 

bewegen. De verordening WMO-voorzieningen is op dit punt aangepast, zodat er meer 

maatwerk mogelijk is om met aangepaste voorzieningen te kunnen sporten 

 

26. Erventransitie 

De komende jaren zullen in Twenterand verschillende boerenbedrijven stoppen. Het huidige 

beleid rond erventransitie moet meer ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid en andere 

vormen van wonen, om de leefbaarheid van ons buitengebied te behouden Bij de evaluatie 

van de erventransitie willen we dat dit mee wordt genomen. 

 

27. Centrumontwikkeling Vriezenveen 

Het verhogen van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied Centrum Vriezenveen, wordt 

breed gesteund. De voortgang er in houden blijft lastig door de verschillende 

eigendomsposities en soms tegengestelde belangen. Maar we blijven erop hameren dat 

betrekken van alle ondernemers, ook de kleinere, van belang is om het draagvlak voor deze 

centrumontwikkeling te behouden. 

 

28. Aanleren van gezond gedrag/ Lokaal Preventieakkoord 

Gezondheid heeft veel te maken met het aanleren van gezond gedrag. Dit is niet 

vanzelfsprekend voor een deel van onze inwoners. We willen dat alle initiatieven om gezond 

gedrag te bevorderen op gebied van alcohol, drugs, roken en overgewicht in een lokaal 

Preventieakkoord opgepakt gaan worden, en dat alle instellingen op gebied van jeugd, 

onderwijs en sport het Preventieakkoord gaan ondertekenen. 

 

29. Armoede geeft stress. 

Leven met geldgebrek en schulden geeft veel stress waardoor mensen minder goede keuzes 



kunnen maken en zich minder goed houden aan afspraken. Dat vraagt van onze ambtenaren 

een minder strenge, meer invoelende houding. Onze ambtenaren zijn inmiddels getraind in 

het herkennen van stress ten gevolge van geldgebrek en kunnen deze stress sensitieve 

dienstverlening toepassen in de contacten met onze inwoners. 

 

30. Koopzondag 

Ook in onze gemeente is voor een deel van de inwoners en ondernemers behoefte aan een 

koopzondag. Inmiddels wordt dat een aantal keren per jaar gedaan, in alle kernen. Wij 

blijven benadrukken hoe goed het is om één dag in de week rust te kunnen houden, zowel 

voor ondernemer als voor inwoner. 

 

31. Aandacht voor gezondheid bij de energietransitie 

Samen met GBT en SGP hebben we aanvullende voorwaarden gesteld voor het verder 

uitvoeren van de regionale energietransitie. Hierin dragen we de gemeente op om samen te 

werken met andere gemeenten en de inwoners en raad mee te nemen in het proces. 

Eveneens dat zorgvuldig het gezondheidsaspect meegenomen wordt in de voorbereidingen 

en uitvoering.  
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