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Oproep burgemeester Hans Broekhuizen:

“Laat je stem horen op 16 maart!”
Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Alle stemgerechtigde inwoners van Twenterand bepalen
dan samen wie er als raadsleden in de gemeenteraad komen. In
Twenterand zijn dat er 23. Die raadsleden beslissen de komende
vier jaar over de plannen van de gemeente. Burgemeester Hans
Broekhuizen is voorzitter van de gemeenteraad. Hij vindt het
belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners komen stemmen op 16
maart.
De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels in volle gang.
Om de verkiezingen in deze periode, met alle geldende coronamaatre
gelen, goed en veilig te organiseren, komt er best het een en ander
bij kijken. “Wij doen er alles aan om de verkiezingen soepel te laten
verlopen”, vertelt burgemeester Broekhuizen.

“Daar mogen mensen uiteraard op rekenen. Zo houden we goed in de
gaten dat kiezers voldoende afstand houden, ook stembureauleden,
worden contactpunten in het stemlokaal elke twee uur schoonge
maakt en staat bij elke ingang desinfectans.”
Opkomst kan best wat hoger
“Vier jaar geleden was het opkomstpercentage bijna 62 procent.
Ik denk dat dat best hoger kan”, aldus burgemeester Broekhuizen.
“Opkomstpercentages bij lokale verkiezingen, zoals voor de gemeen
teraad, zijn vaak minder hoog dan bij landelijke verkiezingen. Toch is
dat eigenlijk een beetje raar. Want júist lokaal worden er veel besluiten
genomen die de leefomgeving van onze inwoners direct raken. De
gemeenteraad neemt bijvoorbeeld beslissingen over woningbouw,
sportvelden, schoolgebouwen, wegenonderhoud en jeugdbeleid.

De gemeenteraadsverkiezingen
2022
Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de toeloop van kiezers wat te
spreiden mag er ook in de twee dagen daarvoor al gestemd worden in een aantal stemlokalen. Daarover
elders in deze uitgave meer. Alle inwoners van Twenterand met actief kiesrecht (ook wel stemrecht
genoemd) bepalen dan samen wie er als raadsleden in de gemeenteraad komen. In Twenterand gaat het
om 23 raadsleden. Zij beslissen de komende vier jaar over de plannen van de gemeente. Burgemeester
Hans Broekhuizen is voorzitter van de gemeenteraad.

Verkiezingen in coronatijd
Is het in tijden van corona eigenlijk wel veilig om in het stembureau te gaan stemmen? En welke
maatregelen worden er genomen in het stemlokaal om verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan? Gemeenten en ook de landelijke overheid hebben samen diverse maatregelen genomen,
zodat iedereen veilig kan stemmen.
Door twee extra stemdagen kun je zelf een rustig moment uitkiezen waarop je wilt stemmen. De verkiezin
gen staan officieel gepland op woensdag 16 maart, maar de twee dagen ervoor kun je eventueel ook al jouw
stem uitbrengen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kun je, voorafgaand aan de reguliere stemdag, al
terecht in een beperkt aantal stemlokalen. Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die
daarmee beter in staat zijn om hun eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal. Op
www.twenterand.nl/verkiezingen staat welke stembureaus wanneer open zijn. Het stemmen gaat hetzelfde
als op woensdag 16 maart.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn hét moment om als inwoner
invloed uit te oefenen op die besluiten.”
Breng je stem uit!
Broekhuizen hoopt dus dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen mag
rekenen op de ruim 26.000 Twenteranders die mogen stemmen.
“Democratie is een groot goed en stemrecht een belangrijk recht.
Maar ik beschouw het óók een beetje als een voorrecht om gebruik te
maken van je stemrecht”, aldus de burgemeester. “Ook de inwoners
die voor het eerst mogen stemmen roep ik van harte op om hun stem
uit te brengen bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Omdat ik vind dat
elke stem telt en écht belangrijk is. Laat je stem horen op 16 maart!”

Wanneer mag je stemmen?
Je mag op 16 maart je stem uitbrengen als je op die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent
van het kiesrecht. Je moet dan wel op 31 januari (de dag van de kandidaatstelling) ingeschreven staan
in de gemeente Twenterand. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere
lidstaat van de Europese Unie, of je woont vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland. Legaal betekent
dat je in deze periode in Nederland ingeschreven hebt gestaan én dat je de hele periode een geldige
verblijfsvergunning had.

Andere maatregelen
Behalve het spreiden van kiezers, zijn er nog meer maatregelen die zijn genomen. Zo kun je in elk stem
bureau je handen desinfecteren. Looproutes zorgen er bovendien voor dat iedereen voldoende afstand kan
houden. De leden van het stembureau zitten achter een kuchscherm. Je krijgt van hen je eigen rode potlood,
die je na het uitbrengen van jouw stem mee naar huis mag nemen. De stemhokjes en andere zogeheten
contactpunten worden elke twee uur schoongemaakt. In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig
die optreedt als gastheer of gastvrouw en erop let dat het niet te druk wordt in het stemlokaal.
Corona of in quarantaine?
Heb je klachten die passen bij een besmetting met het coronavirus? Zit je in quarantaine? Ga dan niet naar
het stemlokaal, maar blijf thuis en laat je testen. Je kunt iemand machtigen om voor je te gaan stemmen.
Kiezers die geen klachten hebben en niet in quarantaine zitten zijn van harte welkom. Kiezers hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien in het stemlokaal. Ook niet als het stemlokaal zich bevindt op een plek
waar dat normaal gesproken wel zou moeten.
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Vijf vragen aan raadsgriffier Robert Ros

Wat doet de gemeenteraad?
2

Wat voor mensen zitten er in de gemeenteraad?

“Dat is heel verschillend. Iedereen van achttien jaar of ouder kan
namelijk raadslid worden. Je moet dan wel wonen in de gemeente
waarvoor je raadslid wilt zijn, maar je hoeft je baan of studie er niet
voor op te zeggen, want het is geen voltijdfunctie. Als je raadslid wilt
worden, dan kun je je aanmelden bij een bestaande politieke partij
in de gemeente Twenterand. Maar je kunt ook je eigen politieke partij
oprichten met een groepje gelijkgestemden. Voor deze verkiezingen
staan de kieslijsten vast, maar voor die over vier jaar uiteraard nog
niet. Het is wel handig om het interessant te vinden wat er lokaal
speelt en om het leuk te vinden om verschillende belangen tegen
elkaar af te wegen. Over het algemeen zitten er allerlei soorten
mensen in de raad.”
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Als we het simpel stellen, dan is de gemeenteraad eigenlijk de
baas. Elke vier jaar bepalen de stemgerechtigde inwoners bij de
gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Daarmee zijn de raadsleden de volksvertegenwoordigers
van Twenterand. Maar wat doet de raad nou eigenlijk? Raadsgriffier Robert Ros is adviseur en ondersteuner van de raad. Hij geeft
antwoord op vijf vragen.
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Hoeveel raadsleden worden er eigenlijk gekozen?

“In Nederland is de gemeenteraad een afspiegeling van de gemeente
die zij vertegenwoordigt. Daarom bestaat de gemeenteraad ook uit
gekozen volksvertegenwoordigers. En hoe groter de gemeente, hoe
meer raadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal
inwoners. Hiervoor zijn de gemeenten ingedeeld in inwonersklassen.
Gemeenten met de kleinste inwonersklasse hebben 9 raadsleden,
die met de grootste inwonersklasse tellen er 45. Twenterand heeft 23
raadsleden. Op dit moment zijn die verdeeld over 7 raadsfracties.”

Waarover gaat
de gemeente?
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Wat doet een gemeenteraad?

“De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.
De gemeenteraad benoemt de wethouders en als er een nieuwe
burgemeester moet komen, dan doet de gemeenteraad de aanbeve
ling voor een nieuwe burgemeester. Nog belangrijker is dat de
gemeenteraad het algemene beleid in de gemeente bepaalt. Dit wordt
ook wel de kaderstelling genoemd. Bijvoorbeeld beleid op het gebied
van onderwijs, sport, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.
Dit beleid wordt door het college van burgemeester en wethouders
weliswaar voorbereid in de vorm van raadsvoorstellen, maar de
gemeenteraad besluit hierover en stelt het beleid uiteindelijk vast.
Ook controleert de gemeenteraad of de burgemeester en wethouders
het beleid goed uitvoeren, want als dagelijks bestuur is dit college van
burgemeester en wethouders verantwoordelijk om het vastgestelde
beleid uit te voeren. Op deze wijze gaat de gemeenteraad ook over
het geld. De raad stelt de begroting vast en daarmee bepaalt ze
hoeveel geld waarvoor mag worden uitgegeven en wat de inwoners
als belasting moeten betalen. Je merkt hierbij wel dat een goed
samenspel tussen gemeenteraad en college van groot belang is.”
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Gaat de gemeenteraad ook over concrete zaken bij mij in 		
de straat?

“Jazeker! Maar de directe uitvoering ligt meestal bij het college
van burgemeester en wethouders en de diverse ambtenaren. De
gemeenteraad neemt besluiten op hoofdlijnen over allerlei onderwer
pen in de gemeente Twenterand. Dat zijn zaken die ook jou in jouw
straat kunnen raken. Denk aan onderwerpen op het gebied van
verkeer, milieu, gezondheidszorg, groenonderhoud, cultuur en sport.
De gemeenteraad vergadert en besluit ongeveer één keer per maand
over dit soort onderwerpen. Daarnaast zijn er voorbereidende
raadsbijeenkomsten om een mening te kunnen vormen over deze
onderwerpen. In Twenterand noemen we deze bijeenkomsten
raadsdebatten. Maar daarnaast hebben raadsleden nog diverse andere
bijeenkomsten en werkbezoeken om zich goed in te werken in een
onderwerp. Een gemiddeld raadslid is per week ongeveer 15 uur bezig
met raadswerk.”

5

Kan ik ook volgen wat raadsleden in de praktijk doen?

“Ook dat kan. Veel raadsleden hebben regelmatig contact met
inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties over allerlei
onderwerpen om te weten wat er in de samenleving speelt. Want
zonder dat kunnen ze geen goede besluiten nemen. Meestal kun je
raadsleden vrij gemakkelijk benaderen. Hun contactgegevens staan
op de website van de gemeente (www.twenterand.nl/raadsleden).
En alle raadsvergaderingen en raadsdebatten worden live uitgezonden.
Ook de lokale omroep Delta TV zendt deze vergaderingen uit. Zo kun je
de raad niet alleen in de raadszaal, maar ook thuis vanaf de bank
volgen.”

De gemeente gaat over veel zaken die van invloed zijn op de directe leefomgeving van inwoners. Toch zijn de
opkomstcijfers van de Tweede Kamerverkiezingen steevast hoger dan die van de gemeenteraadsverkiezingen.
In 2021 ging net iets minder dan 79 procent van de kiezers naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lag het percentage in Twenterand net onder de 62 procent. Maar waar
gaat de gemeente dan precies over? Een toptien:
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1. Officiële documenten
Iedereen moet wel eens in het gemeentehuis zijn
voor een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.
Maar ook voor andere documenten kun je bij de
gemeente terecht.
2. Uitkeringen
Wie niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan
voorzien, kan voor een uitkering terecht bij de
gemeente.
3. Hulp
Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, woningaan
passingen, dagbesteding, jeugdhulp of vervoer.
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4. Scholen
De gemeente is verantwoordelijk voor deugdelijke
huisvesting van de scholen op Twenterands
grondgebied.
5. Bestemmingsplannen
In een bestemmingsplan staat wat er op welke plek
mag komen of zijn. Je gaat dan met de gemeente
in overleg of er bijvoorbeeld iets aangepast kan
worden.
6. Woningbouw
De gemeente houdt toezicht op de woningbouw in
Twenterand. De gemeente maakt trouwens ook
afspraken met woningcorporaties over aantallen
sociale woningbouw.

4. Scholen
2. Uitkeringen
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7. Straten, stoepen en fietspaden
Een scheve stoeptegel is vaak één van de grootste
ergernissen van inwoners. Niet zelden komen
meldingen daarover bij de gemeente binnen. En
terecht, want de gemeente gaat daar ook over. Net
als over aanleg en onderhoud van wegen,
voetpaden en fietsroutes.

9. Subsidies
De bomen reiken ook in Twenterand niet tot in de
hemel, maar toch beslist de gemeente ieder jaar
over een flink subsidiebedrag. Zo gaat er onder
meer geld naar de verschillende bibliotheken, de
zwembaden, de sportverenigingen, culturele
instellingen en talloze inwonerinitiatieven.

8. Afval
In Twenterand wordt het huisvuil gescheiden
ingezameld door ROVA. Inwoners hebben daarvoor
drie containers bij huis gekregen voor gft-afval,
pmd-afval en restafval. Ander afval kan worden
gebracht naar het afvalbrengpunt in Vroomshoop.

10. Bedrijventerreinen
De gemeente Twenterand telt negen moderne en
ruime bedrijventerreinen, verdeeld over de vier
grootste kernen. De gemeente zorgt voor voldoende
ruimte voor ondernemers om te kunnen groeien en
gaat onder meer over de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen.
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Lijst 1 - GemeenteBelangen
Twenterand (GBT)
Lokaal en onafhankelijk waarbij elke kern telt!

• Het nieuwe overdekte zwembad in Vriezenveen,
de extra steun voor De Groene Jager in Den Ham
en Aquapark De Zandstuve in Vroomshoop
• Verbetering verkeersveiligheid door aanleg
wandelpaden en nieuw fietspad naar vv Den Ham
• Woningbouw op verschillende plaatsen in
Twenterand
• De hondenspeelplaats in Westerhaar
Maar we zijn nog lang niet klaar! We willen met uw
steun de komende jaren doorgaan met het mooier en
beter maken van Twenterand en daarbij geldt zoals
altijd: We beloven u niets, maar we zetten ons wel
100% voor u in! Daarbij blijven onze kernwaarden
recht overeind: Naast de stem van de inwoner zijn dit
onder meer het behoud van cultuur(historie),
oudpapierinzameling in de huidige vorm en de
mogelijkheid voor ‘eeuwigdurend grafrust’. GBT blijft
tegen betaald parkeren en wil geen megastallen/
varkensflats, terwijl we wel mogelijkheden willen
blijven bieden voor onze lokale familiebedrijven om
zich (duurzaam) te kunnen ontwikkelen.

We gaan ons inzetten voor:
• Meer woningen voor starters en senioren op
bestaande en nieuwe locaties
• Ideëen van inwoners die bijdragen aan de
leefbaarheid worden beloond met een kernbudget
• Zuidelijke rondweg Vriezenveen (via N36), om
knelpunten op te lossen en deze kern voor te
bereiden op ontwikkelingen sportpark en
woningbouw
• Speeltuin voor kinderen met en zonder handicap
in elke kern
• Schoolpleinen groen maken! Onze kinderen
moeten spelen op pleinen die niet alleen van
beton zijn!
• Aanpak laaggeletterdheid
• Eenzaamheid van jong tot oud bestrijden
• Een netwerk van wandelroutes en (dorps)
ommetjes
• Nieuwe locatie bedrijventerrein
• Aantrekkelijke winkelcentra: winkels dicht bij
elkaar
www.gemeentebelangentwenterand.nl
www.twitter.com/GBTwenterand
www.facebook.com/
GemeenteBelangenTwenterand
www.instagram.com/gbtwenterand

ChristenUnie: Voor Elkaar!
We zijn een politieke partij van christenen, een partij
die er is voor iedereen in de samenleving. We
hebben daarom voor deze verkiezingen gekozen
voor het thema: Voor Elkaar! Want we vinden dat
iedere burger een plaats verdient in de samenleving
en we geloven dat ieder mens van waarde is.
Als christelijke partij geloven we dat de Bijbel
belangrijk is voor de politiek, omdat het in de Bijbel
gaat over mensen, over samenleven en over onze
overheid. De politici van de ChristenUnie zijn
betrokken christenen, die op veel plekken in de
samenleving aan het werk zijn; voor hun baan of
hun vrijwilligerswerk.
De ChristenUnie is een landelijke, christelijke
netwerkpartij en daardoor ook lokaal stabiel. We
kunnen goed verbindingen maken met provinciale
en landelijke politiek. Wij zijn trots op het mooie
team mensen dat achter ons staat! Doe met ons
mee!

CDA: Durf te kiezen

Twenterand

Lijsttrekker: Mark Paters
GBT is de enige lokale en onafhankelijke politieke
partij. Wij zijn er voor de inwoners van alle kernen in
Twenterand. Wij krijgen geen standpunten opgelegd
vanuit Brussel, Den Haag of Zwolle. Dit levert onze
inwoners niets extra’s op. GBT kiest voor de
verbinding mét u, mét jou. In de afgelopen periode
hebben we laten zien dat er, door te luisteren naar
onze inwoners en door te denken vanuit mogelijkhe
den, ook met weinig geld veel bereikt kan worden.

AFDELING

1. We staan voor een betrouwbare overheid, met
zichtbare en betrokken ambtenaren
2. We willen een toegankelijke gemeente zijn,
waarin iedereen kan meedoen
3. We willen zorgen voor voldoende woningen voor
starters, voor jongeren, voor gezinnen en voor
ouderen
4. We willen inzetten op isolatie van woningen en
op meer opwek van duurzame energie
5. We zorgen voor goed voor onze natuur en ons
water
6. We willen onze boeren de ruimte geven
We zijn trots op onze gemeente en zetten ons, met
uw steun, graag de komende 4 jaar in voor onze
mooie gemeente.
Social media:
Website: www.twenterand.christenunie.nl
Facebook: www.facebook.com/ChristenUnie
Twenterand
Twitter: CUTwenterand
Instagram: christenunietwenterand

Met deze slogan wil het CDA Twenterand aan
de inwoners duidelijk maken dat er wat te
kiezen valt. De partij laat met het verkiezingsprogramma zien waar het voor staat.
De belangrijkste verkiezingspunten voor het
CDA zijn als volgt:
• In de op te stellen woonvisie moet er per kern
naar behoefte per doelgroep gebouwd kunnen
worden, zoals starterswoningen en senioren
woningen. Voor Vroomshoop en Geerdijk geldt
dat de gedupeerden van de kanaalwoningen
ondersteund moeten worden.
• Binnen het sociaal domein wil het CDA dat
iedereen mee telt, niemand valt buiten de
boot. Het CDA wil zich inzetten voor het
aanpakken van (stille) armoede en inzetten op
preventie. Wie kan krijgt begeleiding bij het
vinden van werk. Voorts sterk jongerenwerk
door intensieve samenwerking van de
betrokken organisaties en het stimuleren van
noaberschap. Sport moet voor iedereen
toegankelijk zijn.
• Het CDA wil ondernemers voor Twenterand
vasthouden en aan zich binden.
• Het CDA streeft naar behoud van publieke
maatschappelijke gebouwen, zoals De
Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk,
Het Punt in Vroomshoop en Het Midden
dorpshuis in Den Ham, voor culturele en
maatschappelijke activiteiten.

• Door gewijzigde financieringsfondsen van de
zwembaden in de gemeente moet een
structurele subsidie vastgesteld worden voor
het openluchtzwembad zwembad De Groene
Jager in Den Ham.
• Het CDA wil tegemoetkomen aan de
gerechtvaardigde wens voor een fietspad de
Pollen-Bruinehaar en wil fietsroutes door de
Engbertsdijksvenen stimuleren.
• Voor Twenterand moet duurzaamheid, groen
gas en waterstof op de agenda komen. Voor
grote windmolens is er geen plaats binnen
onze gemeente.
• Het CDA staat voor een gezonde balans
tussen natuur, landbouw en recreatie.
Het CDA presenteert een frisse nieuwkomerslijst.
Naast lijsttrekker Martino Vos komen er veel
nieuwe kandidaat-raadsleden op de kieslijst van
het CDA Twenterand. Het zijn allemaal betrokken
mensen, die al actief zijn of zijn geweest in de
samenleving. Op deze manier wil het CDA
Twenterand alle kernen en het buitengebied zo
goed mogelijk vertegenwoordigen tijdens de
komende raadsperiode.
Onze standpunten zijn te vinden op de
volgende social media kanalen:
www.cda.nl/overijssel/twenterand
Facebook en Twitter

SGP:
Perspectief
voor u en jou
De SGP heeft de afgelopen periode haar
verantwoordelijkheid genomen door
constructief samen te werken. Ook de
komende periode staan wij voor u klaar.
Wij maken ons o.a. sterk voor:
• Geen koopzondagen. Onder het bewind van de
huidige coalitie van GBT en CU is er een pilot
koopzondagen gekomen. God heeft in Zijn
wijsheid een gezamenlijke rustdag aan de
mens gegeven. Naast principiële argumenten
zijn koopzondagen vanuit sociaal oogpunt
ongewenst. Druk op ondernemers moet
worden voorkomen. Medewerkers en vooral
kleinere ondernemers mogen niet in een
moeilijke positie worden gebracht. Door een
wekelijkse gezamenlijke rustdag wordt ons
welzijn bevorderd.
• Aanpak van overlast en verpaupering.
• We gaan voor een schone en veilige buurt.
• Voldoende betaalbare woningen in alle kernen.
• Boeren krijgen voldoende ruimte om zich te
ontwikkelen.
• Eerlijke behandeling/communicatie. De SGP
pleit voor een zorgvuldige en transparante
belangenafweging. We moeten er voor blijven
waken dat inwoners, ondernemers niet om de
tuin worden geleid of aan het lijntje worden
gehouden.
• Centrumontwikkeling Vriezenveen/Vrooms
hoop. We moeten het centrum, de ‘woonka
mer’ niet laten inrichten door adviseurs van

buitenaf. Belangrijker is om de winkeliers en
bewoners van het centrum, maar ook de
inwoners beter te betrekken.
• Financiële positie Twenterand is niet op orde.
De lasten voor de inwoners zijn wel omhoog
gegaan, terwijl noodzakelijke keuzes over de
verkiezingen worden getild. De SGP is
vooruitstrevend als het gaat om goede
investeringen, maar wil de lasten voor de
inwoners en bedrijven zo laag mogelijk
houden.
• Zwembad. Fijn dat er eindelijk een nieuw
zwembad komt. Jammer dat het er nog niet
staat. Sneller en goedkoper was vernieuwing
geweest op de huidige locatie. Met de keuze
voor nieuwbouw op sportpark Het Midden
liggen er onnodige grote financiële uitdagin
gen voor de toekomst van de sporthal De
Stamper en de semipermanente sporthal.
Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid
van voldoende parkeerplekken en de veiligheid
van fietsers en voetgangers van en naar het
sportpark.
• Windturbines. De bestaande bezwaren tegen
windturbines, met name op het gebied van de
volksgezondheid, moeten eerst afdoende
worden onderzocht. Ook mogen inwoners
geen overlast ondervinden. Dat zijn keiharde
voorwaarden van de SGP. Verduurzaming is
goed, maar niet tegen elke prijs. Ook
landschappelijk gezien moeten we zeer
terughoudend zijn.
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Bouwen aan en in ons
mooie Twenterand

PVV Twenterand: Geen woorden, maar daden
De PVV Twenterand heeft in haar verkiezingsprogramma een aantal opgaven geformuleerd. We
noemen er een aantal:
• Geen verhogingen van de lokale belastingen
• 52 koopzondagen voor supermarkten en
woonwinkels
• Geen windmolens en zonneparken
• Groenvoorziening op een fatsoenlijk niveau
• Geen voorrang statushouders op de woningmarkt
• Meer en slimme handhaving op overlast drugs,
jongeren, zwerfvuil, verkeer en hondenpoep
• Geen verhuizing Winkelcentrum Linderflier
• Keiharde aanpak van fraudeurs
• Volledige compensatie gedupeerden Kanaal
Almelo-De Haandrik
• Uitrollen van centrumvisie Vriezenveen en
Vroomshoop waarbij inbreng ondernemers en
inwoners centraal staan
• Organiseren van referenda waarbij grote
vraagstukken worden voorgelegd aan onze
inwoners
• Twenterand in top 3 van meest ondernemings
vriendelijke gemeenten
• Meer toerisme naar Twenterand en mooi
horecabedrijf in of aan de rand van Engbertsdijks
venen
• Vast loket en contactpersonen waar inwoners hun
problemen en klachten kunnen deponeren
De PVV Twenterand is een partij die het belangrijk
vindt dat de stem van de inwoners vertaald wordt in
gemeentelijk beleid. Tijdens een recente burgerpei
ling lieten de inwoners blijken dat (fijn) wonen en
veiligheid bovenaan het prioriteitenlijstje staan. En
duurzaamheid stond helemaal onderaan. Het

handelen van de PVV in de gemeente strookt met dit
lijstje. Er is nu veel te veel aandacht voor zogenaam
de duurzaamheidswaanzin en te weinig voor
veiligheid. Met de PVV in het college gaan we dit
corrigeren, zoals u het ook wilt.
We moeten ook meer doen om jongeren te behouden
voor onze gemeente. Meer betaalbare woningen
bouwen en wij willen ons hard maken voor een
goede uitgaansgelegenheid voor de jeugd. Waarom
geen mooie uitgaansgelegenheid creëren op een
industrieterrein? De PVV is hier voor! Kom maar op
ondernemers met mooie plannen.
Woningbouw in het buitengebied kan soms wat ons
betreft, maar we willen niet dat boeren hierdoor hun
bedrijf niet meer kunnen uitoefenen of niet meer
kunnen uitbreiden. Boeren zijn noodzakelijk voor
onze voedselvoorziening!
Tot slot: de PVV vindt het onbegrijpelijk dat
gemeenten niet vaker ‘Nee’ zeggen tegen landelijk
beleid. Wanneer gemeenten dit samen vaker zouden
doen, en een machtsblok vormen, hebben we minder
last van landelijk beleid. Bijvoorbeeld ‘Nee’ tegen
windmolens en zonneparken, ‘Nee’ tegen de
massa-immigratie en ‘Nee’ tegen de stikstofidioterie.
Dus minder bang zijn voor je baantje wethouders en
burgemeesters en meer opkomen voor de belangen
van je eigen inwoners! Stem 16 maart PVV
Twenterand!

Er gaat veel goed in Twenterand. Het is mooi
wonen in onze dorpen en daarbuiten. Maar daar
moeten wel woningen voor zijn en een aantrekke
lijk ondernemersklimaat. En daar is de laatste tijd
wat blijven liggen. Ons thema is dan ook: bouwen,
aan en in Twenterand. Dat kunnen eengezinswo
ningen zijn of kavels voor starters, maar ook
eenpersoonshuishoudens voor jongeren en voor
ouderen.
Wij zijn voor een mooie mix aan woonmogelijkhe
den. Dat kunnen ook kangoeroewoningen zijn,
tiny houses of een tijdelijke woning bij familie op
het erf. Om een leefbare woonomgeving te
houden willen we ondernemers de ruimte geven
en niet betuttelen met te veel regels. Wij vinden
dan ook dat ondernemers vrij moeten zijn om te
kiezen of ze al of niet op zondag open willen.
Het centrumplan in Vriezenveen moet nodig
worden aangepakt. Wij willen in overleg met
ondernemers en bewoners om te komen tot een
mooi centrum. Daar hoort bereikbaarheid ook bij
en het wegenplan oftewel de verkeersvisie van
Vriezenveen moet worden bekeken. Routes zijn
nu onduidelijk en niet effectief. Bovendien wordt
het tijd dat verpauperde panden, zoals aan het
Manitobaplein, nu eindelijk eens worden
aangepakt Allemaal belangrijke zaken waar de
laatste periode niets mee opgeschoten is.

Twitter: @PVV_Twenterand
Facebook: www.facebook.com/pvvtwenterand
Website: https://twenterand.pvv.nl

Onze speerpunten zijn:
1. Bouwen! Voor jong en oud zorgen voor
passende woonruimte. Starters, gezinnen en
alleenstaanden zowel jong als senioren moeten
de mogelijkheid krijgen hier fijn te kunnen
wonen.
2. Ruimte voor ondernemen! Dat betekent de
vrijheid om al of niet op zondag open te gaan.
Geen betutteling.
3. Geen grote windturbines in Twenterand. De
VVD heeft hier tegen gestemd en zal er alles
aan doen om dit tegen te houden.
4. Centrumontwikkeling Vriezenveen met daaraan
gekoppeld de verkeerssituatie. Hier moet
dringend wat aan gedaan worden en daarvoor
gaan we in overleg met ondernemers en
bewoners.
5. Wijziging vergaderstijl gemeenteraad. Werken
in commissies, waarbij specialisten kunnen
worden ingezet door elke partij en er meer
ruimte komt voor inspreken van betrokkenen.
Nummer 1 op de lijst is Erik Kobes en op de foto
staan verder Jan Veerenhuis, Janny Bijlstra en
Ben Oude Vrielink. De lijst wordt aangevuld met
Corné van het Laar, Jolanda Ramaker, Zweitze
Hofman en Piet van Nederpelt. Een brede selectie
mensen met diverse expertises en interesses in
de maatschappelijke samenleving. Het verkie
zingsprogramma is te vinden op onze website.
Volg ons ook op Facebook. De VVD Twenterand is
een lokale onafhankelijke partij die zich met een
enthousiast team vol gaat inzetten voor onze
mooie gemeente Twenterand.

Voor een sociaal en duurzaam Twenterand!
Op 16 maart is er voor iedere inwoner in Twenterand de kans om te stemmen. De kans om richting te geven
aan de toekomst van Twenterand. Er zijn belangrijke zaken die vragen om actie in 2022 en de jaren daarna.
We moeten aan de slag met de problemen die zijn ontstaan door de klimaatverandering. Vandaag nog,
moeten we aan de slag met duurzaamheid, vóór de toekomst van onze kinderen, ook in Twenterand.
Er zijn in Twenterand nog steeds heel veel mensen die niet mee kunnen doen, omdat de samenleving te
ingewikkeld is geworden. Denk bijvoorbeeld aan ouderen. En er zijn nog steeds inwoners die op de
armoedegrens leven en onvoldoende inkomen hebben en daarom niet mee kunnen doen. Dit zijn inwoners
waarvoor de gemeente zich moet inzetten. De afgelopen vier jaar hebben PvdA GroenLinks samen opgetrok
ken. Dat is goed bevallen en dat gaan de komende vier jaar wéér doen. We gaan ons inzetten voor een
sociaal en duurzaam Twenterand!
Twenterand heeft in de komende jaren beperkte financiële middelen. Er moeten keuzes gemaakt worden.
Sociaal en duurzaam staan dan voor de PvdA GroenLinks centraal. Iedereen moet mee kunnen doen, of het
nu om onderwijs gaat, werk, sport of om het klimaat. Iedere inwoner telt!

PvdA GroenLinks gaat voor een Twenterand waar ieders stem telt en gehoord wordt. Waar inwoners
betrokken zijn en invloed hebben. Waar we met respect luisteren naar elkaar en samen zoeken naar
antwoorden en oplossingen. Elkaar niet uitsluiten, maar naast elkaar en met elkaar! Waar ruimte is voor
iedere inwoner om mee te doen. Waar aandacht is voor diegenen die ondersteuning nodig hebben. Waar
mensen zorg hebben voor elkaar. Waar duurzaamheid het uitgangspunt is en waar het in iedere kern prettig
en veilig wonen is.
Hier gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten. Dit willen we samen met de inwoners in Twenterand
gaan doen. Voor PvdA GroenLinks telt elke inwoner!
Website: pvdagltwenterand.nl
Facebook: PvdAGLTwenter
Instagram: pvdagltwenter
Twitter: PvdAGLTwenter
YouTube: PvdA GroenLinks Twenterand

Stephan Reusken
06 45405107
PvdA GroenLinks Twenterand

twenterand.nl

Stemmen: hoe doe je dat?
Stap 5: Je krijgt een stembiljet
Na de controle van 1je stempas en je identiteitsbewijs krijg je een
stembiljet. Op het stembiljet staan alle politieke partijen die meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen in Twenterand. Ook alle mensen op
wie je kunt stemmen, staan op het stembiljet bij hun politieke partij.

Stap 1: Je krijgt een stempas thuis
Van de gemeente krijg je een brief met een stempas. Je hoeft niet te
stemmen op een stembureau in jouw buurt. Dat mag ook op een ander
stembureau in de gemeente Twenterand. Kijk op www.twenterand.nl/
verkiezingen om te zien welke stembureaus op welk moment open zijn.
1Stap 2: Kies een politieke partij
Elk huisadres in Twenterand krijgt een lijst met namen. Op deze lijst kun
je zien op wie je kunt stemmen. Bedenk voordat je gaat stemmen welke
partij het best bij je past. Je kunt op de bovenste persoon van de partij
stemmen, de lijsttrekker. Maar ook op een andere persoon van die
partij.

1

1
Stap 3: Ga naar het stembureau
Op woensdag 16 maart ga je naar het stembureau. De stembureaus
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Neem je stempas mee en een geldig
identiteitsbewijs. Dat is je rijbewijs, je identiteitskaart of je paspoort. Om
te stemmen mag een geldig identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen
zijn.
1

Stap 4: Lever je stempas in
Op het stembureau lever je je stempas in bij een van de mensen van
het stembureau. Laat ook je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort zien.
De mensen van het stembureau controleren je stempas en wie je bent.

Op welke partij
ga ik stemmen?
Om je stem uit te kunnen brengen is het belangrijk dat je de politieke partij
kiest die het best bij jouw ideeën past. Maar hoe weet je welke partij dat is?
Een paar tips:

1
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Stap 6: Kleur één vakje rood
Ga met het stembiljet een stemhokje in. Dat doe je alleen. Niemand
mag meekijken als je stemt. In het stemhokje ligt een rood potlood.
Zoek op het stembiljet de naam van de persoon op wie jij wilt stemmen.
Kleur het vakje voor deze naam rood. Je mag maar één vakje rood
kleuren. Schrijven en tekenen op het stembiljet mag niet. Dan telt je
stem niet mee.
Stap 7: Doe je stembiljet in de bus
Vouw het stembiljet weer op en stop het in de stembus.

Stap 8: Je hebt gestemd!
Na 21.00 uur worden alle stemmen gesteld. De uitslag wordt daarna
bekendgemaakt. Je kunt de uitslag vinden op www.twenterand.nl/
verkiezingen.

De stempas
Stempas kwijt of niet gekregen? Je kunt een nieuwe stempas
aanvragen bij de balie Burgerzaken van de gemeente Twenterand.
Dat kan tot vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. Kun je niet zelf
stemmen? Je mag iemand anders vragen om dat voor jou te doen.
Dat heet machtigen. Je moet daarvoor drie dingen doen:

1. Vul de achterkant van de stempas in.

1.

Bekijk plannen van politieke partijen op hun website of op social media.

2.

Stel vragen aan politieke partijen. Mail of bel. De gegevens staan op hun website.

3.

Leden van politieke partijen voeren campagne. Ze delen soms folders uit op straat
of ze komen langs de deur. Je kunt ze alles vragen.

4.

Soms zijn er (online) verkiezingsbijeenkomsten. Die zijn gratis te bezoeken.

5.

Kijk tv of luister naar de radio. Bijvoorbeeld naar een verkiezingsdebat. Dat kan op
de nationale televisie of via de lokale omroep Delta FM of Delta TV. Daar vertellen
de politieke partijen welke plannen ze hebben.

6.

Praat met familie, vrienden of buren. Vraag welke politieke partij zij kiezen en
welke niet. Vraag ook waarom. Bedenk wat jij daar van vindt. Maak voor jezelf
een afweging en kies zelf op welke partij en persoon je uiteindelijk stemt.

7.

Gebruik een stemhulp. Om een beeld te krijgen op welke politieke partij in Twen
terand jij wilt stemmen, kun je de stemhulp MijnStem gebruiken. Ga naar www.
mijnstem.nl/twenterand. Geef daar jouw mening over verschillende onderwerpen.
Heb je de stemhulp helemaal ingevuld? Dan zie je daarna welke politieke partijen
het vaak met jou eens zijn.

8.

Kies op wie je stemt. De meeste mensen stemmen op de lijsttrekker. Dat is de
nummer 1 van een partij. Je kunt ook stemmen op iemand anders van de lijst.
Bijvoorbeeld omdat het een vrouw is of een jongere. Of omdat het iemand is die
je kent.

2. Zet je handtekening op de achterkant van de stempas.
Hiermee geef je iemand anders toestemming om voor
jou te stemmen. Je mag maximaal voor twee anderen stemmen.
3. Geef je stempas én een kopie van je paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart mee aan de persoon die voor jou gaat stemmen.
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De stembureaus
Op woensdag 16 maart kun je op verschillende plekken in de gemeente Twenterand stemmen. Het is verstandig goed te kijken waar je op welk moment terecht kan,
omdat het kan zijn dat jouw oude vertrouwde stembureau deze keer niet dienst doet als stembureau. Hieronder een overzicht van de stembureaus.

Den Ham:
• Vergaderzaal Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27
• Hervormd Centrum De Rank, Brinkstraat 6
• Sportzaal De Beukenhage, Broekmaten 2
• Christelijke Basisschool De Smithoek, Roelofsbrink 12

Mobiel stembureau:
• Van 15.00 tot 21.00 uur in CBS Eltheto, Schoolstraat 9
• Van 15.00 tot 21.00 uur in CBS De Regenboog, De Leeuwerik 1
Meerdere dagen
In verband met de coronamaatregelen is besloten dat er meerdere dagen zijn om te stemmen.
Dit betekent dat er, naast de officiële stemdag op woensdag 16 maart, op maandag 14 en
dinsdag 15 maart ook gestemd kan worden. Dit kan in een beperkt aantal stemlokalen in de
gemeente.

Westerhaar-Vriezenveensewijk:
• Baptistenkerk, Hoofdweg 85
• Hervormd Centrum, Hoofdweg 166
Bruinehaar:
• Mobiel stembureau van 10.00 tot 12.30 uur in het Dorpshuis, Gravenlandweg 18
Geerdijk:
• Verenigingsgebouw Rooms Katholieke Kerk, Schoolstraat 80
Vroomshoop:
• Kerkelijk Centrum Het Anker, Hoofdstraat 35
• GKV ‘De Akker’, Lindenlaan 10
• Baptistencentrum ’t Lieniezer, Wingerd 10
• Wijkgebouw Oos Plekkie, Bijvank 18
• Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2

Hieronder zie je welke stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart geopend zijn:
Vervroegd stemmen (maandag en dinsdag):					
• Gemeentehuis Vriezenveen, Manitobaplein 1, Vriezenveen
• CBS de Smithoek, Roelofsbrink 12, Den Ham
• Hervormd Centrum, Hoofdweg 166, Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, Vroomshoop

Alleen voor bewoners

Vriezenveen:
• Buurthuis ‘t Kooykershuus, Dokter Boomstraat 1
• Verenigingsgebouw Westerkerk, Kanaalweg Zuid 7
• Gemeentehuis, Manitobaplein 1
• Semi-permanente Sporthal, Schout Doddestraat 11a
• CCK2, Kerkstraat 2
• NH Kerk, Oude Hoevenweg 40
• Christelijke Basisschool Shalom (ingang schoolplein), Zicht 2
• Sportzaal De Weemelanden, Koningsweg 24

Op drie plekken in de gemeente kunnen alleen bewoners en personeel
van de instelling in kwestie stemmen, en alleen op uitnodiging:
• ‘t Haarhuus, Oranjestraat 24, Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Weemelanden, Koningsweg 24, Vriezenveen
• Het Liefferdinck, Kosterskamp 4, Den Ham

Iemand anders
laten stemmen?
Als je zelf niet kunt stemmen, dan kun je iemand anders
machtigen om voor jou te stemmen. Dat kan op twee manieren:
op de stempas en met een schriftelijke volmacht.

Een volmacht schriftelijk aanvragen
Wil je een volmacht liever schriftelijk aanvragen? Dat kan op twee
manieren:

Op de stempas
Dit kan alleen iemand zijn die ook in de gemeente Twenterand mag
stemmen. Op de achterkant van jouw stempas vul je de naam in van
degene die voor jou gaat stemmen (de gemachtigde) en je zet allebei
je handtekening. Daarna geef je je stempas én een kopie van jouw
identiteitsbewijs aan jouw gemachtigde. Dat identiteitsbewijs mag
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Je legitimatiebewijs moet geldig zijn
tot 17 maart 2017 of later. Dit kun je nog doen op de dag van de
verkiezing.

Samen invullen
Ben je nog in de gelegenheid om samen met jouw gemachtigde
het formulier in te vullen en te ondertekenen? Je kunt hiervoor een
aanvraagformulier gebruiken. Dit formulier kun je vinden op
www.twenterand.nl/verkiezingen. De volmachtgever stuurt of levert
het formulier in bij de gemeente. Je kunt de formulieren ook naar
verkiezingen@twenterand.nl mailen.

Schriftelijke volmacht
Heb je geen geldig identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer
dan vijf jaar is verlopen? Dan is het geven van een schriftelijke
volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Dit moet wel
iemand zijn die in Twenterand woont. Omdat de gemeente jouw
persoonsgegevens controleert, hoef je in dit geval geen kopie van je
identiteitsbewijs aan je gemachtigde te geven. Een schriftelijke
volmacht kan ook handig zijn als je een tijdje buiten Twenterand
verblijft en al vertrekt voordat je de stempas hebt ontvangen.
Een volmacht digitaal aanvragen
Je kunt een schriftelijke volmacht digitaal aanvragen via
www.twenterand.nl/verkiezingen. Voorwaarde is wel dat jij en
degene die jou machtigt in het bezit zijn van een geldige DigiD.
De schriftelijke aanvraag doe je samen. Het verzoek moet uiterlijk
vrijdag 11 maart 2022, voor 17.00 uur zijn ontvangen.

Apart invullen
Kun je als volmachtgever en volmachtnemer (gemachtigde) in
verband met corona geen fysiek contact hebben om het bovenge
noemde aanvraagformulier samen in te vullen? Maak dan gebruik
van de formulieren G-1 (verzoek van de volmachtgever) en G-2
(verklaring gemachtigde). Deze formulieren kun je vinden op
www.twenterand.nl/verkiezingen. De volmachtgever stuurt of levert
beide formulieren in bij de gemeente. Je kunt de formulieren ook
naar verkiezingen@twenterand.nl mailen. De formulieren moeten
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur binnen zijn bij de
gemeente.
En verder
Als het verzoek wordt goedgekeurd, dan stuurt de gemeente het
volmachtsbewijs naar degene die voor jou gaat stemmen. Je kunt
een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken.
Een gemachtigde mag maximaal twee machtigingen per verkiezing
meenemen. De volmachtstem(men) moeten tegelijk met de eigen
stem (van de gemachtigde) worden uitgebracht.
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De stemmen zijn geteld.
En nu?

3
2

4

1

5

Je hebt je stem uitgebracht, de stemmen zijn geteld en de balans wordt
opgemaakt. Hoe gaat het vanaf dat moment verder? Wat is het proces ná
de gemeenteraadsverkiezingen?

1. De uitslag
De stemmen zijn geteld: het is duidelijk welke partijen in de gemeenteraad komen. Hoe meer
stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer gemeenteraadsleden van die partij deelnemen in
de gemeenteraad.
2. Verkennen
Het komt niet vaak voor dat één partij een meerderheid heeft in de gemeenteraad. Daarom moeten
partijen met elkaar samenwerken. Meestal zoekt de grootste partij uit met welke andere partijen ze
het beste kan samenwerken door gesprekken te voeren.
3. Onderhandelen
De partijen die willen samenwerken onderhandelen met elkaar en maken afspraken voor de
komende vier jaar. Partijen vinden namelijk niet allemaal dezelfde dingen belangrijk.
4. Samenwerken
De afspraken worden vastgelegd in het zogeheten coalitieakkoord. Daarbij krijgen de partijen nooit
helemaal hun zin. In dit coalitieakkoord kun je lezen welke plannen de samenwerkende partijen
hebben voor de gemeente. Plannen gaan alleen door als meer dan de helft van de gemeenteraads
leden het eens is met die plannen.
5. Gemeentebestuur
De samenwerkende partijen (de coalitie) leveren de wethouders voor het gemeentebestuur.
Die gaan er samen met de burgemeester voor zorgen dat de afgesproken plannen worden
uitgevoerd. Het gemeentebestuur wordt ook wel het college van burgemeester en wethouders
genoemd.

