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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
HOF VAN TWENTE
16 MAART 2022

“Wij werken samen op basis van 
vertrouwen en respect voor elkaar”
              Harry Scholten

UW LOKALE PARTIJ
Stem CDA, dan stemt u voor alle kernen en buurtschappen in Hof van Twente



Naam:  Eric Rikkert
Leeftijd: 61
Plaats: Goor
Lijstnummer: 4

Wie ben je?
Ik ben Eric Rikkert, woon in Goor en ben getrouwd met Ingrid 
en samen hebben wij vier kinderen (2 zonen en 2 dochters) en 
daarnaast 2 mooie schoondochters en 2 leuke schoonzonen. 
Na vele jaren als bestuurder actief te zijn geweest in de zorg 
ben ik overgestapt naar Inreda Diabetic, het bedrijf van Robin 
Koops die de kunstmatige alvleesklier heeft ontwikkeld voor 
Diabetes type 1 patiënten. In mijn vrije tijd pak in mijn racefiets 
en ben ik bestuurslid van Hofstreek Omroep.

Waarom CDA?
Ik ben zelf al vanaf mijn 18e lid van het CDA. Ik vind het belangrijk om naast mijn werk 
ook maatschappelijk actief te zijn. Solidariteit maar ook zelf verantwoordelijkheid 
nemen spreken mij vooral aan bij het CDA. Zelf kunnen sturen vind ik een grotere 
uitdaging dan gestuurd worden.

Wat wil je bereiken?
Ik wil mij inzetten voor een gemeente die, ondanks de bezuinigingen, er toch verzorgd 
uitziet. Als raadslid zichtbaar en aanspreekbaar zijn maar ook verantwoordelijkheid 
nemen. Belangrijk dat de identiteit van kernen en buurtschappen gewaarborgd blijft. 
Een college en raad die erin geloven dat wrijving uiteindelijk glans kan geven. 
Consensus kan niet altijd het doel zijn.

Wat zijn je aandachtsgebieden?
Voldoende woningen in de Hof, aandacht voor jongeren maar ook voor de ouderen, vol-
doende zorg capaciteit, sport mogelijkheden en een duurzame leefomgeving. In Goor zijn 
enkele aandachtspunten; de ontwikkeling van het winkelcentrum, meer activiteiten/
evenementen op het plein, jeugdzorg, onderzoeken van het verplaatsen van de 
atletiekvereniging naar sportpark de Mossendam en de 
ontwikkeling van ‘Op Stoom’. 

Opknappen winkelcentrum
In het centrum van Goor staan al heel lang veel winkelpanden 
leeg. De laatste jaren zijn er al vele inspanningen gedaan door 
ondernemers en gemeente. Er zullen meer investeringen 
nodig zijn om te zorgen dat het (winkel)centrum van Goor 
aantrekkelijker gaat worden. Als er geen echte keuzes worden 
gemaakt dan gaat Goor verder achterlopen bij omliggende 
gemeenten.

Nieuwe atletiekbaan
De Hof van Twente heeft een (verouderde) atletiekbaan in Goor. 
Hoe mooi zou het zijn dat de atletiek vereniging (AV Goor) een 
nieuwe atletiekbaan krijgt op het sportpark de Mossendam. 
Laten wij deze optie serieus onderzoeken op (financiële) 
haalbaarheid. Dat zet Hof van Twente op de kaart met atletiek. 
Daarnaast kan op de huidige locatie van atletiekvereniging 
mogelijk woningbouw worden gerealiseerd.

Meer doen met Schoolfeestplein
Het Schoolfeestplein (VEC plein) is maar ca. 3 weken per jaar 
feestelijk en de andere 49 weken is het een bovengrondse 
parkeergarage. Laten wij samen met de Horeca en de ondernemers 
zorgen voor meer evenementen op het plein en het ook meer 
aankleden. Benut het plein veel beter!!

“ WAT
WILLEN
WIJ
VOOR

GOOR?

“

Een groot feest in 2025
In 2025 bestaat het Schoolfeest maar liefst 150 jaar. Inmiddels 
heeft het ook de status van immaterieel erfgoed gekregen. Veel 
Gorenaren hebben nog goede herinneringen aan het 100 - en 
125 jarig bestaan. Laten we er samen in 2025 nog een schepje 
bovenop doen!

Reggehof steunen
De Reggehof moet blijven bestaan als het huis van de vereni
gingen en de vaste basis zijn voor Home of Talents (muziekschool). 
Er zijn veel Hofbrede activiteiten. De samenwerking met de 
kernen in de Hof blijft belangrijk zodat ook de culturele activiteiten 
in de kernen gewaarborgd blijven.

Kerkgebouwen behouden
De kerken hebben het moeilijk door verlies aan leden. De 
gebouwen zijn prachtig en door ze een nieuwe of extra functie te 
geven kunnen we ze behouden voor komende generaties. Er zijn 
al te veel historische gebouwen verloren gegaan in de Hof.

Naam: Riekele Bijleveld
Leeftijd: 64
Plaats: Goor
Lijstnummer: 7

Wie ben je?
Mijn naam is Riekele Bijleveld en ik woon vanaf 2001 in Goor. 
Ik heb bestuurskunde gestudeerd en daarna werkzaam geweest 
in diverse functies bij ITC en UT. Ik ben getrouwd met Ank en 
wij hebben twee dochters Anna en Geertje die beide woon-
achtig zijn in Rotterdam. Ik ben als vrijwilliger actief bij onder 
andere de Hofkerk en de hockeyvereniging.

Waarom CDA?
Politiek is mij met de paplepel ingegoten: vader, broer, schoonzus, vrouw en dochter 
waren of zijn politiek actief of hebben er zelfs hun beroep van gemaakt. Ik heb me voor de 
komende periode opnieuw kandidaat gesteld want ik geloof in de uitgangspunten van het 
CDA: gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en gerechtigheid.

Wat wil je bereiken?
Het is duidelijk geworden dat we in Hof van Twente worden geconfronteerd met 
nationale uitdagingen die hun weerslag vinden op lokaal niveau. Ik denk hierbij aan 
stikstofmaatregelen, zorgkosten, woningnood, ontkerkelijking en klimaatcrisis. Ook 
de komende periode wil ik me weer inzetten om op lokaal niveau bij te dragen aan de 
vermindering van broeikasgassen: de energietransitie voltrekt zich niet automatisch 
maar vraagt een stevige inzet van ons allemaal. Daarnaast wil ik ook me hard maken 
voor Goor en haar inwoners.

Wat is je aandachtsgebied?
In de raad heb ik me de afgelopen periode bezig gehouden met cultuur en energietransi-
tie. Voor de energietransitie was ik de verbindingsman met de andere Twentse gemeente-
raden.Ik zie het als mijn en onze taak om zowel de raad als het college op alle thema’s 
scherp te houden. Raad en college hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid. We 
moeten ook als eventuele coalitiepartij onze controlerende en kaderstellende rol serieus 
blijven nemen. Dat mag van mij zo nu en dan best schuren met de rol van het college.

HET CDA GAAT VOOR NOG MEER VOLKSHUISVESTING VOORAL VOOR ONZE JEUGD EN ONZE OUDEREN

Een degelijke financiële huishouding en 
respectvolle omgang met elkaar vormen onze  
belangrijkste basis voor een goed programma 
dat wij weer hebben geschreven voor de komende 
vier jaar. We gaan door op de ingeslagen weg met 
zorg voor natuur en cultuur (rentmeesterschap) 
waarbij creativiteit en innovatie nodig zijn om 
een nog betere samenleving te behouden voor 
nu en later. Vertrouwen in onze inwoners vinden 
wij belangrijk, niet alles hoeft volgens regels en 
wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten 
vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten 
worden (gespreide verantwoordelijkheid). 

We blijven ons inzetten voor inwoners die 
kwetsbaar en afhankelijk zijn, we blijven strijden 
voor rechtvaardigheid en we blijven onrecht 
bestrijden (publieke gerechtigheid).

Tot slot gaan we voor de mens, de betrokkenheid, 
zorg voor elkaar. Het CDA is er voor de 
verbinding, de solidariteit tussen generaties, 
kansarm en kansrijk, hulpbehoevend versus 
gezond, arm versus rijk.
 

Mijn naam is Harry 
Scholten, geboren in 1961 en 
getogen aan de Scholtenweg 
in Hengevelde als zoon van 
voormalig bakker Herman 
Scholten uit Hengevelde en 
Marie Pierik uit Bentelo. Al 
weer bijna 40 jaar getrouwd 
met Franca Scholten uit 

Beckum en bijzonder trots op onze vier kinderen met 
hun partners en onze 10 kleinkinderen. 
 
Vooral onze kleinkinderen doen mij steeds opnieuw 
beseffen dat het CDA de partij is die bij mij past en mij 
aan blijft spreken. Voor nu en de toekomst. Democratie 
vanuit het christelijk denken en geloven in het goede 
van de mens, een brede volkspartij geworteld in alle 
lagen van de bevolking en staand in het centrum 
(het leven is niet zwart wit) waarbij menselijk geluk, 
waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en 
geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin 
een constante factor zijn.
 

In het midden staan past bij mij, past bij het CDA. 
Bemiddelen en verbinden, dingen samen met anderen tot 
stand brengen. 
De betrokkenheid van ons allen bij elkaar, het 
noaberschop, de buurt, gezin, familie, school, dorp, 
bedrijf, vereniging en gemeente is van het allergrootste 
belang.
 
We hebben de afgelopen jaren het coronavirus in ons 
midden gekregen en een belangrijke les is dat we dit 
samen moeten verwerken met respect voor ieders 
standpunt en mening. Alleen op die manier komen we 
verder waarbij we de wereld blijvend kunnen verbeteren 
door te beginnen met onszelf, ons bedrijf, onze verening te 
verbeteren en het goede van de ander te zien. 

Hier staat het CDA ook voor en als lijsttrekker van het 
CDA Hof van Twente wil ik mij blijven profileren met het 
hiervoor genoemde als basis. Duidelijk communiceren 
en simpelweg bereikbaar zijn voor alle inwoners uit 
heel Hof van Twente waarbij “ja” een antwoord is maar 
“nee” ook.

Stem CDA, dan stemt u voor de kernen en buurtschappen in heel Hof van Twente

HET CDA HOF VAN TWENTE IS ER WEDEROM KLAAR VOOR OM OOK DE KOMENDE VIER JAAR VERANTWOORDELIJKHEID TE 

NEMEN. WE GAAN DIT DOEN MET EEN PRACHTIG TEAM DAT VOL ZIT MET INSPIRATIE, ENTHOUSIASME EN GEZOND 
BOEREN VERSTAND OM SAMEN MET ONZE INWONERS ER WEER VIER WAARDEVOLLE JAREN VAN TE MAKEN. 

JAREN VAN CONTINUÏTEIT (BEHOUD VAN HET GOEDE) EN VAN VOORUITGANG (INNOVEREN EN INVESTEREN) MAAR OOK 

VAN EERLIJKE (DUURZAME) KEUZES MAKEN WANT ONZE MIDDELEN ZIJN NIET ONUITPUTTELIJK.

Het CDA blijft er voor gaan om de KENNIS, KRACHT en ENERGIE van onze inwoners blijvend in te zetten, samen zijn we sterk en sociaal.

HET CDA HOF VAN TWENTE BLIJFT LOBBYEN VOOR BEHOUD KOPPELING TUSSEN AOW EN MINIMUMLOON

WE HEBBEN EEN TEAM OM TROTS OP TE ZIJN, DAT VOORTKOMT UIT ONZE LOKALE GEMEENSCHAP DAT SINDS MENSENHEUGENIS 
ONZE BASIS IS VAN WAARUIT WIJ DENKEN EN DOEN, DAAROM ZIJN OOK WIJ UW LOKALE PARTIJ. 
SAMEN ZIJN WE STERK EN SOCIAAL EN GAAN WE DE KENNIS, KRACHT EN ENERGIE VAN ONZE INWONERS OPTIMAAL BENUTTEN. 

STEM DAAROM 16 MAART A.S. OP LIJST 1, CDA HOF VAN TWENTE

Wie is onze lijsttrekker?



HET CDA BLIJFT GAAN VOOR EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT HET CDA BLIJFT DE KENNIS, KRACHT, EN ENERGIE VAN ONZE INWONERS BENUTTEN

Naam:  Herbert Hargeerds
Leeftijd: 50
Plaats: Markelo
Lijstnummer: 9

Wie ben je?
Ik ben Herbert Hargeerds en woon met Jeannette en de twee boys 
in Markelo.Ik ben omschakelend veehouder, een gedeelte van de 
varkensstallen heb ik omgebouwd tot opslagruimtes. Lokale be-
drijven, ZZP of particulieren maken hier gebruik van. Daarnaast 
ben ik werkzaam als consultant bij Abeos Agridiensten. 

Waarom CDA?
Politiek volg ik van jongs af aan, echter altijd op afstand. Vijf jaar geleden heb ik 
gezocht naar een partij waar ik mij thuis voel en die bij mij past. Ik zocht naar een 
verbindende partij die keuzes maakt op basis van inhoud en waar iedereen telt en 
mensen niet naar de mond praat. Gewoon het eerlijke verhaal vertelt. We moeten 
het samen doen. Daarom ook het CDA; politiek is leuk en zo hoort het te zijn. Niet 
tegenover elkaar, maar met elkaar!

Wat wil je bereiken?
Verbinden en vernieuwen is al jaren mijn motto, ik vind het belangrijk dat het bui-
tengebied gehoord blijft worden en de aansluiting op diverse fronten tussen buiten-
gebied, kernen en steden op een goed niveau blijft of wordt verbeterd. Juist daar zet 
ik mij voor in. Het uiteindelijke doel voor mij is mensen bij politiek te betrekken, 
zodat het aantrekkelijk blijft en wordt om je (samen) ergens voor in te zetten. 

Wat is je aandachtsgebied?
Stikstofmaatregelen en klimaatcrisis hebben hun weerslag op lokaal nivo. Ruim-
telijke ordening wordt het hoofdthema voor de komende jaren. Ik wil mij inzetten 
voor het plattelandsbelang en regiobelang. Onderwerpen die over leefbaarheid van 
platteland gaan zijn niet links of rechts. Die overstijgen dat! Wonen, recreëren en 
bedrijvigheid in het buitengebied zorgen voor werkgelegenheid en reuring. Dit maakt 
dat scholen en verenigingen in kernen bestaansrecht houden. Als je opzoek gaat naar 
gezondheid en geluk, kom je uit op een platteland vol dynamiek!   

Dienstbare gemeente
De Markelose bevolking is gewend om samen de schouders 
er onder te zetten. De plaatselijke economie, voorzieningen, 
accommodatieniveau en zorgaanbod kunnen rekenen op 
brede ondersteuning. Het CDA wil vanuit de gemeente 
daaraan bijdragen. Zorg, jeugdzorg, mantelzorg en het vele 
vrijwilligerswerk zullen wij daar waar mogelijk faciliteren. Alleen 
samen kunnen wij de taken die de landelijke overheid bij de 
gemeente legt uitvoeren.

Leefbaar Markelo
Op dit moment is er een groot tekort aan starters- en levensloop-
bestendige woningen voor lokale bewoners in Markelo en het 
buitengebied. Het CDA wil de ontwikkeling van de bouwplannen 
actief ondersteunen en dit heeft de hoogste prioriteit. Bij inbrei-
ding/invulling op locatie de Welp en plan Markelo Noord willen 
we de bewoners actief betrekken. Wij willen extra aandacht voor 
nieuwbouw voor lokale jongeren. We zien ook mogelijkheden 
voor starterswoningen in de buurtschappen. Aanpassing KGO 
beleid/ rood voor rood is noodzakelijk. 

Openbaar groen
Het CDA wil inzetten op extra groenonderhoud, niet op basis 
van de kalender, maar inzet als het nodig is. Inwoners en loka-
le ondernemers kunnen ingezet worden zodat we een verzorgd 
beeld hebben voor de inwoners, passanten en de vele toeristen 
die Markelo elk jaar bezoeken. Het aangepaste maaibeleid van 
bermen mag voor bewoners en deelnemers van het verkeer geen 
belemmeringen of gevaar opleveren. Veiligheid voor alles. 

“ WAT
WILLEN

WIJ
VOOR

MARKELO?

“
Ontwikkeling buitengebied
De buurtschappen zijn cruciaal voor de leefbaarheid van het buiten-
gebied. Voor veehouders die willen blijven ontwikkelen moet per-
spectief worden geboden. Veehouders die willen stoppen moeten 
we als gemeente op passende wijze faciliteren in ondersteuning met 
erfcoaches. Voor een andere invulling van de locaties zal naar diverse 
mogelijkheden gezocht moeten worden. Dat brengt dynamiek op het 
platteland die nodig is voor leefbaarheid. 

Bij de energietransitie zullen initiatieven voor projecten die duur-
zaamheid vergroten lokaal uit de buurtschap of wijk komen. Dat 
vergroot de saamhorigheid en betrokkenheid en daagt uit tot ver-
dere ontwikkelingen. Zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond 
willen we niet zolang er lege daken, geluidswallen of schermen zijn.

Ondernemerschap
Ondernemers weten als geen ander wat er speelt in de (vrije tijds) 
economie en wat nodig is voor de toekomst. Wij willen een part-
ner zijn en een bijdrage leveren aan het versterken, verbinden en 
vernieuwen van de vrijetijdseconomie. Lokaal en verbindend 
ondernemerschap, daar draait het om.

Naam: Arjan Zandvoort
Leeftijd: 36
Plaats: Markelo
Lijstnummer: 3

Wie ben je?
Hallo, ik ben Arjan Zandvoort en 36 jaar. Samen met 
mijn gezin woon ik op ons eigen melkveebedrijf in Mar-
kelo. De afgelopen 8 jaar ben ik al actief geweest als 
raadslid in de gemeenteraad van Hof van Twente en heb 
ik mij vooral ingezet op de thema’s landbouw, buiten-
gebied en de kern Markelo. 

Waarom CDA?
Mijn belangrijkste drijfveer is het leefbaar houden van onze mooie gemeente. 
Het moet mooi leven zijn in de Hof. Jongeren en ouderen moeten een woning 
kunnen krijgen. Daarnaast moet de gemeente ondernemers en verenigingen 
blijven ondersteunen om de voorzieningen in Hof van Twente op peil te houden. 
  
Wat wil je bereiken?
Volgend jaar wordt er een belangrijke wet ingevoerd, namelijk de Omgevingswet.
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. Deze wet heeft veel invloed op het buitengebied 
en voor agrarisch ondernemers. Ik wil graag bereiken dat wij als CDA de rand-
voorwaarden in de Omgevingswet goed en realistisch vormgeven zodat iedereen 
kan mee blijven doen.  

“ WAT
WILLEN
WIJ
VOOR

DELDEN?

“

Versnellen woningbouw
Het CDA wil snelle voortgang op woningbouw op de 
inbreidingslocaties in de Bernhardstraat en inzetten op 
woningbouw ten zuiden van het Twentekanaal. De kanaalsprong 
is een logisch vervolg op de uitbreiding van Delden de afgelopen 
decennia en geeft de ruimte aan toekomstige ontwikkeling 
van Delden. Ook willen we startersleningen en voorrang bij 
woningtoewijzing voor eigen inwoners.

Ondernemen
Ruimte om te ondernemen moet gezocht worden ten zuiden van 
het Twentekanaal. Het centrum van Delden moet aantrekkelijk 
blijven voor zowel toeristen als de eigen bewoners. Zolang nood-
zakelijk is moet de extra terrasruimte gehandhaafd blijven. 

Ontspanning
Het CDA steunt de verenigingen in Delden. In 2023 bestaan de 
beide voetbalclubs allebei 100 jaar. Ook willen we dat er voldoen-
de uitgaansmogelijkheden blijven in Delden.

Bereikbaarheid
Het CDA wil voldoende parkeergelegenheid, aandacht voor 
doorstroom in de Langestraat en een plan van aanpak voor de 
laadpalenambitie voor elektrische auto’s en fietsen.

Faciliteiten
Wij willen de faciliteiten in Delden steunen zoals de nieuwe 
sporthal de Mors. Voor de toekomst maken we ons sterk voor 
voldoende mogelijkheden om sport en cultuur te beoefenen. We 
pleiten voor behoud van het stadscentrum het Parochiehuis en 
de herbouw van de Eschmolen. In Delden wil het CDA een wijk-
gerichte aanpak voor het aardgasvrij maken van woningen. 

Verkeer
Het CDA wil aandacht voor veilig parkeren aan de Langestraat en 
een veilige fietsomgeving richting sportpark de Mors. Het CDA is 
tegen het ophogen van geluidsplafonds van goederenvervoer per 
spoor door onze kernen.

Naam: Yvonne Nijhof
Leeftijd: 55
Plaats: Delden
Lijstnummer: 2

Wie ben je?
Ik  woon in Delden, ben getrouwd en heb 2 kinderen. In het da-
gelijks leven run ik samen met mijn man een vleesbedrijf met 
Wagyu-runderen. Het is een exclusief ras dat zich onderscheidt 
van andere runderen door de sterke marmering met onverza-
digde vetten. Ik ben bestuurslid van de Heilige Geest parochie 
en wandel en fiets veel in mijn vrije tijd.

Waarom CDA?
Ik vind het CDA echt een partij die er is voor iedereen, een verbindende partij. Ik ben 
politiek actief geworden om maatschappelijk iets te kunnen betekenen. Het is gemak-
kelijk kritiek te hebben maar dan moet je ook bereid zijn er wat aan te doen.

Wat is je aandachtsgebied?
Mijn aandachtsgebied is vooral de sociale portefeuille en dan met name jeugdzorg. 
Ik heb 12 jaar ervaring opgedaan in de provinciale politiek en ben nu 8 jaar actief in 
de gemeentelijke politiek waar ik voorzitter ben van de CDA fractie. Als voorzittter 
probeer je natuurlijk de grote lijnen van alle portefeuilles te volgen. Er is veel gaande 
in de Hof. Denk aan het tekort aan woningen, de vergrijzing en het toenemend aantal 
kinderen dat met jeugdzorg wordt geconfronteerd. Allemaal zaken waar ik wil probe-
ren het beste er uit te halen voor onze inwoners.

Wat is je streven?
Ik zou graag willen dat er voor elk kind een veilig thuis is en geen enkel kind de wijk uit 
hoeft. Als kinderen hulp nodig hebben dan het liefst hulp bieden in de eigen wijk. En zo 
snel als mogelijk om zwaardere zorg te voorkomen. Daarnaast wil ik me inzetten voor 
het behoud van allerlei voorzieningen in Delden en wil graag onderzoek waar woning-
bouw mogelijk is. Daarnaast vind ik het belangrijk vrijwilligerswerk aantrekkelijk te 
maken en te stimuleren. Vrijwilligerswerk maakt de maatschappij sterk.

Naam:  Arjan Mulder
Leeftijd: 41
Plaats: Delden
Lijstnummer: 5

Wie ben je?
Ik ben geboren en opgegroeid in Delden. Na mijn studie economie
ben ik weer teruggekeerd in Delden, waar ik samen met mijn 
vrouw en vier kinderen woon. Vanaf begin 2015 ben ik raads-
lid van onze mooie gemeente. In het dagelijks leven werk ik als 
Business Controller bij netwerkbeheerder Alliander waar ik 
samen met veel collega´s  vorm geef aan de energie van vandaag en morgen.

Waarom CDA?
Politiek is mij met de paplepel ingegoten. Ik was al jong betrokken bij campagnes voor 
verkiezingen. Thuis ben ik opgegroeid met discussies over politiek en de verantwoor-
delijkheid om je in te zetten voor de maatschappij. Dat laatste past uitstekend bij het 
CDA. Ik vind dat we samen de verantwoordelijkheid hebben om onze maatschappij 
vorm te geven.

Wat wil je bereiken?
Ik wil zorgdragen voor een gezonde, daadkrachtige gemeente die er echt is voor de 
burgers. Randvoorwaarde is een gedegen financieel beleid met eerlijke lasten. 
Rentmeesterschap noemen we dat bij het CDA, Verder wil ik dat de gemeente 
ondernemers faciliteert en actief inzet op snelle woningbouw in Delden. Zodat het voor 
een volgende generatie ook goed leven is in Hof van Twente.

Wat is je aandachtsgebied?
In de afgelopen raadsperiode heb ik mij ingezet voor gezonde financiën, ICT, toerisme
en recreatie en het afvalbeleid. In mijn rol als raadslid bewaak ik een zorgvuldige 
besteding van publieke gelden met eerlijke lasten voor burgers. Ik heb met raads-
moties gepleit voor een verruiming van het terrassenbeleid (i.v.m. corona), de herbouw 
van de Eschmolen en het handhaven van het tweewekelijks ophalen van groenafval.

NOG GEEN INPUT



Landbouw
De gemeente moet boeren die geraakt worden door nationale maat-
regelen faciliteren bij het maken van een omslag. Dit kan door het instellen 
van gemeentelijke agrarische coaches die helpen bij het vinden van lokale 
oplossingen met nieuwe of aanvullende verdienmodellen zoals bijvoor-
beeld biologisch boeren, recreatie, zorg, verhuur (bedrijfs)ruimtes, 
landschapsonderhoud of het produceren van duurzame energie. De 
nadruk zal daarbij moeten liggen op het bieden van zekerheid voor 
de langere termijn om zo weer perspectief te brengen voor deze sector. 
Ook boeren die geen opvolger hebben en bedrijfsbeëindiging overwegen 
verdienen ondersteuning van de gemeente. De gemeente zal actief 
moeten onderzoeken welke aanvullende of alternatieve verdienmodellen 
passen bij de gemeente Hof van Twente en hoe die via actief beleid kunnen 
worden ondersteund. Zij kunnen dit dan doen in samenwerking met de 
provinciale erfcoaches.

Terugblik raadsperiode 2018-2022
Het CDA heeft ook in de periode 2018-2022 verantwoordelijkheid 
genomen voor het bestuur van onze gemeente. Die periode was niet 
gemakkelijk. Maar ondanks een grote tegenslag in de vorm van een 
hack-aanval op ons IT systeem en ondanks alle corona-perikelen, 
is onze gemeente, mede dankzij een gezond financieel beleid, fier 
overeind gebleven. De gemeentelijke organisatie is uitgeroepen tot 
beste overheidswerkgever. 

Er zijn meer mooie dingen tot stand gekomen zoals twee ultramoderne 
en duurzame integrale kindcentra in Delden en Markelo, de bouw 
van Sportpark de Mors in Delden, de aankoop van het TSB-terrein in 
Goor en het besluit om de Eschmolen in Delden weer in oude glorie te 
herstellen. Verder is de grootschalige asbestsanering in Goor tot een 
goed einde gebracht. De verkeerssituatie rond de Goorse Molenstraat 
is aangepakt evenals de Grotestraat in Markelo. Ook is er een stevige 
bijdrage geleverd aan de discussie over de energietransitie wat 
onder andere heeft geleid tot het programma Buurtenergie. Met het 
beleidsprogramma Gezonde Verbinding is vorm gegeven aan onze 
sociale verantwoordelijkheid voor welzijn en gezondheid in Hof van 
Twente. 

Al met al is er mede dankzij de inbreng van onze wethouders en 
de fractie veel goeds tot stand gebracht. Die lijn willen we ook de 
komende raadsperiode weer voortzetten en daarvoor moet ons 
verkiezingsprogramma de basis vormen. Hieronder staan de 
belangrijkste thema’s.

COACHES BENOEMEN DIE 
AGRARIËRS ACTIEF ONDERSTEUNEN 
BIJ HET MAKEN VAN EEN OMSLAG

 IN DE BEDRIJFSVOERING

“ “

Wonen 
Veel inwoners die in Hof van Twente zijn geboren en opgegroeid willen 
graag in hun kern of buurtschap blijven wonen en werken. Maar dan moet 
er wel geschikte woonruimte zijn. Wij pleiten voor een evenwichtig huis-
vestingsbeleid met ruimte voor alle doelgroepen: gezinnen, jongeren, 
ouderen, huurders, arbeidsmigranten, statushouders en mensen met een 
beperking.

DE GEMEENTE MOET ACTIEF GROND 
AANKOPEN VOOR WONINGBOUW

PRIORITEIT VOOR WONINGBOUW 
IN DIEPENHEIM EN DELDEN

EXPERIMENTEN OP PLATTELAND MET 
WONINGBOUW VOOR JONGEREN

Energietransitie
Het CDA heeft ingestemd met de Routekaart naar een Energieneutraal Hof 
van Twente in 2035 en met de Regionale Energiestrategie van Twente. De 
bedoeling is dat we de energie die wij gebruiken, duurzaam gaan opwekken.
Dat is nog een grote opgave: in de gemeente Hof van Twente wordt nu 
ongeveer 10% van alle energie duurzaam opgewekt. Bewustwording is 
daarom een belangrijke onderdeel van het beleid.

ENERGIETRANSITIE MOET EEN APART 
BELEIDSPROGRAMMA WORDEN

NIEUWE BEDRIJFSDAKEN MOETEN GESCHIKT 
ÉN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR HET 

PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

MEER LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE 
AUTO’S IN DE GEMEENTE

Het CDA vindt dat er voor de energietransitie een apart beleidsprogramma moet 
komen. Een transparante monitoring is noodzakelijk om de voortgang van de 
energietransitie te bewaken. Voor het opwekken van duurzame energie willen we 
zoveel mogelijk de zonneladder van de provincie hanteren: daken eerst.

Kleine windmolens moeten we ruimte geven. Projecten met grote windturbines 
moeten worden beoordeeld op aantoonbare hinder voor de omgeving en moeten 
op participatieve wijze tot stand komen, op basis van op te stellen spelregels. 
Hiervan is compensatie voor de omgeving onderdeel.

Zorg
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle 
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare
groep. Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid waarbij 
ouderen die in een isolement dreigen te raken regelmatig bezocht worden. 
Dagopvang is een goed middel tegen eenzaamheid. Wij moeten met elkaar 
zorgen dat daar ruimte voor blijft.

Armoede is niet alleen een kwestie van een financieel kwetsbare positie. 
Armoede is vooral een zaak van niet mee kunnen doen in de samenleving. 
Een integrale aanpak met zorg en welzijn is noodzakelijk. Mogelijkheden 
voor hen die het minder hebben moeten goed toegankelijk zijn. Bijzondere 
aandacht dient er te zijn voor jongeren die vanwege een beperkt gezins-
budget niet goed mee kunnen doen in de samenleving.

Wij moeten vluchtelingen helpen om onderdeel te worden van onze 
samenleving. Vluchtelingen hebben het recht om mee te doen in onze 
maatschappij. Het CDA stimuleert initiatieven van inwoners, geloofs-
gemeenschappen en maatschappelijke organisaties die hieraan bijdragen.

PROGRAMMA ONTWIKKELEN VOOR 
BESTRIJDEN VAN EENZAAMHEID

ARMOEDE BESTRIJDEN

SNELLE INTEGRATIE VAN 
VLUCHTELINGEN BEVORDEREN

Bedrijfsleven en detailhandel
Waar de regels dit toelaten wordt bij het uitbesteden van gemeentelijke werkzaam-
heden voorrang gegeven aan bedrijven uit onze eigen gemeente.

De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische drager voor Hof van Twente. 
In Hof van Twente komen veel recreanten en toeristen. Trekpleisters zijn onder 
andere Diepenheim, Delden en Markelo. Het is een economische sector met nog 
volop groeikansen.

Aantrekkelijke winkelstraten in zowel aanzicht, bereikbaarheid als kwaliteit, daar 
maken wij ons hard voor. De gemeente moet, samen met ondernemers, blijven 
werken aan aantrekkelijke winkelgebieden en de huidige stimuleringsmaatregelen 
meer onder de aandacht brengen.

LOKAAL BEDRIJFSLEVEN INSCHAKELEN 
BIJ GEMEENTELIJKE OPDRACHTEN 

VRIJETIJDSECONOMIE ALS SPEERPUNT

WINKELLEEGSTAND IN STADSCENTRA 
BESTRIJDEN

Sport en cultuur 
Bewegen is belangrijk, zowel voor ontspanning als voorwaarde voor 
gezond leven. Het is een belangrijk instrument in de strijd tegen 
overgewicht. Daarnaast brengt sport mensen samen, maakt mensen 
weerbaar en speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van 
normen en waarden. Je leert er vaardigheden die in het gewone leven 
onmisbaar zijn zoals teambelang en respect voor de ander. Het CDA 
blijft daarom de sportbeoefening ondersteunen.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor individuele creatieve ontwik-
keling, brengen ontspanning en moeten voor al onze inwoners 
bereikbaar zijn. Wij moeten organisaties die steun ontvangen actief 
inzetten voor laagdrempelige activiteiten: activiteiten die bijdragen aan 
welzijn en voor iedereen, ook met een smalle beurs, toegankelijk zijn. 
Persoonlijke talentontwikkeling van met name kinderen moet 
gestimuleerd worden door onder andere de Cubahof, muziekschool en 
bibliotheek. Er is behoefte aan een integrale visie op cultuur.

Wat betreft het cultuuraanbod wil het CDA prioriteit geven aan het 
in stand houden van de huidige infrastructuur, het faciliteren van 
amateurverenigingen en cultuur. Subsidies van onze gemeente dienen 
primair daar te landen. 

Leefbaarheid van het platteland
Hof van Twente telt zes kernen (Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde, Markelo) 
en vijftien buurtschappen: Achterhoek, Azelo, Deldenerbroek, Delderneresch, Dijkerhoek, 
Elsenerbroek, De Ha, Herike-Elsen, Kerspel Goor, Markelosebroek, Markvelde, Pothoek, 
Stokkum, Wiene en Zeldam. Allen hebben ze een eigen identiteit en unieke kenmerken. 
Het CDA wil aansluiten bij de kracht, kennis en energie die aanwezig is buurtschappen en 
in de kernen. Contact met bewoners, dorps- en stadsraden, het platform Buurtschappen,
ondernemersverenigingen, cultuur- en sportverenigingen en vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties is daarbij onmisbaar. Lokale initiatieven worden gestimuleerd en 
ondersteund. Buurtcentra en sportaccommodaties moeten worden gekoesterd om zo het 
lokale verenigingsleven te ondersteunen en ruimte te creëren voor ontmoeting. Zo blijft het 
platteland sociaal ook vitaal.

VOORZIENINGEN OP HET PLATTELAND 
IN STAND HOUDEN“ “

INFRASTRUCTUUR VAN SPORT EN 
CULTUUR IN STAND HOUDEN

PRIORITEIT VOOR AMATEURKUNST 
EN VERENIGINGEN

Starterswoningen in Hengevelde (2021)

Zonnepark Entersestraat in Goor

Sportpark De Mors Delden

IKC Magenta Delden

SAMEN ZIJN WE STERK EN SOCIAAL HET CDA GAAT VOOR NOG MEER VOLKSHUISVESTING VOORAL VOOR ONZE JEUGD EN ONZE OUDEREN

Ons programma
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Naam:  Miriam Doeschot
Leeftijd: 40
Plaats: Hengevelde
Lijstnummer: 8

Wie ben je?
Samen met mijn man en twee tienerdochters woon ik in 
Hengevelde. In het dagelijks leven ben ik onderhandelaar bij 
de vakbond CNV voor onder andere provincies, gemeenten, 
waterschappen en binnen de jeugdzorg. Als vrijwilliger ben 
ik actief in het bestuur van voetbalvereniging W.V.V.’34 in 
Hengevelde. 

Waarom CDA?
Oog hebben voor de mensen om je heen en samen iets kunnen bereiken. Dat is waar 
ik voor sta en dat zie ik terug in het CDA. Daar draag ik graag aan bij, helpen waar 
je kunt. De afgelopen 4 jaar deed ik dit als raadslid en ook de komende jaren wil ik op 
deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van alle kernen in onze mooie gemeente. 

Wat wil je bereiken?
Om de kernen leefbaar te houden is het bouwen van betaalbare en levensloopbesten-
dige woningen belangrijk. Veel mensen willen in de kern waar zij zijn geboren en 
opgegroeid blijven wonen en werken. Dat moet mogelijk zijn! Wonen in je eigen kern 
voor iedereen, zowel jong als oud. Bouwen voor alle doelgroepen is dus noodzaak.
  
Even belangrijk is daarbij het in stand houden en verder ontwikkelen van de voor
zieningen in de kernen. Dat kan alleen als we ons hiervoor samen met de inwoners
inzetten. Onder het motto: ”samen kunnen we verschil maken!” Op die manier kun-
nen we onze dorpen toekomstbestendig maken en is er alle ruimte om als kern je eigen 
lokale identiteit te behouden.   

HET CDA BLIJFT GAAN VOOR EEN SOLIDE GEMEENTELIJKE BOEKHOUDING

Onderhoud
In Hengevelde zou het CDA graag voor de komende vier jaar 
het groot onderhoud aan de Diepenheimsestraat binnen de 
bebouwde kom willen oppakken. 
Deze straat vormt een belangrijke ader door het dorp en nu 
plan woningbouw de Marke III komende jaren gereed zal 
komen moet ook de Diepenheimsestraat worden aangepast.

Sportaccommodatie
Het CDA Hof van Twente zal de komende jaren ook inzetten 
op een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in 
Hengevelde. Het dorp groeit en de huidige sporthal is 
inmiddels meer dan 50 jaar oud en is toe aan grootonderhoud. 
De tennis heeft behoefte aan meer banen en samenvoeging 
van de drie kantines is ook een wens van velen in het dorp. 
Temeer ook dat er dan efficiënter kan worden omgegaan 
met het dagelijkse onderhoud, energieverbruik etc. Het CDA 
juicht het inmiddels gestarte participatietraject van harte toe 
en wil de gemeente laten faciliteren daar waar het gewenst is 
en past.
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Naam:  André Pierik
Leeftijd: 63
Plaats: Bentelo
Lijstnummer: 11

Wie ben je?
Ik ben André Pierik, 63 jaar en woon samen met Marian in 
Wiene. We hebben 3 kinderen, Jasper, Carlijn en Eline en 
kleinkind Noé. Ik werk bij de Omgevingsdienst Twente als 
toezichthouder in het gebied Twente.

Waarom CDA?
Ik ben vooral betrokken bij onze buurtschappen, maar ook bij heel Hof van Twente. 
Binnen het CDA wil ik er graag voor zorgen dat het platteland op een goede wijze leef-
baar is en blijft. Onze boeren moeten perspectief hebben en houden. 
Waarom? Zij zijn de dragers van het landschap en de basis van de leefbaarheid in het 
buitengebied. Zij maken dat de toeristen komen. Ook zij, die geen boer zijn, moeten 
zich hier thuisvoelen en ook zij zetten zich in voor de scholen, buurtcentra en de plaat-
selijke zomerfeesten. Hier horen onze kinderen, nu en in toekomst, te wonen. Samen 
ons mooie buitengebied beschermen en versterken!

Wat wil je bereiken?
Om het platteland leefbaar te houden moeten er dus woningen komen! Maar deze 
woningen moeten bereikbaar zijn voor onze kinderen, dus starterswoningen maar 
ook levensloopbestendige woningen voor jong en oud. Clustering van deze woningen 
kan ervoor zorgen dat deze geen belemmering worden voor onze boeren. 

Het lijkt erop dat nog veel boeren gaan stoppen. Voor deze groep moeten we zorgen 
dat dit op een goede wijze kan gebeuren. Hierover zou het CDA graag uw visie horen. 

Hallo Hof van Twente
Wij in Bentelo staan achter het CDA in Hof van Twente! In 
deze tijd is dat niet vanzelfsprekend. Als we met elkaar in 
gesprek zijn voelen we ons op bepaalde onderwerpen door het 
CDA gesteund. Maar ook voelen we ons niet altijd gehoord, 
met name door de landelijke politiek. Dit speelt met name 
rondom het thema landbouw. 

Landbouw
Wat er allemaal op de landbouwbedrijven in onze omgeving 
afkomt, gaat ons niet in de koude kleren zitten. Gelukkig 
ervaren we bij de CDA-fractie in onze gemeente een ander 
gevoel. Daar wordt wel goed omgegaan met toekomstwensen 
vanuit de bedrijven in onze gemeente. En wordt waar mogelijk 
meegedacht in ontwikkelwensen. En in samenspraak met CDA 
Overijssel wordt dat wat wij belangrijk vinden teruggekoppeld 
naar Den Haag. 
Met name in onze gemeente zien wij het CDA als de partij die 
het dichtst bij ons dorp en onze wensen staat. Een echte lokale 
partij. De CDA-fractie in Hof van Twente heeft feeling met 
zaken die in Bentelo en het buitengebied spelen. 

Woningbouw
Zo maakt CDA zich al jaren hard voor woningbouw in Bentelo. 
Zeker voor starters is hier een grote behoefte aan. Mooie 
stappen zijn gezet richting de ontwikkeling van Bentelo Buiten. 
Ook al zijn we er nog niet helemaal, het CDA maakt zich er 
hard voor dat de schop snel de grond in kan. Ook wordt al 
verder gekeken naar plannen voor realisatie van een volgende 
fase woningbouw. 

Voorzieningen
Voor onze voorzieningen, met name de Pol maar ook de 
toekomstige functie van het kerkgebouw, kunnen we rekenen 
op ondersteuning van het CDA. Op het moment dat er zaken 
spelen, ervaren wij dat we met name door de korte lijnen 
richting de CDA-fractie, snel aandacht kunnen vragen en 
wordt er snel geschakeld om het op te lossen.

Om deze redenen is CDA Hof van Twente, ondanks alle 
landelijke problematiek, voor ons als Bentelo nog steeds de 
beste partij.
 
Stem daarom CDA!

HET CDA GAAT VOOR CONTINUÏTEIT VAN DE GOEDE ZAKEN DIE WE IN GANG HEBBEN GEZET

Woningbouw
Ook woningbouw blijft voor Hengevelde de komende jaren 
van groot belang. Vooral onze jongeren smachten naar een 
starterswoning waarbij we ook onze ouderen niet moeten 
vergeten want die hebben behoefte aan kleinere woningen. 
Kortom hier wil het CDA de komende jaren actief op inzetten.

Behoud kerken
Het CDA heeft zorgen omtrent de ontmanteling van de vele 
kerken in onze buurgemeenten. Wij willen de komende jaren 
actief inzetten op behoud van in ieder geval het kerkgebouw en 
toch verder kijken naar BWIH (Blijven Wonen In Hengevelde) 
of dit toch niet in ontwikkeling kan komen rondom de kerk. Dus 
faciliteren in ontwikkelingen in en rondom het kerkgebouw daar 
waar de gemeenschap dit wenst.

Koppelingen minimum loon en 
AOW handhaven
Er is een groep ouderen die naast hun AOW geen of nauwlijks 
aanvullend inkomen heeft zoals een pensioen. Ontkoppeling van 
de AOW van de hoogte van het minimumloon maakt het voor 
deze groep nog moeilijker om rond te komen. Het CDA wil bij 
haar Tweede Kamerleden pleiten voor behoud van de koppeling.

Naam:  Fons Semmekrot
Leeftijd: 69
Plaats: Hengevelde
Lijstnummer: 12

Wie ben je?
Ik ben Fons Semmekrot en geboren in Bornerbroek. Sinds ik 
met Els de Witte ben getrouwd woon ik in Hengevelde. We 
hebben drie kinderen en inmiddels zijn we ook oma en opa. 
Voetbal is mijn passie. Mijn werkgever was Netwerkbeheerder 
Enexis, waar ik 40 jaar in dienst ben geweest als technicus/
bedrijfsvoerder in met name de midden- en hoogspanning.

Waarom CDA?
Mijn motivatie om mij lokaal in te zetten voor het CDA komt eigenlijk door de opkomst 
van het populisme. Ik kan me erg druk maken over bepaalde uitspraken. Maar ook 
over verruwing en verharding in de Tweede Kamer en op social media. Dit werkt 
door in de hele maatschappij. We moeten niet tegenover elkaar gaan staan maar stel 
je  constructief op. Polarisatie is verwerpelijk: we moeten de dialoog zoeken.

Wat wil je bereiken?
•    Rentmeesterschap op een ‘normale manier’. Ik vind het belangrijk dat we bewuster 

worden van hoe we met de wereld omgaan, maar ik vind ook dat we moeten kijken 
naar wat voor iedereen haalbaar is. Kijk zelf wat je voor de natuur en het milieu 
kunt betekenen. Wat laten we onze kinderen en kleinkinderen na? Daarin zit ook 
een stukje solidariteit en verbinding tussen generaties. 

•    Opkomen voor je medemens. Ik denk dat ik dat het belangrijkste vind aan solidariteit,       
werken aan een samenleving die niet draait om “meer ik” maar “meer wij”.

•   Jonge mensen moeten weer meedoen, juist nu met een oorlog in Europa. Zij moeten     
weer geïnteresseerd raken in politiek. Je hoeft niet perse gelovig en of kerkganger 
te zijn, als de kernwaarden van het CDA jou aanspreken dan is dat ook jouw partij.



“ WAT
WILLEN
WIJ
VOOR

DIEPENHEIM?

“
Naam:  Anita Leeftink
Plaats: Markelo
Leeftijd: 47
Lijstnummer: 10

Wie ben je?
Mijn naam is Anita Leeftink en ik woon samen met mijn gezin 
in Markelo, in de buurtschap Herike-Elsen. Sinds 17 december 
2019, zit ik in de gemeenteraad als opvolger van Rudi Buschers 
uit Bentelo. 

Waarom CDA?
Op school leerde ik, dat als je iets wilt veranderen, je bij de politiek moet zijn. Sinds-
dien volg ik de politiek al jaren. Met het ouder worden, verandert soms ook je blik op 
de maatschappij. Ik zocht een partij die aan de ene kant goed met financiën omgaat en 
aan de andere kant er rekening mee houdt, dat niet alles vanzelfsprekend is. Verande-
ringen zijn niet bij voorbaat altijd beter. Progressief, maar ook conservatief. CDA Hof 
van Twente heeft deze balans. Tradities en onze gebruiken in stand houden, maar ook 
innoveren en vooruitkijken. 

Wat wil je bereiken?
Meer eenheid, minder tweedeling. Dat we naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. 
Elkaar de ruimte geven. Dat we, ondanks verschillende opvattingen toch met elkaar 
feest vieren en trots zijn dat we samen in Hof van Twente wonen. Onze Hof moet aan-
trekkelijk blijven voor ondernemers en toeristen. Komende jaren wil ik me graag blijven 
inzetten om de dialoog aan te gaan met iedereen. 

Wat is je aandachtsgebied?
Zorg en welzijn voor jong en oud. Onze ouderen zijn de jongeren van vroeger. Zorg dat 
onze jongeren van nu, later onze ouderen in de Hof worden. We hebben elkaar nodig. 
Stem daarom CDA, uw lokale partij voor jong en oud.

Uitbreiding Wozoco
Het CDA Hof van Twente wil in Diepenheim verder inzetten op 
uitbreiding van de Wozoco. Er is ruimte en behoefte dus daar 
moeten we samen met de Diepenheimers de komende vier jaar 
invulling aan geven.

Onderhoud sportpark de Koppel
Ook wil het CDA Hof van Twente in Diepenheim sportpark 
de Koppel verder helpen met onderhoud en aanpak van de
centrale kantine en het kleedkamergebouw om deze duur-
zamer en efficiënter maken. Er heeft daar de afgelopen jaren 
een mooie ontwikkeling plaatsgevonden die we verder moeten 
stimuleren en faciliteren.

HET CDA HOF VAN TWENTE WIL CULTUUR BLIJVEN ONDERSTEUNEN

Kunst & Cultuur
Diepenheim heeft zich ontwikkeld tot een stadje met gevarieerd 
kunst- en cultuuraanbod. Dat willen we blijven koesteren. 
Bijzondere aandacht verdient ook cultuurcentrum De Pol. 
We willen samen naar een gezonde exploitatie en voorwaarde 
daarvoor is samenwerking met andere culturele instellingen.

Plein onder de platanen
Het plein onder de platanen is ook voor het CDA Hof van 
Twente een doorn in het oog en wij willen daar de komende 
vier jaar samen met de gehele gemeenschap een betaalbare 
en realistische aanpak op los laten zodat de vele toeristen in 
Diepenheim maar ook de lokale bevolking kan genieten van een 
mooie centrale plek. 

Woningbouw starters
Ook woningbouw voor starters en ouderen blijft in Diepenheim 
van groot belang en hier zal het CDA de komende jaren zich ook 
hard voor gaan maken.

Naam:  Hanneke van Groningen
Leeftijd: 43
Plaats: Ambt Delden
Lijstnummer: 6

Wie ben je?
Mijn naam is Hanneke van Groningen-Lantink en tot mijn twee-
de jaar heb ik in Ambt Delden gewoond. Na een tijd in Wierden 
gewoond te hebben met mijn ouders en broer en zus ben ik naar 
Dronten verhuisd voor mijn studie aan de Christelijke Agrarische 
Hogeschool. Sinds 12 jaar woon ik weer in Ambt Delden. En wel in 
de mooie buurtschap Deldenerbroek. Hier woon ik met mijn man 
en onze dochter en zoon. Ook mijn ouders en schoonouders wonen 
bij ons op het erf.

Waarom CDA?
Graag wil ik me inzetten voor de maatschappij. Ik ben niet het type van alleen 
maar roepen aan de zijlijn maar van doen en actie! Van huis uit heb ik het geloof 
meegekregen. Net zoals het er voor elkaar zijn en helpen daar waar je kunt. Met ouders 
en schoonouders op het erf is mantelzorg ook geen onbekend begrip voor mij en mijn 
gezin. Het platteland, en het leefbaar houden van het buitengebied zijn zaken die me na 
aan het hart liggen. Je kunt je als raadslid hiervoor inzetten en ook echt iets betekenen 
voor je buurt en je medemens. Gezien mijn opvoeding, studie, interesse en achtergrond 
is het CDA de partij die daarom uitstekend bij me past.

Wat wil je bereiken?
Voor veel mensen is de politiek een ver van mijn bed show. Ik zou het mooi vinden 
als meer mensen zich inzetten voor de politiek. Als politiek en burgers vaker samen op 
trekken kunnen we samen mooie dingen  bereiken. Ik zit in de raad voor alle burgers van 
de gemeente maar ik wil me extra inzetten voor de buurtschappen van Hof van Twente.

Wat is je aandachtsgebied?
De leefbaarheid van het buitengebied en de kernen heeft mijn grootste aandacht. Ook 
de veiligheid en sociale binding horen hier bij. De scholen en buurtcentra zijn hiervoor, 
zeker in het buitengebied, van groot belang. Goede voorzieningen in de kernen en leef-
baarheid en dynamiek in het buitengebied. Daar waar we als gemeente mee kunnen 
werken aan een goed toekomstperspectief voor de boeren maar ook voor alle andere 
bedrijven moeten we dat zeker doen.

“ WAT
WILLEN

WIJ
VOOR

DE BUURTSCHAPPEN?

“
Behoud identiteit
Hof van Twente kent vijftien buurtschappen: Achterhoek, Azelo, 
Deldenerbroek, Delderneresch, Dijkerhoek, Elsenerbroek, 
De Ha, Herike-Elsen, Kerspel Goor, Markelosebroek, Markvelde, 
Pothoek, Stokkum, Wiene en Zeldam. Wij willen de eigenheid 
en het karakter van de buurtschappen behouden.

Tradities in ere houden
Carbidschieten en paasvuren horen bij de cultuur van het 
Twentse platteland. Die tradities willen we graag in ere houden.

Voorzieningen in stand houden
Lokale initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. 
Buurtcentra en sportaccommodaties moeten worden gekoesterd 
om zo het lokale verenigingsleven te ondersteunen en ruimte te 
creëren voor ontmoeting. Zo blijft het platteland sociaal vitaal.

Ruimte voor ontwikkeling van
agrarische bedrijven
Ook willen we als CDA agrarische ondernemers de ruimte geven 
voor het ontwikkelen van hun bedrijf.

HET CDA BLIJFT GAAN VOOR EEN LEEFBAAR PLATTELAND

Betaalbare woningen voor jongeren
Als jongeren in hun buurschap willen blijven wonen moeten 
daar ook voor hen betaalbare woningen komen.

Levensoop bestendige woningen bouwen
Levensloopbestendige woningen zijn ideaal voor mensen die 
ook op oudere leeftijd in hun buurtschap willen blijven.

Eenzaamheid bestrijden door 
dubbelbewoning
(Verborgen) eenzaamheid is een aandachtspunt voor ons. Een 
oplossing kan hiervoor zijn om als jong en oud samen te gaan 
wonen.




