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Wij allen moeten veel meer handelen naar het goede van de ander 
 We stoppen met zijn allen veel energie in het noemen van vooral de vele fouten van de ander, 
dat moet ophouden. Er gaat ook heel veel goed in onze maatschappij/omgeving en daar 
moeten we onze positieve energie in stoppen, stimuleren en motiveren. Handen uit de 
mouwen en pak je eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij. Motiveer andermans 
ideeën en initiatieven, benader ze positief en kijk wat mogelijk is. Werk samen op basis  
van vertrouwen en respect voor elkaar. Samen sociaal is sterk. - Harry Scholten

CDA benut KENNIS, KRACHT en ENERGIE 
inwoners HOF VAN TWENTE
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NAAM:  PIETER VAN ZWANENBURG
LEEFTIJD: 60
PLAATS: GOOR
LIJSTNUMMER: 2
“Ik ben Pieter van Zwanenburg, 60 jaar jong, gehuwd met Anja en vader van dochter Justine en 

zoon Job. Ik sta op plek 2 en ben al lange tijd actief als CDA-wethouder en -raadslid. In deze functies kun je echt een 
verschil maken. Door te luisteren naar de mensen en hun wensen en behoeften te kennen. En vervolgens afgewogen 
besluiten te nemen in de wetenschap dat die besluiten belangrijk zijn voor velen. Als wethouder heb ik mij de laatste 
jaren bezig gehouden met Jeugdzorg, WMO, de Participatiewet, cultuur en onderwijs. Door mijn portefeuille kan ik 
ook lokale acties, innovaties en initiatieven met regionale zaken verbinden oa. met Agenda voor Twente. 
Complimenten aan alle organisaties, vrijwilligers en inwoners voor hun daadkracht en creativiteit in Hof van Twente 
bij Jeugdzorg, WMO en inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar we zijn er zeker nog niet: er is nog meer 
dan voldoende werk te doen in belang van u en jou, als inwoner van Hof van Twente.”

NAAM: STEPHANIE SMIT 
LEEFTIJD: 30
PLAATS: GOOR
LIJSTNUMMER: 12

“Ik ben Stephanie Smit, opgegroeid in en zeer verbonden met Goor en de Hof 
van Twente. Voorafgaand aan en tijdens mijn studie communicatiewetenschappen aan de 
Universiteit Twente heb ik ervaring opgedaan in zowel de ouderen- en thuiszorg als de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten. In de minor recht en bestuur heb ik dieper kennisgemaakt 
met de werking van de publieke sector. Door dit alles is mijn maatschappelijke betrokkenheid 
versterkt. Ik herken me in de CDA-waarde van solidariteit en het omzien naar elkaar in een 
sociale samenleving. Op dit moment ben ik met veel plezier werkzaam als plaatselijk 
parlementair medewerkster van het Europees Parlement bij CDA-Europarlementariër Annie 
Schreijer-Pierik, waarbij ik me vanuit het lokaal kantoor in Twente onder andere bezig houdt 
met de contacten met burgers, verenigingen en bedrijven.”

“Mijn naam is Riekele Bijleveld en ik woon vanaf 2001 in Goor. In mijn vrije tijd ben ik actief als vrijwilliger 
bij de Hofkerk en ik zing met veel plezier in een gospelkoor. Politiek is mij met de paplepel ingegoten: vader, 
broer schoonzus en vrouw waren of zijn politiek actief of hebben er zelfs hun beroep van gemaakt. Mijn 
opleiding bestuurskunde heb ik gevolgd aan de Universiteit Twente. Ik ben na mijn werk bij de UT, nu 
werkzaam als zelfstandig adviseur. Toen de CDA-afdeling Hof van Twente mij vroeg of ik eventueel 
belangstelling had voor een verkiesbare plaats, heb ik daar vrij snel ja op gezegd. Belangrijke overweging 
voor mij was dat er op dat moment voor het CDA geen enkel raadslid in de raad zat die woonachtig was in 
Goor. Dat terwijl 35% procent van de inwoners uit Goor komt en ook daar voldoende werk aan de winkel is 
op het terrein van cultuur, centrumontwikkeling, bedrijvigheid, huisvesting voor jong en oud en 
duurzaamheid. Aan die thema’s zal ik graag mijn steentje bijdragen.”

NAAM:  RIEKELE BIJLEVELD 
LEEFTIJD: 60
PLAATS: GOOR
LIJSTNUMMER: 8

Meer (sociale) 
woningbouw in 
Goor voor jong  
en oud

“ “
Spoorlijn 
door Goor is 
niet geschikt voor 
goederenvervoer

“ “
Goor is een prachtige gemeenschap met een enorme 
diversiteit aan verenigingsleven waaruit een sterke sociale 
samenhang blijkt. Er worden blijvend goede initiatieven 
ontwikkeld waar het CDA groot voorstander van is en waar 
het CDA absoluut haar bijdrage aan zal blijven leveren. De 
oprichting van de stadsraad Goor en de doorontwikkeling 
van ‘t Doesgoor zijn daar goede voorbeelden van.

Goede Goorse kandidaten
Met een drietal kandidaten op een verkiesbare plek, even-
als vier jaar geleden, zal het CDA de komende vier jaar weer 
Goorse kandidaten leveren voor de gemeenteraad. 
Met Pieter, Riekele en Stephanie (ze stellen zich voor op deze 
pagina) zal het CDA ook de Goorse belangen blijven behar-
tigen en passend maken voor heel de Hof van Twente, want 
samen moeten we het doen.

Wat kunt u als Gorenaar van het CDA verwachten 
en wat hebben we gerealiseerd? 
Verdere stimulering en doorontwikkeling van het 
centrum van Goor, daar zijn de afgelopen vier jaar flinke 
stappen in gezet samen met Goor Collectief en dit zal ook de 
komende vier jaar een speerpunt zijn van het CDA.

Kunstgras
De kansen benutten op sportpark Heeckeren (GFC voet-
bal) door hier samen met de verenigingen op dit sportpark 
verder na te denken over de toekomst en proberen hier 
een kunstgrasveld te realiseren zodat we eindelijk kunnen 
zeggen dat alle voetbalverenigingen in de Hof van Twente 
kunnen beschikken over een kunstgrasveld.

Sport, welzijn en theater De Reggehof
Sportpark het Doesgoor verder doorontwikkelen tot 
een sport-/welzijnsplek waar mensen samen komen van 
jong tot oud. Afgelopen jaren heeft het CDA er mede zorg 
voorgedragen dat hier een kunstgrasveld is gerealiseerd en 
mogelijkheden zijn gecreëerd tot verdere welzijnsvoorzie-
ningen. De Reggehof is het verenigingshuis voor Goor en 
dit zal het CDA verder blijven stimuleren en faciliteren 
daar waar nodig teneinde dit stukje professionaliteit in thea-
ter en muziek niet verloren te laten gaan. We zullen ons hier 
hard voor blijven maken samen met de vele vrijwilligers die 
hier enorm veel werk verzetten.

Bouwen in Goor
Ook ruimtelijk gezien is er veel gebeurd in Goor de afgelopen 
jaren. Op vele plekken zijn nu bouwmogelijkheden geko-
men en de gemeente heeft op enkele plekken oud opgeruimd 
zodat daar de komende tijd weer nieuw gebouwd kan wor-
den (o.a. Hengevelderstraat/Constantijnhof/Gijmink). Het 
TSB terrein is nu voor het CDA een speerpunt voor de ko-
mende jaren, hier liggen vele kansen en mogelijkheden, van 
woningbouw tot detailhandel tot kleine bedrijfjes, van recre-
atie tot het zichtbaar maken/houden van de Regge aldaar.

Verkeer
Tot slot blijven we verder gaan met het beter verdelen van 
het verkeer door Goor, het CDA zal hier samen met de inwo-
ners actief mee bezig blijven teneinde ook zoveel mogelijk ge-
dragen keuzes te krijgen. Het goederenvervoer per spoor over  
de Twentekanaallijn vindt het CDA onaanvaardbaar onder 
alle omstandigheden, dus het CDA zal tegen blijven als het 
gaat om uitbreiding of aanleg van goederenvervoer over de 
Twentekanaallijn.
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HET CDA HOF VAN TWENTE IS ER KLAAR VOOR EN OP VOLLE STERKTE OM SAMEN MET ANDEREN EEN SOCIAAL EN STERK HOF VAN TWENTE TE 
BEHOUDEN VOOR DE TOEKOMST, MET EEN GOEDE INHOUD, RESPECT VOOR ELKAAR EN EEN DEGELIJKE FINANCIËLE HUISHOUDING GAAN WIJ DE 
INWONERS VAN ONZE PRACHTIGE GEMEENTE ERVAN OVERTUIGEN DAT EEN STEM OP HET CDA 21 MAART A.S. EEN STEM IS VOOR EEN NIEUWE 
REGEERPERIODE WAARIN HET CDA HOF VAN TWENTE  SAMEN, STERK EN SOCIAAL DE KAR VERDER WIL GAAN TREKKEN.

We hebben hier weer een goed programma voor 
geschreven waarin staat waar het CDA Hof van Twente 
de komende vier jaar weer voor zal gaan. Vooral 
uitbouwen op de goede basis die wij de afgelopen vier 
jaar hebben gelegd met het college. Een basis met een 
financieel gezonde huishouding waarmee wij de 
komende verantwoordelijkheden met een gerust  
hart tegemoet kunnen treden.

Als lijsttrekker mag ik een prachtig team van 
kandidaten aanvoeren die allemaal uw stem 
verdienen en die ook allemaal de volledige 
verantwoordelijkheid zullen dragen van uw 
keuze. Een team met een goede afspiegeling  
van de inwoners uit de Hof uit alle kernen,  
jong en oud, vrouw en man, SAMEN, STERK  
en SOCIAAL.

Wij zetten in op een gemeente die steeds meer 
gaat acteren op initiatieven vanuit de
samenleving, vanuit de straten, buurten, wijken 
en kernen. Want samen met onze inwoners
moeten we het doen, van onderop faciliteren en 
juist de KRACHT, KENNIS en ENERGIE van 
onze inwoners nog meer gaan benutten.

Wie is onze lijsttrekker? 

Mijn naam is Harry Scholten 
en ik ben geboren in 1961 en 
getogen aan de Scholtenweg 
in Hengevelde als zoon van 
voormalig bakker Herman 
Scholten uit Hengevelde en 
Marie Pierik uit Bentelo. Als 
oudste uit een gezin van zes 

kinderen had je al gauw medeverantwoordelijkheid voor 
je broertjes en zusjes. Tevens moest ik als oudste al vroeg 
met vader op pad om brood te venten. 

Vanaf het moment van mijn huwelijk met Franca Scholten 
uit Beckum ben ik naast mijn werk ook in mijn omgeving 
actief geworden als schoolbestuurder, lid van de culturele 
werkgroep, penningmeester van de plaatselijke 
voetbaltrots WVV’34, lid van het Harmonieorkest 
Amuzant uit Hengevelde  en last but not least lid van de 
prinsengarde van carnavalsvereniging de Höftemennekes.

Gelukkig hebben Franca en ik ook tijd voor elkaar en zijn 
we ook bijzonder trots op onze vier kinderen die inmiddels 
het ouderlijk nest hebben verlaten. We verkeren in de 
gelukkige omstandigheid dat we alweer kunnen genieten 
van inmiddels zes kleinkinderen. 

Het CDA is de partij die bij mij past en mij aanspreekt, 
democratie vanuit het christelijk denken en geloven in het 
goede van de mens, een brede volkspartij geworteld in alle 
lagen van de bevolking, waarbij menselijk geluk, 
waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en 
geborgenheid, zorg voor elkaar, en gemeenschapszin een 
constante factor zijn.

Ook in mijn directe omgeving en in heel de Hof is de 
betrokkenheid van ons allen bij elkaar, het noaberschop,  de 
buurt, gezin, familie, school, dorp, buurt, bedrijf, 
vereniging en gemeente van het allergrootste belang. 
Samen zijn we sterk met respect voor het individu. Bij het 
CDA moet je zijn als je vanuit het bovengenoemde 
gedachtegoed dit in stand wilt houden voor de toekomst. 
Het CDA is sociaal op sociaal economisch gebied, degelijk 
als het gaat om financiën, realistisch vooruitstrevend als 
het gaat om milieu en duurzaamheid, vasthoudend en 
appelerend aan de normen en waarden. Ikzelf wil, met 
bovenstaande als basis, me als lijsttrekker van het CDA 
profileren door duidelijk te zijn in doen en laten door goed 
te communiceren met en bereikbaar te zijn voor alle  
inwoners uit heel de Hof.

Stem CDA, dan stemt u voor alle kernen en buurtschappen in Hof van Twente.

ONZE LIJSTTREKKER



- 4 - - 5 -

NAAM:  YVONNE NIJHOF
LEEFTIJD: 55
PLAATS: DELDEN
LIJSTNUMMER: 3

“Mijn naam is Yvonne Nijhof, 55 jaar, geboren en getogen Deldense, 
getrouwd en moeder van 2 kinderen. Samen met mijn man hebben we een rundveebedrijf 
met Japanse Wagyukoeien en ik houd me voornamelijk bezig met de vleesverkoop. Ik heb 
ruime politieke ervaring, zowel gemeentelijk als provinciaal. Ik ben 12 jaar statenlid geweest 
waarna ik voorzitter ben geworden van de CDA-fractie in de Hof van Twente. Mijn politieke 
drijfveer is wat te kunnen betekenen voor de samenleving, ik wil me inzetten voor de Hof om 
te kijken of zaken beter kunnen. Mijn kennis ligt vooral op het gebied van zorg en welzijn. 
Zorg is de grootste opgaaf de komende jaren vooral omdat we te maken hebben met een steeds 
meer terugtrekkende overheid. Ik zou graag willen dat iedereen kan meedoen en meedenken. 
Samen met elkaar in buurt, wijk, dorp en stad.”

“Ik werk als Interim Professional in de financiële sector. Ik woon met mijn vrouw en kinderen in 
Delden, waar ik geboren en getogen ben. Ik zit al enkele jaren in de gemeenteraad en ook voor de 
komende verkiezingen ben ik verkiesbaar voor het CDA. Wij staan voor: gespreide 
verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Daarmee bedoelen we dat 
we het samen willen doen en verenigingen en de maatschappij initiatief en verantwoordelijkheid 
geven. Zo bieden we perspectief voor onze burgers en geven we ons land en onze gemeente veilig 
door aan komende generaties. Net als in de afgelopen raadsperiode, zijn mijn speerpunten een 
sportieve Hof met goede sportfaciliteiten, goede scholen en onderwijs en natuurlijk een gezonde 
financiële huishouding van onze gemeente. Zodat lasten voor burgers betaalbaar zijn, maar we toch 
kunnen investeren in de toekomst.”

NAAM:  ARJAN MULDER
LEEFTIJD: 37
PLAATS: DELDEN
LIJSTNUMMER: 6

Betaalbare 
woningen voor 
ouderen in 
centrum Delden

“ “
Volwaardige
nieuwe
sporthal
voor Delden

“ “
Het CDA koestert het stadje Delden met haar historische 
kern en het CDA is dan ook blij met de aanwijzing van deze 
kern als beschermd stadsgezicht. Samen met de nabijheid 
van Twickel moet Delden een goede trekker blijven voor eco-
nomie en toerisme.

Wat kunt u als Deldenaar van het CDA verwachten 
en wat hebben we gerealiseerd?

Eindelijk hebben we de problemen rondom de spoorsloot in 
kaart gebracht en gaan we de komende periode de 
spoorsloot opknappen naar een parkachtige uitstraling. 
De aangrenzende Reigerstraat is inmiddels opnieuw 
ingericht en als de locatie van de sporthal de Reiger en de 
aangrenzende basisschool vrijkomen dan deze ruimte 
herinrichten met sociale woningbouw met vooral 
huurwoningen. Blijven wonen in Delden draagt het 

CDA een warm hart toe en dat zal ook nodig zijn om 
Delden naar de toekomst toe leefbaar te houden. 
Herontwikkeling van het Rabobank gebouw tot 
woningen is dan ook een goede stap. Een nieuwe 
sporthal in Delden is een goede ontwikkeling waarbij de 
route er naar toe veilig en goed ingericht moet zijn voor 
zowel de fietser als voetganger, hierop zal het CDA de 
komende periode extra toezien waarbij vooral de 
Vossenbrinkweg een flinke opknapbeurt zal moeten 
hebben wat het CDA betreft. 

Vele straten en bijbehorende rioolstelsels hebben de 
afgelopen jaren een flinke opknapbeurt gehad, zoals 
daar zijn de Peperkamp, straten rondom Elizabeth en de 
Oranjebuurt. Gelukkig komt nu ook het Ressinghplein tot 
verdere ontwikkeling waarbij de markt opnieuw moet 
worden ingericht wat het CDA betreft. 

Het CDA is trots op het nieuwe gezondheidscentrum 
en zal zich blijven inzetten voor het cultureel centrum het 
Parochiehuis met daarin blijvende huisvesting van de 
politiepost in Delden. 

De sport in Delden is blijvend geborgd en goed gespreid door 
mooie ontwikkelingen op sportpark de Mors en sportpark 
de Scheetheuvel, dit zal het CDA blijven koesteren en 
faciliteren zodat ook Delden naar de toekomst toe in alle 
opzichten gezond en fit zal blijven. Met de komst van een 
nieuw museum “No Hero” en de tweede nieuwe 
wandelbrug richting Twickel is ook het recreatie en 
toerisme in Delden enorm gebaat en het CDA zal hier ook 
blijvend aandacht voor vragen samen met een prachtig 
functionerende ondernemersvereniging en stadsraad 
Delden.
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NAAM: ARJAN ZANDVOORT
LEEFTIJD: 32
PLAATS: MARKELO
LIJSTNUMMER: 4
“Hallo, ik ben Arjan Zandvoort. Ik ben 32 jaar en woon met mijn gezin op een 
melkveebedrijf in Markelo. Naast melkveehouder ben ik ook adviseur in de agrarische 

sector. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen sta ik op plaats 4 van het CDA. De afgelopen 4 jaar 
heb ik mij als raadslid ingezet voor een sterke en duurzame agrarische sector. De agrarische sector is zeer 
belangrijk voor een sterk en vitaal landelijk gebied. Ik wil mij de komende jaren blijven inzetten voor een 
sterk platteland met waarin we samen met de sterke buurtschappen gaan zorgen voor een goed 
leefbaarheid. Naast leefbaarheid op het platteland moeten ook de kernen leefbaar blijven. Dit kan alleen 
als er voldoende mogelijkheden zijn voor jongeren en starters om in onze kernen te kunnen wonen. Ook 
daarvoor wil ik mij de komende jaren inzetten. Het CDA samen, sterk en sociaal.”

NAAM: HERBERT HARGEERDS
LEEFTIJD: 46
PLAATS: MARKELO   
LIJSTNUMMER: 14

“Ik ben Herbert Hargeerds, omschakelend veehouder en flexconsultant van 
beroep, en woon samen met mijn vrouw Jeannette en twee zoons in Markelo. Ben trots op 
gemeente Hof van Twente omdat alle kernen hun eigen karakter en identiteit weten te behouden 
met een prachtig platteland. Twee speerpunten voor mij zijn “Zorg en Welzijn” en “Leefbaarheid 
Platteland”. Door decentralisatie worden de taken van lokaal bestuur steeds belangrijker. Jeugd 
en ouderenzorg vindbaar en verkrijgbaar voor iedereen die het nodig heeft. Graag zet ik mij in 
voor burgers, boeren, ZZP en andere ondernemers. Nadruk ligt met name door verbindingen 
te leggen en begrip te kweken tussen burger (dorp/stad) en platteland. Ik ga mij er hard voor 
maken als ik word gekozen om voorzieningsniveaus in buurtschappen en alle kernen te 
behouden. We moeten het samen doen. Mijn twee motto’s zijn dan ook: Samen sterk, elke kern 
telt! Stem daarom 21 maart met gezond boerenverstand CDA Hof van Twente

“Mijn naam is Anita Leeftink. Getrouwd met Erik en we hebben samen drie kinderen. We zijn geboren in 
Markelo en we wonen met veel plezier in de buurtschap Herike-Elsen. Ik werk in de financi.le dienstverlening. 
Mijn politieke interesses liggen vooral bij duurzaamheid, toerisme en landschapsbeheer. Innovatie, wat zijn de 
mogelijkheden op het gebied van groene energie. Vele studenten en bedrijven onderzoeken nieuwe manieren 
om energie op te wekken. Innovatie wil ik graag promoten. Ik zou het geweldig vinden als de Hof van Twente 
één van de meest innovatieve gemeenten wordt op het gebied van duurzaamheid. Dat de toeristische sector 
groeit en dat er aandacht is voor een leefbaar landelijk gebied voor iedereen. Trots zijn op onze gemeente. 
Luisteren naar inwoners, lokale ondernemers en agrarische bedrijven. Duurzaamheid, Toerisme, Platteland en 
Leefbaarheid. Een uitdaging om dit in balans te houden. Door te luisteren naar diverse meningen wordt er altijd 
een goed overwogen besluit genomen. Het CDA is er voor u, in de buurtschappen en in de kernen.”

NAAM:  ANITA LEEFTINK-NIJLAND
LEEFTIJD: 43
PLAATS: MARKELO
LIJSTNUMMER: 11

Meer starterswoningen
 goedkopere ééngezins-
woningen en 
huurwoningen in
Markelo

“ “
Samen met 
inwoners nieuwe 
visie Markelo 
maken

“ “
Wat kunt u als Markeloër van het CDA verwachten?  

Dienstbare gemeente
De Markelose bevolking is gewend om samen de schouders 
onder te zetten. De plaatselijke economie, voorzienin-
gen, accommodatieniveau en zorgaanbod kunnen 
rekenen op een brede ondersteuning. Het CDA wil van-
uit de gemeente daaraan bijdragen. Zorg voor ouderen en 
kinderen neemt een belangrijke plaats in. Dat vraagt meer 
dan ooit om een dienstbare gemeente. Zorg, mantelzorg en 
het vele vrijwilligerswerk zullen wij daar waar mogelijk faci-
literen. Alleen samen kunnen wij de taken die de landelijke 
overheid bij de gemeente legt uitvoeren.

Leefbaar Markelo
Om een leefbaar dorp te houden is het belangrijk dat de 
jongeren in Markelo blijven. Op dit moment is er een 
groot tekort aan starters- en eengezinswoningen in Markelo 
en het buitengebied. Jongeren zijn gedwongen langer thuis 
te wonen of uit te wijken naar dorpen in de omgeving. Het 
CDA wil de ontwikkeling van de bouwplannen actief 

ondersteunen en dit heeft de hoogste prioriteit. Ook wil 
het CDA samen met de inwoners van Markelo een nieuwe 
visie voor Markelo ontwikkelen. Er zijn een aantal lo-
caties die de komende jaren een andere invulling gaan krij-
gen, hierbij willen we de inwoners betrekken.

Verkeer
De verkeerssituatie in het dorp kan absoluut niet meer ver-
keer aan. Vooral zwaar (doorgaand) verkeer is een probleem-
punt. Het CDA staat achter het initiatief van de Dorpsraad 
om de Grotestaat aan te passen tot de huiskamer 
van Markelo. Naast de Grotestraat moet ook de jeugd vei-
lig naar school en sportvereniging kunnen. Daarom 
wil het CDA investeren in veilige verlichte wegen naar 
Sportclub Markelo en het zwembad. 

Ontwikkelingen buitengebied
De buurtschappen zijn cruciaal voor de leefbaarheid van het 
buitengebied. Buurtgebouwen en buurtscholen moe-
ten blijven bestaan. Deze bevorderen de saamhorigheid. 
Daarom wil het CDA de buurtschappen blijven ondersteu-

nen. Verder willen we maatwerk bieden voor woningbouw 
en ondernemers in het buitengebied. Doordat de komende 
jaren veel agrarische bedrijven stoppen zal hier een andere 
invulling voor gekozen moeten worden.

Brede school Markelo
De realisatie van de brede school in Markelo is in een eindfa-
se. Op de huidige locatie van de Zwaluw zal een nieuwe IKC 
komen. Het is belangrijk dat alle kinderen op een veili-
ge manier van en naar deze school kunnen. Ook de 
verdere invulling van het kaasplein met daarin de biblio-
theek heeft onze aandacht. Het kaasplein moet het nieuwe 
centrum van Markelo worden.

Wat heeft het CDA voor Markelo de afgelopen 
periode bereikt?

● Nieuwbouw zwembad voor Markelo
●  Kunstgrasveld Sportclub Markelo
●  Realisatie Plan Mooi Markelo
●  Aansluiten buitengebied op glasvezel
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Speerpunten CDA voor de komende jaren

•  Samen met inwoners een nieuwe visie  

over Markelo bepalen

•  Verdere invulling kaasplein

•  IKC Markelo moet er nu echt komen

•  Aandacht voor verkeersproblematiek Grotestraat

•  Wandel/fietspad vanuit kern naar Sportpark 

Endemansdijk

•  Lang parkeerplekken voor toeristen

•  Spoedige herontwikkeling gemeentewerf bij vrijval

•  Meer starterswoningen, goedkope eens 

gezinswoningen en huurwoningen 

•  Benut mogelijkheden voor langer thuiswonen.

•  Betere verlichting richting zwembad

Markelo
•  Snel goede invulling vrijkomen locatie Assink

•  Ruimte voor lokale ondernemers

•  Aandacht voor kruising Goorsestraat / 

Diepenheimsestraat 

•  Aandacht voor kruising Bretelerstraat/ Needsestraat 

•  Glasvezel nu ook in de kern Hengevelde

•  Speeltoestellen nabij kinderrijke wijken

•  Een jeugdhonk voor 14-18 jarigen

•  Marke III herkavelen voor starters en senioren

•  Blijven wonen in Hengevelde verder stimuleren

• Ander systeem toewijzing huurwoningen

Hengevelde
• Betaalbare woningen voor ouderen in centrum

•  Op vrijkomende locaties De Toonladder en De 

Reiger sociale huurwoningen 

• Volwaardige nieuwe sporthal voor Delden.

• Vossenbrinkweg veiliger maken

• Het Ressing plein moet nu eindelijk gereed komen

• Geen betaald parkeren in Delden

•  Problemen Spoorsloot oplossen en aantrekkelijk 

maken

• Eikenprocessierups blijven bestrijden

• Politiepost of afgeleide daarvan in Delden behouden

• Speeltuintje in de Braak West.

Delden

•  Verkeer beter verdelen door Goor 

•  Ontwikkelen TSB terrein

•  Blijvende aandacht voor centrum

•  Sportpark Heeckeren door ontwikkelen 

•  Glasvezel in t Gijmink

•  Meer sociale woningbouw

•  Maar ook aandacht voor duurdere woningen 

•  ‘t Doesgoor blijven sitmuleren

•  De Reggehof verstevigen

Goor
•  Jonge gezinnen huisvesten in de buurtschap 

•  School behouden in buitengebieden

•  Kijk naar dagbesteding in buurtschappen 

•  Aandacht voor eenzaamheidIntegrale asbestaanpak

•  Glasvezel voor iedereen in buitengebied 

•  Paasvuren traditie in ere houden 

•  Openbaar vervoer via buurtbus

Buurtschappen
•  Meer betaalbare (huur)woningen voor jongeren  

en ouderen 

•  Uitbreiding WOZOCO

•  Parkeerprobleem Schuttensteeg en bij dokter 

oplossen 

•  Communicatie richting ouderen niet alleen digitaal

•  Kijken naar innovatief lichtnetwerk/straatverlichting 

•  Zonnepanelen ook interessant maken voor minima

•  Plein onder de platanen verder verfraaien

•  Upgraden sportpark de koppel

Diepenheim

• Glasvezel nu ook in de kern Bentelo

• Meer koopwoningen voor starters

• Meer vrije huurwoningen

• Meer ouderenwoningen

• Extra inzet op behoud voorzieningen

•  ZZP’ers en startende ondernemers locatie  

in Bentelo bieden 

• Snellere voortgang sanering asbestdaken

• Aantrekkelijkheid WOZOCO moet omhoog

• Vrijkomend terrein gemeentewerf spoedig benutten

Bentelo
✓  Lokale ondernemers krijgen de ruimte 

voor eigen keuzes 

✓  Aantrekkelijke winkelgebieden voor  
elke kern

✓  Ruimte voor andere initiatieven 
agrarische ondernemers 

✓  Ruimte voor groei toekomstbestendige 
bedrijven 

✓  Blijven zorgen voor zorg

✓  Meer woningen voor jongeren

✓ Een gedegen, sober financieel beleid

✓  Voldoende huurwoningen in alle kernen

✓  Stimuleren verduurzaming bestaande 
bouw

✓  Maatwerk voor wonen in kernen en 
buitengebied 

Algemene pijlers

www.hofvantwente.cda.nl

CDA thuis in
Hof van Twente

Stem  21 maart, op het CDA!
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Het CDA wil ten aanzien van de zorg aandacht schenken aan de volgende punten: 

1.  Betrek inwoners én professionals bij het te bepalen beleid. 
2.  Een managementsysteem waarin inzichtelijk is wie welke 

zorg ontvangt. Alle zorgverleners van één gezin/cliënt weten 
van elkaar waar ze mee bezig zijn. 

3.  Problemen achter de voordeur moeten snel in kaart 
worden gebracht zodat actie ondernomen kan worden. 

4.  Een zorgpakket dat gebaseerd is op de zorgvraag van de 
burger. Kwaliteit is belangrijker dan prijs. 

5.  Familie en de sociale omgeving motiveren en ondersteu-
nen in het uitvoeren van de zorgvraag, met name waar het 
gaat om huishoudelijke zorg. 

6.  Inzicht verkrijgen waar het geld terecht komt. Het ge-
zin/cliënt is het eerste niveau. Koppel deze informatie (re-
gistratie) aan kennis die reeds bij de gemeente bekend is 
(Sociale Zaken) 

7.  Zorgverleners en zorgontvangers moeten structureel gaan 
evalueren. Hier moet een goedkoop, snel en gebruikers-
vriendelijk ICT-systeem voor worden gebruikt. 

8.  Netwerken van lokale belangenorganisaties versterken 
en bij het beleid betrekken. Het CDA wil een zorgstruc-

tuur die onafhankelijk is van de politieke situatie van 
het moment. Bij coalitiewisselingen of verkiezingen moet 
niet het hele zorgsysteem van de Hof veranderen. Voorts 
dient er een calamiteitenplan aanwezig te zijn, bijvoor-
beeld in geval van een gezinsdrama. In het calamiteiten-
plan zijn de verantwoordelijkheden en de communica-
tiestrategie uitgewerkt.

Het CDA pleit ervoor dat de gemeente een sterke regierol 
op zich neemt. Zij stelt de kaders en spelregels op en laat de 
uitvoering van de zorg over aan professionals. De uitdaging 
is om de omvorming zo doelmatig mogelijk te laten ver-
lopen met minder geld. Dit alles zodanig dat de inwoner 
geen noemenswaardig verlies van zorgkwaliteit ervaart. In 
dit alles speelt het subsidiariteitsbeginsel een prominente 
rol. Zorg moet zo dicht mogelijk bij de cliënt worden ge-
regeld. Er moet ruimte gemaakt worden voor de vele moge-
lijkheden en initiatieven van onderop.  Daarbij hoort ook de 
verruimde rol van de huisarts, wijkverpleegkundige 
en het wijk(service)team. 

Het CDA erkent dat bezuinigingen en hervormingen 
doorgevoerd moeten worden. Het is daarom van groot belang 
om inzicht te krijgen in de diensten die in de gemeente aan 
zorgontvangers worden verleend. De gemeente wordt immers 
de regiehouder. Het is zaak voor de gemeente om de spil te 
zijn in de communicatie tussen professionele zorgver-
leners voor de lijngebonden zorg en de niet-professione-
le zorg die familie, buurt en de sociale omgeving levert. De 
burgermaatschappij en de solidariteitsgedachte ko-
men met het CDA tot haar volle ontplooiing. Daarbij is ook 
de afstemming met andere Twentse gemeenten belangrijk. 
Een belangrijke partij in de zorg zijn vrijwilligers. Het CDA 
bepleit een actief beleid gericht op vrijwilligers om hen te se-
lecteren, activeren, enthousiasmeren en daar waar nodig op 
te leiden en te ondersteunen. Het is van belang om tussen ge-
meente en plaatselijke kerken contacten te onderhouden 
om de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen.

Het CDA heeft haar eigen zorgteam, 
mensen die deskundig zijn op het gebied 
van de zorg en straks hopelijk een plek 
hebben in de gemeenteraad



- 8 - - 9 -

NAAM:  ARJAN MEUTSTEGE
LEEFTIJD: 42
PLAATS: DIEPENHEIM
LIJSTNUMMER: 16

“Dag, ik ben Arjan Meutstege. Samen met mijn vrouw en drie kinderen woon ik aan de rand 
van Diepenheim, waar we een melkveebedrijf hebben, te midden van 3 landgoederen. Ik 
ben een sportief, ondernemend en nuchter persoon. Ik ben bestuurlijk en sportief actief bij 
de volleybalvereniging Time out ’75. Afgelopen tijd heb ik me ook ingezet om de stadsraad 
van Diepenheim op te richten. Dit omdat ik het behoud en versterken van de leefbaarheid in 
Diepenheim belangrijk vindt, doormiddel van sport, cultuur, evenementen, woningbouw en 
noem maar op. En juist daarom sta ik ook op de kandidatenlijst van het CDA Hof van Twente. 
Want ook in de hof geldt, we hebben het goed, laten we het ook zo houden.”

Starterswoningen 
blijven van groot 
belang voor 
Diepenheim

“ “
Het CDA 
staat voor 
gerichte aandacht voor 
starters en ouderen

“ “

NAAM:  MATHIJS SIPMA
LEEFTIJD: 46
PLAATS: DIEPENHEIM
LIJSTNUMMER: 23

Het CDA ziet Diepenheim nog steeds als een toeristische 
trekpleister van onze gemeente waar kunst en cultuur sa-
menvloeien met sport en ruimtelijke ordening. Het stedeke 
Diepenheim heeft inmiddels ook een forse impuls gekregen 
als het gaat om de ruimte rondom cultureel centrum de Pol. 
Een goed voorbeeld van hoe oud en nieuw naast elkaar 
zijn ontwikkeld en ook prima in stand worden gehouden in 
combinatie met bibliotheek en theater door een grote groep 
vrijwilligers.

Wat kunt u als Diepenheimer van het CDA 
verwachten en wat hebben we gerealiseerd? 

Afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor verdere 
woningbouw in Diepenheim en gelukkig is er veel 
gebouwd afgelopen jaren in Diepenheim Noord. Maar we 
moeten ook de komende vier jaren inzet blijven plegen voor 
meer betaalbare (huur) woningen voor jongeren en ouderen 
in Diepenheim. Ook voor de WOZOCO zal het CDA 
pleiten voor uitbreiding daar waar dit past of mogelijk 

is. Ouderen zijn ook in Diepenheim actief en betrokken, ze 
gaan ook met de tijd mee maar de communicatie naar hen 
toe zal niet alleen digitaal moeten maar ook op de 
traditionele manier. Het CDA zal hier aandacht voor blijven 
houden. Elkaar bij tijd en wijle recht in de ogen kijken is 
leerzaam en wijs. Voor het plein onder de platanen zijn de 
afgelopen jaren plannen ontwikkeld maar die moeten nu ten 
uitvoer komen evenals het oplossen van het 
parkeerprobleem rondom de Schuttensteeg en nabij 
de huisarts. Het CDA zal hier de komende jaren voor 
blijven pleiten en op toezien. 

Diepenheim is ook druk bezig met duurzaamheid waarbij 
vooral gepleit wordt voor een innovatief lichtnetwerk/
straatverlichting en voor zonnepanelen. Door de goede 
initiatieven op sportpark De Koppel, er komt nu mede ook 
op initiatief van het CDA een kunstgrasveld, is de 
saamhorigheid in Diepenheim verder gegroeid en zijn er vele 
ideeën rondom duurzaamheid en Diepenheim. Een prima 
ontwikkeling welke het CDA de komende jaren verder zal 
blijven ondersteunen.

Leefbaarheid 
op het platteland 
staat of valt met gezonde 
agrarische sector

“ “

“Mijn naam is Mathijs Sipma. Na mijn agrarische opleiding heb ik 12 
jaar als softwareontwikkelaar gewerkt. Sinds 7 jaar ben ik fulltime veehouder op een mooi 
rundveebedrijf. We willen het bedrijf graag voortzetten en levensvatbaar houden. Ik heb mij 
altijd verbonden gevoeld met de richting die het CDA kiest. Het oog voor de realiteit is wat me 
daarin vooral aanspreekt. Ook al ben ik het niet altijd met alle standpunten eens, ruimte voor 
discussie moet er immers zijn.”



- 8 - - 9 -

Glasvezel nu 
ook in 
de kern van 
Hengevelde

“ “
Blijven wonen 
in Hengevelde 
verder 
stimuleren

“ “
NAAM: HARRY SCHOLTEN
LEEFTIJD: 56
PLAATS: HENGEVELDE
LIJSTNUMMER: 1

“Ik ben geboren en getogen aan de Scholtenweg in Hengevelde, getrouwd met Franca en vader van vier kinderen en 
trotse opa van inmiddels zes kleinkinderen. Naast mijn werk ben ik ook in mijn omgeving actief geweest, als onder andere 
schoolbestuurder, penningmeester en lid van verschillende verenigingen. Het CDA is de partij die bij mij past en mij 
aanspreekt; democratie vanuit het christelijk denken en geloven in het goede van de mens. Een brede volkspartij 
geworteld in alle lagen van de bevolking, waarbij menselijk geluk, waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en 
geborgenheid, zorg voor elkaar, en gemeenschapszin een constante factor zijn. Ook in mijn directe omgeving en in heel 
Hof van Twente is die betrokkenheid zichtbaar. Het noaberschop,  de buurt, gezin, familie, school, dorp, buurt, bedrijf, 
vereniging en gemeente zijn van het allergrootste belang. Samen zijn we sterk. Het CDA is sociaal op sociaal economisch 
gebied, degelijk als het gaat om financiën, realistisch en vooruitstrevend als het gaat om milieu en duurzaamheid, 
vasthoudend en appellerend aan de normen en waarden. CDA: Samen, sterk, sociaal waarbij we de KENNIS, KRACHT 
en ENERGIE van onze inwoners nog beter moeten en kunnen benutten.”

“Ik ben Eric Raanhuis en kandidaat voor de gemeenteraad 
namens het CDA. Ik ben getrouwd, vader van twee dochters, 
woonachtig in Hengevelde en ben als docent werkzaam in het 
onderwijs. Voor het dorp ben ik acht jaar actief geweest in het 
bestuur van de stichting sport en gemeenschapsvoorzieningen 
Hengevelde. Van daaruit heb ik ervaren, dat de gemeente 
politiek dicht bij de mensen staat, er worden belangrijke 
beslissingen genomen over de directe woon en leefomgeving 
van mensen. Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor 
het CDA, om mee te kunnen denken over de samenleving 
van nu en morgen. Belangrijke items daarbij zijn een 
efficiëntere jeugdzorg; elk kind/gezin met een hulpvraag 
moet geholpen kunnen worden. Het in stand houden van 
buurt- en sportvoorzieningen voor de sociale binding. 
Een voorkeursbeleid voor toewijzing huurwoningen aan 
mensen uit eigen woonplaats en een gevarieerd betaalbaar 
woningaanbod voor jong en oud. Ook ben ik voor versnelling 
van de verduurzaming door bijna energieneutraal wonen te 
stimuleren. Ruimte en ontwikkelmogelijkheden voor lokale 
ondernemers, werkgelegenheid zorgt voor dynamiek in de 
samenleving. Ook glasvezelaansluiting in de kern Hengevelde 
en Bentelo. Hier wil ik mij graag voor inzetten.”

NAAM:  ERIC RAANHUIS
LEEFTIJD: 46
PLAATS: HENGEVELDE
LIJSTNUMMER: 10

NAAM: BEN ESHUIS
LEEFTIJD: 67
PLAATS: HENGEVELDE
LIJSTNUMMER: 30

Gehuwd, 2 kinderen, 2 kleinkinderen,  
gepensioneerd wethouder van Ambt Delden, 
Haaksbergen en Hof van Twente. Heden 
statenlid namens het CDA in de provincie 
Overijssel.

Hengevelde is een dorp met een rijk verenigingsleven en veel 
“lokale” bedrijvigheid. Dat is goed voor de sociale structuur 
en de economische ontwikkeling van het dorp. Hierop willen 
we met het CDA ook de komende raads periode op blijven 
inzetten. 

Wat kunt u als Hengeveldenaar van het CDA ver-
wachten en wat hebben we gerealiseerd? 

Als Wegdammers en als CDA’ers zijn we er trots op dat ge-
meenschapscentrum De Marke nu ook echt is omgeturnd in 
Kulturhus de Marke en dat allemaal met inzet van vele 
vele vrijwilligers, een topprestatie van formaat. Het CDA zal 
deze ontwikkelingen ook naar de toekomst toe blijven on-

dersteunen. Ook de a.s. aanpassingen worden door de ge-
meente gefaciliteerd, mede dankzij het CDA, en zullen weer 
bijdragen aan verdere sociale cohesie in Hengevelde. Op het 
bedrijventerrein Het Wegdam is afgelopen periode glasve-
zel gerealiseerd alsook in ons buitengebied, nu nog in de 
kern. Hiervoor zal het CDA de komende periode heel na-
drukkelijk blijven pleiten. Lokaal gebonden bedrijvig-
heid is goed voor de economische ontwikkeling van Henge-
velde en moet verder mogelijkheden krijgen door 
uitbreiding van bedrijventerrein Het Wegdam. Ook 
woningbouw in Hengevelde is onontbeerlijk. Gelukkig is nu 
plan de Marke III afgelopen periode in uitvoer gekomen 
waarbij het CDA blijft pleiten voor uitgifte van kavels met 
verschillende type woningen voor zowel jongeren, gezinnen 

en ouderen. De woningtoewijzing bij loting van de wo-
ningbouwvereniging is het CDA ook een doorn in 
het oog en wij zullen de komende periode heel nadrukkelijk 
vragen om aanpassing hiervan. Blijven wonen in Henge-
velde kan bij het CDA rekenen op ondersteuning. 
Het CDA zal de komende periode verdere aandacht vragen 
voor een tweetal kruisingen in Hengevelde namelijk krui-
sing Bretelerstraat/Needsestraat en kruising Diepenheim-
sestraat/Goorsestraat. De afgelopen periode zijn in Henge-
velde delen van het rioolstelsels gerenoveerd en daarmee 
gereed gemaakt voor de toekomst waarbij wateroverlast tot 
het verleden zal behoren.
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NAAM: GERDA VEHOF -
BUSGER OP VOLLENBROEK
LEEFTIJD: 61
PLAATS: AMBT DELDEN, ZELDAM
LIJSTNUMMER: 25

“Samen met Jan heb ik een agrarisch bedrijf in het buurtschap 
Zeldam. Wij hebben naast ons bedrijf beiden een andere insteek gekozen voor de toekomst. Hij als ZZP’er 
en ik als onderwijs consulente. Ik heb voor het CDA gekozen omdat zij denken vanuit overleg naar 
oplossingen en daar voel ik me thuis bij. Mijn inzet gaat uit naar de ontwikkelingen in het buitengebied, 
voor de landbouw en voor de kwaliteit van de omgeving. Voor mij blijft het belangrijk dat burgers 
accepteren dat we in het buitengebied samen wonen en werken. Ik vind dat we woonruimte moeten bieden 
aan de jongeren die willen blijven wonen in de buurtschappen, zodat de zorgtaken voor ouders en 
omgeving in herkenbare handen blijven. Het kan een aanvulling betekenen op de verplichte zorgtaken 
waarvoor de gemeente verantwoordelijk gaat worden. Het is belangrijk om stevig in te zetten op 
communicatie, om zodoende plattelanders mee te laten denken bij behoud van kwaliteit voor de toekomst.”

Openbaar 
vervoer, buurtbus 
buitengebied moet 
er komen

“ “
Verantwoordelijkheid 
nemen voor 
bedrijfsontwikkelingen in 
het landelijk gebied

“ “

“Ik ben André Pierik en woon in de buurtschap Wiene. Gehuwd met Marian en samen hebben we 3 kinderen. Ik 
wil graag binnen het CDA de met klus verder gaan. Met het CDA ga ik voor een Hof van Twente, waar het goed 
wonen en werken is. Goede voorzieningen zoals winkels, scholen en sportvoorzieningen in de kernen. Woningen, 
vooral voor jongeren, zijn nodig om de kernen leefbaar en aantrekkelijk te houden. Ook het buitengebied moet 
een plek zijn om graag te wonen, werken en als gast te zijn. Vooral de agrari.rs moeten de mogelijkheid hebben 
om met hun bedrijven, op een goede en duurzame wijze, een goed inkomen te hebben. Voor de vrijkomende 
erven is een andere bestemming een mogelijkheid om ze te behouden. Alles is mogelijk, als het maar niet ten 
koste van de landbouw gaat, en met een goede landschappelijke inpassing. Om de buurtscholen en buurtcentra 
te behouden is het nodig de jongeren hier te houden. Met Rood voor Rood of door boerderijen te splitsen, kun je 
voor hen woningen bouwen.” Zorg voor iedereen! Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten, hiervoor is zorg 
op maat nodig. Lukt dit niet meer, dan is een zorgvoorziening in de buurt wenselijk. Voor de jeugd is eveneens 
zorg op maat nodig. Uw zorg is onze zorg!“

NAAM:  ANDRÉ PIERIK
LEEFTIJD: 59
PLAATS: AMBT DELDEN, WIENE
LIJSTNUMMER: 9

De meeste inwoners van de Hof van Twente wonen in ons 
buitengebied en zijn goed georganiseerd in onze 13 
buurtschappen. We zijn er als CDA dan ook trots op dat we 
de buurtschappen in de afgelopen jaren een ‘status aparte’ 
hebben gegeven zodat ook zij volwaardig meegroeien en 
profiteren van ontwikkelingen in heel de Hof.

Wat kunt u als inwoner van ons buitengebied 
verwachten van het CDA en wat hebben we 
gerealiseerd?

Gelukkig hebben we glasvezel voor heel veel inwoners in 
ons buitengebied gerealiseerd en de enkelen waar het nog 
niet is gelukt daar zal het CDA zich de komende periode voor 
inzetten zodat uiteindelijk iedereen die dit wil is aangesloten 
op het netwerk voor de toekomst met een goede kwaliteit. 
Verder kunnen we met z’n allen ook trots zijn op onze 
buurtschapshuizen die we blijvend moeten benutten ook 
voor de verbinding tussen kernen en platteland. We denken 

hierbij aan dagbesteding voor onze inwoners die hier gebruik 
van willen maken. Eenzaamheid op het platteland en 
ook in de kernen kunnen we hiermee tevens aanpakken. 
Tegelijkertijd moeten we blijven kijken naar behoud van 
kleine scholen op het platteland, volgens het CDA moet 
dit mogelijk kunnen zijn. Het CDA zal zich hiervoor blijven 
inzetten mits de kwaliteit van het basisonderwijs 
gewaarborgd is. 

Asbest is en blijft een aandachtspunt voor het CDA 
in heel de Hof. We zijn er trots op dat het ons is gelukt te 
komen met een extra subsidie per m2 asbestdak voor 

verwijdering. Verder blijft het CDA pleiten voor een integrale 
aanpak van asbest op onze erven en in onze tuinen waarbij 
duurzaamheid en inpassing in ons landschap belangrijke 
pijlers zullen zijn en blijven voor wat betreft het CDA.

Ook in buurtschappen moet blijvend aandacht zijn voor 
woningbouw voor vooral jonge gezinnen, zij houden mede 
het buitengebied leefbaar. Als dan ook nog het openbaar 
vervoer in het buitengebied kan worden geregeld 
middels buurtbussen, waar het CDA blijvend voor pleit, dan 
houden we het buitengebied bereikbaar en leefbaar.

Goede 
verkeersafwikkeling, 
met name voor grote 
agrarische machines

“ “

NAAM: HANNEKE VAN GRONINGEN
LEEFTIJD: 39
PLAATS: AMBT DELDEN, DELDENERBROEK
LIJSTNUMMER: 7
“Hoi, ik ben Hanneke van Groningen - Lantink. Samen met mijn man en onze 
kinderen wonen wij in de prachtige buurtschap Deldenerbroek. Als de leefbaarheid 

van je omgeving je aan het hart gaat, en je wilt zaken beschermen, behouden en in beweging zetten, 
moet je niet aan de zijlijn blijven staan roepen, maar moet je ook doen! Daarom heb ik mij kandidaat 
gesteld voor de gemeenteraad namens het CDA. Leefbaarheid, onderwijs en kwaliteit van leven in 
het buitengebied en de buurtschappen vind ik erg belangrijk. Het CDA staat hiervoor. Samen sterk en 
sociaal. Ook de afstand tussen beleid en burgers mag verkleind worden. Het beleid moet begrijpelijk 
zijn voor elke burger. Een goede balans tussen burgers in het buitengebied, burgers in de stad en het 
bestuur van onze mooie gemeente, daar ga ik voor. We hebben een gemeente om trots op te zijn, Mooie 
steden en dorpen, een schitterend buitengebied voor boeren, burgers en buitenlui. Deze moeten elkaar 
blijven motiveren, versterken en ondersteunen. Dat kan alleen door samen, sterk en sociaal te zijn.”
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NAAM: RUDI BUSCHERS
LEEFTIJD: 58
PLAATS: BENTELO
LIJSTNUMMER: 5

“Kijk, van sommige raadsleden wordt weleens gezegd dat ze te veel praten. Nou, van mij niet. 
Door de ziekte A.L.S. kan ik niet als woordvoerder binnen de raad opereren, maar daar gaat het ook niet altijd om. 
Als de boodschap maar overkomt, op welke manier dan ook. Door mijn jarenlange bestuurlijke ervaring in diverse 
geledingen hoop ik ook nog de komende 4 jaar mijn kennis en kunde over te kunnen brengen. Vooral door mijn 
24/7 beschikbaarheid voor het CDA Hof van Twente kan ik in deze een belangrijke schakel zijn binnen de nieuwe 
fractie en diverse andere spelers in het veld. En in die rol hoop ik ook de komende periode mij dienstbaar te maken 
voor alle burgers uit de Hof van Twente. Doordat we als gezin, Jose en de vier kinderen midden in de Bentelose 
samenleving staan, zal ik ook zeker het “Bentelo” vertegenwoordigen binnen de raad. Want ook de kleine kernen en 
buurtschappen spelen in onze mooie grote plattelandsgemeente nog steeds een hele cruciale rol voor alle inwoners. 
Doorgaan met datgene wat we hebben bereikt…en niet vergeten… pluk de dag.

Meer 
koopwoningen 
voor starters in 
Bentelo

“ “
Snellere 
voortgang 
asbest 
sanering

“ “
Met elkaar en voor elkaar krijgen ze in Bentelo veel voor 
elkaar. Ook Bentelo kent vele vrijwilligers die belangeloos 
de handen uit de mouwen willen steken. Er zijn veel mensen 
en organisaties met goede ideeën en plannen. Daarmee 
zijn in Bentelo al vele resultaten geboekt. De kunst is om de 
plannen ook voor de toekomst verder te brengen, krachten 
te bundelen en hiermee Bentelo nog sterker te maken dan 
het al is. Het CDA wil hierin faciliteren zodat initiatieven 
die van onderaf komen, uit de gemeenschap, optimaal 
benut zullen worden. De KRACHT, KENNIS en ENERGIE 
van onze inwoners samen met hun enthousiasme moeten 
we behouden.

Wat kunt u als Benteloer van het CDA verwachten en 
wat hebben we gerealiseerd?

Glasvezel in de kern Bentelo moet er de komende jaren 
komen, het CDA blijft zich hiervoor inzetten, het buitenge-
bied van Bentelo is voorzien, nu de kern dus nog. Bentelo 
moet bereikbaar blijven digitaal maar ook analoog via 
het openbaar vervoer. Het uitdunnen van buslijn 66 door de 
vervoerder is een slechte ontwikkeling. Het CDA gaat de ko-
mende periode kijken hoe we daar middels wellicht een ei-
gen ov systeem , buurtbus, toch weer invulling aan kunnen 
geven. Woningbouw is in Bentelo de komende jaren ook 
een must om de kern leefbaar te houden. De vrijkomende 
gemeentewerf moet optimaal benut worden voor een passen-

de bestemming en samen met Benteloërs moeten we kijken 
waar de komende jaren woningbouw het meest gewenst is en 
ook realistisch gerealiseerd kan worden. Zowel starterswo-
ningen, woningen voor ouderen alsook vrije huur-
woningen zijn veel gevraagd door Benteloërs. ZZP’ers zijn 
ook in Bentelo volop aan het werk, een plek in de Pol is prach-
tig maar niet voldoende, hier zal het CDA zich de komende 
jaren sterk voor blijven maken. 

Tot slot het WOZOCO in Bentelo moet aantrekkelijker 
worden gemaakt teneinde tot in lengte van dagen te kunnen 
blijven voorzien in een zorg behoefte. Het CDA zal hier de 
komende jaren ook aandacht voor vragen.

Bovenste rij: Sven Wilmink, Roy Zegger, Roy Pierik, Tom Jannink, Rudi Buschers, Koen Lentelink
Onderste rij: Rinze Extercate, Gerbrand van Burgsteden, Harry Scholten en Patricia Ankersmit.

Het CDA blijft de 
ontwikkelingen in de 
agrarische sector actief 
ondersteunen

“ “
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Jongeren en het CDA
Het CDA heeft ook nu weer veel jongeren op de lijst van de gemeenteraadverkiezingen staan.

Staand: Marlies Wielens (plek 18), Hanneke van Groningen (plek 7), Stephanie Smit (plek 12) en Miriam Doeschot (plek 15).

Gehurkt: Arjan Mulder (plek 6), Harry Scholten (oudere jongere, plek 1), Max Hazekamp (plek 13).

Niet op de foto maar wel op de lijst: Arjan Zandvoort (plek 4) en Arjan Meutstege (plek 16). 

IN GESPREK MET RIJK WIBBELINK, 
ONDERNEMER, OUD BESTUURSLID CDA 
EN INWONER VAN GOOR.

GOOR - Het is zaterdagmorgen, het vriest 4 graden 
buiten en Rijk Wibbelink ontvangt mij, Harry 
Scholten, in zijn kantoor met een kop koffie. Ons 
gesprek komt automatisch op gang waarbij al 
gelijk de passie en energie van Rijk afstraalt als 
het gaat om vrachtauto’s, ondernemen, de wereld-
kaart, sociaal, christelijk en het CDA.

Als kind stond Rijk voor de wereldkaart en wees 
hij aan waar hij allemaal naar toe wilde, bij voor-
beeld het Rode plein in Moskou, hij is er geweest 
zoals op vele andere plekken in de wereld en kan 
daar met veel passie over praten, een man met veel 
levens ervaring waar ik met veel plezier naar heb 
geluisterd.

Rijk is ruim 12 jaar bestuurslid geweest van het CDA in de 
Hof van Twente, via de toenmalige schaduwfractie is hij 
gevraagd om mee te doen. Zijn ja om mee te doen is in 
gegeven door het feit dat hij vanaf dat moment ook echt 
mee kon praten, je zit dan vooraan en dan met het juiste 
gevoel moet en kun je actief meedoen. 

“Op deze wijze heb ik ook binnen het CDA het geluid van 
ondernemers goed kunnen laten klinken want het CDA 
moet ook in de bres voor andere ondernemers dan alleen 
landbouwers”, aldus Rijk.

De roots van Rijk liggen in de toenmalige ARP en hij 
memoreert vooral zijn opa, waarover hij met trots spreekt. 
Zijn Opa was een “frontman” van zowel de ARP alsook 
één van de mede oprichters van de protestant christelijke 

beroepsgoederen vervoersbond. De transportwereld 
waarin Rijk zijn onderneming heeft gedreven en 
waarmee hij nog steeds is verbonden middels zijn passie 
voor oude vrachtauto’s en het omgaan daarmee.

De huidige lijst van het CDA is prima, hij is blij met 
mannen zoals Pieter van Zwanenburg waarbij hij vooral 
de ervaring, kennis en kunde van Pieter roemt. “Meer 
inwoners van Goor in de raad is niet de juiste discussie” 
zegt Rijk, “het gaat vooral om kwaliteit en capaciteit en 
niet om kwantiteit. Als raadslid ben je er voor heel de Hof 
van Twente en niet alleen voor de plek waar je vandaan 
komt. Volksvertegenwoordiger zijn overstijgt hun eigen 
woonplaats”, aldus Rijk.

Ook mooi dat er weer jongeren actief meedoen binnen 
het CDA, zij handelen veel sneller en snappen zaken veel 
sneller, we moeten die goede verstandhouding met onze 
jongeren koesteren zegt Rijk. Tegelijkertijd moeten we 
blijven luisteren naar onze ouderen en er daadwerkelijk 
wat mee doen zegt Rijk, want dit is gewoon simpelweg 
heel nuttig. Dat ouderen gehoord worden is goed maar er 
wat mee doen is belangrijker, ook het CDA moet hier 
alert op blijven.

Wat wil je meegeven aan huidige en nieuwe raadsleden 
van het CDA is een vraag aan Rijk die dan vrijwel direct 
antwoord met het woord “realisme”. Blijf met beide 
benen op de grond en durf vervolgens ook je nek uit te 
steken. Probeer de dingen te doen die van je gevraagd 
worden en zie problemen als een kans, aldus Rijk.
Rijk is tevreden met het afschaffen van het referendum. 
We kiezen onze volksvertegenwoordigers en daar moet 
je dan achter staan, een referendum loopt daar dwars 
door heen en voegt niets toe. 

Aan het eind van ons gesprek vraagt Rijk speciale 
aandacht voor het centrum van Goor, daar moeten we 
blijvend aandacht voor hebben en we hebben daar geen 
dure buro’s voor nodig die ons helpen. Nee, we hebben 
genoeg kwaliteit om dat zelf te bedenken waarbij het 
vooral gaat om de gezelligheid terug brengen in ons 
centrum.

Daarnaast is Rijk van mening dat we de schouders er 
onder moeten zetten als het gaat om de Reggehof. Deze 
combinatie van theater en verenigingsleven is uniek en 
moeten we in stand houden. Het CDA kan en moet hier 
een grote rol in blijven spelen.

Het is fijn om in gesprek te zijn met Rijk, hij vertelt over 
zijn ervaringen met zijn vrachtauto’s in den vreemde 
waarbij hij vooral het “sociaal zijn” onderstreept als je ver 
weg zit en pech onderweg hebt. Er is altijd wel iemand die 
je komt helpen en dat sociale dat mag wel meer terug 
komen in de huidige tijd. Elkaar helpen en samen werken 
want samen doe je veel meer.

Tot slot laat Rijk mij zijn bedrijfsgebouw zien en ik dank 
hem voor het prettige gesprek en ik ga op weg naar 
Markelo waar de volgende CDA activiteit al weer op mij 
wacht, CDA posters plakkers. Als ik aan kom is het werk 
al gedaan, wat een pech heb ik toch altijd.

Deze krant is een uitgave van CDA Hof van Twente 
en wordt in maart 2018 huis-aan-huis verspreid in de 
gemeente Hof van Twente.
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