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Jaargang 1 
Nummer 3 Kerst 2010 
 
Van onze fractievoorzitter 
 
Een bewogen jaar 
 
Het jaar 2010 loopt alweer op het eind, en zo vlak voor de Kerst is het goed om eens 
achterom te kijken, maar zeker ook vooruit richting toekomst. 
 
Op politiek gebied heeft het jaar 2010, zowel landelijk als plaatselijk, ons niet gebracht wat 
we er van gehoopt hadden. De verkiezingen hebben ons op beide fronten veel kiezers 
gekost wat geresulteerd heeft in het feit dat we nu niet meer de grootste partij zijn. 
De landelijke gevolgen hiervan en het resultaat van de onderhandelingen hebben geleid tot 
veel emotie en reuring binnen het CDA. De landelijke partijbijeenkomst, die zelfs live werd 
uitgezonden, was daarbij het voorlopige sluitstuk in de beslissing om wel of niet akkoord te 
gaan met coalitieakkoord. 
 
Zover zijn de emoties plaatselijk niet opgelopen nadat we bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart tot onze spijt moesten constateren dat we, zij het met een minimaal verschil, niet 
meer de grootste partij in Twenterand waren. Dat dit de nodige emoties en teleurstelling 
heeft los gemaakt spreekt voor zich. Ondanks de inzet van velen, onder de leiding van het 
campagneteam, was het resultaat helaas teleurstellend. Inmiddels heeft de werkgroep haar 
onderzoek naar de mogelijke oorzaken van dit verlies en de aanbevelingen voor de toekomst 
afgerond en aangeboden. Onder aansturing van het bestuur wordt er volop ingezet om de 
aanbevelingen in de praktijk te brengen. Hierbij zullen we gezamenlijk de schouders er onder 
moeten zetten om het vertrouwen in onze partij weer terug te winnen en de verloren 
stemmen terug te halen. 
 
Na de verkiezingen lag de bal lag dus in eerste instantie niet bij ons maar bij de winnaar van 
de verkiezingen GBT. Na een moeizame aanloop van de onderhandelingen, en wisseling 
van onderhandelaars, is het eindresultaat een coalitie geworden tussen CDA en GBT.  
Het coalitieakkoord wat er is gesloten geeft ons volop de mogelijkheid om die zaken waar wij 
als CDA voor staan te kunnen realiseren. 
Dat gaat echter niet vanzelf! 
 
In een periode waarin we de broekriem wat strakker zullen moeten aanhalen staan we voor 
belangrijke keuzes. Omdat het geld maar één keer kan worden uitgegeven zullen we 
overwogen keuzes moeten maken waarbij de blik op de toekomst gericht zal moeten zijn. 
Wat willen wij als CDA bereiken en waar staan wij voor? Welke keuzes en afwegingen 
maken we daarbij? 
 

In dit nummer: 
 
- Van onze fractievoorzitter. 
- Kruising C1000 ook veilig voor fietsers. 
- Oordt in overleg met MCC.  
- Raadsleden krijgen inzicht in structuurvisie 
Twenterand. 
-ALV CDA Overijssel houdt N36 op de agenda. 
- CDA-jongeren in Overijssel willen meer 
aandacht voor ouderen. 
-CDA agenda en volgende brief. 
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Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering zijn we 
daar al mee begonnen maar vooral in het komende jaar 
zullen er grote stappen gezet moeten worden. 
Naast de “verrassingen” die ons nog te wachten staan 
uit Den Haag zullen we in ieder geval de 

zwembaddiscussie moeten voeren. De WMO, de regiotaxi, het jeugdbeleid zijn zo maar een 
aantal onderwerpen welke het komende jaar zeker voorbij zullen komen. Wat zijn de 
kerntaken van de gemeente en waar willen wij als CDA onze aandacht in het bijzonder op 
richten. 
Wij willen als fractie, nog meer dan in het verleden, onze achterban zoveel mogelijk hierbij 
betrekken. De Kerncommissies zijn daar een goede ondersteuning bij maar zeker ook 
inloopavonden en/of specifieke bezoeken aan verenigingen, bedrijven of instellingen zijn 
daarbij van belang. Terug naar de basis van de gemeentelijke politiek:  de burgers van 
Twenterand. 
 
Spreekt u ons gerust aan, kom met suggesties of voorstellen. Niet alles zal mogelijk te 
realiseren zijn maar het verbreed onze inzichten en geeft ons extra motivatie om onze 
gezamenlijke doelen te realiseren. 
 
Er ligt nog een zware taak voor ons om het vertrouwen van de afgehaakte kiezers terug te 
winnen, maar met de inspanning van ons allen en het uitdragen van onze resultaten, liggen 
er volop kansen. 
 
Mede namens alle fractieleden wil ik u en allen die u dierbaar zijn een zalige Kerst en 
gezegend 2011 toewensen. 
 
Jan Kuilder 
 
…………………………………………………………………………………….. 
CDA Twenterand: kruising C1000 moet ook veilig zijn voor fietsers!  
 
Dinsdag 14 december jl. nam de raad het collegevoorstel m.b.t. het schrappen van de 
verbindingsweg van het Manitobaplein naar Krijgersstraat aan. Onderdeel van dit 
besluit was ook de verbetering van de kruising Westeinde-Krijgerstraat-Koningsweg 
(kruising C1000).  
 
De CDA fractie kon zich grotendeels in dit voorstel vinden. De doortrekking vanaf het 
Manitobaplein naar de Krijgerstraat heeft gezien de economische ontwikkeling geen 
prioriteit meer. Wel komt er een verbinding vanaf de Krijgerstraat via de parkeerplaatsen 
van de C1000 en de Lidl naar het Westeinde. Hiermee bereiken we ontlasting van de C1000 
kruising. De kavels die aan deze verbindingsweg liggen worden hierdoor ontsloten en 
kunnen bouwrijp gemaakt worden, en leveren geld om de kosten te dekken.  
De CDA fractie gaf in de raadsdebatten, bij monde van Bertus Wessels, aan dat de kruising 
niet veilig genoeg is voor fietsers, en stelde voor om de kruising te voorzien van een 
verhoogd plateau of snelheid op een andere wijze af te remmen. In de nieuwe situatie krijgt 
het verkeer Koningsweg-Krijgerstraat voorrang.  
 
De argumentatie voor het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen zijn volgens de 
CDA fractie:  
 
* De kruising Westeinde-Koningsweg-Krijgersstraat is een kruising met een hoge 
verkeersintensiteit.  
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* Op de koningsweg wordt regelmatig met (te)hoge 

snelheid gereden.  
* Het gebruik door langzaam verkeer, met name fietsers, is op deze kruising hoog,en zal in 
de toekomst nog hoger worden mede door het realiseren van een basisschool op het 
Weemecentrumgebied.  
* Er is veel fietsverkeer vanaf het Westeinde naar het winkelgebied.  
* De kruising heeft voor het verkeer vanaf het Westeinde uit westelijke richting beperkt zicht 
op het verkeer komend van af de krijgerstraat.  
* Het langzame verkeer dient in bescherming genomen te worden t.o.v. het snelverkeer.  
* De verkeersveiligheid moet leidend zijn voor verkeerssituaties.  
Tijdens de raadsvergadering was er te weinig steun van de overige fracties om 
snelheidsremmende maatregelen te treffen. Het maximale wat wethouder R.Koster toe 
wilde zeggen was dat hij het idee van het aanbrengen van kleuren op de kruising wilde 
bekijken.  
Laten we hopen dat de kruising ook zonder deze voorziening veilig is voor elke 
weggebruiker.  
 
Bertus Wessels 
…………………………………………………………………………………….. 
Wethouder Binnenmars op aandringen van CDA in overleg met het 
MCC 
 
Het bestuur van het MCC heeft om een financiële bijdrage van € 25.000,00 verzocht als 
vergoeding in de exploitatie van het MCC-gebouw tot 1 juli 2011.  
Door de vroegtijdige oplevering van het gebouw van de BOVO en het vertrek van het ROC 
zijn de huurinkomsten minder geworden. Deze bijdrage is nodig om het MCC-gebouw open 
te kunnen houden tot 1 juli 2011.  
Wij als CDA hebben in een persbericht en hierna ook in de raadsdebatten en 
raadsvergadering heel duidelijk aangegeven, dat wij niet willen dat een aantal verenigingen 
en instellingen per 1 januari 2011 op straat komen te staan. Wij vinden dit onnodig en 
absoluut niet wenselijk en het gaat volgens ons voorbij aan de maatschappelijke en sociale 
functie van het MCC.  
Ons streven is juist om het MCC-gebouw open te houden tot realisatie van het 
activiteitencentrum. Een streven wat gedeeld werd door andere partijen, maar niet tegen 
elke prijs.  
In een raadsbreed ingediend amendement wordt daarom aan het college c.q. 
verantwoordelijk wethouder Jan Binnenmars gevraagd om met het bestuur van het MCC om 
tafel te gaan zitten om in samenspraak met de gebruikers van het MCC-gebouw te zoeken 
naar mogelijkheden om de exploitatieproblemen op te lossen. Op basis van een toegezegd 
raadsvoorstel van het college over de financiële gevolgen en toekomst van het MCC zal 
uiterlijk 19 april 2011 een nieuw raadsbesluit genomen worden. Vooruitlopend op dit nieuwe 
raadsbesluit zal het MCC-bestuur € 12.500,00 ontvangen voor de eerste drie maanden van 
2011.  
Het amendement werd door alle partijen ondersteund. Opvallend bij de stemming was de 
“verdeeldheid” binnen de fractie van de PvdA: Hans Zebel ondersteunde het amendement, 
maar zijn fractieleden Hidde Visser en Piet Uitslag stemden tegen.  
 
Annie Ribberink-Bosch 
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Raadsleden krijgen inzicht in structuurvisie Twenterand 
 
Voor medio volgend jaar staat de vaststelling van de structuurvisie op de 
raadsagenda. Op vrijdagmiddag 17 december jl. kregen de raadsleden de gelegenheid 
om de mooie en minder mooie plekjes van Twenterand te zien. 
 
Na te zijn verwelkomd door wethouder Johan Oordt gaf Buro Oost, welke ondersteuning 
geeft aan de gemeentelijke medewerkers, een presentatie.  
Vervolgens stapten we in een oude Amerikaanse schoolbus en kregen een rondrit door alle 
kernen. De mooie en minder mooie plekken werken met smilies aangegeven.  

 
Zaken die met betrekking tot de structuurvisie onze 
aandacht vragen zijn:  
Benodigde ruimte voor woningbouw, wat is nodig, 
waar gaan we bouwen, seniorenwoningen, 
starterswoningen. Waar moeten bedrijfsterreinen 
komen, en hoeveel.  
Waar moet in infrastructuur verbeterd worden, 
wegen in Vroomshoop, Vriezenveen, Den Ham en 
Westerhaar Vriezenveensewijk.  
Hoe gaan we om met duurzaamheid. Waar kunnen 
we inbreidingslocaties realiseren.  

Allemaal zaken die komend jaar aan de orde komen. Een structuurvisie is de onderlegger 
voor een bestemmingsplan, dus van zeer groot belang voor de toekomstige inrichting van 
de gemeente.  
Namens het CDA waren Couzijn Bos, Johannes Schipper, Bertus Wessels en onze 
wethouder Johan Oordt aanwezig.  
 
Bertus Wessels 
…………………………………………………………………………………….. 
 
ALV CDA OVERIJSSEL HOUDT N36 OP DE AGENDA. 

 
Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering van CDA 
Overijssel  in Hotel Restaurant Dalzicht te Nijverdal is het provinciaal 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld voor de 
verkiezingen op 2 maart 2011. 
Hierbij was een prominente rol voor CDA Twenterand weggelegd. 
Op plaats 6 op de lijst staat huidig Statenlid Henk Kerkdijk uit Vroomshoop 
en op plaats 28 oud- CDA-DB lid Jan Bolte uit Vriezenveen. 
Ondersteund door de omliggende CDA-afdelingen uit Hardenberg, 

Tubbergen, Ommen en Wierden slaagde CDA Twenterand erin een wijziging over de N36 in 
het verkiezingsprogramma door te voeren. 
Naast verbetering van de verkeersveiligheid door verlenging van de opritten en aanpak van 
de gelijkvloerse kruising bij Beerze is ook een onderzoek opgenomen naar de verbreding 
van de N36 tot een 2x2-baans. Recent zijn de opritten bij Westerhaar-Vriezenveensewijk / 
Sibculo-Kloosterhaar als eerste verbeterd. Voor genoemde CDA-afdelingen is voldoende 
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capaciteit en ontsluiting dringend gewenst voor oa 
recreatie, toerisme en economische bedrijvigheid. 
 
Tijdens de ALV werd CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk 
officieel tot lijsttrekker gekozen. In een duidelijke 

aanvaardingstoespraak gaf hij een helder pleidooi voor een sociaal en solide politiek in 
Overijssel, voor meer mobiliteit en bereikbaarheid en minder files, dankzij aanpak van de A1 
en handhaving van 80 km –wegen. Rietkerk nam het op voor meer werk in eigen regio en 
minder en duidelijker regels en minder bureaucratie voor  ondernemers. Vervolgens werden 
alle CDA-kandidaten voor de Provinciale Staten gepresenteerd. 
 
Couzijn Bos 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
C D ActuA 
O 
L 
U  > meer blogs lezen? gerbenvandervoet.hyves.nl              
M 
N      Er even tussenuit… 
 
Gerben van der Voet is vanaf volgend jaar weer aanwezig als onze kritische columnist! 
 
De columns van Gerben van der Voet zijn persoonlijk en staan daarom los van de standpunten van de lokale CDA-fractie 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 
CDA-jongeren in Overijssel willen meer aandacht voor ouderen 
 
In het Hervormd Centrum te Nijverdal, de vaste ontmoetingsplek voor christen-
democraten, werden amaryllisbollen en amandelstaven verdeeld over de vijf plaatsen. 
Na maanden van intensief voorbereiden was the day before van het Sociaal Actie 
Programma aldaar. Van “hé jongens, ik kom paar bollen tekort” tot “jakkes, ik heb 
opgedroogd lijm aan m’n vingers” en een lamme hand van het schrijven. Schrijven? 
Ja, want onder het opgeplakte tekstje op de CDA-kerstkaart werd een persoonlijke 
noot voor de bewoner van de desbetreffende jongerenkandidaat genoteerd. 
  
Alsof het zo geregeld was. Op donderdag 16 december sneeuwde het die ochtend. Zoals 
het hoort met Kerst. In Zwolle twitterde jongerenkandidaat Steven Boersma: “Vandaag start 
de campagne van het CDJA Overijssel. In heel Overijssel gaan leden koffie schenken voor 
ouderen. In Zwolle in 'De Wissel”. 
Jongerenlijsttrekker Christiaan Schrijver was die ochtend te gast in zijn woonplaats Kampen 
bij de Amandelboom. Later die dag bracht Schrijver een bezoek aan De Vijverhof. 
In Goor was Sander Smit tijdens de sneeuwbui koffie aan het schenken in Herfstzon. Lees 
deze zin nog eens aandachtig…  
’s Middags was Marc Bakker met zijn team in Enschede bij Zorggroep Manna. In 
Vriezenveen was er geen jongerenkandidaat, maar wel een actief team bij De Vriezenhof. 
De bedenker van deze actie is namelijk zelf jaren als vrijwilliger verbonden met het 
verzorgingshuis als koffieschenker.  
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De CDJA-kerstactie werd vorige week zaterdag 
afgesloten in Deventer met jongerenkandidaat Wietse 
Burger in zorgcentrum De Bloemendal. Hopen dat niet 
alleen deze bewoners aan de bloem van de amaryllis 
een goede CDA-herinnering overhouden, maar alle 

bezochte ouderen!  
 
Michiel Wiltvank 
 
…………………………………………………………………………………….. 
Volgende nieuwsbrief 
 
Het volgende nummer zal medio 
februari verschijnen. 
 
                        De redactie 

CDAgenda: 
 

�   3/1   Nieuwjaarsvisite gem.huis; 
�   13/1 Gedachtegoedbijeenkomst  
                in Hervormd Centrum te  
                Nijverdal door CDA en  
                CDJA Overijssel en -BSV; 
� 24/1   ALV CDA Twenterand 
                in het MCC te Vroomshoop. 
 


