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Jaargang 2  
Nummer   2 
Voorjaar ’11 
 
Van onze fractievoorzitter 
 
In politiek Twenterand is er volop beweging en 
staan er een aantal onderwerpen op de rol die 
de nodige beroering teweeg kunnen brengen. 
De lang voor ons uitgeschoven discussie over de 
vier zwembaden komt er nu aan en zal de 
nodige aandacht en overleg vragen. Dat in deze 
discussie de nodige emotie naar boven zal 
komen staat nu alvast maar toch willen wij, 
samen met u, zoeken naar een goede invulling 
voor dit vraagstuk. 
Burgerparticipatie is de laatste tijd een 
veelbesproken onderwerp en zal ook in de 
komende periode prominent op de politieke agenda staan. Het uiteindelijke doel van 
burgerparticipatie is om de burgers van Twenterand zo optimaal mogelijk te betrekken bij het 
nemen van besluiten. Dat is niets nieuws, want dat is natuurlijk altijd de bedoeling, alleen de 
wijze waarop we dat nu vorm willen geven is het onderwerp van gesprek. 
De definitieve invulling van de LOG staat er aan te komen zodat we dat onderwerp kunnen 
afsluiten. 
 
Vanwege de tijdelijke afwezigheid van Simone Boerkamp wordt haar plek in de raad voor 
onze fractie nu ingevuld door Frouwke Bramer-Hegen. Dat zij zich hiervoor beschikbaar 
heeft gesteld en de invulling met veel energie oppakt verdient alle lof. 
 
In de volgende nieuwsbrief willen wij ingaan op de bezuinigingen en de eventuele gevolgen 
daarvan. 
 
Jan Kuilder, 
Fractievoorzitter CDA Twenterand 
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Puzzelen 
 
Verschillende jaren werd er gesproken over een nieuwe brede school. De oude locaties van 
de Smithoek en de Domino waren behoorlijk aan vervanging toe. Maar hoe ga je dit nu 
concreet invullen? Daarnaast zocht men naar een goede manier om Roelofs uit het centrum 
van Den Ham te verplaatsen naar een andere locatie. 

Na eerst gekeken te hebben naar nieuwbouw van 
de brede school op de huidige locatie van de 
Smithoek bleek er een win-win mogelijkheid zich 
aan te dienen. Wie ’s-morgens zijn kind naar de 
Smithoek brengt weet dat de locatie direct in het 
centrum niet ideaal is. Zeker wat betreft de 
verkeersveiligheid. Door verplaatsing van Roelofs 
naar de rand van Den Ham, bracht dit de 
mogelijkheid met zich mee om de nieuwe brede 
school op de oude locatie van Roelofs te plaatsen 
en de oude Smithoek locatie nieuw in te vullen. 
Voor Den Ham een mooie uitkomst. Roelofs blijft 
verbonden aan haar roots in Den Ham. En dat is 
goed voor de sociale verbondenheid en 
werkgelegenheid. 

 
Aanvullend bleek de puzzel helemaal af te zijn, doordat hierna ook in de toekomst ten zuiden 
van de nieuwe brede school de nieuwe wijk Zuidmaten-Oost zal ontstaan. 
 
Er gebeurt dus heel wat in Den Ham de komende jaren. Het bleek niet eenvoudig om een 
goede balans te vinden tussen de belangen van de verschillende partijen. Vele gesprekken 
volgden, maar uiteindelijk zijn er oplossingen gevonden die voor iedereen acceptabel zijn. Het 
resultaat hiervan werd tijdens een inloopavond op 2 december 2010 in restaurant De Beuk 

gepresenteerd. Hier hadden de inwoners de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 
Begin deze maand zijn de bestemmingsplannen 

Zuidmaten-Oost Brede School en Kroezenhoek West tijdens de raadsvergadering 
vastgesteld. Hierna kunnen de vervolgstappen in gang worden gezet die resulteren in de 
realisatie van de brede school en het nieuwe kantoor met werf van Roelofs in 2012. 
 
Bas Tinselboer 
Raadslid CDA Twenterand
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…………………………………………………………………………………….. 
Uit de Raadszaal…  
 
Deze keer “Uit de raadszaal…” de met 
voorkeurstemmen gekozen kandidaat 
Johannes Schipper! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er werd aan mij gevraagd om als raadslid voor het CDA een bijdrage te leveren voor de 
nieuwsbrief van het CDA. Iets wat toch altijd maar weer door vrijwilligers klaar wordt 
gemaakt. Super! Mag sinds krap anderhalf jaar deel uit maken van de CDA-fractie van de 
mooie gemeente Twenterand. Eerst vijf maand in de vorige CDA-fractie en sinds maart 2010 
lid van de nieuwe CDA-fractie nadat ik verrassend met voorkeurstemmen gekozen werd.  
 
Mijn naam is Johannes Schipper en 52 jaar jong. Ik woon aan de Dalweg in het mooie 
tweelingdorp Westerhaar-Vriezenveensewijk. We wonen daar op “De Johanneshoeve” in het 
buitengebied. We hebben sinds de zomer van 2010 een vergader- en logeer locatie wat door 
mijn vrouw Hermie samen met onze zoon André, die daarnaast een baan als kok heeft, 
gerund wordt. Deze hoeve is in deze vorm ontstaan n.a.v. mijn vrouw Hermie en André zijn 
idee. Onze stallen waren leeg komen staan nadat we in 2003 zijn gestopt met de 
melkveehouderij. Nadat duidelijk werd dat wij geen opvolger hadden en ik ziek werd hebben 
we besloten om te stoppen met de melkveehouderij. 
 
Naast André hebben we nog 2 zoons en een dochter. Roelf-Jan die leraar economie is, 
Gerben die studeert in Ede aan de Christelijke Hogeschool en onze Juliantien die dit jaar 
examen mag doen op het Noordik in Vriezenveen. We wonen in een mooi buitengebied dicht 
bij het geweldige natuurgebied Engbertsdijkvenen. Nadat we hoorden dat de gemeente 
Twenterand het toerisme in onze gemeente wilde stimuleren kwam bij Hermie en André het 
idee om met de voormalige stallen iets te ondernemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt 
trots op hun ben. Ik was er eerst helemaal niet van overtuigd, temeer dat ik zelf een baan  
 
 

CDAan u voorgesteld: 
 

� Naam: Johannes Schipper 
� Woonplaats: Westerhaar 
� Leeftijd: 52 jaar 
� Social Media: 

 
johannesschipper.hyves.nl  

 
 

facebook.com/people/Johanne
s-Schipper/0310053457  

 
� Portefeuille: buitengebied, 

landbouw, milieu, onderwijs 
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heb die nogal veel tijd vergt en waarvoor ik veel van huis ben. Ik werk in de melkveehouderij 
voor Semex-Holland. Dit is een bedrijf dat sperma van Holstein-stieren vermarkt en 
adviseert. Dit zowel van het Canadese als van het Zwitserse Holstein Fokprogramma voor 
roodbont als zwartbont melkvee. Ik doe hier een deel advies-werk met daarnaast verkoop 
activiteiten hoofdzakelijk in Noord-Oost Nederland. Prachtig werk! Hermie zegt altijd: 
Johannes houdt van praten, houdt van koeien en houdt van mensen en dit zijn zodoende 
precies de ingrediënten van zijn werk. 
 
Mijn werk als raadslid sluit hier dan heel snel op aan. Mijn motto is dan ook altijd: politiek 
dicht bij mensen, daar draait het om. Wil het graag iedereen naar hun zin maken, maar dat 
lukt helaas niet altijd. Daar heb ik het soms best moeilijk mee. Mijn kerntaken binnen de 
fractie zijn: buitengebied, landbouw met daarbij niet te vergeten het LOG, openbare werken, 
milieu en onderwijs. Veel zaken als het om mensen gaat. Ik kan moeilijk verwerken dat er 
dingen gebeuren binnen de fractie, maar ook daarbuiten, die iedereen voor onmogelijk 
achten. Mijn houvast is dat het onze God en Vader degene is die alles stuurt en leidt, ook in 
onze gemeente Twenterand. Hier bid ik elke dag om en vertrouw ik op elke dag weer. Met 
deze gedachte en vertrouwen doe ik mijn raadswerk hoe klein ik me soms ook voel. De C in 
het CDA moeten we en mogen we uitdragen in een wereld waar tegenwoordig verschrikkelijk 
veel gebeurd. Ik hoop dat ik een klein steentje mag bijdragen aan onze mooie gemeente 
Twenterand. Dit kan ik niet alleen en zeker niet zonder u. Bedankt! 
 

Johannes Schipper 
Raadslid CDA Twenterand 
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Bertus Wessels voert debat over dialect in dialect 
 
Het begon met een bericht op Twitter op 9 maart jl.: “Ik zou het wel mooi vinden 
wanneer we in Twenterand ook namen in het dialect zouden geven, dit zou ook op de 
toegangsborden moeten staan”. Deze tweet werd ge-retweeted door onder meer 
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hierna werd dit statement opgepakt door de 
Twentsche Courant Tubantia, Delta FM, RTV Oost en Stichting Levend Vroomshoop. 
 
Namens het CDA Twenterand voerde Wessels op 16 maart in de raadszaal van het 
gemeentehuis het woord over het milieubeleidsplan. In de door hem geliefde streektaal. 
Hiermee onderstreepte het CDA-raadslid nog eens zijn uitdrukkelijke wens. Stichting 
Levend Vroomshoop nodigde Wessels zelfs uit om het optreden van Höllenboer in het 
FrontTheater te Vroomshoop bij te wonen. 
 
Michiel Wiltvank. 
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…………………………………………………………………………………….. 
Berichten uit de Raad 
 

Burgerparticipatie: de Twenterander aan zet! 
 

Interactieve communicatie lijkt een adequaat middel om een 
hogere participatie te genereren, zeker nu de traditionele vormen 
van communicatie met burgers ertoe leiden dat bepaalde groepen 
niet of nauwelijks participeren. Bij interactieve communicatie 
worden individuele burgers, maar met name ook 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, in een vroeg 
stadium bij het besluitvormingsproces betrokken. Zodoende 
hoeven de belanghebbenden niet uitsluitend te ageren tegen 
afgeronde beleidsvoorstellen, maar kunnen zij meedenken over 
de mogelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen of 
zelfs het probleem definiëren. 

 
Burgerparticipatie impliceert het in een vroegtijdig stadium ontdekken en betrekken van 
individuele burgers bij de formulering, uitvoering en evaluatie van beleid. Daarnaast is 
kenmerkend voor burgerparticipatie dat de betrokken burgers invloedsmogelijkheden hebben. 
Daarbij is sprake van meerzijdige communicatie en is er in principe sprake van 
gelijkwaardigheid en machtsgelijkheid van alle deelnemende partijen.  
 
Veranderingen in de netwerkstructuur in en rond het openbaar bestuur maken dat de 
communicatie anders werkt dan voorheen. Lange tijd was het overheidsbeleid sterk op interne 
afstemming gericht en had zij daarnaast een vast circuit aan adviseurs. Onder de elite 
bestond een breed gedeelde gedachte van de ‘goede inrichting’ van het land en dit kon via 
nota’s met gezag worden uitgedragen. Hedendaags is dit niet meer wenselijk en zal er 
rekening worden gehouden met de belanghebbenden. 
 
Kijkend naar de ontwikkelingen in de samenleving (o.a. individualisering en mondige burgers), 
ontkomt ook gemeente Twenterand er niet aan om aandacht te hebben voor de 
belanghebbenden. Inmiddels is dan ook de notitie burgerparticipatie vastgesteld door het 
college: ‘De Twenterander aan zet’. Dit is positief! 
 
In de notitie burgerparticipatie wordt onder andere gesproken over een ‘participatieladder’, 
met verschillende treden. Wat betekenen de verschillende treden nu eigenlijk? Hierbij een kort 
en bondig overzicht. 
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Participatieladder  
 
 

Trede 1: informeren 
Op deze trede stelt de gemeente de burger op de 
hoogte van haar plannen. Men kan vragen stellen, 
maar de gemeente vraagt niet om een mening. Bij 
alle hogere treden is dit wel het geval.  
Trede 2: raadplegen 
Op deze trede wil het de gemeente graag de 
mening horen van de burgers. Wat leeft er, zijn er 
nieuwe ideeën? De gemeente is niet verplicht de 
ideeën over te nemen of de plannen aan te passen, 
maar houdt er wel zoveel mogelijk rekening mee.  
Trede 3: adviseren 
Bij de derde trede krijgen de burgers alle 
gelegenheid om problemen en oplossingen aan te 
dragen. Hun mening speelt een volwaardige rol bij 
de ontwikkeling van beleid. De gemeente moet 
goede argumenten hebben om hun adviezen niet 
op te volgen.  
Trede 4: coproduceren 
Bepaalde op de eerste drie treden de politiek de 
inhoud, hier hebben alle betrokkenen samen de 
touwtjes in handen. De partijen zoeken samen met 
de gemeente naar oplossingen. De gemeente houdt 
zich aan deze oplossingen. De gemeenteraad kán 
nog anders beslissen, al zal dat in de praktijk niet 
vaak voorkomen. 
Trede 5: meebeslissen 
Op deze trede is de invloed van burgers het grootst. 
Het gemeentebestuur laat het maken van keuzes – 
binnen de gestelde kaders – aan de betrokken 
burgers over. De ambtenaren hebben een 
adviserende rol. Het gemeentebestuur doet deze 
besluitvorming niet nog eens over. 

 
Welke trede gehanteerd gaat worden is afhankelijk van het onderwerp. Betreft het 
bijvoorbeeld de inrichting van een gemeentelijk speelveld in de woonwijk dan kan een hogere 
trede ingezet worden als bijvoorbeeld bij het onderhoud van wegen. Dit betreft immers een 
gemeentelijke taak die eenvoudigweg uitgevoerd dient te worden. Een lage trede op de 
participatieladder is hiervoor waarschijnlijk beter geschikt: informeren. Wees duidelijk 
waarover meegepraat mag worden, maar ook waarover juist niet. 
 
Zijn alle onderwerpen eigenlijk wel geschikt voor burgerparticipatie? Het antwoord is mijn 
inziens duidelijk: nee, er zijn een aantal kernvoorwaarden. Onderstaande kernvoorwaarden 
zijn noodzakelijk om interactieve communicatie in te kunnen zetten bij (nieuw) beleid of 
projecten:  
 
1. Openheid; 
2. Duidelijkheid over de rol en inbreng van het bestuur en van de participant; 
3. Meerwaarde van participatie; 
4. Constructieve relatie tussen bestuur en participanten; 
5. Geschikte problematiek; 
6. Voldoende personele capaciteit en (hulp)middelen. 
 
Indien hieraan niet voldaan kan worden, lijkt het niet verstandig een hoge trede op de 
participatieladder na te streven. Het is mijn inziens belangrijk om eerst ervaring op te doen 
met burgerparticipatie middels een eenvoudig project. Laat de inrichting van een 
speelveld/openbare ruimte in een woonwijk maar eens volledig over aan de buurt, trede 
coproduceren bijvoorbeeld. Zij wonen en verblijven er, het is hun leefomgeving. Geef als  
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gemeente enkele randvoorwaarden mee zoals bijvoorbeeld veiligheid en het beschikbare 
budget en accepteer hetgeen bedacht gaat worden. Dit vraagt van ambtenaren, bestuurders 
en burgers een andere denkwijze dan tot nu toe. Of een onderwerp waar veel emotie mee 
gepaard gaat geschikt is voor burgerparticipatie is de vraag. Wellicht, maar ik denk dat er ook 
voldoende andere onderwerpen te bedenken zijn waarmee ervaring opgedaan kan worden 
middels een pilot. 
 
Betrek de mensen in gemeente Twenterand en hopelijk wordt voorkomen dat er veel 
bezwaren tegen de uitvoering van het beleid of het project zijn. Door actieve communicatie 
ontstaat er grotere participatie van de bevolking. De lokale belanghebbenden zijn vaak beter 
op de hoogte van de situatie ter plekke, de kans dat een alternatief over het hoofd wordt 
gezien is kleiner. De burger krijgt meer begrip voor de dilemma’s waar de gemeente 
Twenterand mee te maken heeft. Als laatste is er hopelijk meer draagvlak voor de 
besluitvorming ontstaan en de kans op bezwaar minder groot. Kies dus voor de juiste trede op 
de ladder en een aanpak die past bij het onderwerp. 
 
Burgerparticipatie is een avontuur voor bestuurder en belanghebbende met soms een 
ongewis begin, verloop en resultaat. Een mooie uitdaging voor het CDA in deze raadsperiode! 
Voor meer informatie of vragen kunt u uiteraard contact met mij opnemen: 
rstevelde@hotmail.com. 
 
Hartelijke groet, 
Rolf te Velde 
Fractievolger CDA Twenterand 
 
…………………………………………………………………………………….. 
Volgende nieuwsbrief 
 
Het volgende reguliere nummer zal naar 
verwachting begin mei verschijnen. 
                        De redactie 

CDAgenda: 
 

�   4/4    Algemene   
                Ledenvergadering  
                Zandstuve te Den Ham 
�   9/4   CD(J)A-jublileum te 
                Woerden 

 


