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Voorzitter: 
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Voormors 7 
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Secretaris: 
Mevr. F. Jansen - Jurriëns 
Akeleistraat 10 
7641 CS  Wierden 
0546-577258 
E: annajansen@tiscali.nl 

Penningmeester: 
Dhr. J. Teunis 
Wilgenlaan 50 
7642 EX  Wierden 
0546 – 57 56 92 
E: teunisjl@home.nl 
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Vacature 

Public Relations Ledenwerving 

Algemeen Wierden Enter 

Arie Maat 
Voormors 7 
7468 HG  Enter 
0547 – 38 35 12 
E: ariemaat@home.nl 

 
Vacature 

Arie Maat (waarnemend) 
Voormors 7 
7468 HG  Enter 
0547 – 38 35 12  
E: ariemaat@home.nl 

Website: http://wierden.christenunie.nl Webmaster: Johan Noltes (Hzn) johan@noltes.net 

Promotie jongeren Vacature Vacature 

Bank en nummer: Rabobank, nummer 31.74.11.977 
t. n. v. ChristenUnie Wierden/Enter 
Wierden 

Raadsleden 

Fractievoorzitter: 

Wim Goosen 
Grote Maatweg 56 
7642 VE  Wierden 
0546 – 57 63 11 

Commissies:  

ABZ / Financiën en Zorg 
 

E: wgoosen@home.nl 

Raadslid: 

Ria Brinkman - Jansen 
Dorpsstraat 8 
7468 CK  Enter 
0547 – 38 11 40 

Commissies:  

Grondgebiedzaken en Zorg 
 

E: h.brinkman@home.nl 

Raadslid: 

Dinand Nijzink 
Bekkenhaarsweg 2 
7645 AH  Hoge Hexel 
0546 – 56 56 96 

Commissies: 

ABZ / Financiën, Zorg en 
Grondgebiedzaken  

E: dinandenhenriette@hetnet.nl 

Fractiesecretaris: Ruud Brinkman E: ruudbrinkman@live.nl 

Redactie 

Jannie Maat 
Voormors 7 
7468 HG  Enter 
0547 – 38 35 12  
E: jannie@ariemaat.com 

Alide Bennink 
Lindelaan 1 
7642 EL  Wierden 
0546 – 57 61 98  
E: ha.bennink@tiscali.nl 

Arie Maat 
Voormors 7 
7468 HG  Enter 
0547 – 38 35 12  
E: arie@ariemaat.com 

Giften: Wilt u ons werk steunen met een financiële bijdrage, dan 

stellen we dat zeer op prijs.  
Wilt u uw gift dan storten op de rekening van onze kiesvereniging, 
onder vermelding van de tekst “Bijdrage InterActief”. 

Het rekeningnummer van de kiesvereniging vindt u elders op deze 
pagina. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

InterActief is een uitgave van de 
locale ChristenUnie in de gemeen-
te Wierden. 

 
Dit blad wordt u gratis aangeboden. 
 

http://wierden.christenunie.nl/
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Van de voorzitter 
 

Hoop en vertrouwen, ondanks alle verdriet en tegenslag?! 
 

Psalm 39 vers 5 t/m 8 
 

5 ‘Geef mij weet van mijn einde, HEER, van de maat van mijn levensda-
gen, laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. 

6 U maakte mijn dagen een handbreed lang, mijn levensduur is niets in uw 
ogen, niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, sela 

7 niet meer dan een schaduw zijn levenspad, niet meer dan lucht wat hij 
rusteloos najaagt, hij vergaart en weet niet wie het toevalt.’ 

8 Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd. 
 

In 2009 hebben we vier maal ervaren hoe vergankelijk de mens is. We ont-
vingen dit jaar vier overlijdensberichten van leden van onze kiesvereniging. 

Op 5 juni overleed voor ons geheel onverwachts Hendrik ter Steege op de 
leeftijd van 42 jaar. We wensen zijn vrouw Marianne en Aron en Jasmijn Gods 
kracht en sterkte om dit verlies te dragen en te verwerken. Zoals dat ook op 
kaart vermeld stond: “En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U.” 

Eén dag later op 6 juni overleed Jacobus van Beek, predikant van de Her-
vormde Kerk te Wierden, na een langdurig ziekbed op de leeftijd van 60 jaar. 
Wij wensen en hopen, dat mevrouw Van Beek en haar kinderen en kleinkin-
deren ook de troost en moed mogen putten uit de tekst, die vermeld was op 
de rouwkaart: “Ik versta Uw wegen niet, maar U weet de weg voor mij.” 

Op 12 augustus overleed Berend Jan Krommendijk, in de gezegende leef-
tijd van 85 jaar. Zijn kinderen en kleinkinderen mogen zich troosten met de 
tekst op zijn rouwbrief: “Ik zal vanaf nu voor eeuwig in Uw rust zijn God. U 
hebt mij bij mijn rechterhand gevat. Nu hebt U mij in Uw heerlijkheid opgeno-
men.” We wensen hen Gods nabijheid in dit gemis. 

Tenslotte overleed op 8 oktober na een moedig doorstane strijd ons lid Roel 
op den Dries op de leeftijd van 58 jaar. Op de rouwkaart stond: “Ik wandel in 
het licht met Jezus.” We hopen, dat deze zekerheid zijn vrouw Ina en haar 
kinderen en kleinkinderen tot troost mag zijn en dat God hen de kracht en de 
moed zal geven om dit gemis te dragen. 

Dit is ook een waarschuwing voor ons allen: “We zijn sterfelijke mensen, die 
ons (campagne)werk alleen maar kunnen doen in afhankelijkheid van Hem, 
die onze Schepper is.”  
Daarom geldt altijd voor al ons werk: “Zo de Here wil en wij leven.” Verder 
moet ons motto zijn: “Niet in eigen kracht, maar met Gods hulp.”  
In dat vertrouwen mogen we ook hulp bij en zegen op ons werk verwachten. 
Bid met ons, dat de Here ons werk in de komende tijd zal willen zegenen. Dan 
mogen we ook vertrouwen, dat het ons met Zijn hulp zal gelukken! 
We vragen u om de rouwdragenden in uw voorbede te gedenken. 

Arie Maat 
 



 

4 oktober 2009 

Arie Maat 

Van de bestuurstafel 
 

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen . . . 

De gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart 2010 lijken nog heel ver weg, 
maar in de kiesverenigingen is de verkiezingskoorts al hoog opgelopen. 

Al in het voorjaar hebben we Riet Eshuis – Egberts benaderd voor het lijst-
trekkerschap. Verderop stelt zij zich aan u voor. 
Na verschillende gesprekken, eerst met Wim Goosen en mij en 
later nog tussen Riet en Wim groeide van beide kanten het 
vertrouwen, dat Riet de juiste kandidaat voor het lijsttrekker-
schap van de ChristenUnie Wierden -Enter is voor de aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen. 
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het 
formeren van de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen. 

Dat leek in eerste instantie zeer voorspoedig te gaan, maar het 
bestuur was door onvoorziene omstandigheden op het laatste moment ge-
noodzaakt om de lijst weer te herzien. Daarom moest er onverwachts toch 
weer een hoop geregeld en gebeld worden.  
Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we vandaag de toezegging van de laatste 
kandidaat op de conceptkandidatenlijst rond en dan zit dat werk er voor ons 
ook weer op. 
En dan is daarna aan u het woord op de ledenvergadering van DV 16 novem-
ber aanstaande om aan te geven of u met deze kandidatenlijst akkoord gaat 
of niet. 
 

 
 

Gebedsteam 

Riet Eshuis kwam met het idee om een aantal mensen te vragen om een ge-
bedsteam te vormen. De leden daarvan krijgen iedere veertien dagen een e-
mail met de gebedspunten, waaraan ze aandacht kunnen en willen besteden 
in hun persoonlijk gebed.  

We zijn ervan overtuigd, dat we ons werk niet goed kunnen doen en dat er 
geen zegen op kan rusten, als we niet voortdurend aan onze Hemelse Vader 
vragen om zijn zegen. 

De coördinator van het gebedsteam is Aletta Wolterink. Zij krijgt van het cam-
pagneteam de punten aangereikt waarvoor in de komende twee weken gebe-
den gaat worden. 

Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich aanmelden via e-mailadres: 

gebedsteam@wierden-enter.christenunie.nl  

Wilt u zich niet verplichten, maar ons werk toch opdragen in uw gebeden, dan 
stellen we dat zeer op prijs en moedigen we dat uiteraard van harte aan. 

mailto:gebedsteam@wierden-enter.christenunie.nl
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InterActief, de Nieuwsbrief en e-mailadressen voor de nieuwsbrief 

We danken vanaf deze plaats Annet Waalderink, die jarenlang heeft meege-
werkt aan InterActief voor haar bijdragen. Vorig jaar is ze hiermee gestopt. 

Aletta Wolterink verstuurt tegenwoordig onze nieuwsbrieven, zij heeft dit werk 
overgenomen van Wim Boeve. We danken Wim hierbij van harte voor alle tijd 
en moeite, die hij hieraan op de meest ongelegen momenten besteed heeft.  
 

Aletta krijgt bij het versturen van de nieuwsbrieven vaak foutmeldingen, omdat 
nogal wat e-mailadressen uit haar lijstje verouderd zijn en daarom niet meer 
blijken te werken. 
 

Wil iedereen, die onze nieuwsbrieven per e-mail wil ontvangen, daarom 
even een e-mail sturen naar nieuwsbrief@wierden-enter.christenunie.nl, 
dan kan Aletta haar lijst weer in orde maken.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 

 
 

Nieuwe e-mailadressen voor de ChristenUnie Wierden-Enter 

Sinds enige tijd heeft Johan Noltes voor de kiesvereniging ChristenUnie Wier-
den-Enter nieuwe e-mailadressen aangemaakt voor alle bestuursleden, frac-
tieleden, de fractiesecretaris en voor de overige hulptroepen, bijvoorbeeld: het 
gebedsteam, de website, het campagne team, de nieuwsbrief, enzovoorts.  

De gebruikte systematiek is:  

functie@wierden-enter.christenunie.nl en  

naam.tussenvoegsel.(s.)achternaam@wierden-enter.christenunie.nl  

Hieronder volgt een lijstje met voorbeelden. 
 

bestuur bestuur@wierden-enter.christenunie.nl 

voorzitter voorzitter@wierden-enter.christenunie.nl 

secretaris secretaris@wierden-enter.christenunie.nl 

penningmeester penningmeester@wierden-enter.christenunie.nl 

fractie fractie@wierden-enter.christenunie.nl 

fractiesecretaris fractiesecretaris@wierden-enter.christenunie.nl  

nieuwsbrief nieuwsbrief@wierden-enter.christenunie.nl  

campagneteam campagneteam@wierden-enter.christenunie.nl 

gebedsteam gebedsteam@wierden-enter.christenunie.nl 

Wim Goosen wim.goosen@wierden-enter.christenunie.nl 

Riet Eshuis riet.eshuis@wierden-enter.christenunie.nl 

 

Op deze manier kunt u de actieve leden van onze kiesverenigingen gemakke-
lijk per e-mail bereiken. We verwachten u daarmee een dienst te bewijzen en 
we hopen dat u er een gepast gebruik van zult gaan maken. 

mailto:nieuwsbrief@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:functie@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:naam.tussenvoegsel.(s.)achternaam@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:bestuur@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:voorzitter@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:secretaris@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:penningmeester@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:fractie@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:fractiesecretaris@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:nieuwsbrief@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:campagneteam@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:gebedsteam@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:wim.goosen@wierden-enter.christenunie.nl
mailto:riet.eshuis@wierden-enter.christenunie.nl
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Plaatselijk 

Ledenvergadering 16 november 2009 

Op DV maandagavond 16 november 2009 houden we een besloten ledenver-
gadering in verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van DV 
3 maart 2010.  

Deze keer is de vergadering in Wierden, in gebouw Hebron achter de Her-
vormde Dorpskerk aan het Burgemeester J.C. van den Bergplein. De zaal is 
open vanaf 19:45 uur, dan krijgt u koffie of thee en de vergadering begint om 
20:00 uur. 

Op deze avond zullen we de kandidatenlijst voor die verkiezingen vaststellen 
en zullen we de speerpunten voor de komende periode bespreken. Daarna 
zal onze nieuwe lijsttrekker, het bestuur stelt Riet Eshuis daarvoor kandidaat, 
een toespraak houden. Uiteraard kunt u haar daarna ook vragen stellen. 

Na de pauze zal het campagneteam, waarvan u in dit nummer van InterActief 
al een bijdrage vindt, u op de hoogte brengen van hun activiteiten en hun 
plannen voor de rest van de campagne. 

De raadsleden zullen u op de hoogte brengen van de actuele zaken in de ge-
meentepolitiek van dat moment en stellen we u in de gelegenheid om hen 
vragen te stellen.  

Het belooft een interessante avond te worden en we hopen dat veel le-
den de moeite zullen nemen om deze avond te bezoeken en om zo hun 
medeleven met het werk in onze kiesvereniging te laten blijken. 

Het bestuur. 
 

  



 

oktober 2009 7 

 

Even voorstellen  . . . . .  Riet Eshuis - Egberts 

Beoogd fractievoorzitter en lijsttrekker ChristenUnie Wierden-Enter 

Op verzoek van het bestuur en de redactie van “InterActief” stel ik mij hierbij 
graag aan u voor. 

Mijn naam is Riet Eshuis -Egberts, getrouwd met Johan en 
samen zijn wij ouders van een kwartet bijzondere meiden. 
Wij wonen sinds 2002 in Hoge Hexel aan de Kleen Esch. 
Daarvoor hebben wij, met veel genoegen, een aantal jaren in 
Wierden dorp gewoond. Naast echtgenote en moeder, vervul 
ik een parttime functie als informatiemedewerkster bij de 
VVV in Wierden. 

Al op jeugdige leeftijd heb ik ervaring opgedaan in het kerkelijk bestuurswerk, 
eerst binnen het Hervormde Open Jeugdwerk en tegenwoordig in het bestuur 
van Ichtus, Vrije Baptisten Gemeente in Notter (gemeente Wierden).  

Vrij snel na onze vestiging in Hoge Hexel, ben ik bestuurslid geworden van 
Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel en van het Plaatselijk Belang Hoge 
Hexel.  

Met deze beide functies en door mijn huidige werk bij de VVV in Wierden, heb 
ik veel kennis en ervaring opgedaan bij tal van (boven)lokale, provinciale en 
landelijke ontwikkelingen, wat ik graag meeneem als back-up naar de Chris-
tenUnie.  

Ik ben sinds 2004 voorzitter van het bestuursorgaan Plaatselijk Belang Hoge 
Hexel, wat voor mij een prima basis vormt voor de taak als fractievoorzitter en 
lijsttrekker van de ChristenUnie Wierden-Enter. 

Onze partij baseert zich, met een open oog voor de werkelijkheid, 

op de Bijbel en Gods opdracht om Hem 

en onze medemens lief te hebben. 

Dat wil ik van harte uitdragen. 

Het is voor mij een enorme uitdaging om me in te gaan zetten voor de lokale 
politiek. Ik voel me geroepen op deze plek en heb er echt zin in. Samen met 
de overige fractieleden willen wij de komende jaren niet alleen de Christen-
Unie nog „zichtbaarder‟ maken, maar ook met heldere standpunten het alge-
meen belang van Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter, Zuna, Ypelo, Rectum 
en Enterbroek dienen.  

Het zou geweldig zijn als de ChristenUnie in de gemeente Wierden meer 
zetels zou behalen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. In de eer-
ste plaats omdat het dan mogelijk wordt om in de komende periode als coali-
tiepartij mee te gaan regeren.  

Riet Eshuis 
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Als u de berichtgeving in de media heeft gevolgd, weet u dat we streven naar 
5 zetels. Het is mijn overtuiging dat, als we het goed doen, het bij de huidige 3 
zetels blijft. Gaat het beter, dan komen we uit op 4 zetels. En doen wij het 
geweldig, dan worden het er 5.  
Laten we streven naar geweldig! Wat zal dat een constructieve verdeling van 
zetels in komende gemeenteraad gaan geven, waardoor besluiten weloverwo-
gen genomen zullen worden. Zeker in tijden van crisis en krimp biedt Chris-
tenUnie Wierden-Enter een uitdagend programma aan.  

De leden van de (schaduw)fractie en het campagneteam werken op dit mo-
ment hard aan een lange termijnvisie (van 2010 tot 2020 / 2025) en aan onze 
speerpunten voor de komende raadsperiode.  

Op onze website http://wierden-enter.christenunie.nl kunt u terecht voor na-
dere bijzonderheden. Die site wordt regelmatig bijgewerkt, waardoor u uitste-
kend op de hoogte kunt blijven van hun vorderingen en andere actuele ge-
beurtenissen aan het verkiezingsfront. 

We rekenen op uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen! 

Riet Eshuis 

 

Van de Fractie 
 

Actuele zaken 
 

Nog even en de huidige 4-jarige raadsperiode zit er al weer op. Op DV 3 
maart 2010 zijn de volgende raadsverkiezingen. De tijd is, althans voor mij, 
voorbij gevlogen. In 2005, het laatste jaar van de vorige raadsperiode, volgde 
ik Engbert Rohaan tussentijds op.  
Nog in datzelfde jaar werd er een beroep op me gedaan om me beschikbaar 
te stellen als lijsttrekker en fractievoorzitter. Ik stond niet te trappelen, maar 
voelde de druk en heb, zoals dat heet, bewilligd. Vooropgesteld dat ik het 4 
jaar lang met plezier heb gedaan, mag ook gezegd worden dat het veel tijd en 
inzet kostte. Wil je het raadswerk goed doen, dan vraagt dat het een en ander 
van je. De combinatie met mijn dagelijks werk begon te drukken.  
Daarom ben ik content met het feit dat we er in geslaagd lijken te zijn om in 
Riet Eshuis een prima opvolgster te vinden. Riet, bedachtzaam, maar enthou-
siast en gedreven, ervaren in het bestuurswerk, maar niet het type dat uit-
straalt het allemaal al te weten. Let op, we gaan nog van haar horen!  
Zelf hoop ik terug te komen als „gewoon‟ raadslid. Ik verheug me erop Riet en 
de door haar „beloofde‟ drie andere raadsleden (  ) met raad en daad 
terzijde te kunnen staan. Het zal overigens wel even wennen zijn om niet 
meer de eerste viool te spelen. Dat geef ik eerlijk toe. 

Veel plezier beleven we ook aan de huidige schaduwfractie. Waar zouden wij 
als raadsleden zijn zonder die heerlijke mix van ervaren rotten, „jonge hon-
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Wim Goosen 

den‟, mannen en vrouwen, met allemaal hun eigen kennis, kwaliteiten en bij-
zondere manieren om soms complexe vraagstukken te benaderen. Klachten 
die je elders in het land vaak hoort van “we kunnen geen geschikte mensen 
vinden die nog wat voor de partij willen doen”, hoor je van onze kant niet. De 
meningen en bijdragen flitsen per mail over het scherm alsof het een lieve lust 
is. En dat enthousiasme vind je ook terug in de vergaderingen. Het maakt het 
werk voor de raadsleden gemakkelijker en het draagt bij aan de kwaliteit die 
we samen leveren. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, er is daarnaast 
ook nog een campagneteam dat zich volop inzet om iets moois te maken van 
de komende verkiezingen. Aan de inzet zal het in elk geval niet liggen!  
Zonder aan zelfoverschatting te doen, ik merk aan de 
reacties dat er naar onze bijdrage aan het raadswerk wordt 
geluisterd. Of het nu gaat over de LOG‟s, natura 2000, de 
financiën van de gemeente, WMO, alcoholmisbruik door de 
jeugd of andere onderwerpen, wij worden serieus genomen 
en daar zijn we ook op uit. En dan te bedenken dat we niet 
eens in de coalitie zitten. We zijn kritisch, maar opbouwend. 
We schromen niet om de dingen bij de naam te noemen, 
maar spelen niet op de persoon, om de persoon alleen. In de 
politiek voorkom je overigens niet altijd dat je het beestje bij de naam moet 
noemen, maar dat is wat anders. Uit onverdachte hoek: de vorige griffier 
noemde bij zijn afscheidstoespraak in de raad de ChristenUnie zelfs “het 
levende bewijs dat een niet-college partij toch goed kan oogsten”. 
 
Een kritische raad, of je nu tot de oppositie of tot de coalitie behoort, is naar 
mijn stellige overtuiging een absolute noodzaak voor een goed bestuur van 
welke gemeente dan ook. Want door een kritische raad blijft het college van 
burgemeester en wethouders scherp en wordt het ambtelijk apparaat perma-
nent uitgedaagd om kwaliteit te leveren. Het is overigens wel zo, dat je als op-
positiepartij extra je best moet doen om dingen binnen te halen. Je behoort tot 
een minderheid. 
De coalitie is enerzijds soms strak gebonden aan het eigen regeerakkoord, 
maar is van nature ook niet altijd scheutig met het gunnen van een succesje 
aan oppositiepartijen. Een „goeie smoes‟ om niet mee te gaan in een motie of 
amendement van de oppositie is dan gauw gevonden. Geldt dat omgekeerd 
ook? Euh, ja, heel soms… Maar ja, de coalitie heeft nu eenmaal het voordeel 
van de meerderheid en dat maakt het voor de oppositie extra lastig. Ik heb het 
CDA al eens „verweten‟ dat ze onze moties opvallend vaak als sympathiek 
kwalificeren, maar dat ze telkenmale bij vernieuwing niet zover kunnen komen 
dat ze eens een keer gewoon voor stemmen. Hoe goed die motie ook in 
elkaar steekt.  
Afgelopen raad was het echter dan zover. De volledige raad stemde voor een 
motie van de ChristenUnie om de tarieven voor de toeristen- en forensen-
belasting jaarlijks aan te passen, in plaats van zoals dat nu gebeurt, namelijk 
eens in de zoveel jaar. Geen wereldschokkend resultaat (hoewel opmerkelijk 
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genoeg wethouder De Putter zich bleef verzetten), maar vooral hoopgevend 
in die zin dat de partijpolitiek even naar de achtergrond werd gedrongen.  
En zo hoort dat ook. Dat past in het dualisme, waarin een college van burge-
meester en wethouders een kritische gemeenteraad tegenover zich weet. 
 
En dan nog iets over de andere onderwerpen van de afgelopen maanden. In 
juni vond de  behandeling plaats van de nota meerjarenbeleid. De Christen-
Unie kwam, in sommige gevallen samen met andere fracties, met 8 amende-
menten en 1 motie.  
De motie is overgenomen, maar de amendementen zijn doorgeschoven naar 
de begrotingsbehandeling op 24 november a.s. We zullen het resultaat af-
wachten.  
De motie beoogt een koppeling aan te brengen tussen de opbrengsten van de 
toeristen- en forensenbelasting en de subsidie aan de VVV. De amendemen-
ten gaan over zaken als geld voor VOC Tandem, stimuleren jongeren deel te 
nemen aan verenigingactiviteiten, preventief jeugdbeleid, informatiepakket 
65+, preventief huisbezoek eigen kracht, procesmanager zorgnetwerk, raads-
informatiesysteem en een eenmalige bijdrage aan de stichting Thomas. 
Over de begroting gesproken: er is zwaar weer op komst. Nog niet in 2010, 
maar wel in de jaren er na. Ga maar na, het rijk wil 34 miljard euro bezui-
nigingen. Dat is een immens bedrag. De lokale overheden zullen een flink 
deel daarvan voor hun kiezen krijgen. Gezegd wordt dat de gemeenten moe-
ten rekenen op een korting van ca 20 % op hun algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. Dat is de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron.  
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In Wierden is dat ruim € 17 miljoen per jaar.  
Meer dan 6 x zoveel dan de totale jaarlijkse OZB-opbrengst. Als daar dan 20 
% vanaf gaat spreek je over € 3,4 miljoen. Per jaar! En dat is echt heel veel. 
De nieuwe raad en straks ook het nieuwe college gaan het bepaald niet ge-
makkelijk krijgen. Er zijn straks sterke stuurlui nodig om het schip door de gol-
ven te loodsen. Het is maar de vraag of de samenstelling van het nieuwe 
college straks beperkt moet blijven tot 2 partijen, zoals dat vele jaren in Wier-
den is geweest. Een breder draagvlak zou niet misstaan! 
In de laatste raadsvergadering hebben we bij er het college sterk op aange-
drongen om vroegtijdig met een ombuigingsaanpak en –pakket te komen. Niet 
wachten tot na de verkiezingen, maar al ruim vóór die tijd een pakket maat-
regelen. Die oproep kreeg bij het college maar ten dele gehoor.  
Wethouder De Putter heeft toegezegd „binnen een maand‟ met een plan van 
aanpak te komen en ook dat hij voor eind februari 2010 een pakket maat-
regelen klaar zal hebben. Maar ja, dat is slechts een paar dagen voor de ver-
kiezingen. En als ik hem goed heb beluisterd, zal het pakket van een kleinere 
omvang zijn dan de bedragen die wij hebben genoemd. Wat we niet willen, is 
mooi weer spelen in de verkiezingen, terwijl iedereen weet dat er onweer op 
komst is. 
 
Op dit moment speelt de burgemeestersvacature. Kort na elkaar hebben de 
raadsgriffier en de burgemeester Wierden verruild voor een andere gemeente. 
De functie van griffier is intussen al weer vervuld, maar mocht u nog interesse 
hebben voor het burgemeesterschap? Op papier kan eigenlijk iedereen sollici-
teren. Er gelden geen opleidingseisen.  
Maar als je de profielschets goed op je laat inwerken kom je bijna tot de 
verzuchting van „wie is daartoe geschikt?‟. Belangrijk voor ons als christelijke 
partij is dat in de profielschets wordt gevraagd naar iemand die bij voorkeur 
een christelijke levensovertuiging heeft. Uiteraard gaan we vooral voor een 
goed bestuurder. Iemand die met gevoel en respect voor ieders levensover-
tuiging de publieke zaak van de gemeente Wierden dient en tegelijkertijd aan-
voert. Maar als dat iemand mag zijn, die zelf leeft vanuit de overtuiging die het 
merendeel in Wierden aanhangt of steunt, dan is dat een pré. Voor de man of 
vrouw zelf, maar ook voor de bevolking.  
De profielschets wordt (of is, wanneer u dit stuk leest) op 27 oktober 2009 in 
de gemeenteraad vastgesteld. Laten we hopen en bidden dat Wierden vooral 
een in alle opzichten goede burgemeester krijgt. Van mijn kant kan ik toezeg-
gen me daar sterk voor in te zetten. Voorlopig staat een waarnemend burge-
meester in de persoon van de heer Kristen aan het roer. Ik schat zo in dat we 
het met deze ervaren „oudere‟ man prima hebben getroffen. 
Ik zie uit naar de komst van een nieuwe burgemeester, naar een mooi resul-
taat bij de raadsverkiezingen en naar een fijne nieuwe 4-jarige periode met 
Riet aan het roer. Op naar de 5 zetels, zoals zij dat ons beloofd heeft! 
 
Wim Goosen, fractievoorzitter 
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Dinand Nijzink 

Actualiteiten in de gemeentepolitiek  

De afgelopen periode zijn in de gemeenteraad de onderstaande punten aan 
de orde (geweest): 

 
Vergaderstructuur 

De vergaderstructuur is sinds het afgelopen voorjaar gewijzigd.  

Eerst hadden we drie commissies, nu zijn dat er twee. In het 
oude systeem werden de drie commissies in één week ge-
houden en daarnaast nog een raadsvergadering. Dat waren 
dus altijd drukke weken.  

Nu hebben we elke dinsdagavond vergadering ,die ook live op 
TV te volgen zijn!.  

Dat resulteert in een meer regelmatig ritme en ook minder 
werkdruk. 

 
Bestemmingsplannen 

De gemeente is met meerdere bestemmingsplannen bezig. Een onderdeel 
van een bestemmingsplan is bijvoorbeeld de bouwhoogte van de gebouwen. 
Voor het buitengebied is dat 10 meter voor plannen binnen de bebouwde kom 
ligt dat anders. Het  beoogde hotel op de Esrand bij de A35 mag volgens het 
college wel ongeveer 38 meter hoog worden. 

Het tegenoverliggende plan op het terrein van voormalig Schipdam, genaamd 
“Ten Stade” wordt 4 bouwlagen hoog.  

De vraag is hierbij of je als plattelands gemeente met een dorps karakter wel 
zo hoog wil bouwen. Zeker aan de rand van het dorp heeft dat impact. 

 
Starterslening 

Woningbouw in onze gemeente is een veel genoemd item.  

We willen de komende jaren veel woningen bouwen.  

Woningen voor een breed publiek, waaronder ook voor de zogeheten starters 
op de woningmarkt. 

Vooral jonge starters op de woningmarkt zijn voor een gemeente van belang 
om op de lange termijn een evenwichtige gemeenschap te houden. 

We hebben dit onderwerp op de agenda gekregen en het college heeft het 
voorstel voor een starterslening opgepakt. Inmiddels zijn de eerste startersle-
ningen uitgegeven. 

Dit is slechts een greep uit de vele zaken die de revue passeren. 
 
Met vriendelijke groet,  

G. D. Nijzink 
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Ria Brinkman 

Bijdrage InterActief 

Toen ik nadacht over mijn stukje in InterActief, overdacht ik het afgelopen 
jaar. En ik bleef steken bij de gebeurtenissen in mijn persoonlijke leven. 
Mijn vader is in november 2007 is op 73-jarige leeftijd overleden en mijn moe-
der afgelopen jaar op oudejaarsdag op 80-jarige leeftijd. Deze 
ervaringen hebben de afgelopen jaren mijn leven sterk beïn-
vloed. 
Plotseling ben je dan wees. Voorheen mocht ik veel voor mijn 
ouders doen en heb ik vele gezellige momenten meegemaakt. 
Ik wist dat mijn ouders, voornamelijk mijn moeder, ons gezin 
dagelijks in gebed bij onze Heer en Heiland bracht, daarvan 
heb ik veel steun ervaren.  
Dat is nog het meeste wat ik dacht te missen toen ze overleed. 
Maar veel meer mis ik haar luisterend oor, als ik mij weer eens ergens “hart” 
voor wilde maken en dan even tegen haar kon zeggen, wat ik daarin zo mooi 
en/of moeilijk vond. Het overlijden van mijn ouders heeft mij een diepe inner-
lijke rust gegeven in mijn leven. Ik heb ervaren dat het bestaan hier maar tij-
delijk is en dat het maar een zeer kleine stap is naar de overkant. 
Ik voel mij rijk gezegend, dat ik aanwezig was bij het overlijden van mijn beide 
ouders en dat ik hen heb kunnen laten gaan, in het vertrouwen dat ze nu naar 
hun Heer en Heiland gingen.  
Ik merk, dat ik door deze persoonlijke ervaring anders in het leven ben gaan 
staan. Ik besef des te meer de zin van dit leven en dat geeft rust, maar ook 
een innerlijke kracht.  
 
Binnen ons gezin is en blijft het een gezellige drukke boel en soms is het een 
hele klus om onze jongens naar de volwassenheid te begeleiden, maar het 
gaat ons goed.  
Het ondersteunt mij om de zaken die rondom zorg op de agenda in de raad 
staan te behandelen. 
 
Afgelopen jaar hebben de punten die ik eerder in InterActief heb beschreven 
hun voortgang gekregen. Ik wil een paar thema‟s noemen. 
 
Het alcoholmatigingsbeleid heeft mijn voortdurende aandacht. Afgelopen 
zomer heb ik in het vragen uurtje het overmatig alcohol gebruik van onze 
jeugd binnen de sportverenigingen aan de orde gesteld en de wethouder ge-
vraagd om hierover met de sportverenigingen in gesprek te gaan. Als gevolg 
daarvan wordt er nu een cursus aangeboden over alcoholgebruik bij jongeren 
voor bestuurders, teamleiders en barmedewerkers binnen de sportverenigin-
gen. Ik zie dit als een direct resultaat van mijn actie in de raad. Vervolgens 
gaan we wat mij betreft van vrijwillige aanmelding voor deze cursus naar een 
meer dwingend karakter en wordt dit wat mij betreft gekoppeld aan het subsi-
die beleid. 
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Ruud Brinkman 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de WMO 

Allereerst de onrust die ontstaan is rondom de nieuwe aanbesteding van de 
thuiszorg. Dit baart mij grote zorgen, zeker als we kunnen verwachten dat 
veel mensen die afhankelijk zijn van deze huishoudelijke hulpen opnieuw in 
onzekerheid komen of de hulp wel kan blijven, omdat een andere zorginstel-
ling nu de zorg gaat leveren. Eerder dit najaar heb ik dit op de agenda van de 
raad gezet door middel van een motie, waarop de wethouder mij beloofde om 
de sterking van de motie in het Regionale overleg mee te nemen. De komen-
de tijd zal mijn aandacht hierop gericht blijven.  
 

Dan speelt er nog het wegvallen van de dagbesteding voor mensen met 
een sociale indicatie. Mede door mijn vragen in de raad is het college in 
overleg met verschillende belangenorganisaties om een alternatief te gaan 
ontwikkelen. De Welle zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.  
 

Verder speelde het afgelopen jaar de wijziging van de wet 
op de sociale werkvoorziening. Ik maak mij zorgen of er 
in de toekomst nog wel een plek blijft voor de zeer kwetsba-
re groep in de vorm van werkvoorziening of dagbesteding. 
Dit blijft mijn aandacht houden.  
 

Dit waren wat mij betreft de belangrijkste aandachtspunten 
van het afgelopen jaar. Het zou te ver gaan om alle agenda-
punten te benoemen die mijn aandacht hebben.  
 

Ik dank u allen voor de steun in de afgelopen jaren. 
De komende jaren zullen geen gemakkelijke jaren worden zeker nu er bezui-
nigingen aan staan te komen, maar juist dan wil ik mij graag inzetten om de 
goede keuzes te maken voor onze burgers en hoop van ganser harte dat ik dit 
na de verkiezingen nog eens vier jaar mag gaan doen. 
Vorig jaar heb ik nog een oproep gedaan voor vrouwen in de schaduwfractie 
wat een goed resultaat heeft gegeven. Tot mijn grote vreugde is onze scha-
duwfractie uitgebreid met enkele zeer actieve leden.  
Zoals u misschien hebt gehoord, is ook onze oudste zoon Ruud als fractiese-
cretaris actief betrokken bij het werk in de fractie.  
Leuk dat hij dit ook zo ambieert. Geslachten gaan en geslachten komen, denk 
ik dan. 
Wij durven de verkiezingen met vertrouwen tegemoet te gaan. Naar mijn me-
ning hebben we een goed, stabiel en herkenbaar verhaal. Dit kan alleen als 
we ons in alles laten leiden door de God van de Bijbel en Hem voortdurend 
om raad en wijsheid vragen in de vele diverse vraagstukken die op ons afko-
men. 
Ik hoop dat u onophoudelijk voor ons zult blijven bidden, dat hebben we no-
dig. Ik groet u allen met de Zegen van ons Heer en Heiland.  
 

Uw raadslid, Ria Brinkman 
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Wim Veneman 

Het campagneteam 
 

ChristenUnie op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 

Velen binnen de ChristenUnie Wierden-Enter zijn al geruime tijd bezig om 
plannen te maken en lijnen uit te zetten om zodoende de ChristenUnie een 
goede positie te verschaffen in het politieke spectrum. Met als uiteindelijk doel 
een goede uitslag bij de aanstaande verkiezingen.  

Het thema voor deze verkiezingen is: 

“Stabiel, Betrokken, ChristenUnie” 

Afgelopen voorjaar op de strategiedag (16 mei) hebben het 
bestuur en de (schaduw)fractie de koppen al eens bij elkaar 
gestoken bij ”Erve Braakman” om onder leiding van organi-
satie coach Ron de Rover (Bureau “Lattitude Organisatie 
Coaching”) orde te scheppen in de veelheid van ideeën en 
gedachten, die er door de hoofden van velen spookten.  

En dat dit nodig is, bleek wel op deze inspirerende dag, chaos is blijkbaar iets 
dat minder energie kost dan orde. 

Voordat we daartoe overgingen, hebben we ons eerst gericht op onze Bijbel-
se opdracht in navolging van Jezus Christus, Gods Zoon, onze Zaligmaker, 
met de woorden van Paulus: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, 
maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet al-
leen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u 
de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God 
had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam 
de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens ver-
schenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis.” (Filipenzen2: 3-8)  

Hierin schuilt een groot deel van het ChristenUnie zijn. Misschien ook wel on-
ze verlegenheid, wij willen meerwerken aan de wereld waarin we leven, maar 
dat hoeft niet altijd op de voorgrond te zijn, terwijl politiek actief zijn dat wel 
weer van ons vraagt. 

Op deze dag is gebrainstormd over hoe de gemeente Wierden er in de perio-
de 2020 tot 2025 jaar uit zou kunnen of moeten zien. Er werden vele ideeën 
naar voren gebracht, als kernwaarde kwam duidelijk naar voren dat we heel 
graag de gemeente haar dorpse karakter willen laten behouden. Uitgedrukt in 
een goede sociale samenhang en het voorkomen van verstedelijking van de 
dorpscentra.  

Een plek waar je naar elkaar omziet, waar iedereen zich thuis voelt en waar 
gastvrijheid wordt betoond aan onze gasten. Alsof je lekker in je eigen tuin of 
op je terras ontspannen zit te genieten van de dingen om je heen. Een plek 
om na te denken, te kijken en te doen. 
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Kees van Dorth, Ruud Brinkman en Cees Hoogendijk  
beleven duidelijk lol aan het campagne voeren! 

Ter ontspanning op deze dag en om toch weer toe te kunnen geven dat er 
chaos bestaat, werd er een balletje geslagen. Regelmatig hebben we kunnen 
vaststellen dat je eenvoudiger richting kunt geven aan verkiezingsprogram-
ma‟s dan aan golfballen. Laten we het er op houden dat deze sessie sterk 
heeft bijgedragen aan de saamhorigheid en het teamwerk dat er verwacht 
wordt, zeker tijdens de aanloop naar de verkiezingen.  

Niet in het minst ter leering ende vermaeck. 

Aan het einde van de dag keerden we allen huiswaarts met een veelheid aan 
ideeën en de opdracht er nog eens goed over na te denken hoe deze te ver-
werken voor de aanstaande verkiezingen. We konden er de vakantie mee in.  

Na de vakantie is de draad opgepakt 
en werd de verkiezingscampagne 
voorbereid, een campagneteam werd 
samengesteld en de voorlopige kan-
didatenlijst werd opgesteld.  

Eenvoudig opgeschreven in één zin 
maar zeker niet minder tijdrovend.  

Er is een voorlopige lijst samenge-
steld met een groot aantal personen 
die daarmee aan willen geven na-

mens de ChristenUnie Wierden-Enter 
bij verkiezing zitting te willen nemen 
in de gemeenteraad dan wel onze gemeentelijke kiesvereniging van harte te 
ondersteunen. 

Met Riet Eshuis - Egberts als nieuwe lijsttrekker en de ambitie die wij als 
ChristenUnie Wierden-Enter nastreven, werken we hieraan en hopen we op 
een goede uitslag bij de op 3 maart 2010 te houden verkiezingen. Ons doel is 
om in navolging van de landelijke stijging ook plaatselijk een sterkere Chris-
tenUnie te hebben met 5 zetels in de raad. En een vertegenwoordiger van de 
ChristenUnie in het college van B&W. De lat hoog gelegd? Misschien wel, 
maar dat er in het college zaken gedaan worden, dat hebben de afgelopen 4 
jaar overduidelijk bewezen. Dus als we mee willen bepalen wat er in de ge-
meente Wierden gebeurt in de komende jaren moeten we daar zijn. In ieder 
geval baanbrekend. 

En zo zijn we de campagne ook gestart, 
baanbrekend door het lint stuk te rijden op 
de Vijverweg richting de Weusteweg om 
zo de ban te breken voor ontsluiting van 
de noordkant van Wierden.  

Niet met een tunnelvisie, maar symbolisch 
op een hoogwerker, overzicht houdend op 
de grote lijn en maar niet zo hoog dat het 
zicht op de details vervaagt. 
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Met de uitkomsten van de discussies op de strategiedag hebben we een ver-
kiezingsprogramma opgesteld op hoofdlijnen en van daaruit meer specifiek 
uitgewerkt tot concrete ideeën, waaraan we de komende 4 jaar willen werken.  

De uitwerking ervan moet leiden tot een gemeente Wierden die we ons op 
langere termijn voor ogen hebben. Daarvoor kunnen zaken die al goed gere-
geld zijn blijven bestaan en daar waar we tekort schieten, moeten plannen 
gemaakt worden ter verbetering van de huidige situatie. 

Zoals genoemd, gaat het daarbij over zorg voor onze 
gemeente en haar burgers. Zorg die de komende ja-
ren onder druk zal komen te staan door dreigende be-
zuinigingen die vanuit Den Haag tot ons komen. De 
verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds per 
2012 zal bepalend zijn voor het wel of niet doorgaan 
van plannen en het in stand houden van bestaande faciliteiten. 

Om het programma onder aandacht te brengen zijn door het campagneteam 
in samenspraak met het bestuur en de fractie al di-
verse activiteiten georganiseerd en bij het verschijnen 
van deze Interactief zullen die ook al achter de rug 
zijn. De felicitaties aan de Passie bij het 10-jarig be-
staan, misschien dat we wel actie moeten voeren 
met: “De ChristenUnie voor een Passie op de plaats?”  

Wie zal het zeggen.  

De krentewegge op de Sint Maartensmarkt en de flyers 
met onze speerpunten, zoals Wierden “Tuin van Twente”, 
“jeugd en gezin, onze zorg” en “liever de fiets”. We zullen 
onze opwachting maken bij meerdere activiteiten om op 
die manier de aandacht te vestigen op de ChristenUnie 
Wierden-Enter en waar we voor staan. 

In al onze activiteiten hopen we dat we de boodschap van de ChristenUnie 
goed en betrouwbaar uitdragen en dat over ons gezegd kan worden dat we 
daadwerkelijk een Stabiel, betrokken, ChristenUnie zijn. Laten we ons daarbij 
laten leiden door de woorden zoals die onder andere in Filipenzen hebben ge-
lezen. Dat is meerwaarde, wat we zelf zeggen en doen daar zullen we achter 
moeten staan. Wat er van ons gezegd wordt, en hoe er over onze kandidaats-
raadsleden gesproken wordt, is stembepalend. 

 

ChristenUnie Overijssel 
 

Jong Overijssel doet mee  

maandag 08 juni 2009 23:12 De provincie Overijssel wil jonge-
ren laten kennis maken met de manier van werken van de de-
mocratie en de gang van zaken in de provincie. Jongerende-
batten en statenspelen zijn hiervan bekende voorbeelden. 
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Marjan van der Bent 

Nieuw is een project voor middelbare scholieren in de bovenbouw: Statenle-
den geven een gastcollege op de scholen en laten zien hoe de provincie 
Overijssel werkt. De jongeren kunnen later op het provinciehuis een staten-
spel spelen, waarbij ze ervaren hoe politieke besluitvorming in z‟n werk gaat. 
 
Statenlid Marjan van der Bent gaf eind mei een gastcollege aan leerlingen van 
5-VWO van het Vechtdalcollege in Hardenberg. De leerlingen waren geïnte-
resseerd en stelden zelf ook de nodige vragen. Het noemen van concrete 
voorbeelden uit de directe omgeving zoals de bus en treinverbindingen, ruim-
te voor de rivier de Vecht en de centrumfunctie van Hardenberg maakte veel 
duidelijk  
Het volgende artikel werd geschreven door mevrouw Gerry Hofsink, een me-
dewerker van Hardenberg Nu, die aanwezig was. 
 
Statenlid ChristenUnie geeft gastles aan Vechtdalcollege 
 

Donderdagmiddag gaf Marjan van der Bent een gastcollege 
aan VWO5 leerlingen van het Vechtdalcollege in Hardenberg. 
Dit is een onderdeel van het project „Jong Overijssel doet 
mee‟. Statenleden van de provincie Overijssel proberen jon-
geren te motiveren en te interesseren voor de politiek en de-
mocratie.  
Marjan van der Bent is Statenlid voor de Christen Unie.  

Albertine Duiven kwam mee, zij is communicatiemedewerk- 
ster voor de provincie. 
 

Een aantal van de leerlingen zijn op 5 mei naar het bevrijdingsfestival in Zwol-
le geweest. „De provinci-e Overijssel ondersteunt het festival met geld. We 
vinden de waarde van vrijheid erg belangrijk. En ook willen we graag dat er 
nagedacht wordt over wat vrijheid betekent‟, vertelt Marjan van der Bent.  
 

Openbaar vervoer is ook een van de onderwerpen waar de Provincie zich 
mee bezig houdt. De leerlingen die met de bus of trein naar school komen 
kunnen zich wel voorstellen dat het goed geregeld moet worden. „De overstap 
in Lutten gaat nog wel eens fout‟, wordt er gezegd.  
Het Statenlid zegt dat ze altijd proberen om het zo goed mogelijk te regelen. 
Evenals de aansluiting van de trein naar Almelo, vanuit Mariënberg. „Als je 
vanuit de richting Emmen komt, moet je eigenlijk te lang wachten. Het provin-
ciaal bestuur wil er aan werken dat de aansluiting beter geregeld wordt‟. 
 

De leerlingen waren ook geïnteresseerd in hoe veel een Statenlid nu eigenlijk 
werkt en wat ze daarmee verdient. Volgens Marjan besteedt ze tussen de 20 
en 30 uur aan haar politieke werk. „Wat denken jullie, wie heeft het voor het 
zeggen. Diegene met de grootste mond of diegene met de meeste stemmen?„ 
vroeg ze de leerlingen. Daarmee maakte ze duidelijk wat het belang van de-
mocratie is. 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


