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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 kies-
vereniging, 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 gemeente 
Wierden. 

 
Dit blad wordt u gratis aangeboden. 
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Van de voorzitter 
 

CRISIS? 
 
Lukas 4 : 3 - 4 
 

3. De duivel zei tegen hem (= Jezus): „Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in 
een brood te veranderen.‟ 

4. Maar Jezus antwoordde: „Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”‟  
 

Deuteronomium 8: 1 - 6 
 

1. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal 
toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan 
en het in bezit nemen. 

2. Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar 
lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in 
uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3. U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel 
dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin.  
Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de 
mond van de HEER voortbrengt. 

4. Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 
5. Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind 

opvoedt. 
6. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem 

te tonen. 

Dezer dagen wordt het nieuws bijna geheel beheerst door de problemen met 
de bancaire instellingen in binnen- en buitenland en de beurzen en een vol-
gens velen op handen zijnde economische crisis.  
Even werd dit in de pers verdrongen door de verkiezing van de eerste zwarte 
Amerikaanse president Barack Obama, maar het eerste wat nu zijn aandacht 
opeist, is het oplossen van deze problemen. 
Ook velen van ons merken de gevolgen, spaargeld in gevaar, de waarde van 
onze aandelen, vaak reserveringen voor ons pensioen of de aflossing van on-
ze hypotheek, smolt in korte tijd als sneeuw voor de zon. Een zekere, solide 
toekomst is voor velen van ons een stuk onzekerder geworden. Een economi-
sche crisis met stijgende werkloosheid dreigt … 

Maar is dit wel zo? Is dit niet de duivel die ons dit wil laten geloven, zoals hij 
ook in de bovengenoemde teksten de HERE Jezus probeerde te verleiden? 
Laten we wel wezen, wie heeft of wie verwacht er in de nabije toekomst zor-
gen te krijgen voor ons dagelijks brood? Niemand toch?  
Er zijn miljoenen mensen die honger en gebrek lijden! Zouden wij ons dan 
zorgen moeten maken, omdat we misschien een klein beetje minder welva-
rend zouden kunnen worden? 

De HERE Jezus wijst ons in de bovenstaande verzen een ander perspectief: 
“De mens leeft niet van brood alleen.” God heeft bewezen, dat Hij voor ons wil 
zorgen. Dat bewijst zijn zorg voor Israël. Hij wil die ook aan ons verlenen! 

Arie Maat 
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Van de bestuurstafel 
 

Ledenwerfactie 2008 

Door verhuizingen, overlijden en opzeggingen zijn we de laatste jaren is ons 
ledental verminderd. Daarom willen we samen met u een ledenwerfactie star-
ten om nieuwe leden te werven. Ons ledenbestand vergrijst, kijk daarom ook 
eens om u heen naar jongeren, die u (jeugd)lid kunt maken. Samen moet het 
lukken om veel leden te werven. We hebben dit keer bij InterActief enkele 
aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap van de ChristenUnie bijge-
voegd. Samen kennen we heel veel potentiële ChristenUnie leden.  

Ga ze eens opzoeken en maak ze lid! Ik wens u allen veel succes! 

Arie Maat 
 

Plaatselijk 

Openbare vergadering 6 oktober 2008 

Op maandagavond 6 oktober 2008 was er in “Het Anker” een door ons geor-
ganiseerde openbare vergadering. Minister André Rouvoet was deze avond 
onze gastspreker. Om dat voor elkaar te krijgen, moest er heel wat werk ver-
zet worden. Maar de inspanningen waren niet voor niets, we waren echt blij 
dat we hem op deze avond mochten ontvangen. 
De opkomst was mooi, er waren ongeveer 100 aanwezigen, waaronder ook 
burgemeester Kobes en zijn echtgenote. 

Na een tv-spot over de ChristenUnie gezien te hebben, opende voorzitter Arie 
Maat de vergadering met schriftlezing en gebed. Daarna zongen we een lied 
met muzikale begeleiding van Corien Baan aan de piano. 

Daarna namen de volgende personen plaats aan de politieke tafel: 
 

Wim Goosen Fractievoorzitter van de ChristenUnie in Wierden 

Jan Veenstra Fractievoorzitter van de ChristenUnie in Almelo 

Dick Hoksbergen ChristenUnie kandidaat voor de waterschapsver-
kiezingen “Regge en Dinkel” 

Marjan van der Bent Statenlid van de provincie Overijssel 
 

Onder leiding van Teko Boeringa, voorzitter van de 
ChristenUnie in Almelo, was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.  

Hier werd druk gebruik van gemaakt. Er waren onder 
andere vragen over het voortbestaan van boeren-
bedrijven, woningbouw, bedrijfsterreinen en landelijke 
omgeving, de tunnel bij het spoor in Wierden. 

Na een muzikaal intermezzo op de piano door Corien 
Baan, kreeg André Rouvoet het woord. 
 

André Rouvoet 
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“Leren leven met grenzen” 

“Als de financiële crisis één ding duidelijk maakt, is het wel dat we moeten le-
ren leven met grenzen. We lopen tegen de grenzen aan van het kapitalisme. 
De westerse wereld heeft boven zijn stand geleefd met het „creditcard-
consumptisme‟ en daar betalen we nu een harde prijs voor. Uitgavenpatronen 
en financiële producten stonden niet altijd meer in verhouding tot menselijke 
behoeften. In die zin is deze crisis ook een kans: er liggen kansen om meer 
balans en rechtvaardigheid binnen het systeem te brengen.” 

André Rouvoet wees erop dat het wat wrang is dat de westerse samenleving 
pas echt geschokt raakt wanneer een crisis de eigen portemonnee raakt: “kli-
maat, energie, voedsel en aids- of malariacrises kregen dit niet gedaan.” 

Vertrouwen 
André Rouvoet benadrukte dat hij er alle 
vertrouwen in heeft dat Nederland en Euro-
pa de juiste maatregelen aan het nemen 
zijn om de crisis het hoofd te bieden. “Het is 
nu nodig om door overheidsingrijpen het 
vertrouwen van spaarders te herstellen. Dat 
is ongebruikelijk maar onvermijdelijk. Onze 
situatie is echt een andere dan in de VS. 
Wij kopen geen dubieuze producten op, 
maar op zichzelf gezonde bedrijven.” 
 

Volgens André Rouvoet is dit kabinet bij uitstek in staat om antwoord te geven 
op een tijd waarin we moeten leren leven met grenzen: “Het kabinet stelt op 
breder terrein grenzen aan de individuele vrijheid en consumptie, zoals met 
de kilometerbeprijzing en de vliegtaks. Maar ook het werk van de commissie 
Veerman toont dat we vooruit denken over het leven met grenzen.” 

Moed 
Dit kabinet toont daarmee politieke moed. “Laat sommigen het maar „betutte-
ling‟ noemen, ik noem het „moreel leiderschap‟ wanneer een overheid grenzen 
stelt. Grenzen aan milieuvervuiling, balans brengen door niet de markt onge-
limiteerd zijn werk te laten doen. De markt kent geen ethiek. Dit is één van de 
redenen dat de ChristenUnie zich thuis voelt in deze coalitie.” 

André Rouvoet benadrukte dat vanuit christelijk-sociale optiek overheidsingrij-
pen geen doel in zichzelf is, maar gericht moet zijn op het toerusten tot ver-
antwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Volgens de vicepremier is de hui-
dige coalitie goed op stoom gekomen: “de financiële en sociale uitdagingen 
die op ons afkomen, vragen een kabinet dat durft in te grijpen. Deze regering 
durft dat.” 

Hierna beantwoordde André Rouvoet verschillende vragen vanuit het publiek. 
Daarbij kwamen de volgende punten aan de orde: 

• Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) 
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• Mogelijkheden voor jongeren binnen de ChristenUnie 

• Bestrijding van de files 

• De rechtspositie van ambtenaren van de burgerlijke stand die geen ho-
mohuwelijken willen sluiten 

 

Onder genot van een hapje en een drankje werd er door velen nog geruime 
tijd nagepraat met minister André Rouvoet en met elkaar. 

Al met al een interessante en geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is. 

Jannie Maat 

 

In Memoriam Gerrit Pluimers 

Op 22 maart 2008 is ons lid Gerrit Pluimers, Julianastraat 10 te Enter op de 
leeftijd van 85 jaar overleden. Jan ten Brinke vertegenwoordigde ons bij de 
rouwdienst, die gehouden werd in de Gereformeerde Kerk te Enter en de be-
grafenis. 

We wensen de familie Pluimers Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen. 

In Memoriam Hendrik van Coeverden 

Op 15 april 2008 is ons oud-bestuurslid jonkheer Hendrik van Coeverden op 
de leeftijd van 86 jaar overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw Hanna al 
enkele jaren in Rijssen. Hendrik heeft in het verleden erg veel voor onze kies-
vereniging betekend, hij was jarenlang bestuurslid en velen in Enter heeft hij 
lid gemaakt. We bezochten op 19 april de rouwdienst in de Schildkerk in Rijs-
sen, waarna de begrafenis te Enter in besloten kring plaats vond. 

Deze zomer overleed ook Gerrit, de zoon van Hendrik en Hanna, aan de ge-
volgen van een ongeneeslijke ziekte. We wensen de familie Van Coeverden 
Gods nabijheid toe om dit dubbele verlies te dragen. 

In Memoriam Hennie Rohaan 

Op 11 oktober 2008 is na een kort ziekbed van ons heengegaan Hennie Ro-
haan – Gulink. Hennie, weduwe van onze oud-voorzitter Willem Rohaan en 
moeder van ons oud-raadslid Engbert Rohaan, bereikte de leeftijd van 68 
jaar. Op donderdag 16 oktober is zij begraven na een rouwdienst in de Her-
vormde Kerk te Enter. 

We wensen de nabestaanden Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen. 
 

Koninklijke onderscheiding 

Vrijdag 25 april 2008 was voor Johan Noltes, onze oud-secre-
taris, een bijzondere dag. Vanwege zijn jarenlange werk voor 
de vakbond CNV en zijn werk als secretaris van de Christen-
Unie, heeft het hare majesteit koningin Beatrix behaagt om hem 
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Namens ons allen nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Arie Maat 
Johan Noltes 
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Van de Fractie 
 

Actuele zaken 
 

De volgende zaken zijn op dit moment aan de orde:  

 Bedrijventerreinen in Wierden 
Het gaat dan om de terreinen Hoge Lucht en Kluin-
veen. Deze terreinen zijn hoognodig aan vernieuwing 
toe, er staan nogal wat panden leeg en de infrastruc-
tuur is door achterstallig onderhoud ook aan een op-
knapbeurt toe. Bovendien liggen met name deze twee 
bedrijventerreinen tussen de woonwijken. Al met al re-
denen om eens na te gaan wat met deze terreinen te 
doen.  

 Zeker als we het masterplan stationsomgeving er bij betrekken. 
Dit plan voorziet onder andere in een tunnel onder het spoor, zo het er nu 
voor staat, in de Dikkensweg. Dat hoofdstuk is wat onze fractie betreft nog 
niet afgesloten, want er zijn, ook uit de bevolking, betere alternatieven aan-
gedragen. Een andere locatie voor de tunnel of zoals wij bepleit hebben het 
verdiepen van het spoortracé. 

 Bestemmingsplan buitengebied 
Belangrijk onderdeel is het landbouwontwikkelingsgebied (LOG). De ge-
meente heeft een visie ontwikkelt om de invulling van dit gebied voor agrari-
ers en ook burgers zo goed mogelijk te regelen. Op het moment van schrij-
ven hebben we net de finale beslissing in de raad gehad waar het gaat om 
de invulling van deze gebieden. Dat leidde tot uiteen lopende meningen, ook 
binnen de fractie. Enerzijds de belangen van natuur, recreatie en burgers en 
anderzijds de belangen van de agrariërs. 

 Starterlening 
Woningbouw in onze gemeente is de laatste tijd een veel genoemd item. 
We willen de komende jaren veel woningen bouwen. Woningen voor een 
breed publiek, waaronder ook de zogeheten starters op de woningmarkt. 

Voor deze groep van potentiële kopers van woningen is de stap om te ko-
pen nogal eens te groot. Hierdoor stagneert met de verkoop van woningen 
ook de beoogde groei van het aantal inwoners van de gemeente Wierden. 
Dit remt ook de doorstroming van huren naar kopen, waardoor er te weinig 
huurwoningen vrijkomen. Vooral jonge starters op de woningmarkt zijn voor 
een gemeente van belang om op de lange termijn een evenwichtige ge-
meenschap te houden. We hebben dit onderwerp op de agenda gekregen 
en het college heeft het voorstel voor een starterlening opgepakt. Inmiddels 
ligt er een gedegen notie. 

 

Bovenstaand een greep uit de vele zaken die de revue passeren. 

Met vriendelijke groet, Dinand Nijzink 

Dinand Nijzink 
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Landbouwontwikkelingsgebieden (= LOG) 
 

Standpunt fractie ChristenUnie over de LOG‟s, verwoord in de commissie 
Grondgebiedzaken op 22 september 2008. 
 

Voorzitter, het betreft hier een voor de gemeentepolitiek van Wierden groot 
onderwerp. Er zijn veel en grote belangen in het spel. Het heeft ook een lange 
aanloop met veel publiciteit en ook heel veel betrokkenheid van belangheb-
benden en belangstellenden, met als voorlopig hoogtepunt, althans te Wier-
den, de vorige week maandagavond gehouden hoorzitting: 14 insprekers en 
een bomvolle zaal.  
 

Wij doen weleens somber over de vraag of de politiek leeft, welnu hiermee is 
maar eens weer aangetoond dat, wanneer er daadwerkelijk iets op het spel 
staat de mensen in beweging komen.  
En tussendoor laat men de politiek graag over, al dan niet in het volste ver-
touwen, aan uw college en ons, zal ik maar zeggen. 
 

Maar vanavond komt de plaatselijke politiek aan het woord, begint het keuze- 
en besluitvormingsproces over de LOG. Eerst vanavond het voorspel, op 30 
september a.s. gevolgd door besluitvorming in de gemeenteraad. 
 

Interessant is uiteraard wat de verschillende fracties vinden van de voorstellen 
van B&W.  
 

Vanuit onze fractie van de ChristenUnie winden wij er geen doekjes om, we 
vinden het een bar ingewikkelde materie. Op de kabelkrant stond dat de frac-
tie van de PPW er mee worstelt. Welnu, wij niet minder. Inhoudelijk, maar ook 
uit oogpunt van ethiek. En vooral ingegeven vanuit de vraag “hoe doe je het 
op dit gebied goed?” Hoe weeg ik het ene argument af tegen het andere? 
 

Vooropgesteld dat ik me geen illusie maak. De reconstructie, de LOG, is in 
mijn ogen slechts een markeringspunt in de al maar doorgaande route van 
schaalvergroting in de agrarische wereld. De schaalvergroting die op het be-
perkte landbouwgebied in Nederland met zich meebrengt dat de boerenbe-
drijven in grootte groeien en in aantallen kleiner worden. 
 

Maar de manier waarop dat allemaal plaatsvindt is van belang. We kunnen de 
markt haar gang laten gaan, we kunnen proberen te sturen en bij te sturen. 
Dat laatste vindt uiteraard plaats. O.a. via wet- en regelgeving. Door Europa, 
door het rijk, de provincie, de gemeente en ik weet niet wie al niet meer.  
Vanavond gaat het om een stukje beïnvloeding van de kant van de gemeente. 
En die is slechts beperkt. 
 

De kaders worden gesteld door de Reconstructiewet, de overeenkomst met 
de provincie over de LOG‟s, milieueisen, ruimtelijke ordening en ruimtelijke in-
richting. 
 

Ofwel de keuzemarges zijn smal. Desondanks moeten we daarbinnen goed 
na denken wat we als gemeente willen en kunnen. 
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En dan zijn er veel invalshoeken die onze keuzes bepalen. We hebben goed 
geluisterd naar de insprekers: 14 mensen en organisaties hebben ons, elk 
vanuit hun eigen invalshoek en/of belang laten weten hoe ze er over denken.  
 

En dan komt de hele keur aan aandachtspunten voorbij: 

 de associatie van de LOG met de megaboerderijen. Terecht, onterecht? 

 de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrariër. Aan de ene kant drijven 
we agrariërs om uiteenlopende redenen weg, bijvoorbeeld uit de extensi-
veringgebieden, maar aan de andere kant beletten we ze om zich elders 
te vestigen. Maar ja, daarnaast is het ook weer zo, dat als we al te hard 
meewerken aan de grootschaligheid van bedrijven, de kleintjes uit de 
markt worden gedrukt.  

 de natuurontwikkeling: Is er wat hier gaat gebeuren schadelijk voor de na-
tuur? “Nee,” zegt de ene deskundige, want nieuwe en grote bedrijven vol-
doen door hun nieuwe technieken veel beter aan milieueisen, met als ge-
volg minder ammoniakuitstoot. “Juist wel,” zegt de ander, want juist van-
wege hun grootte produceren ze juist meer. En bovendien, op papier vol-
doen aan de eisen is nog wat anders dan de praktijk. Menigeen is daar 
zeer beducht voor.  

 het kostenaspect. Heel kort, voor mij is duidelijk dat grote boerderijen en 
extra vestigingen meer logistiek meebrengen, dus meer druk op wegen, 
dus meer onderhoud, snellere vervanging, meer onveiligheid. En wie mag 
dat betalen? De burger. De provincie is bereid subsidie te geven. Maar 
ook dat is geld van de burger. Tussen haakjes, als bekend wordt dat er 
een LOG-locatie is, gaat de prijs van de grond omhoog. Fijn voor de des-
betreffende eigenaar. Maar hij de lusten en straks de gemeenschap de 
lasten. Eigenlijk zou je daar als overheid voor een deel van moeten mee-
profiteren om de financiële schade voor de burger te kunnen beperken. 

 het aspect van het dierenwelzijn. Een discussie op zich. Daar kun je heel 
verschillend over denken, ik weet het en het ligt gevoelig, dat weet ik ook, 
maar zelf kom ik, nadat ik dat alles op me heb laten inwerken, blijvend en 
hardop tot de vraag of het houden van dieren in ruimten van beperkte om-
vang wel overeenstemt met de doelstellingen van de schepping en haar 
Schepper. Hoe ver mag je daarin gaan? Sorry, maar ik ben er geen voor-
stander van. Daar zit een stuk verlegenheid, dat mag u best weten.  

 verstening van het landschap. Daar zit voor onze fractie de pijn. We doen 
er alles aan om ons fraaie Wierdense landschap zoveel mogelijk intact te 
laten en zelfs te verbeteren. Maatregelen als rood voor rood, en ook de 
nota open gebieden vormen daarvoor het instrumentarium. En dan fietst 
daar de LOG in één keer dwars door heen. En hoe fraai de beeldkwaliteit-
plannen er ook uit mogen zien, het leidt tot extra verstening. En daar zijn 
we allerminst mee in onze sas. 

 vitaliteit van het buitengebied. Wie bepaalt wat dat is? Laat ik voorop stel-
len dat buitengebied niet iets is van de agrariër alleen, of alleen van de 
toerist of alleen van de huiseigenaren in het buitengebied. Het buiten-
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gebied is van ons allen. Dus als het gaat over de vitaliteit moeten we oog 
hebben voor hen allen. En dan pakt de vestiging in de LOG‟s voor de ene 
doelgroep beter uit dan voor de andere. Laat dat helder zijn. 

 

En zo zijn er vast nog meer aspecten te noemen. 
 
De discussie van nú spitst zich simpelweg toe op 
de vraag hoeveel nieuwvestigingen we in de 
LOG‟s willen toestaan. 
 

Laat ik even vooropstellen dat zich in theorie, als ik 
dat goed heb, 18 woninglocaties en 18 bestaande 
vestigingen, is samen 36 locaties voordoen, waar-
op zich ooit intensieve veehouderijen kunnen gaan 
vestigen. Zie ik dat goed? Of en zo ja wanneer en 
in welk tempo dat gaat gebeuren daar is geen en-
kel zicht op. 
Het college stelt dan ook voor om buiten die 36 lo-
caties om nog eens 5 extra plekken te creëren. 
Maximaal 3 in de Grimberg en maximaal 3 in De 
Kolonie.  
 

Vraag 1 aan het college: hoe moet ik dat zien: maximaal 3 + maximaal 3 = 
maximaal 6. Gaan we dan al niet snel op 6 in plaats van 5 zitten? 
 

Vraag 2: is het trouwens waar wat ik in de wandelgangen hoorde namelijk dat 
er in theorie ruimte zou zijn voor 12 nieuwvestigingen en dat uw college heeft 
geredeneerd van, “we gaan op de helft min 1 zitten en komen dan uit op 5”? 
 

Ik heb al gezegd, er is een enquête gehouden. Daaruit komt klip en klaar naar 
voren dat de overgrote meerderheid voorstander is van uitsluitend vestiging 
op de bestaande locaties. Dus geen uitbreidingen. Welnu, zou je dan zeggen, 
daar kunnen we in de besluitvorming op aanhaken.  
Maar het college maakt de bocht en zegt dan (citaat): 

“Er blijken geen locaties voor hervestiging beschikbaar te zijn”. En het 
college zegt daar dan voorts van: 

Dit staat op gespannen voet met elkaar. Wij vinden dat er in navolging 
van het reconstructieplan wel mogelijkheden in de LOG’s moeten zijn 
voor vestiging van intensieve veehouderijen. De gemeente heeft bij-
voorbeeld een verantwoordelijkheid richting de bedrijven die (naar aan-
leiding van het reconstructieplan) uit de intensiveringgebieden moeten 
vertrekken. Uitsluiting van nieuwe bedrijven voor intensieve veehoude-
rijen (nieuwvestiging) in de LOG’s is dan ook ongewenst”.  

Dat is een zeer cruciale passage in het collegevoorstel. Want ja, het zal je be-
drijf maar zijn waartegen wordt gezegd: “verdwijn uit dit gebied, zoek ergens 
een plekje in een LOG want die zijn daar voor aangewezen en de desbetref-
fende LOG-gemeente zegt van “jammer dan, u komt er niet in”. 

Wim Goosen 
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Dat is bikkelhard. Maar hoeveel boeren hebben om redenen, dat hun bedrijf 
niet verder konden groeien de afgelopen tientallen jaren hun bedrijf niet moe-
ten beëindigen of moeten verhuizen naar het buitenland, waar volop ruimte is 
voor grootschaligheid en groei? En worden er bijvoorbeeld ter wille van de 
tunnelbouw in Wierden geen woningen afgebroken?  
En niets is met elkaar te vergelijken, maar ik probeer voorzichtig te zeggen: 
“Verantwoordelijkheid? Akkoord, maar tot op zekere hoogte en zeker niet ten 
koste van elke prijs”. En bovendien ik voel eigenlijk die verantwoordelijkheid 
meer ten opzichte van boeren uit de eigen gemeente dan voor de boeren van 
daarbuiten. En Brabanders, family-farmers, dat praat gemakkelijk, maar dan is 
de vraag waar leg je de grens? 
 

Vraag 3: wat kunnen we op dat punt. De binnengemeentelijke saldering? Is 
die op geen enkele wijze toe te passen? Daaraan gekoppeld een open vraag 
aan het college: welke mogelijkheden staat u, staan ons ten dienste, om het 
aantal nieuwvestigingen verder te beperken?  
Dan nog een ander aspect. Uit de voorstellen blijkt dat in de LOG‟s ruim baan 
wordt gegeven aan de intensieve veehouderij. En ook dat dit beperkingen op-
levert voor de daar gevestigde woningen, recreatie enz.  
 

Vraag 4: Maar hoe zit het met de bestaande agrarische bedrijven die bijvoor-
beeld gebruik willen maken van de mogelijkheden tot alternatieve broodwin-
ning (mogelijkheden tot beperkte nevenactiviteiten). Gaan die mogelijkheden 
op slot. En hoe werkt het in de praktijk. Iemand die z‟n woning wil uitbreiden? 
Loopt die al gauw aan tegen de LOG-beperkingen.  
Ik wacht met belangstelling de beantwoording van het college af, maar uit mijn 
bijdrage zal al wel duidelijk zijn dat onze fractie niet kan instemmen met de 
uitbreiding van 5 (of 6).  
Wij denken eerder aan de nulvariant, al begrijpen ook wij best dat we al een 
weg hebben afgelegd met de 2 bestaande aanvragers. Dus daar moeten we 
het over hebben.  
Overigens wel een opmerking ten aanzien van de Bessembinder. Ik begrijp tot 
op de dag van vandaag niet dat een bedrijf weg moet omdat het gevestigd is 
aan de voet van de Holterberg en zich vervolgens mag vestigen aan de voet 
van de Grimberg, behalve dan dat de Holterberg in de natuurranking een an-
der etiketje heeft dan de Grimberg. Voor mij kolder. Daar blijven wij grote 
moeite mee hebben. Over x jaren krijgt de Grimberg hetzelfde etiketje en kan 
de familie andermaal haar biezen pakken. En de gemeenschap die het gelag 
betaalt. 
 

Wim Goosen. 
 

NB: De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 september 2008 be-
sloten maximaal 2 nieuwvestigingen in de LOG-gebieden toe te staan. Het 
college van burgemeester en wethouders had 5 voorgesteld. Het CDA wilde 
tot 3 gaan, plus nog enkele plekken voor Wierdense boeren, de fractie Van 
Maasacker wilde 0, maar de andere fracties vonden elkaar in maximaal 2. 
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Al weer bijna drie jaar in de raad. 
 

Voor de derde keer heb ik de nota meerjarenbeleid gedaan en nu de begro-
ting. Na de vierde keer komen er nieuwe verkiezingen. 
Wat is dit onvoorstelbaar snel gegaan. De tijd vliegt. 
Langzamerhand ga ik na wat deze tijd heeft op geleverd 
en dan merk ik al snel dat het zeer kleine doch niet onbe-
langrijke zaken zijn die mijn aandacht blijven houden en 
waarbij ik wisselende resultaten zie. 

 De WMO is ingevoerd en blijft in ontwikkeling. 
Het zorgloket is een belangrijke rol gaan spelen in 
het indiceren van zorg vanuit de gemeente. Hier 
heb ik mij actief mee bezig gehouden. Ik ben nog 
steeds kritisch volgend bezig, dat vooral de meest 
kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en daarbij de 
mantelzorgers niet overbelast raken. De berichten zijn gunstig en over 
het algemeen zijn de burgers tevreden, dat is mooi. Op de lange termijn 
zou dit ook haalbaar moeten blijven, hierin moeten we voortdurend alert 
zijn op de financiële ontwikkelingen. 
Daarnaast houd ik mijn aandacht scherp gericht op de dagopvang en 
dagbestedingen. Dit is een belangrijke voorziening om mensen zolang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen en een belangrijke ontlasting voor 
de mantelzorgers. 

 Het ontwikkelen van Woonservice gebieden, waarin burgers actief 
participeren om de zorg en omzien naar elkaar te blijven stimuleren en 
daar waar nodig voorzieningen ontwikkelen die dit bevorderen, Hieron-
der kunnen we de ontwikkeling van het samen tafelen noemen, meer 
ideeën die er leven zijn bepaalde klussen diensten. 

 De overname van Accolade door de Welle. We hebben hierover een 
positief beeld ontvangen. De Welle is een organisatie die binnen de 
gemeente Hellendoorn veel heeft ontwikkeld. In onze gemeente zijn ze 
druk bezig om datgene wat er aan goedlopende activiteiten is te blijven 
stimuleren, maar minder goedlopende zaken proberen beter te regelen. 
Hoe zich dit verder ontwikkelt heeft mijn aandacht. 

 Indicatie huishoudelijke zorg: goed contact onderhouden met de 
thuiszorg instellingen en patiëntenorganisaties en blijvend alert zijn op 
de keuze die er wordt gemaakt tussen grote projecten en de hulp die 
mensen nodig hebben. 

 Voorkoming van eenzaamheid door preventieve huisbezoeken vanaf 
een bepaalde leeftijd, zijn mede in gang gezet door signalen vanuit de 
richting van onze fractie. Punt van aandacht hierbij is de zorg voor men-
sen die niet onder deze leeftijdscategorie vallen en die geen zorg vra-
gen of zorg weigeren, maar die zich wel in zeer schrijnende situaties 
kunnen bevinden, waar de mantelzorgers onvoldoende grip op hebben. 

Ria Brinkman 
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Stimuleren dat de Kerken hierin een belangrijke rol kunnen vervullen 
heeft mijn aandacht. 

 De ontwikkeling rondom de sociale werkplaatsen in verband met de 
nieuwe invoering van de Wet Sociale werkvoorziening. In het kort komt 
het er op neer dat de gemeente direct verantwoordelijk is voor de bege-
leiding naar een passende arbeidsplaats van alle mensen die arbeids-
ongeschikt zijn, dus ook de mensen die in het verleden een indicatie 
kregen voor de sociale werkvoorzieningen. Het is voor de sociale werk-
plaatsen een uitdaging om hierin te participeren, maar het kan ook risi-
co‟s met zich mee brengen voor wat betreft het voortbestaan van deze 
sociale werkvoorzieningen. Komende tijd zullen we ons hiermee moeten 
bezig houden. 

 Het Algemeen Maatschappelijk Werk. Onlangs is bij de nota meerja-
renbeleid door mijn inbreng, raadsbreed de steun gekregen voor de 
noodkreet van het algemeen maatschappelijk werk. Er is een structureel 
en kwantitatief tekort aan maatschappelijk werkers, achterstand in de 
kwaliteit en een toenemende druk van zorg voor cliëntengroepen met 
complexe problematiek. Het AMW is een hulpverleningsinstantie die 
breed georiënteerd is waar vele burgers zonder verwijzing direct hulp 
kunnen verwachten. Juist doordat het zo laagdrempelig inzetbaar is en 
veelal met zeer complexe problematiek te maken heeft is hier deskun-
digheid en voldoende formatie nodig. 

 Jeugd nota: uitvoer hiervan mogelijk maken. Vorig jaar is deze nota 
besproken in de raad.  
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Er zijn veel voorzieningen voor de jeugd. De gemeente heeft de rol om 
alle voorzieningen goed op elkaar te laten afstemmen. Hiervoor wordt 
een centrum voor jeugd en gezin ontwikkeld. Een deel zal hierbij regio-
naal geregeld worden en een deel zal specifiek binnen de eigen ge-
meente worden ontwikkeld. Uit de nota bleek dat met name onze aan-
dacht gericht zou moeten zijn op de doelgroep tussen de 12 en 16 jari-
gen. Juist deze doelgroep heeft aandacht nodig. Hierin kunnen de Ker-
ken ook een rol vervullen. Om een eigen plek te hebben waar ze samen 
kunnen komen, zijn de zogenaamde Keten ontwikkeld. In eerste instan-
tie is dit onschuldig en ouders hebben het idee dat ze nog wat grip hou-
den op hun kinderen, zeker als het gaat om het alcohol gebruik.  
Echter in het najaar bij de regionale presentatie van het onderzoek van 
Tactus - instelling voor hulp bij verslavingsproblemen - bleek juist het 
tegendeel: de jeugd die in deze keten gewend raakt aan het drinken, en 
leert indrinken voordat ze naar de discotheek gaan, blijkt juist de mees-
te alcohol gebruiken. 
En zij zijn juist de doelgroep die op langere termijn de grootste gezond-
heidsproblemen ontwikkelt en een blijvende schade ondervindt met gro-
te kans op verslavingsproblemen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen en 
zijn er keten waarbij er wel een goed toezicht is, maar het is toch een 
zeer zorgwekkende ontwikkeling die ik graag wil stoppen. 
Daar wil ik mij graag voor inzetten door een ketenbeleid te ontwikke-
len en eventueel opvang elders te stimuleren, hierbij kunnen de kerken, 
maar ook de horeca en sportverenigingen een belangrijke rol spelen. 

 De nota Happy fris reactie op te veel, te vroeg en te vaak alcohol ge-
bruik, heeft mijn bijzondere aandacht en is op mijn initiatief raadsbreed 
onder de aandacht gebracht met goed resultaat. Hierin worden er sa-
men met ander regio gemeenten afspraken gemaakt om het alcohol 
misbruik te stoppen. Het is een brede nota wat zowel het gezondheids-
beleid als ook de orde en veiligheid binnen de gemeenten raakt. Om het 
alcoholmatigingsbeleid binnen onze gemeente goed in te passen is er 
een beleidsnota alcoholmatiging ontwikkeld, welke in de maand oktober 
binnen de raad besproken wordt. 

 Nauw verband hiermee heeft het agenda punt “De sluitingstijden van 
de Horeca te vervroegen”. 
Toen ik begon als raadslid heb ik mij “één” belangrijk doel voor ogen 
gesteld: De sluitingstijden van de Horeca vervroegen, ver voordat het 
ooit maar eerder genoemd was. Het leek toen een te groot doel, maar 
sindsdien is het steeds vaker genoemd. 
Ik zie in dit speerpunt een grote zegen in mijn werk als raadslid, omdat 
het nu via alle andere kanalen weer op de agenda van de politiek staat. 
Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot een praktisch resultaat, maar wat 
ik toen in 2006 nog niet kon bedenken, is dat het landelijk in de Tweede 
Kamer besproken wordt en mensen zich steeds meer bewust worden 
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van de grote schade die te veel, te vroeg en te vaak alcoholgebruik 
kan bewerkstelligen. 
Binnen onze eigen gemeentegrenzen hebben we niet direct invloed op 
vervroeging van de sluitingstijden omdat we geen discotheken hebben. 
De sluitingstijden voor de cafés vallen al onder de vervroegde regels, tot 
01.00 uur met een uitloop naar 02.00 uur. 
De wethouder aansturen om dit buiten de gemeente grenzen te bespre-
ken. Binnen het regio-overleg is het een aandachtpunt dat op verschil-
lende momenten terug komt. Helaas is er nog geen raadsmeerderheid 
die de wethouder wil dwingen om dit probleem regionaal aan te pakken. 
Samenwerken met andere fracties van de ChristenUnie van de omlig-
gende gebieden is hierbij noodzakelijk. Ik zie hierin hoopvolle ontwikke-
lingen, maar het heeft een lange adem nodig. 

 
Dit waren zo een aantal punten. Goed om zo eens even mijn gedachten hier-
over te laten gaan. Het zijn natuurlijk niet alle aandachtspunten, maar wel de-
gene die er voor mij het meest uitspringen. 
Naast deze mooie punten wil ik alsnog weer eens aandacht vragen voor mijn 
rol als enige vrouw in de fractie. Dat is overigens voor mij geen probleem, 
maar ik mis in de schaduwfractie wel deelname van vrouwen. Zoals jullie zien, 
hebben de punten die ik aanhaal veelal betrekking op de zorg. Aandachtspun-
ten waar vrouwen een goed oog voor hebben. We kunnen hierin een verschil 
maken, dat heb ik nu wel gemerkt in de paar jaar dat ik in de raad zit.  
Ik doe hier weer een dringend beroep op vrouwelijke steun en versterking. 
Ik hoop dat er vrouwen zijn die zich hiervoor willen inzetten, het is een gezel-
lige club waarbij over en weer veel besproken wordt en waar ieders mening 
belangrijk is. Samen zoekend wat moet het standpunt zijn van de fractie van 
de ChristenUnie als we ons laten leiden door de wijsheid van de Heilige 
Geest. Vragen die altijd aan de orde komen is: God van de bijbel wat wilt U 
dat we doen. Dit is geen gemakkelijke vraag, maar wel steeds de bron waar 
we als fractie op terug vallen. Dan is het heel mooi werk wat ik mag doen, 
waar de partij mij voor heeft gevraagd, maar waar ik wel hulp van anderen bij 
nodig heb en de onmisbare zegen van onze Heer en Heiland. 

Hartelijke groet, Ria Brinkman 

 

Niet vergeten: LEDENWERVEN! 

Leden werven leden! dus: Ledenwerven! 

Stem ChristenUnie: Ook voor “Regge en 
Dinkel”! 
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Waterschapsverkiezingen 2008 
 

Speerpunten Waterschap Regge en Dinkel 

Kenmerk Waterschap Regge en Dinkel 

Het Waterschap is dienstbaar aan de samenleving en voert een verstandig 
waterbeheer waarbij ze de kosten, baten en lasten rechtvaardig verdelen en 
leggen als goed rentmeester verantwoording af over het gevoerde beheer. 
 

Water de bron voor alle leven 

Naast licht en lucht is zonder goed water, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, geen leven mogelijk voor 
mens, dier en plant. 
 

Grondwater 

Minder afvoer en minder onttrekking van het 
grondwater. 
 

Water in de bebouwde kom 

Zorgen voor voldoende en schoon water in de stad en het dorp. De 
ChristenUnie wil dit bereiken door samenwerking tussen het ontwerpen van 
water in bestaand en nieuw stedelijk gebied, met aansluiting op het 
gemeentelijk waterplan. 
 

Recreatie en natuur 

De ChristenUnie wil zich inzetten voor de wandelende, fietsende en varende 
recreant. De huidige bevaarbaarheid van rivieren en kanalen, daar waar 
mogelijk in dit gebied, niet wordt verslechterd.  
 

Duidelijkheid over wateroverlast en veiligheid 

Het waterschap wil gemeenten stimuleren en bijstaan bij 
tegengaan van wateroverlast in de bebouwde kernen. 
Het waterschap moet daarbij als regionale 
waterautoriteit optreden, soms als uitvoerder van 
projecten, soms als adviseur. In de communicatie naar 
de bewoners geven we helderheid over de 
verantwoordelijkheid van de overheden en van de 
burger zelf.  
 

Financiën 

De ChristenUnie wil de lasten op de sterkste schouders blijven leggen, 
waterschapslasten zijn namelijk deels gekoppeld aan WOZ-waarden. Toch wil 
ChristenUnie zich inspannen om de lasten stabiel te houden en niet 
onverantwoord te laten stijgen ondanks toenemende verplichtende wetgeving.  
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Kwijtscheldingsbeleid - indien mogelijk - op termijn verruimen. 

Nog ruim 8200 hectare is er extra nodig voor waterberging, in totaal 12.000 
hectare. Daarbij geldt deels een compensatie regeling, maar in veel gevallen 
ook een gedoogverplichting op grond van de nieuwe 
Waterwet. Een goede compensatie regeling voor de 
betreffende boeren is hier een noodzaak.  
 

Grondaankopen 

Grondeigenaren van wie medewerking nodig is voor 
de uitvoering van waterschapswerken (grondwer-
ving) dienen bij verkoop een goede schadeloosstelling te krijgen 
 

 

Kandidaten ChristenUnie voor Waterschap “Regge en Dinkel” 

                 

ChristenUnie team "Regge en Dinkel" 
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Even voorstellen  . . . . .  Klaas de Vries 

Wie is de aanvoerder van het ChristenUnie team “Regge en Dinkel”? 

Ik ben geboren in Groningen en woon al 38 jaar in Twente, 
waarvan ruim 35 in Enter. Ik ben getrouwd, heb twee doch-
ters en ben lid van de Hervormde kerk in Enter.  

Daar zet ik mij ook in als voorzitter van de Kerkrentmees-
ters. Dit veelzijdige werk is een mooie taak om in je vrije 
tijd je dienstbaar te maken voor de kerk van Christus.  

Van begin 2000 tot medio 2006 ben ik raadslid voor de 
ChristenUnie in Wierden geweest, mede daardoor heeft 
het werk in de steunfractie nog steeds mijn belangstelling. 
Na mijn pensionering in dit voorjaar bij Thales, als testmanager, hebben de 
kerkelijke activiteiten meer aandacht gekregen.  

Waarom wil je een waterschapsbestuurder worden? 

Na mijn pensionering vroeg Wim Goosen (voorzitter ChristenUnie fractie in 
Wierden) of wij mensen kenden die belangstelling hadden voor het water-
schap. Daar ben ik toen over na gaan denken.  

Het waterschap doet erg belangrijk werk, waar een bijdrage van de Christen-
Unie noodzakelijk is. Als bestuurder zie ik het bestuur als de belangrijkste toe-
zichthouder. De belangen voor alle watergebruikers en de natuur moeten in 
balans zijn. Een goede balans voor het Waterschap Regge en Dinkel is van 
landsbelang. Ook deze uitdaging kunnen we met Gods hulp aan. 

Wat zijn je eerste indrukken bij het Waterschap Regge en Dinkel? 

Een prachtige organisatie. Ik heb me verbaasd over de kwalitatieve uitstraling. 
Het komt allemaal heel gedegen over. Het personeel maakt bij mij een 
professionele en deskundige indruk. Ze weten waar ze het over hebben. De 
organisatiestructuur is overzichtelijk. Er is volgens mij niet echt een hiërar-
chische organisatie, je bent gelijkwaardig met elkaar aan het werk. 

Waarom op de ChristenUnie stemmen? 

De ChristenUnie heeft de ambitie om op alle politieke niveaus zo krachtig 
mogelijk actief te zijn, om zo vanuit ons herkenbare, christelijk-sociale ge-
dachtegoed, invloed uit te oefenen op de samenleving. Daar komt bij dat in 
het waterschap uitdagende publieke thema's spelen.  

Denk aan waterveiligheid, waterkwaliteit en het samenwerken tussen recrea-
tieve, agrarische en economische functies van het water. Wij zijn ervan over-
tuigd dat we richtinggevende ideeën hebben voor deze uitdagingen, welke op 
hoofdlijnen zijn verwoord in ons verkiezingsprogramma: Wij zijn water. 

 

Klaas de Vies 
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De ChristenUnie wil om de volgende redenen meedoen aan de waterschaps-
verkiezingen voor “Regge en Dinkel”: 

• De ChristenUnie heeft in haar doelstellingen geformuleerd om op elk poli-
tiek niveau zo krachtig mogelijk actief te zijn. Hieruit vloeit voort dat ook 
aan de waterschapsverkiezingen wordt deelgenomen. 

• De ChristenUnie is van mening dat zij met een degelijk opgesteld pro-
gram, rekening houdend met de verschillende uitgangspunten van de 
ChristenUnie, een goed en verstandig water- en wegbeheer voorstaat. 

• De ChristenUnie wil zichtbaar zijn in het democratisch bestuur van het 
Waterschap.  
Zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar voor de kiezers. 

Dat zijn nog maar enkele punten uit het programma van de ChristenUnie, 
maar hieruit blijkt al dat de stem van de mensen op 13 t/m 25 november 
aanstaande op de ChristenUnie belangrijk is voor hen, voor hun gezin, voor 
de buurt en trek zelf de kring maar verder. 

Klaas de Vries 
 

Landelijk 

Werkbezoek Ernst Cramer aan het Wierdense Veld 

Zoals bekend staat het natuurgebied het Wierdenseveld op de nominatie aan-
gewezen te worden tot Natura 2000 gebied. Dat zijn door Europa aange-
wezen belangrijke natuurgebieden.  
Dit heeft enorme gevolgen voor de boeren, 
wiens bedrijven daar vlakbij gevestigd zijn. 
Om in de Tweede Kamer draagvlak te cre-
eren voor het standpunt van de gemeente 
Wierden heeft het college van B&W de 
Kamerleden, die in de commissie zitten, die 
dit onderwerp behandelt, uitgenodigd voor 
een werkbezoek.  

Slechts Ernst Cramer van de ChristenUnie 
nam de uitnodiging aan en reisde op vrij-
dagmiddag 30 mei af naar Wierden. 

Na een voorbespreking met burgemeester 
Kobes, wethouder Broeze, Dinand Nijzing 
en ondergetekende in het gemeentehuis, 
brachten we een bezoek aan het boeren-
bedrijf van de familie Van der Kolk.  
Er werd uitvoerig over de gevolgen voor dit bedrijf gesproken en daarna werd 
het gebied in de nabijheid van het Wierdenseveld uitvoerig verkend. 

Arie Maat 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


