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NIEUWSBRIEF NR 4 – JUNI 2020
 

HOF VAN TWENTE 
 

 

Voor een sterker GroenLinks in de Hof 
GroenLinks gaat beginnen aan de voorbereidingen 
op de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2022. 
Draag je GroenLinks een warm hart toe en wil je 
een actieve(re) bijdrage leveren aan het versterken 
van onze beweging? Denk er dan eens over 
volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad te 
worden. Of word vrijwilliger bij een van de 
projecten die op de GL-agenda staan.  
 

Raadslid 
Wil je meepraten, voorstellen 
doen, meningen mobiliseren, 
plannen verdedigen? Kortom, als 
raadslid concrete stappen zetten? 
Mail, bel, app voor 1 september 

Verone de Vries (voorzitter) veronedevries@gmail.com; 
06-13063429. Bij haar kun je ook terecht met vragen 
of een vrijblijvend gesprek. Na de zomer gaan we aan 
de slag met programma, kieslijst en verkiezingscam-
pagne. In 2021 zijn er voor kandidaat-raadsleden 
trainingen, zoals presenteren, debatteren en social 
media. Tip: check de vlog met het gesprek tussen 
Annelies Heeres en William Sanchez over o.a. de wens 
een vrouwelijke lijsttrekker te kunnen presenteren. 
https://youtu.be/QOLQ2MAAHmY  
 
Vrijwilliger 
Bij GroenLinks in de Hof van 
Twente is altijd plek voor 
bevlogen mensen. Werk 
mee aan biodiversiteit. Of help bij projecten op het 
gebied van duurzame energie of solidariteit met arme 
boeren in ontwikkelingslanden. Af en toe hand- en 
spandiensten doen? Ook prima! Wil je kennismaken of 
heb je suggesties? Neem dan contact op met Verone 
de Vries (zie hierboven). 
 
Meer informatie  
Op https://hofvantwente.groenlinks.nl vind je meer 
info over GroenLinks. Kijk daar alvast ook naar 
mogelijkheden om verduurzaming te bevorderen, 
daadwerkelijk solidair te zijn, gastvrijheid en kansen 
voor nieuwkomers te organiseren en inwoners die de 
handen uit de mouwen willen steken te stimuleren.  
 

AGENDA 
10-09 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur 

15-09 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link 

16-09 Informerende raad | gemeentehuis | 19.30 uur 

19/26-09 Vredesweek www.vredesweek.nl  

24-09 ALV | gemeentehuis/Reggehof | 19.30 uur 

01-10 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur 

06-10 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link 

Afvaldump: weg ermee! 
SP en GroenLinks hebben vragen 
gesteld over de toename van 
illegale afvaldump in Goor en 
Delden. Bij milieupleinen en 
containerplaatsen is dat al lange 
tijd schering en inslag. Directe 
aanleiding was de radiocolumn van Theo Hakkert op 
Hofstreek FM, waar fractie-voorzitters Herman Olde 
Kalter en William Sanchez te gast waren.  
 

Grondstof 
Beiden willen weten wat de gemeente 
gaat doen om de dump tegen te gaan. Ze 
pleiten o.a. voor een pilot met camera-
toezicht, bijvoorbeeld in de Patrijzen-
straat in Goor (foto). Afval scheiden en dit 

correct aanbieden zit nog niet bij iedereen ‘tussen de 
oren’. Terwijl gescheiden afval een onmisbare grond-
stof voor nieuwe materialen is; daar heeft iedereen 
profijt van. Hergebruik van glas is al jarenlang een 
succes. Groenafval omzetten in compost is goed gere-
geld en kan ook in eigen tuin. Regenwater sparen 
wordt ook steeds meer gedaan. Dus waarom gaat ’t 
met textiel en papier dan zo vaak mis? Illegaal 
gedumpte zakken met afval roepen reacties op als ‘de 
gemeente moet handhaven’ en ‘er moet meer camera-
toezicht komen’. Daarbij speelt diftar zeker een rol. 
SP en GL hebben daarover raadsvragen gesteld. Naast 
handhaven moet er nog meer gebeuren.  
Wat? Dat vragen we aan jou.  
 
Denk mee! 
Van wegwerpmaatschappij naar duurzame kringloop-
samenleving. Om daar te komen kost veel tijd. Hoe 
kunnen we dit proces goed laten verlopen, elkaar 
ondersteunen en welke rol heeft de gemeente? 
GroenLinks maakt zich sterk voor (kleinschalige) 
verduurzamingsprocessen. Denk aan een kringloop-
buurt (analoog aan buurtpreventie) of buurtcoöperatie 
(wateropvang, voedsel-inkoop, zonnepanelenpark(je), 
etc.). Het gaat er niet om of je ergens voor of tegen 
bent, maar hoe je als inwoner een bijdrage aan de 
nieuwe kringloopsamenleving kunt leveren.  
Dus, heb je ideeën, suggesties, tips of iets 
anders waarmee we verder kunnen? Bel 
William Sanchez (06-20942168); een 
afspraak is zo gemaakt! 
 

Zet alvast in je agenda  
Algemene ledenvergadering + 
borrel, donderdag 24-09, 19.30-
22.30 uur, gemeentehuis/ 
Reggehof (leden krijgen t.z.t. 
een uitnodiging). 
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Meer gemeentelijke ambitie voor RES 
Als het aan GL ligt, worden alle nieuwe energiepro-
jecten in de Hof van Twente 100% lokaal in eigen-
dom, mét bewonersparticipatie. Dit streven moet 
breed gedragen keuzes mogelijk maken. Keuzes 
m.b.t. in de Hof opgewekte hernieuwbare energie 
en locaties waar dit kan plaatsvinden. 
 

In mei vergaderde de gemeenteraad over 
de Regionale Energiestrategie (RES) 
Twente. Daarin staat dat het elektrici-
teitsverbruik van de Hof in 2019 ca. 169 
GigaWattuur (GWh) was. De komende 
decennia zal de behoefte aan stroom met 
25% toenemen. Het college streeft naar 

50% groene energie in 2030. O.b.v. beschikbare cijfers en 
de gehanteerde berekening betekent 50% van het 
elektriciteitsverbruik in 2030 ca.106 GWh. 

 
Meer dan een tandje erbij 
GroenLinks vindt dat het college wat meer ambitie aan 
de dag kan leggen. William Sanchez: “Volgens onze 
Routekaart moet de Hof in 2035 energieneutraal zijn. Met 
de ambitie die het college nu heeft, gaan we dat niet 
redden. Er mag dus wel meer dan een tandje bij. Ik hoop 
dat de samenleving ook minder populaire keuzes kan 
maken.” GL wil dat er niet alleen afspra-ken over het 
regionaal warmtenet en biogasnetwerk worden gemaakt, 
maar ook over een regionaal windenergienetwerk langs 
de A1 en A35. Zodat de landschappelijke inpassing niet 
meer een probleem is van één gemeente maar een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle inwoners van 
Twente profiteren dan van de opbrengsten.  
 

Cultuur hoort  
bij het leven! 
Culturele instanties die niet door 
het Rijk worden gesubsidieerd 

vallen nu tussen wal en schip. Ze worden doorver-
wezen naar gemeenten, die niet de financiële mid-
delen hebben hen te ondersteunen. GL wil dat deze 
instellingen voor de sector behouden blijven.  
 
Cultuur is een kerntaak van de provincie. GroenLinks 
in de Hof én in Provinciale Staten trekken samen op 
om de sector te beschermen tegen de impact van de 
coronacrisis. 
De provinciale Cultuurnota is in ontwikkeling. Additio-
neel hieraan zijn volgens GL stappen nodig die de cul-
tuursector kunnen helpen de crisis te boven te komen. 
Omzetdalingen zijn enorm, waardoor het voortbestaan 
van de culturele sector wordt bedreigd. GroenLinks wil 
dat lobby, coördinatie tussen overheden en extra  
financiën worden ingezet en wil hiervoor een toezeg-
ging van de gedeputeerde.  
 

Een nieuw sociaal contract 
Er is weer licht aan het front. De bezetting van IC’s 
gaat de goede kant op. De kinderen kunnen naar de 
basisschool. De kapper mag me weer knippen. 
Hoopvol. Verwachtingsvol. Maar nog steeds een 
verwarrende en spannende tijd.  
 
Hoe ga ik door het leven de komende maanden? Ik kijk 
hoe rolmodellen ermee omgaan. 

Tommy Wieringa kiest bewuster met 
wie hij zijn tijd doorbrengt. LVG 
(Louis van Gaal) volgt een strategie 

om oud te worden met zijn Truus. Kees Vendrik 
(oud-Tweede Kamerlid GL) schrijft over de econo-
mie van straks. Dat wij er niet ongelukkiger van 
hoeven te worden. In Nederland en in Europa voeren 
overheden en centrale banken vergaande ingrepen 
uit. Voor miljarden euro’s worden steunpakketten en 
interventies geleverd. De terugtrekkende overheid 
maakt in tijden van nood plaats voor een soort 
‘parttime socialisme’. Aldus Vendrik.  
Eerder heb ik in de raad de vraag gesteld ‘wie en wat zijn 
de essentiële sectoren in de Hof die de steun van de 
gemeente verdienen?’ Tja, die vraag staat nu in een 
ander licht. 
 
Solidariteit 
Financiële steun is nu van groot belang. Gemeenten 
wordt gevraagd non-profit- en sociaal-maatschappelijke 
organisaties te ondersteunen of te redden … uit solidari-
teit. Als het Rijk het niet doet. Als de provincies het niet 
kunnen uitvoeren. Komt de rekening dan bij de gemeen-
te? Begrijp me niet verkeerd, ik heb een groot hart voor 
onze lokale verenigingen, vrijwilligers en ondernemers. 
Sommigen zijn goede kennissen, familie of vrienden. Ik 
kom in gewetensnood. Als raadslid moet ik handelen 
vanuit een visie op het algemeen belang. Mijn baken in 
donkere tijden is een steevast geloof dat verandering en 
solidariteit hand in hand kunnen gaan.  
 
Voor wat hoort wat? 
Er is een kloof tussen wat mensen willen en wat ze doen. 
Dit biedt aanknopingspunten om sterk uit de pandemie te 
komen. Het is gedurfd en tegen de stroom in denken. Net 
zoals het programma ‘Dragons Den’. Jonge ondernemers 
worden geholpen om hun droom te realiseren. Ervaren 
ondernemers bieden kapitaal, kennis en begeleiding. In 
ruil voor iets dat waarde toevoegt, zowel voor investeer-
der als ondernemer. Betekent dit, dat als we organisaties 
in de Hof gaan ondersteunen met arbeidsmarktgaranties, 
subsidies en leningen, dat we als maatschappij iets terug 
mogen verlangen?  
 

Mijn antwoord: een 
groen-sociaal 
contract met een 
veel sterker groen-
sociaal vangnet. 
Een contract waarin 
we de balans vinden 
tussen belangen van 

financiers, werknemers en de maatschappelijke opgaven 
waar we voor staan? Duurzaamheid. Saamhorigheid. 
Inclusie. Weerbaarheid. Gelijkheid. Begin dit jaar nodig-
de ik de raad uit mee te doen aan het realiseren van de 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Misschien moet ik dit 
weer doen. En dan dezelfde vraag stellen aan álle par-
tijen die elkaar om hulp vragen. De lokale overheid 
treedt niet terug maar kan een actieve leider in de 
samenwerking zijn. De cirkel is dan weer rond. 

 
William Sanchez 
Fractievoorzitter GroenLinks 
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Column Gerard Willems 

De Voedselbank als reservebank 
Had jij dat gevoel ook? Dat een pandemie nodig is om 
bloot te leggen hoe belangrijk voedselbanken zijn voor 
grote groepen mensen in onze samenleving? Cynischer 
kan bijna niet. Voedselbanken zitten al jaren op de re-
servebank. Maar reservespelers willen we niet zien. 
Ook voor de coach (lees gemeente) doen zij niet mee 
met aan het echte spel. Zijn zelfs een beetje lastig. Je 
moet ze wel betalen maar zijn ze nodig … nee.  
 

Belangrijk? Ja/nee 
We hebben 35.000 burgers die 
volop meedoen aan het (economi-
sche) spelletje ‘Ik zie, ik zie, ik wil 
het niet zien!’ Wij kennen geen 
(stille) armoede. Tot het noodlot 

ons treft. Ook de reservebank. Door corona nemen zij 
maatregelen en stoppen met hun belangrijke taak: het 
uitgeven van voedselpakketten aan minderbedeelden. 
Gemeenten in paniek, roepen in koor ‘Dit kan echt 
niet. Ik betaal mijn reservebank, eh … voedselbank! 
Die reservebank moet opeens de coach redden van een 
asociaal gezicht. Wel ruimhartig naar horeca, bedrij-
ven en middenstand, aan wie niet wordt niet gevraagd 
naar banksaldo, dividend of stille reserves. Wel aan de 
voedselbanken. Het is zomaar een dingetje dat ik lees. 
Misschien is dit de tijd om de reservebank volwaardig 
te laten deelnemen aan het spel, de maatschappij. De 
kwaliteit van de reserve/voedselbank bepaalt namelijk 
het sociale gezicht van gemeenten en ons eigen wel-
zijn. Waar wil jij bij horen? 
 

 

Biodiversiteit  

Meer weten over initiatieven en projecten in de Hof van 
Twente? Klik op onderstaande tegels en verrijk je kennis! 
 

   

 
 

 

 

Hof van Twente werkt aan fairtrade 

Annelies Heeres is voorzitter van het kernteam 
Fairtrade gemeente Hof van Twente. Tijdens de online 
raadsvergadering op 12 mei heeft ze 
de gemeente gecomplimenteerd met 
het tot nu toe bereikte resultaat 
sinds de Hof de titel Fairtradege-
meente mag dragen, nu anderhalf 
geleden. Maar ze deed ook een 
klemmend beroep op raad en college om vooral door 
te gaan met het enthousiast uitdragen van fairtrade, 
om juist nu arme boeren in ontwikkelingslanden een 
eerlijk inkomen te verschaffen.  
Op 21 januari 2019 werd Hof van Twente officieel een 
fairtradegemeente. In het juryrapport staat: “Met het 
behalen en behouden van de titel werkt de gemeente 
mee aan een concrete invulling van de Global Goals 
om o.a. een einde te maken aan armoede en kinder-
arbeid en om te zorgen voor betere leef- en werkom-
standigheden van producenten in ontwikkelings-
landen.” Ander vereiste is dat de interne en externe 
communicatiemiddelen van de gemeente volop 
worden ingezet om bekendheid te geven aan de 
campagne zodat zowel gemeentemedewerkers als 
inwoners weten dat ze in een fairtradegemeente 
wonen en dat de gemeente daar naar handelt. 
 

Fijne zomer! 

Of je nou wel of 
niet met vakantie 
gaat, we wensen je 
in elk geval een 
fijne zomer toe. 
Geniet van al het 
moois dat dit 
jaargetijde te 
bieden heeft.  
 

 
 
 

Volg ons online (klik op de icoontjes) 
 

 Website 
 

  
 

 Facebook 
 

  

 Meepraten met GL-ers 
 

  

 
 
Colofon 
Redactie: Bert Eggink | Gerard Willems | Linda Zorge. 
 
Suggesties, aanvullingen, zelf een stukje (max. 75 woorden) 
schrijven? Stuur dan uiterlijk 19 september a.s. een mail naar  
glhofvantwente@gmail.com De volgende nieuwsbrief verschijnt 
eind september 2020. 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via 
glhofvantwente@gmail.com 
 
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar leden, sympathisanten en 
andere bij GroenLinks Hof van Twente betrokkenen.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

De groene olievlek  

GroenLinks is de afgelopen jaren sterk gegroeid. 
We hebben veel nieuwe leden mogen verwelko-
men en daar zijn we trots op. Ook GL-stemmers/ 
sympathisanten die geen lid zijn willen we laten 
zien wat er speelt en waarmee we bezig zijn. 
Maar … wie zijn zij? Ken je mensen in je netwerk 
die GL een warm hart toedragen? Vraag dan of zij 
onze nieuwsbrief willen ontvangen. Zo ja, geef 
dan het mailadres door. Op deze manier willen 
we een breed netwerk opbouwen: de groene olie-

vlek in de Hof van Twente. 


