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GroenLinks: volwaardig in de raad
Door de anderhalvemetermaatregel werd de Algemene
Ledenvergadering donderdag 24 september in de raadzaal
van het gemeentehuis gehouden. Een bijzondere locatie
in het hart van de democratie. Vanwege afwezigheid van
de voorzitter leidde Bert Eggink de vergadering. Vanuit
het provinciaal bestuur was Rob Klein Bleumink aanwezig; hij woont in de Hof.
Interim bestuur
Dat het moeilijk is bestuursleden te werven is onze afdeling niet vreemd. Met Rob
Klein Bleumink is gediscussieerd over hoe deze slepende
situatie op te lossen. Moeten
we toe naar samenvoeging
van kleine buurpartijen? Of is
er behoefte aan meer (professionele) ondersteuning vanuit het provinciaal bestuur?
De vergadering benadrukte de noodzaak om in 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezing een bestuur én gezicht
te hebben. Daarom moet nog een keer goed worden gekeken naar potentiële nieuwe bestuursleden. Bert Eggink
en Pieter ter Louw zullen dit de komende tijd oppakken.
Belangrijke thema’s op agenda
Ondanks de eenmansfractie en nieuwe positie in de raad
is William Sanchez erin geslaagd om GL een volwaardige
rol te geven. Onze stem, ons vaak andere geluid, wordt
gehoord en leidt veelal tot andere afweging of besluitvorming. Complimenten vielen de fractievoorzitter dan ook
ten deel. William gaf aan dat in de komende raadsperiode belangrijke thema’s op de agenda staan waarbij GL
haar positie en invloed kan aanwenden. Regionale energietransitie (HvT 2015 energieneutraal), verduurzaming,
transitie landbouw, sociaal domein en windmolens:
thema’s die vele tongen zullen losmaken.

Fairtradeweek met mooie activiteiten
De vele plannen die het kernteam Fairtrade Hof van
Twente afgelopen voorjaar had willen uitvoeren konden
vanwege corona niet doorgaan. Het laatste dat nog is
gebeurd, is het plaatsen van de fairtradegemeenteborden
bij de invalswegen van de gemeente. Het zijn kleine
bordjes (wie bint zoenig!). Je moet goed kijken anders
valt het niet op.
Inmiddels heeft het kernteam de draad gelukkig weer
kunnen oppakken. Van 24 oktober t/m 1 november is de
Fairtradeweek en in de Hof van Twente staan twee
activiteiten op het programma:

Donderdag 22 oktober wordt de musical ‘Havelaar’ door
studenten van de Nederlandse Musical Academie in
Arnhem uitgevoerd. Zij verbeelden de geschiedenis van
Max Havelaar in Nederlands-Indië en laat de uitbuiting
van de inlandse bevolking zien. Helaas is dat nog steeds
actueel. Warm aanbevolen voor mensen die voor een
rechtvaardige verdeling van geld en goederen zijn.
Dinsdag 27 oktober geeft
Karen Kammeraat, oprichter
van @EerlijkWinkelen, een
presentatie over eerlijke
kleding aan leerlingen van het
Twickelcollege in Delden. Zij is
auteur van het boek ‘Gewoon
Goed’ en laat zien waar, hoe
en door wie producten die je
koopt gemaakt zijn. Een aanrader!

Havelaar de musical
Ter ere van de 200e verjaardag van Multatuli presenteert
Studio26 i.s.m. Stichting Kunst in Beweging de voorstelling `Havelaar de musical´. Het verhaal is gebaseerd op
een van de bekendste boeken uit de Nederlandse literatuur: ‘Max Havelaar, of De Koffijveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’.
In de musical worden koloniale misstanden in Nederlands-Indië op vertellende
en beeldende wijze gespeeld. De voorstelling
wordt ingeleid door drie
vertellers die een waargebeurd verhaal vertellen. Zij
transformeren gedurende
de voorstelling naar alle
personages uit het boek.
Maak o.a. kennis met Batavus Droogstoppel, de Regent
van Lebak, Saïdja en Adinda
en natuurlijk met Max Havelaar zelf.
Afpersing, uitbuiting, liefde, geld en macht: ingrediënten voor een interessante avond. Onderwerpen die ook
nu zeer actueel zijn. De productie is een prachtig eerbetoon aan een van Nederlands grootste schrijvers en is
nu, op initiatief van kernteam Fairtrade gemeente Hof
van Twente, te zien in de Reggehof in Goor.
Donderdag 22 oktober | Aanvang 19.30 uur |
Kaarten € 12,50 p.p. | Bestellen via deze link
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AGENDA
06-10 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
22-10 Havelaar de musical | Reggehof | 19.30 uur | link
24-10/01-11 Fairtradeweek
26-10 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
02-11 Raad begroting| gemeentehuis | 18.00 uur | link
04-11 Raad begroting| gemeentehuis | 19.30 uur | link
16-11 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
24-11 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
07-12 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
15-12 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link

William vindt dat Nederlandse boeren
recht hebben op een leefbaar loon en
een eerlijke beloning als zij investeren
in milieuvriendelijkheid en kwaliteit.
Het huidige marktsysteem voor onze
agrarische producten is heel lastig te
veranderen. Daarover is iedereen het
met elkaar eens. In het verleden zijn
verschillende ideeën gelanceerd om via lokale initiatieven het tij te keren, zoals een Fairtradekeurmerk in
samenspraak met een lokale inkoopcoöperatie (bijvoorbeeld Willem&Drees en Stichting Herenboeren).

Natuurinclusief boeren op Twickel

Samen met agrariërs werken
aan duurzame landbouw
In antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks over
natuurinclusieve landbouw spreekt het college de bereidheid uit te kijken naar stimuleren en faciliteren van
agrarische ondernemers in het kader van meer natuurinclusieve landbouw. Het college ziet duurzaam bodembeheer als natuurlijk tegenwicht voor het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Denk daarbij ook aan
bevordering van de biodiversiteit met de pilot akkerranden. Samen met agrariërs zal de gemeente projecten
uitwerken gericht op verminderen of niet meer gebruiken
van chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurinclusieve en
kringlooplandbouw worden meegenomen in het plan
biodiversiteit. Via netwerken als Mineral Valley en IBP
Vitaal Platteland loopt er al het een en ander.
Laagdrempelige bijeenkomsten
William Sanchez: “Niet iedereen is goed aangesloten bij
dat soort netwerken. Het is goed als er meer laagdrempelige bijeenkomsten komen waarin boeren, burgers en
bestuurders (en raadsleden) de kennis met elkaar kunnen
delen.” Onlangs heeft William deelgenomen aan een discussie n.a.v. de theatervoorstelling ‘Grond’ van platform
Stilleed en Theatergroep Jan Vos. Er is een werkbezoek
gebracht aan Erve Smienk waar Richard en Rozalinda met
hart en ziel bezig zijn om te schakelen naar een natuurinclusief en biologisch melkveebedrijf. Maar bij die omschakeling lopen ook zij tegen knelpunten aan. Het is nog
moeilijk te duiden wat kringlooplandbouw precies is. Het
stel gebruikt al jaren geen pesticiden op hun land. Ze
zien duidelijk het verschil en zoeken contact met andere
boeren om ervaringen te delen en om te laten zien dat
het kan. Mogelijk kunnen zij als voorhoedebedrijf ook
worden gefaciliteerd i.h.k.v. het biodiversiteitsplan.

In een Twickelboerderij praten Richard en Rozalinda
enthousiast over hun melkveebedrijf Erve Smienk. “We
zijn nu anderhalf jaar bezig met omschakelen op
biologisch boeren zonder gif en kunstmest en het bevalt
ons nog steeds prima. We hebben nu 60 melkkoeien en
ook wat kalfjes. De beesten kunnen zelf naar buiten
wanneer ze willen. En we streven ernaar om voorjaar
2021 helemaal biologisch te werken.”
Subsidiemogelijkheden
De boerderij ligt prachtig in het coulissenlandschap tussen Bentelo en
Hengevelde. Er stroomt een beek
langs de bosrand. Naar aanleiding van
het GL-initiatief om samen met boeren een werkgroep natuurinclusieve
landbouw op te zetten zijn William
Sanchez en Bert Eggink uitgenodigd
om te komen praten. Richard en Rozalinda vinden het initiatief een goed
idee. Ze willen graag ervaringen delen en tips van anderen krijgen. Misschien zijn er subsidiemogelijkheden in
het biodiversiteitsplan in wording die zij niet kennen
maar waar ze als pioniers wel van zouden kunnen profiteren. William zegt toe uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn. Want vanzelf gaat het uiteraard niet.
Omschakeling kost geld. Als pachter zit je bovendien aan
allerlei ‘Twickelzaken’ vast.
Activiteiten
Lopend over de weidevelden en langs de coulissen zegt
Rozalinda dat ze ook kunstzinnige workshops geeft met
de natuur als inspiratiebron. Er zijn activiteiten voor en
door kinderen. En komend voorjaar willen ze een melktap
te beginnen: biologische melk rechtstreeks van de boer!
Misschien is het dan handig een gebruikerscoöperatie op
te zetten om afzet te garanderen. www.ervesmienk.nl

De groene olievlek
GroenLinks is de afgelopen jaren sterk gegroeid. We hebben
veel nieuwe leden mogen verwelkomen 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
olievlek in de Hof van Twente.
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Afgelopen jaar heb ik een bestuursjaar gedaan bij studievereniging Mundus, de studievereniging voor bachelorstudenten Geografie, Planologie en Milieu en de bijbehorende masterspecialisaties. Hier heb ik me o.a. beziggehouden met ondersteunen van verschillende commissies en sprong ik indien nodig bij. Ik ben vierdejaars
bachelorstudent, maar omdat ik afgelopen jaar meer
vakken heb gehaald dan gepland doe ik 3 dagen per week
een vrijwillige stage bij de afdeling Ruimte en Economie
van de gemeente Hof van Twente. Hopelijk zie ik jullie
snel voorbijkomen! Groene en DWARSE groet!

100 jaar vrouwenkiesrecht verbeeld
in nieuwe mozaïekbank
Op 8 maart 2019 - Internationale Vrouwendag - boden
Mignon Gerritsjans en Annelies Heeres aan burgemeester
Ellen Nauta een petitie aan. Daarin werd gevraagd om na
100 jaar vrouwenkiesrecht aandacht te geven aan het
bevorderen van de gelijke positie van mannen en
vrouwen (zo zijn er in Twente bijna geen vrouwelijke
wethouders …). Vervolgens diende William Sanchez in de
raad een motie van gelijke strekking in. De motie werd
raadsbreed aangenomen.
Stadslandbouw
Onder leiding van Ina van de Riet gingen vrijwilligers bij
de Stadslandbouw aan de slag met een nieuwe mozaïekbank die in het centrum van Goor zou komen te staan.
Belangrijkste was dat de bank 100 jaar vrouwenkiesrecht
moest verbeelden. En dat is geweldig gelukt! Zelfs de
actie voor vrouwenkiesrecht bij de Goorse Stoomblekerij
begin jaren 20 heeft een plek gekregen,
Onthulling
Op 15 september jl. werd de bank onthuld door burgemeester Nauta, Annelies Heeres en William Sanchez. In
haar toespraak complimenteerde de burgemeester GL
met de tekst van de motie: “Het onderwerp gelijkheid
moet onder onze aandacht blijven en aan democratie
moet je altijd blijven werken”. In zijn dankwoord wees
William op de rol van jongeren: “In het kader van gelijke
rechten moeten jongeren ook mee kunnen doen aan de
verdere ontwikkeling van de democratie”.

Dwars: de jeugd is de toekomst
Mijn naam is Mathijs Gelen, ik ben 25 jaar
en ik woon deels in Nijmegen en deels in
Goor. Vorig jaar ben ik lid geworden van
GroenLinks en DWARS, omdat ik meer
invloed op de politiek wil hebben en met
name klimaatpolitiek mij interesseert. Ook
vind ik dat er meer naar jongeren moet
worden geluisterd, want de jeugd is de
toekomst. Daarom heb ik gesolliciteerd
naar de functie van secretaris van DWARS
Gelderland, wat ik ook ben geworden. Naast de vaste
taken (mail beantwoorden, ledenbestand beheren en
bijhouden van de site) ben ik aanspreekpunt voor de GLfracties in de Achterhoek. Als zij input van Gelderse
jongeren nodig hebben kunnen ze me een berichtje
sturen.

Column Gerard Willems

VVD, CDA, PvdA willen af van ABZ … dus niet!
“Mooi dat we locals in de Provinciale Staten hebben”,
dachten onze lokale bestuurders. “Lekker dicht bij het
vuur. Kunnen we mooi voor ons karretje spannen.”
Markeloërs kwamen er eindelijk achter dat hun historische
trots, veevoederfabriek ABZ,
eigenlijk een sta in de weg is.
Zeker de bulkwagens die continue door het centrum rijden.
CDA, VVD en PvdA zagen hun
kans schoon deze voorzet van
hun achterban in te koppen.
Een mooie stemmentrekker zo
vlak voor de verkiezingen. Het college stuurde een deftige brief naar de Provincie. Of ze even wilden meebetalen aan de oprotpremie voor ABZ. Dit moest lukken met
Hof-inwoners in PS als PvdA-fractievoorzitter Annemiek
Wissink uit Bentelo en superlocal (want Markeloër)
Dinand Leferink, VVD. Wat moet je anders in PS?
Al snel kreeg het college een aardige brief van de Provincie. Met de strekking: ‘Zoek het lekker zelf uit. Als jullie
dit bedrijf jarenlang hebben gefaciliteerd en gesteund
met uitbreiding moet je niet ons om geld vragen.’ Daar
was geen woord Spaans bij. Boerenhelderheid dus. “Wel
zo handig in Markelo”, dachten ze daar in Zwolle. Weer
een affaire voor de bühne waarbij locals zich voor een lokaal karretje laten spannen. En een raad die een blauwtje loopt bij de Provincie.
En let op: er is er nog één in de maak! Hoe we ABZ weg
krijgen! Zet bij de herinrichting van het centrum grote
bloembakken zo in de bochten dat de vrachtwagens er
bijna niet meer doorheen kunnen en chauffeurs gaan omrijden. Misschien denkt grote broer
Arkevaert: “Laten we toch maar verhuizen.”
Volg ons online (klik op de icoontjes)
Website

Facebook

Meepraten met GL-ers

Colofon
Redactie: Bert Eggink | Gerard Willems | Linda Zorge.
Suggesties, zelf een stukje (max. 75 woorden) schrijven? Stuur dan
voor 4 december een mail naar glhofvantwente@gmail.com
De volgende nieuwsbrief verschijnt medio december 2020.
Aan- of afmelden voor de 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.
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