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Met duidelijk en begrijpelijk taalgebruik
bereik je meer mensen
Gemeentelijk communicatieadviseur Hetty de Kruijff is onlangs uitgeroepen tot ‘Direct Duidelijk Ambassadeur 2020’.
Volgens de jury is ze ‘een
echte voorvechter van Direct Duidelijk, in woord én
daad. Zij weet binnen de
gemeente Hof van Twente
het onderwerp steeds beter
op de kaart te zetten, toont
lef en gaat de discussie over
heldere overheidscommunicatie niet uit de weg.”
GL onderschrijft dat heldere en begrijpelijke communicatie
een basisvoorwaarde is voor democratische processen binnen de gemeente. Zeker voor hoe de gemeente met inwoners en organisaties in contact komt en zaken bespreekbaar
maakt. In brieven en e-mails maar ook in persoonlijke communicatie. GL streeft naar een betere kwaliteit van de vertegenwoordiging door inwoners in de gemeentelijke politiek. De (gesproken) taal in raadsvergaderingen en -documenten moeten voor iedere burger (inhoudelijk) te volgen
zijn, ongeacht onderwijsachtergrond.

‘DUIDELIJKE TAAL
ONTHULT VAAG BELEID’
LOESJE
Om de initiatieven van Hetty de Kruijff kracht bij te zetten,
wil GroenLinks weten hoe het College garandeert dat taalniveau B1 in alle gesproken en geschreven taal door de gemeente wordt gehanteerd. Dit zou regelmatig moeten worden getoetst door inwoners en het Hofpanel. Ook het taalgebruik in Raad en College moet de B1-toets kunnen doorstaan.
William Sanchez: “Volksvertegenwoordigers zouden zich niet in wollig taalgebruik of ingewikkelde zinnen moeten
uiten, waardoor een gewone sterveling
er niets van begrijpt.” GL vindt dat de
prijswinnende communicatieadviseur
moet worden gefaciliteerd zodat ze
fracties die dat willen over eenvoudig
en duidelijk taalgebruik kan adviseren.

Op zoek naar linkse samenwerking
Groen licht van de ALV voor onderzoek naar oprichting
van een gezamenlijke progressieve partij bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Waarbij
deelname van geïnteresseerde niet-gebonden
inwoners een mogelijkheid is. Als dat lukt zal dit
naar verwachting na de verkiezingen op 17 maart
verder zijn beslag krijgen.

Laat je online horen voor
een beter klimaatbeleid!
Op zondag 14 maart gaan we in de
Hof van Twente KLIMAATALARM
slaan. De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We
moeten nú het roer omgooien.
Blijven we kiezen voor verwoeste
oogsten, dodelijke hittegolven en
watertekorten? Of kiezen we voor
vruchtbare grond en schoon
water? De keuzes die wij maken
hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste
invloed op klimaatontwrichting worden het hardst
getroffen. Ook Twente heeft de laatste jaren te
kampen gehad met hitte en extreme droogte. Gevolg:
grote watertekorten. Het moet en kán anders! Maar
een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Keer op
keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in
plaats van groene alternatieven. Daarom laten we drie
dagen voor de verkiezingen door heel Nederland het
Klimaatalarm klinken.
Voor het Klimaatalarm hoef je niet de
straat op. Meld je aan voor de livestream
en doe online actief mee. Hoe? Check de
website. Het interactieve Klimaatalarm
wordt gepresenteerd door Aldith Hunkar,
bekend van NOS Journaal, Jeugdjornaal
en sociaal-culturele programma's. Schuif thuis aan met
een bel, potten en pannen, tamboerijn, en doe vanaf je
balkon, tuin of woonkamer mee met het Klimaatalarm.
Maak foto’s, filmpjes, spandoeken, en deel die op
Facebook. Deel zoveel mogelijk op zoveel mogelijk
sociale media met de hashtags #klimaatalarm en
#klimaatmarshvt. Bekijk ons filmpje op YouTube.
Je kunt ook uit volle borst meezingen op de wijs van
Bella Ciao; klik op deze link.
Wil je liever ‘live’ meedoen? In Enschede is vanaf 14.00
uur een coronaproof manifestatie. Daar wordt om 15.00
uur gezamenlijk alarm geslagen. Je kunt je opgeven via
deze link.
"De coronacrisis raakt je gezondheid, sociale netwerk en
werkomstandigheden. De klimaatcrisis raakt je hele
bestaan. Er is geen vaccin tegen de aantasting van het
klimaat” aldus William Sanchez. “Daarom doen op
14 maart honderden opa’s, oma’s, vaders, moeders,
tieners en jonge kinderen mee met deze digitale actie.
Zo laten we – op afstand- massaal van ons horen.”
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Lokale oplossingen voor een betere balans
Annemarie Denneboom (48), geboren en getogen in Goor, is
sinds enkele maanden actief bij GroenLinks Hof van
Twente. Na haar studie HTO biomedische chemie is ze
werkzaam geweest als programmeur en ICT-beheerder. Op
dit moment is ze kwaliteits-coördinator in een
ziekenhuisapotheek.
Zoals veel mensen denk ik dat de mens een rol speelt
bij de klimaatverandering. Ik heb steeds meer moeite
met de wegwerpmaatschappij, bio-industrie en
globalisering. We moeten er iets aan doen maar het moet
voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Altijd maar
groeien kan niet.
Als het gaat over energie en CO2-reductie is ‘iedereen van
het gas af’ geen oplossing. Experimenten in andere
gemeenten, waarbij woningen verplicht op een warmtenet
zitten, laten zien dat zowel de consument als gemeente
tientallen jaren vastzitten aan wurgcontracten en dat
moeten we als Hof van Twente niet willen. We moet zoeken
naar lokale en betaalbare oplossingen, er is kennis genoeg
in onze gemeente en daar moeten we gebruik van maken.
Ten aanzien van biodiversiteit weten we steeds beter dat
we het evenwicht in natuurlijke systemen weer moeten
herstellen. Een goed voorbeeld daarvan is de overlast van
de eikenprocessierups. Door de bermen niet of deels te
maaien en te zorgen dat natuurlijke vijanden weer de
benodigde omgeving hebben, is dit probleem op te lossen
en is geen dure bestrijding nodig. Daarnaast zijn het gevaar
en de ernstige gevolgen van het gebruik van glyfosfaat
(Roundup) voor dier én mens bekend en het is van groot
belang dat we het gewoon niet meer gebruiken. Hoe je
met je dieren omgaat, toont het niveau van je
beschaving.
We zien dat jeugd-, ouderen- en mindervalidenzorg een
steeds kleiner deel vormt van een gemeentebudget en
door onder meer de vergrijzing neemt dat toe. Helaas
wordt er in de Hof nog steeds geen gebruik gemaakt van de
ervaringsdeskundigheid van de eigen inwoners. Door dat wél
te doen kun je op een eenvoudige manier het geld en de
hulp die nodig is snel en doelmatig inzetten. De gemeente
zou een onafhankelijke cliëntenraad moeten hebben, die
gevraagd en ongevraagd advies kan geven.
Kortom, op verschillende terreinen is de balans zoek en
moeten we lokale, haalbare en betaalbare oplossingen
vinden. Er is genoeg maar het zou beter verdeeld
kunnen worden. Daar wil ik me voor inzetten.

AGENDA
08-03
Internationale Vrouwendag
14-03
Klimaatalarm
15-03
Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
17-03
Tweede Kamerverkiezingen
23+24-03
Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
08-04
Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur
13-04
Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link
03-05
Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur

Biodiversiteit onzichtbaar belangrijk
Hij was onlangs weer op TV bij Mathijs van Nieuw-kerk.
Dan zit je op het puntje van je stoel. Of je nou van links
of van rechts bent.
Jan Terlouw, 89 inmiddels en nog steeds gepassioneerd,
vol ambities en een uitdagende agenda voor ons allen. Hij
schetst een beeld van waar het echt over gaat. Zo zei hij
en passant: “Ach die corona, die gaat wel voorbij, Maar
niet de klimaatverandering.” Nog eentje: “Als we nog
steeds denken dat we boven de natuur staan en niet als
gelijke, gaat het niet goed.” Hij noemde daarbij expliciet
biodiversiteit. De basis van de natuurlijke keten.
Biodiversiteit moet de komende jaren bovenaan onze
agenda staan. In dat licht een groot compliment voor de
huidige gemeenteraad. Na een vurig pleidooi van Groen
Links besloot zij in 2019 – unaniem - het thema
biodiversiteit speerpunt te maken. Daar kwam ook nog
een aardig werkbudget bij zodat het niet alleen bij mooie
woorden bleef.
Tip: met een klein
bijenhotelletje kan
iedereen al een bijdrage
leveren aan meer
biodiversiteit. En het is nog
leuk ook.

Sterke vrouwen aan het woord
8 maart is Internationale Vrouwendag en dan staat de
positie van vrouwen centraal. In de Hof besteedt GL daar
al jaren aandacht aan. Met succes: het mozaïekbankje bij
het gemeentehuis, ter herinnering aan 100 jaar
vrouwenkiesrecht in Nederland, is daar een voorbeeld
van. Burgemeester Ellen Nauta gaf al eens aan dat het
aantal vrouwelijke wethouders in Twente erg klein is. Ook
daar is verandering zeer welkom!
Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen in
dezelfde positie en mannen zorgen minder voor de
kinderen dan vrouwen. Daarom gaan Annelies Heeres en
Annemarie Denneboom sterke vrouwen interviewen om uit
te vinden wat er vooral in de Hof aangepakt kan en moet
worden om de positie van vrouwen te versterken .Ben je
benieuwd naar deze interviews, bekijk dan alvast het
introductiefilmpje waarin Annelies hierover vertelt. Alle
interviews worden gefilmd; volg de berichten op onze
website. Dit wordt het begin van een mooie jaarlijkse
8 maart-traditie!
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GL kiest voor inclusief woningbeleid
Een meer inclusieve samenleving: ook daar zet GL zich voor
in. Waar plaats is voor ieder individu, met of zonder een
beperking. Dat betekent dat iedereen in de gemeente
comfortabel moet kunnen wonen. Niet alleen ouderen,
waar vroeger vaak de aandacht naar
uit ging, maar ook anderen die een
zekere mate van zorg nodig hebben.
Voor een echt inclusieve
samenleving zijn woonvormen nodig
die zijn aangepast aan specifieke
eisen en omstandigheden van de
inwoners. Door participatie van alle
betrokkenen kan de gemeente daaraan tegemoetkomen.
Dus geen vrijblijvende toekomstnota’s meer of ‘Bouwen!
Bouwen! Bouwen!’ blijven roepen.
GL is voorstander van experimenten met inclusieve
woningbouwprojecten en een vernieuwende aanpak. Denk
aan projecten die uit bewonersinitiatieven zijn ontstaan,
zoals een wooncoöperatie voor gezinnen met een
middeninkomen. Lokale politiek en gemeenten moeten
actief het opdrachtgeverschap op zich nemen om woningen
voor verschillende doelgroepen te realiseren. Voor mensen
met een zorgbehoefte, kwetsbare groepen
arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en statushouders.

Het digitaal congres van GroenLinks op 23 januari
was toch behelpen, als ik terugdenk aan de sfeer,
de vele jonge deelnemers en de inspirerende
ontmoetingen op eerdere congressen. Ik zag dat er
zo’n 1500 deelnemers waren. Bij de PvdA, ook in
congres, stond de teller op 193 … Ik zag het
compliment van Robert Stegwee, onze digitale
mediamanager, over de green deal onderlangs in
beeld lopen.

Hof van Twente houdt titel
Fairtrade Gemeente
De Commissie titeltoekenning en het bestuur van de
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland heeft de
gemeente Hof van Twente afgelopen januari positief
beoordeeld. Dit betekent dat de Hof ook in 2021 trots de
titel Fairtrade Gemeente mag voeren en dat er weer werk
aan de winkel is; zowel voor de gemeentelijke organisatie
als het kernteam fairtrade gemeente. Annelies Heeres,
voorzitter van het kernteam: “Ik ben natuurlijk enorm blij
met verlenging van de titel Fairtrade Gemeente en hoop
dat nu meer scholen, naast Groene School, ook Fairtrade
School willen worden.”
Nu er in het gemeentehuis fairtrade koffie en thee wordt
gedronken, is het hoog tijd voor het College en de
raadsleden om de fairtrade gedachte vanuit hun
bestuurlijke verantwoordelijkheid actief verder uit te
dragen en te bevorderen. Op korte termijn gaat het
kernteam overleggen hoe dit het beste kan worden
vormgegeven. Daarnaast gaat het kernteam op zoek naar
draagvlakvergroting bij bedrijven en instellingen. Het gaat
tenslotte om het bevorderen van een universeel
mensenrecht: een eerlijke prijs voor je
(landbouw)producten en de mogelijkheid om je kinderen
naar school te laten gaan, omdat kinderarbeid dan niet
meer nodig is.
Wij nodigen graag iedereen uit die een beetje tijd heeft
om dit te voor elkaar te krijgen. Het is geen urenvretende
bezigheid, maar zo nu en dan met enthousiasme
meewerken aan de fairtrade bevordering in de Hof. Stuur
een e-mail en we maken een digitale afspraak voor een
kennismaking.

Uitkomsten ledenenquête
Onder de leden van de afdeling is een enquête
gehouden. In het overzicht hieronder worden de
prioriteiten van de leden duidelijk. De programma- en
kandidatencommissie kunnen er hun voordeel mee doen.
Programmacommissie:
wat is belangrijk in de Hof van Twente?

Maar het verkiezingsprogramma is vastgesteld en
daar ging het om. Onze afdeling heeft twee wijzigingen gesteund die ook zijn aangenomen: basisinkomen versterken in het programma en regionale
diversiteit bevorderen. En nu komen de Tweede
Kamerverkiezingen op 15 t/m 17 maart eraan. Maar
eerst het Klimaatalarm op 14 maart, dat regionaal
zal worden opgepakt. Bert Eggink

Vergroening agrarische sector bevorderen
Sociale ongelijkheid verkleinen
Wind- en zonne-energie bevorderen
Vluchtelingen hartelijk ontvangen
Zorg door de gemeente verbeteren
Participatie van bewoners in bestuur versterken
Verkeer weren uit de dorpskernen
Anders

20
14
13
12
10
6
6
2

Kandidatencommissie:
wat is belangrijk voor GL-kandidaat?
Inhoudelijke kennis
Betrokkenheid, ervaring maatschappelijke acties
Lokale kennis
Debatteervaardigheden
Netwerk
Lokale bekendheid
Uitstraling

17
12
10
9
8
7
6
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Column Gerard Willems
Let op uw volle winkelwagentje!

Volg ons online (klik op de icoontjes)

‘Let de komende tijd een beetje op elkaar.’ Een
gevleugelde uitspraak van premier Mark Rutte. Veel mensen
gaven hier gehoor aan. U ongetwijfeld ook. Even extra
omkijken naar de buren of ouderen in uw straat. Een
praatje. Terloops de vraag: “Kan ik wat voor u doen?”
Boodschappen halen!
Doet mij denken aan dat spotje van Cordaid, de buurvrouw
die een pannetje warme soep naar de buurman brengt. Mooi
noaberschap dat wij in Twente zo goed kennen.
Maar pas op! Geef mensen niet
meer dan dat pannetje. Net
genoeg om te overleven, meer
niet! En zeker geen volle
boodschappentas of vol
winkelwagentje aan naasten of
familie. Laat staan uw kinderen
als die moeilijk kunnen
rondkomen. Zo kennen we onze
premier inmiddels. Heel aardig
voor de camera maar tegelijk
meedogenloos naar diezelfde
burger. Geen enkel mededogen of
actieve herinnering. Voor hem geldt een beetje omkijken
naar elkaar niet. Want hij is premier!
De oneliner ‘Let een beetje op elkaar’ is omgeven door
warmte en die menselijke maat waar wij zo naar verlangen.
Daar gaat het om. U weet inmiddels wat de menselijke
maat na tien jaar Rutten heeft opgeleverd. Een onmenselijk
en meedogenloos opererende overheid. Eerlijkheid gebiedt
mij te zeggen, we hebben het zelf zo gewild, gestemd.
Gelukkig krijgt u binnenkort een herkansing. Benut die
kans.

Colofon
Redactie: Bert Eggink | Gerard Willems | Linda Zorge.
Suggesties, zelf een stukje (max. 200 woorden) schrijven?
Stuur dan voor 15 mei 2021 een mail naar
glhofvantwente@gmail.com
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juni 2021.
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.

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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