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Verkiezingskrant
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

Waarom deze krant?

Win een Taart!

We doen als lokale partij ons uiterste best om jaar in jaar uit uw belangen te

100 taarten hebben we te verdelen! Draagt u Lokaal Dinkelland een warm hart

vertegenwoordigen. We luisteren, praten met elkaar en maken besluiten die

toe? Hang dan de poster op de achterkant van deze verkiezingskrant goed zicht-

goed zijn voor onze gemeente. Eens in de vier jaar mag u beslissen wie uw

baar voor uw raam. Op zaterdag 15 maart gaan we met iedereen op onze lijst

belangen gaan vertegenwoordigen. Om u van goede informatie te voorzien,

door onze mooie gemeente rijden. Op 100 adressen die de poster voor het raam

bieden we u deze verkiezingskrant aan. Hierin kunt u lezen wat we de afgelo-

hebben hangen, stoppen we. Stoppen we bij u voor de deur? Dan ontvangt u een

pen vier jaar hebben gedaan en wat we nog voor u in petto hebben. Ook laten

overheerlijke taart! Zet de koﬃe maar vast klaar. Wie weet

we de drie wethouders aan het woord die de afgelopen vier jaar in het college

ontmoeten we elkaar op zaterdag 15 maart!

uw belangen hebben behartigd. Bent u tevreden over onze resultaten? Stem
dan lokaal in het stemlokaal op 19 maart 2014!

Hang snel de poster op!

Samen Verder!

Realisatie en eindredactie: Marieke Fischer | Tekst & Media (www.mariekefischer.nl)
Fotografie: Daniëlle Monninkhof (www.fotodanielle.nl)

* Niet alle kandidaten konden aanwezig zijn bij de fotoshoot. Kijk verderop in deze krant voor alle kandidaten.

Lokaal Dinkelland,
een partij voor ú!
De politieke partij Lokaal Dinkelland bestaat sinds 2005. De

Onze visie

partij is ontstaan uit een samenvoeging van de lokale politieke

Het als een politieke groepering binnen de gemeente Dinkelland ijveren voor verbetering van de leefbaar-

partijen Democratisch Dinkelland, Gemeente Belangen, Lokale

heid in de ruimste zin van het woord voor alle inwoners van de gemeente Dinkelland, niet gebonden aan

Democraten en Nieuw Dinkelland. Deze lokale partijen had-

enige landelijke partij en derhalve vrij in bewegen en handelen, in- en gericht op de lokale situatie.

den de behoefte om de handen ineen te slaan. Zo konden we
meer invloed uitoefenen binnen de lokale politiek. Het is ons

Onze missie

in relatief korte tijd gelukt om ons als een stabiele en inhoude-

Wij willen een goed georganiseerde vereniging zijn, die binnen de eigen partij deskundigen heeft op alle

lijk sterke partij te presenteren. Een partij die staat voor lokale

programmavelden van het raadsprogramma van de gemeente Dinkelland.

belangen. Voor u dus.
Belofte waarmaken
Waar staan we voor?

Wanneer we nu terugkijken op acht jaar Lokaal Dinkelland, dan zijn we trots op wat we met elkaar bereikt

Lokaal Dinkelland staat voor transparantie en duidelijkheid.

hebben. Het is niet niks om na twee verkiezingen de overgrote meerderheid van de raadszetels te veroveren.

Dit is verwoord in onze missie en visie. Een missie is waarvoor

Dat is een groot succes, maar het schept ook een grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid heb-

we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te

ben wij de afgelopen vier jaar zeer serieus genomen. We hebben onze beloften geprobeerd waar te maken.

maken met waarden en identiteit.

Hopelijk waardeert u onze inspanningen en de resultaten daarvan. Graag rekenen wij opnieuw op uw massale steun. Wij zullen u niet teleurstellen.
Martin Kamphuis,
Voorzitter Lokaal Dinkelland

Met trots geef ik het woord aan
onze

huidige wethouders!

economische recessie je ook een handje mee. We hebben meer onderhoud kunnen plegen aan de wegen
dan vooraf gepland, omdat de inkoopprijzen laag waren. Het feit dat we ondanks de opgelegde miljoenenbezuinigingen de lasten niet extra hoefden te verhogen, stemt mij bijzonder tevreden.”
Zorgen voor de portemonnee en zorgen voor de mensen. Hoe doe je dat?
“Door goed te luisteren naar de wensen uit de samenleving en gefundeerde keuzes te maken. Natuurlijk willen we een hoog voorzieningenniveau houden, maar het moet wel betaalbaar blijven. Ik vind het van belang
dat we de laagste grondprijzen van Twente hebben en dat moet vooral zo blijven. Dat in combinatie met een
goedgekeurde woonvisie betekent dat we kunnen bouwen voor de lokale woningbehoefte. We staan open
voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap én we hebben de starterslening kunnen (her)introduceren.
Een andere manier om goed voor de mensen én de portemonnee te zorgen is samenwerken. Samenwerken

Alfons Steggink

met de samenleving. Dat kan heel breed. Denk maar eens aan de openbare ruimte. Nu er minder geld voor

Volgens eigen zeggen heeft hij een van de mooiste banen van

samenwerking met Dinkelland Werkt. Ook in de zorg liggen daarvoor mogelijkheden. Als we een klein beetje

de wereld. Wat Alfons Steggink betreft mag deze baan nog

meer op elkaar passen, kunnen we veel voor elkaar doen. De gemeente kan daarin de regie voeren.”

het beheer is, geven we kernraden, wijken en straten de kans om samen zaken te realiseren. Eventueel in

wel vier jaren voortduren. Aan het woord is de lijsttrekker en
kandidaat-wethouder van Lokaal Dinkelland.

Wat wilt u nog realiseren de komende vier jaar?
“Wat ik echt graag wil realiseren is een mooi centrumplan voor Weerselo. Dat verdient het dorp gewoon! Er

De mooiste baan van de wereld? Leg uit.

moet een mooi dorpshart komen waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Er wordt nu gewerkt aan

“Ik heb altijd de ambitie gehad om wethouder te zijn. Je kunt

een plan waarin gekozen is voor een hedendaags klassieke uitstraling met volop ruimte voor de dagelijkse

in deze functie zo veel betekenen voor de gemeenschap. De

boodschappen en parkeren. Ook de aanleg van de rondweg Weerselo moet de komende periode worden

gemeente laat zich in al haar facetten zien, prachtig. Belangrijk

afgerond. Onze keuzes raken mensen direct. Daarom wil ik dat de lokale lasten op een aanvaardbaar niveau

als wethouder Financiën is dat je goed let op de portemon-

blijven.”

nee. Een solide financieel beleid is essentieel, juist in moeilijke
tijden. Het betekent ook dat er soms minder ruimte is voor

Een stem op Lokaal Dinkelland is dus een stem voor de eigen portemonnee?

zaken die je eigenlijk niet kunt missen. Denk bijvoorbeeld aan

“Dat niet alleen. Het is ook een stem voor bestuurlijke rust. Er zijn de laatste jaren weer besluiten genomen in

de noodgedwongen bezuinigingen op het onderhoud aan de

het belang van onze inwoners. We willen graag de grootste partij blijven, omdat je daardoor meer slagkracht

openbare ruimte. Gelukkig zijn we in staat gebleken om onze

hebt. We zijn als lokale wethouders overal. Iedereen is welkom bij ons en samen met de inwoners willen we

financiën gezond te houden. We hebben niet voor niets een

een leefbare gemeente hebben én houden. Dat doen we met een goede kandidatenlijst. Een mooie mix van

‘groen etiket’ van de provincie gekregen. En soms helpt de

man, vrouw, jong, oud en met een breed scala aan kennisgebieden. Wij gaan ervoor!”

Ik kwam met constructieve oplossingen, reageerde zo snel mogelijk op vragen van mensen en
probeerde iedereen die een beroep op mij deed van dienst te zijn. Soms lijkt de kloof groter, dan dat
die daadwerkelijk is. Het is mijn taak om die kloof tussen inwoners en het bestuur zo klein mogelijk te
maken. Samen kun je zo veel bereiken.”
Je hebt als wethouder veel kunnen realiseren. Waar ben je trots op?
“Ik ben trots op het rapport Samen scholen in 2030. In dit rapport brengen we in kaart waar we staan
op het gebied van huisvesting voor de basisscholen in Dinkelland. We weten nu van alle scholen hoe
de technische staat is en daardoor hebben we gefundeerde keuzes kunnen maken. Zo weten we dat
we in Rossum en Denekamp voor enkele scholen aan de slag kunnen en hebben we daarvoor ook
de financiën veilig gesteld. Het opstellen van dit rapport was voor mij een perfecte mogelijkheid om
mijn vakkennis in te zetten.
Waar ik ook trots op ben is dat we de problematiek rondom de boerderij van Kamphuis in goede harmonie hebben opgelost, evenals de aanpak van de Dusinksweg. Dat zijn geen gemakkelijke dossiers,
maar door met elkaar in gesprek te gaan, kom je tot goede oplossingen. Bijzonder geweest zijn ook
de projecten op het gebied van Recreatie & Toerisme, zoals Natura Docet; een mooi samenspel tussen
museum, provincie en gemeente dat tot een ware aanwinst voor de gemeente heeft geleid. Daarnaast heb ik als kernwethouder van Ootmarsum en Agelo mooie dingen kunnen realiseren. Denk aan
de verkoop van de Scheepersschool voor uitbreiding van de supermarkt, het kerkplein, de Kropsbeek
en het Dorpsplan+ in Agelo met mooie toekomstige ontwikkelingen. En gelukkig hebben we de BIZ

Loes Stokkelaar

kunnen invoeren. De ondernemers hebben het zelf opgepakt en doen het goed nu samen.”

Met twintig jaar politieke ervaring op zak stortte kandidaat-wethouder

Wat wil je de komende vier jaren nog afmaken als je terugkeert als wethouder?

Loes Stokkelaar zich de afgelopen vier jaren op het wethouderschap.

“Er zijn nog zo veel bijzondere dingen te doen. Denk eens aan het optimaliseren van de onderwijs-

Het leverde haar in alle opzichten veel op, zowel voor zichzelf als voor

huisvesting, het afronden van lopende projecten en het waarmaken van de ambities van Recreatie

de inwoners van de gemeente Dinkelland.

& Toerisme om samen met ondernemers toeristen vaker en langer naar Dinkelland te krijgen. Ik wil
mij als wethouder blijven inzetten voor iedereen. Ook voor de jeugd. We zijn natuurlijk een krimpge-

Hoe kijk je terug op vier jaren wethouderschap?

meente, dus is het belangrijk de jeugd te behouden. Als je ziet wat ze allemaal voor Dinkelland bete-

“Het is een enerverende periode geweest. Een periode waarin ik mij

kenen, dat is geweldig! Jongeren zijn zo actief in verenigingen en zo belangrijk, die moeten we goed

heb gestort op bekende, maar ook minder bekende portefeuilles. Ik

faciliteren. Daarnaast wil ik graag met mijn collega’s verder. De rust is weergekeerd en als het aan mij

luisterde goed naar iedereen en zocht steeds naar de verbinding.

ligt blijft die rust. In een goede sfeer besluiten nemen voor onze inwoners. Daar wil ik aan werken!”

Annette Zwiep

van de gemeente. Ons uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat

U kende haar ongetwijfeld als raadslid, voordat Annette Zwiep de overstap maakte naar het wethouderschap. De afgelopen vier jaar zette zij
zich met hart en ziel in voor met name de zorg.
Hoe ervaar je het wethouderschap?
“Het is een mooi vak, heel anders dan het raadswerk. De mensen in ons
team en de ambtenaren gaan er echt voor en daardoor hebben we de
afgelopen jaren veel stappen kunnen zetten. Ondanks de bezuinigingen. In het collegeprogramma hebben we veel ambities opgenomen
en terugkijkend hebben we daar enorm veel van gerealiseerd. Er zijn
nog een paar losse eindjes, maar het grootste deel is in goede harmonie tot stand gekomen. Dat hebben we ook samen met de inwoners
gedaan. Door partijen met elkaar te verbinden, kun je elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan het kulturhus en de muziekverenigingen.
Er zijn al veel mooie verbindingen tot stand gekomen. Wij als gemeente kunnen daarvoor de kaders aangeven en partijen de ruimte geven
om ideeën tot ontwikkeling te brengen.”
Wat is een van je paradepaardjes geweest de afgelopen periode?
“Dat is absoluut de oprichting van Dinkelland Werkt, een organisatie
die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk.
Daarmee hebben we ons zelfs landelijk op de kaart gezet. Deze organisatie is samen met de ondernemers opgericht. Met Dinkelland Werkt
sorteren we alvast voor op wat er binnenkort allemaal op ons af komt.
En dat is flink wat. De AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet worden
vanuit de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeenten. We
zien dat als een kans. Wij willen mensen in hun kracht zetten. Samen
kijken we wat ze nog wel kunnen, al dan niet met een kleine bijdrage

kunnen we realiseren door de inzet van vrijwilligers, door woningen aan te passen en door zorg
dichtbij huis te brengen, bijvoorbeeld in de kulturhusen. Voor Jeugdzorg denk ik aan samenwerking
met verenigingen en jeugdhonken. Iedereen wil ergens bij horen, ergens trots op zijn. Meedoen in
de samenleving blijven wij belangrijk vinden. Dat was vier jaar geleden zo en dat zal de komende vier
jaar ook zo zijn.”
Zijn er nog andere dossiers waar je met plezier op terugkijkt?
“Wat ik erg mooi vind om te zien, is dat er nu één doorgaande leerlijn is voor het muziekonderwijs.
De basisscholen bieden algemene muzikale vorming aan en als een kind interesse heeft voor een
bepaalde richting, dan kan het verdieping zoeken in de vorm van muzieklessen. Daarnaast heeft
de Voor- en Vroegschoolse Educatie in de kindcentra grote sprongen gemaakt. Alle leidsters zijn
nu gecertificeerd, zodat peuters een goede voorbereiding krijgen op de basisschool. Ook hier is de
doorgaande leerlijn geborgd. We hebben dus veel gerealiseerd en ik hoop dat we de kans krijgen om
de losse eindjes af te maken.”

Wij hielden onze belofte over...
(of waarom iets nog niet door kon gaan)

Verdere privatisering binnen- en
buitensportaccommodaties

Woningbouw Agelo
Bouwen in het buitengebied, waaronder in Agelo,

Verbinding Meierij met centrum van
Ootmarsum

Het heeft iets langer geduurd dan we hadden ver-

is in principe niet mogelijk. In goed overleg met de

Deze verbinding is voor een groot gedeelte gereali-

wacht, maar mede door de inzet van Lokaal Dinkel-

buurtschapsraad zijn we nu aan het kijken of er maat-

seerd door de bouw van het gezondheidscentrum ‘De

land hebben veel buitensportverenigingen de stap

werk voor Agelo gemaakt kan worden. In het kader

Molenborgh’. Voor nu is het belangrijk dat eerst de

gezet om te gaan privatiseren. Dat kostte tijd en

van het Dorpsplan+ hebben we het thema ‘Een leven

herinrichting van de parkeerplaats van de Meierij ter

energie. Voor de binnensportverenigingen wil Lokaal

lang wonen in Agelo’ uitgewerkt. We onderzoeken nu

hand wordt genomen. Dat kan nadat de Albert Heijn

Dinkelland dit traject ook opstarten.

of er concrete belangstelling is voor woningbouw.

is uitgebreid. Tegelijkertijd wordt dan ook de kruising
Molenstraat-Denekamperstraat meegenomen.

Minder bureaucratie

Bouwen in Lattrop en Tilligte

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning maakt het

Als college hebben we de grondprijzen naar beneden

mogelijk dat inwoners langer zelfstandig kunnen

bijgesteld, zodat het weer aantrekkelijk is om in onze

wonen. Mensen die het echt nodig hebben, kunnen

gemeente te bouwen. De crisis heeft wel invloed

ondersteuning krijgen. Wij vinden het belangrijk dat

gehad op de vraag naar kavels, maar we mogen ons

het aanvragen van deze hulp makkelijk gaat. Als je

toch gelukkig prijzen dat er binnen de verschillende

echt hulp nodig hebt, moet dat ook simpel te krijgen

kernen nu daadwerkelijk belangstelling is. Mooie

zijn. Daarom zijn de aanvragen al tijdens de keuken-

voorbeelden zijn de Krakenhof in Lattrop en het

tafelgesprekken makkelijk en simpel in te vullen.

nieuwe bouwplan in Tilligte. Bouwen in de kernen is

Doortrekken fietspad Bornsestraat in
Saasveld

nodig om de leefbaarheid te behouden.

Helaas hebben wij dit fietspad niet kunnen realiseren.

Veilige fietsverbindingen bij drukke
wegen tussen de kernen

Er was simpelweg onvoldoende ruimte om een vrijlig-

Langs de drukke verbindingswegen Frensdorperweg

gend fietspad aan te leggen. Wel zijn er fietssugges-

Tilligte-Lattrop en Bornsestraat-Weerselo zijn fiets-

tiestroken in de 60 km zone aangebracht.

suggestiestroken aangebracht. Hiermee wordt de
veiligheid voor fietsers op deze trajecten verhoogd.
Langs de weg Ootmarsum-Oldenzaal zijn diverse
aanpassingen gedaan die eveneens de verkeersveiligheid verhogen. Denk daarbij aan het aanpassen van
lichtpunten en het aanbrengen van reflecterende
schrikhekken. Tot slot zijn op meerdere plekken in
Dinkelland betonfietspaden aangelegd of verbeterd.
Recentelijk nog langs het Omleidingskanaal/Dinkel.

Uitgelicht!
Natura Docet: wonderen der natuur
Een absolute aanwinst voor de gemeente en zelfs
voor de hele regio. Dát is hoe we Natura Docet Wonderrijck wel kunnen omschrijven. Het begon allemaal
met forse bijdragen van de gemeente Dinkelland en
de provincie Overijssel: allebei 1,3 miljoen euro. Beide
overheden geloofden heilig dat Natura Docet een
publiekstrekker van formaat kon worden. En dat gebeurde. De wekelijkse overleggen met verschillende
partijen en gepassioneerde mensen die geloofden in
het project resulteerden in een wonderlijk mooi museum mét bezoekerscentrum en VVV. Inmiddels hebben meer dan 25.000 bezoekers in een paar maanden
tijd het museum bezocht. Natura Docet Wonderrijck
is een pareltje voor Dinkelland gebleken.

Nieuw sportcomplex Tilligte-Lattrop
Door de fusie van de voetbalclubs in Tilligte en Lat-

Zwem- en sportaccommodaties

trop is er behoefte aan een nieuw sportpark. Dit moet

Lokaal Dinkelland staat voor goede voorzieningen

centraal tussen de twee dorpen liggen. Het wachten

voor ontspanning, toerisme en sport. Wij willen dat

is nu op de provincie. Die moet hier een uitspraak

de zwembaden in Denekamp en Ootmarsum open

over doen.

blijven, mits binnen financieel verantwoorde kaders.
We verwachten dat we daar duidelijkheid over krij-

Afronding dorpshart Denekamp
Denekamp heeft de laatste jaren een aantrekkelijk centrum gekregen. Maar we gaan door! Na het
Nicolaasplein en de Vledderstraat wordt nu Eurowerft
Noord aangepakt. Het gaat daarbij om de verbetering
vanaf de rotonde Nordhornsestraat tot aan de Eurowerft. De straat is volledig aangepast aan de eisen
van deze tijd, met groen en goede parkeervoorzieningen. Zo is het ook een versterking voor het toerisme
in dit dorp.

gen. Voor Denekamp kan privatisering van de totale

Lagere grondprijzen

accommodatie daarvoor een middel zijn. Echter,

Deze verkiezingsbelofte uit 2010 hebben wij ruim-

het is geen doel op zich als blijkt dat de aanbeste-

schoots waargemaakt. In 2011, 2012 en 2013 zijn

ding toch niet het gewenste resultaat oplevert. Hoe

de grondprijzen telkens gedaald. Voor het komend

dan ook: Lokaal Dinkelland staat voor behoud van

jaar blijven de grondprijzen op een stabiel niveau.

het zwembad in zowel Denekamp als Ootmarsum.

Het realiseren van de lagere grondprijzen heeft wel

Daarnaast willen we behoud van kwalitatief goede

als consequentie dat er wordt afgeboekt binnen het

sportaccommodaties in Dinkelland. Daar waar er nog

grondbedrijf. Echter zonder lastenverhoging voor u!

sprake is van achterstallig onderhoud investeren we
om tot een kwalitatief goede voorziening te komen.

Verbetering Grotestraat in Rossum
De inrichting en veiligheid van de Grotestraat in Rossum is verbeterd. Zowel de riolering als de inrichting
en het karakter van de Grotestraat is onder handen
genomen. Er is rekening gehouden met individuele
wensen en uiteindelijk is de Grotestraat naar ieders
tevredenheid opgeleverd.

Actieve rol gemeente bij kunstgrasvelden

Uniform parkeerbeleid in de gemeente

Prachtig om te constateren dat veel voetbalverenigin-

Na de vorming van de gemeente Dinkelland beston-

gen dit punt hebben aangegrepen om één of meer

den er verschillende vormen van parkeervoorzie-

kunstgrasvelden aan te gaan leggen. Een gemeen-

ningen. Zo had Denekamp vrije parkeerplaatsen en

telijke bijdrage van € 100.000 per kunstgrasveld was

blauwe zones, had Weerselo geen enkele restricties

meer dan welkom. In totaal is een bedrag van

en stonden in het centrum van Ootmarsum parkeer-

€ 600.000 uitgetrokken voor de aanleg van kunstgras-

meters. Vanaf 2006 hebben wij geijverd voor een

velden.

eenduidig parkeerbeleid binnen onze gemeente. Na

Alcohol- en drugsvoorlichting
Woningbouw Deurningen
Met steun van Lokaal Dinkelland is op 31 oktober
2013 een ontwerp-bestemmingsplan voor Deurningen gepresenteerd. Hierin werd rekening gehouden
met de wensen van de kernraad, bewoners en andere
belanghebbenden. Dat heeft onder andere geleid tot
behoud van het speelveldje. Het plan voorziet in de
woningbehoefte van Deurningen voor de komende
jaren. Er is ruimte voor:
•

Kavels van diverse grootte en samenstelling;

•

Vrijstaande woningen;

•

Twee-onder-één-kapwoningen;

•

Sociale woningbouw en waar mogelijk kleine(re)

De nieuwe drank- en horecawet is ingegaan. Jonge-

Daardoor blijft Deurningen ook in de toekomst vitaal.

Nieuw dorpshart voor Weerselo
De voorbereiding om een nieuw dorpshart voor

metervrije gemeente geworden.

ren mogen pas vanaf 18 jaar alcohol gebruiken. Voor
een goede naleving van de wet is een cultuuromslag

Rondweg Weerselo

nodig. Dat willen wij niet van bovenaf opleggen. Wij

In 2004 heeft de provincie besloten om de N343,

willen de uitvoering van de wet samen met de jon-

die dwars door Weerselo loopt, te verleggen. De

geren, ouders, scholen, sportverenigingen en de ver-

nieuwe rondweg laat het doorgaande (vracht)verkeer

schillende jongerenorganisaties vormgeven. Daarbij

om Weerselo heen leiden. De aanleg betekent een

denken wij aan verschillende projecten binnen jonge-

aanmerkelijke verbetering van de verkeersveiligheid

renverenigingen, alcoholvrije discoavonden en het

en de leefbaarheid in Weerselo. Echter, in 2004 is het

Happy Fris-project. De komende jaren willen wij ook

natuurgebied Lemselermaten aangewezen als Natura

verhoogde aandacht schenken aan drugsgebruik. Wij

2000-gebied. Met deze aanwijzing is de aanleg van

willen dat onze jeugd gezond en gelukkig opgroeit.

de rondweg vertraagd, omdat het tracé grenst aan

Samen gaat het ons zeker lukken.

dit natuurgebied. Totdat duidelijk is wat de effecten
zijn op de Lemselermaten en welke compensatie er

kavels.
Door deze diversiteit is er ook keuze voor jongeren.

de verkiezingen van 2010 is Dinkelland een parkeer-

Henk Wolbers:
afscheid van een
politiek dier

mogelijk is, staat de aanleg van de rondweg jammer
genoeg stil. Ondanks politieke druk vanuit verschillende kanten. Lokaal Dinkelland accepteert langer
uitstel niet. Uw keuze voor Lokaal Dinkelland is een
keuze voor de aanleg van de Rondweg Weerselo.

Weerselo te realiseren kost veel tijd. De gevolgen van

Ik ben een sterke voorstander van een lokale partij. Die

de economische recessie spelen hierbij een grote rol.

kan zich veel beter op de lokale bevolking richten dan

Toch gaan we onverminderd voort, samen met onder

een landelijke partij. Landelijke partijen hevelen over-

meer betrokken ondernemers. Uit diverse ontwerpen

heidstaken over naar de gemeente zonder hierbij de

voor de inrichting van het dorpshart konden zij hun

nodige pecunia te verstrekken. Bovendien kun je er als

keuze maken. Zij kozen voor ‘Hedendaags Klassiek’,

gemeente nauwelijks nog een beleid op loslaten, omdat

een centrumplan passend bij Weerselo. In overleg

het morgen alweer anders kan zijn. Hoe betrouwbaar is

met diverse betrokkenen zijn de voorwaarden verder

onze overheid nog in deze tijd? Nu krijgen we te maken

ingevuld. De komende periode staat in het teken van

met meer samenleving en minder overheid en dit zal voor

de realisatie. Weerselo verdient het om over een mooi

de toekomst nog een hele klus worden.

dorpshart te kunnen beschikken!

Ik laat een gezonde partij achter met veel potentie voor
de toekomst. Ik heb voor Weerselo lang naar een goede
kandidaat gezocht en meen deze gevonden te hebben

Aanpak criminaliteit aan beide zijden van
de grens

in een jonge kandidaat: Nicky Bijen. Nicky is uit het juiste
politieke hout gesneden en heeft in de afgelopen jaren

Criminaliteit is blijkbaar een gemeengoed in de
samenleving. Ook in grensregio’s is dit een probleem.
Vanuit Dinkelland is er regelmatig overleg tussen de
politie aan beide zijden van de grens. We hebben een
GPT (grensoverschrijdend politieteam) dat gevestigd
is in Bad Bentheim. Het contact is de laatste jaren
geïntensiveerd en we hopen dit de komende jaren
verder uit te bouwen.

aangetoond dat hij het nog ver kan brengen in de lokale
“Na meer dan 43 jaar alle facetten in de politiek te hebben

politiek. Ook Marie-Chantal Metz kan de komende vier

doorlopen, van wethouder van de voormalige gemeente

jaren een meerwaarde zijn voor Lokaal Dinkelland.

Weerselo tot aan raadslid van de gemeente Dinkelland,

Ik dank u allen, zowel de kiezers als de raad, voor het

is het mooi geweest en neem ik afscheid van de politiek.

vertrouwen dat u mij de afgelopen 40 jaar hebt gegeven.

Politiek is een boeiend vak en ik heb er altijd veel van

Het gaat u allen goed.”

geleerd, zowel in goede als in slechte tijden.

Met een vriendelijke raadsgroet,
Henk Wolbers

En dit is onze belofte voor 2018
In 2010 heeft de kiezer de activiteiten van Lokaal Dinkelland gewaardeerd met 12 zetels in de gemeenteraad van Dinkelland. Veel van onze speerpunten hebben we daardoor weten
te realiseren. Ook voor de komende vier jaren hebben wij kernpunten geformuleerd. Het zijn stuk voor stuk punten waar wij ons hard voor willen maken. Wij willen graag de kans te
krijgen om aan deze kernpunten invulling te geven. Het woord is aan u op 19 maart 2014!
Ons complete verkiezingsprogramma is te lezen op www.lokaaldinkelland.nl. Scan de QR-code om naar de website toe te gaan:

Onze 14 kernpunten
1 Zorg op maat om zo lang mogelijk thuis te wonen.
voor en door jongeren mogelijk maken, zodat iedereen
2 Projecten
mee kan doen.

3 Minder mensen in de bijstand
4 Afgifte van bouwvergunningen binnen een uur.
Dinkelland regelt (financiële) steun voor vrijwilligers, mantel5 Lokaal
zorgers en verenigingen.

6 Instellen sportraad met vrijwilligers uit alle sportgeledingen.
7

Zwembaden in Denekamp en Ootmarsum openhouden en behoud
van kwalitatief goede sportaccommodaties in Dinkelland.

En dan nog even dit...

In stand houden van kwalitatief goede scholen in al onze kernen, ook

8 de kleine scholen.

9 Afschaﬃng hondenbelasting.
10 Ideeën van inwoners een kans geven, van jong tot oud.
11 Glasvezel en wifi is noodzaak, ook in het buitengebied.
12 Boeren moeten kunnen blijven boeren.
langer laten verblijven in Noordoost-Twente door samen13 Toeristen
werking in het gebied.

14 Stimuleringsregeling voor startende ondernemers.
Praat mee
Lokaal Dinkelland heeft hart voor haar inwoners en stelt persoonlijk contact erg
op prijs. De afgelopen raadsperiode heeft de fractie regelmatig een inloopspreek-

Nieuw bestuurslid: Jos Johannink

uur gehouden. Instanties, organisaties, bedrijven, verenigingen en inwoners

Niet alleen Henk Wolbers neemt afscheid van de lokale politiek. Dat geldt ook
voor de huidig fractievoorzitter, raadslid en oud-wethouder Jos Johannink. Niet
dat hij voor Lokaal Dinkelland verloren gaat. Integendeel, Jos heeft aangegeven
een functie in het bestuur wel te zien zitten. Daar zijn we als partij erg blij mee.
De jarenlange ervaring die Jos als bestuurder heeft, komt daarbij goed van pas.
Jos is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur en kan zo zijn steentje nog
blijven bijdragen aan een goed functionerende partij.

konden hun vragen en problemen aan ons voorleggen. Van deze gelegenheid is
volop gebruik gemaakt. Ruim 80% van de fractievergaderingen werd voorafgegaan door een gesprek met inwoners uit onze gemeente. Ook voor de komende
raadsperiode willen wij het inloopspreekuur aanhouden. Wij doen een dringend
beroep op u om hiervan gebruik te blijven maken, want contact met de inwoners
staat bij onze partij hoog in het vaandel. Instanties, verenigingen en inwoners die
een onderwerp willen bespreken kunnen zich aanmelden via
info@lokaaldinkelland.nl.

Financiën? Laat dat maar aan ons over!
We hebben laten zien dat we prima omgaan met het huishoudboekje van de gemeente. Ook als er minder geld beschikbaar is. Er is sprake van financieel solide
beleid en een weerstandsvermogen dat op peil is. Daarnaast hebben we elk jaar
een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd.
Ondanks de miljoenenbezuinigingen die gemeenten door het Rijk zijn opgelegd
is het met gezond nuchter verstand gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Het is
dan ook niet voor niets dat we jaarlijks van de provincie te horen krijgen dat we
de zaakjes goed voor elkaar hebben.

Noabers
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen staat voor de gezamenlijke kracht van beide
gemeenten en het noaberschap dat hen onderling verbindt. Het zijn beide plattelandsgemeenten, die zich kenmerken door hun Twentse nuchterheid, betrokkenheid en sociale karakter. De twee gemeenten zetten zich met deze kwaliteiten
in voor hun inwoners en lokale samenleving. Dat doen ze onder meer door de
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de eﬃciency van de organisatie
te verhogen. Dit moet in de toekomst een gezamenlijk voordeel opleveren van

Een film over de begroting van de gemeente Dinkelland is te
zienop www.dinkelland.nl of via het Youtube–kanaal van de
gemeente Dinkelland. Of scan de QR-code voor het filmpje.

€ 2,3 miljoen. Door onze krachten te bundelen staan beide gemeenten sterker.
Dat is inmiddels ook al uit financieel oogpunt gebleken. De ramingen van het
financieel voordeel zijn al met € 200.000 extra naar boven bijgesteld.

Lees ons verkiezingsprogramma op www.lokaaldinkelland.nl!
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, onze standpunten en moties? Volg ons dan ook op facebook en twitter!

Facebook.com/lokaaldinkelland

@LDinkelland!

Uw kandidaten: Samen Verder!
Alfons Steggink

Annette Zwiep

Nicky Bijen

Loes Stokkelaar

Ootmarsum

Noord-Deurningen

Weerselo

Denekamp

Politiek is de kunst om mensen te be-

Ik blijf me inzetten voor de kwetsbare

Kansen en mogelijkheden zien, zo

Als wethouder bepalend geweest voor

dienen. Daarom samen denken, samen

medemens. Jong en oud.

maken we Dinkelland samen beter.

o.a. Recreatie & Toerisme en Onderwijs.

aan de slag en samen verder.

Anita ten Dam

Tevreden? Laat mij verder werken!

Marie-Chantal Metz

Riki Kortink

Jos Kienhuis

Stephanie Vrijkorte

Denekamp

Weerselo

Denekamp

Tilligte

Rossum

Ik kan het niet alleen. Stem op

Ik ondersteun burger-

Noaberschap! Samen vinden we een

Samen aan het werk, dat maakt

Veilig en toegankelijk voor jong

mij, dan doen we het samen!

initiatieven van harte!

oplossing voor wat op ons afkomt.

ons sterk! Stem ook!

en oud.

Berthie Schutte

Agnes ten Dam

Henk Meijer

Gerda Scholten

Gerard Krabbe

Denekamp

Tilligte

Ootmarsum

Denekamp

Noord-Deurningen

Energie en doorzettingsvermo-

Een fijne leefomgeving in al onze

Met, door en voor de burger.

Aandacht voor mensen met een

Ik sta voor een leefbaar platteland

gen maakt de samenleving sterk.

kernen, met en voor elkaar.

beperking en de jeugd. Altijd.

en werkgelegenheid voor allen.

Peter Sanders

Eddy Schepers

Jan Nijsink

Martin Kamphuis

Harry Oude Rengerink

Ootmarsum

Denekamp

Denekamp

Weerselo

Weerselo

Voor een goed contact tussen

Sta niet aan de zijlijn, maar doe

Uw stem op mij brengt ons

Nuchter en realistisch ambitieuze po-

Lokaal Dinkelland: lokaal

burger en gemeente.

mee!

samen verder.

litiek bedrijven, dat is mijn uitdaging.

denken, lokaal doen.

Gerard Snijders

Henny Luttikhuis

Elke Wiegink

Coen Kamphuis

Andre Brunninkhuis

Weerselo

Deurningen

Ootmarsum

Weerselo

Lattrop-Breklenkamp

Ik luister, neem u serieus en wil

Lokaal belang, ook uw belang!

De jeugd verdient ook een

Jongeren willen meedoen, ik wil

Met uw steun en vertrouwen

lokale plek!

hun belangen vertegenwoordigen.

goed beleid verder uitbouwen.

graag mooie ideeën realiseren.

Rene Bosch

Patrick Schiphorst

Gerrit Kamphuis

Ootmarsum

Denekamp

Denekamp

Kies voor een sportief

Eerlijk, gewoon en onder de mensen.

Zorg voor onze senioren blijft

Dinkelland.

Stem voor een lokale toekomst!

belangrijk.

