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Voorwoord lijsttrekker
Beste inwoners van Twenterand,
Mijn naam is Erik Veltmeijer, 60 jaar oud en woonachtig met Mirjam en 2 honden aan
het Zwolsekanaal in Vroomshoop. Sinds 2015 ben ik politiek actief in de Staten van
Overijssel als fractievoorzitter (vanaf 2017) van PVV Overijssel en sinds de vorige
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als raadslid en fractievoorzitter van de PVV
Twenterand. Dit jaar mag ik wederom lijsttrekker zijn van de PVV Twenterand! Ik ben
er trots op dat ik de PVV in onze gemeente mag vertegenwoordigen.
Naast de twee politieke functies werk ik bijna fulltime als docent en decaan in het
speciaal onderwijs. Dit doe ik al bijna 20 jaar. Hiervoor heb ik altijd in het
bedrijfsleven gewerkt en heb ik onder andere twee bedrijven mee helpen opzetten.
Toen ik 40 jaar werd besloot ik het roer totaal om te gooien en wilde ik me meer
inzetten voor de maatschappij. Het leek me leuk en een uitdaging om kinderen met
een normale intelligentie, maar die van het pad zijn afgeraakt door omstandigheden
waar ze vaak niets aan kunnen doen, te helpen weer op het juiste spoor te komen.
Naast een diploma vmbo proberen wij deze jongeren vaardigheden aan te leren
waarmee ze later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En het werkt
gelukkig vaker wel dan niet. Dit geeft enorm veel voldoening.
De Partij voor de Vrijheid is voor mij de enige partij die dicht bij mij staat. Als mens,
als vader, als opvoeder en als inwoner van Twenterand.
Goed, nu naar de gemeentelijke politiek. In de afgelopen 4 jaar heeft de PVV
Twenterand laten zien dat je ook als partij met 1 zetel het verschil kan maken.
Natuurlijk, kun je meer met 4 zetels, maar ook met slechts 1 raadszetel heb je de
mogelijkheid om zaken binnen de gemeente aan te zwengelen of te veranderen. In
de periode 2018 – 2022 hebben we ons vooral beziggehouden met de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•

•
•
•

Stopzetten van de voorrangspositie die statushouders hadden op de sociale
woningmarkt
Een beter beleid ten aanzien van de groenvoorziening, waaronder het maaien
van bermen en stroken
Stopzetten van het samenwerken met malafide zorgbureautjes (de
zorgcowboy’s) naar het voorbeeld van Almelo
Het PUR-huis: we zijn voor de belangen van de eigenaren opgekomen en
hebben er bij het college op aangedrongen hun beleid te veranderen. We
voorspelden ook een negatieve afloop van een eventuele rechtszaak.
We hebben ons ingezet voor de belangen van de gedupeerden in het gebied
Kanaal Almelo – De Haandrik
We hebben ons altijd geweerd tegen de OZB verhogingen en andere lokale
lasten in onze gemeente
We hebben ons ingezet voor de belangen van de bewoners van de Oale
Bouw en met succes
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•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

We hebben continu aandacht gevraagd voor de overlast door groepen
jongeren en met succes: camera’s op het station Vroomshoop, het probleem
werd eindelijk serieus genomen en er zijn jongeren opgepakt. We zien een
daling nu van het aantal vernielingen daar.
We hebben kunnen helpen om de wens te vervullen van inwoners om een
stuk grond van de gemeente bij hun tuin te trekken
We zijn de enige partij in de gemeente die tegen de huidige energietransitie
heeft getekend: dus geen windmolens en zonneparken in onze gemeente.
Niet alleen in woorden, maar ook in daden.
We zijn opgekomen voor de belangen van onze inwoners die bij of via
SOWECO werkten
We hebben aandacht gevraagd voor het probleem lachgas en hier ook succes
mee geboekt
We hebben continu aandacht gevraagd voor het behoud van de synagoge in
Vriezenveen omdat we het belangrijk vinden dat de Holocaust doorverteld
moet worden aan de jeugd
We zijn opgekomen voor de belangen van diverse bedrijven: van Foto
Konijnenberg, tot Dekker VOF in Den Ham, tot BEBO en Löwik in Vriezenveen
en Niks BV in Westerhaar-Vriezenveensewijk
We hebben geprobeerd om supermarkten en woonwinkels in Twenterand de
mogelijkheid te geven iedere zondag open te gaan, want in onze
buurgemeenten zijn ze ook open op zondag
We hebben geïnitieerd dat de gemeente de kerstpakketten in 2020 om heeft
gezet in waardebonnen om zo de lokale ondernemers te steunen. Dit is ook in
2021 voortgezet.
We hebben de voedselbank Manna financieel gesteund met een
inzamelingsactie én aandacht gevraagd voor de voedselbank PoWer in
Vriezenveen
We hebben het college opdracht gegeven om meer ondernemersvriendelijk te
opereren

Dit is maar een greep van onderwerpen waar we ons op geprofileerd hebben!
En we gaan door met het aanpakken van de echte problemen in Twenterand, we
gaan door met het opkomen voor de belangen van bedrijven en onze ondernemers
en we gaan door met het mooier maken van onze gemeente!
Het liefst met meer zetels. Met de PVV in het college krijgen we een beleid waarin de
inwoner en de ondernemer centraal staan. Wij zijn gekozen door u, dus wij werken
voor u.
Hoe? Dat leest u onder andere in dit verkiezingsprogramma.
Ik wil u nog bedanken voor de zetel die we hebben mogen krijgen in 2018, voor het
vertrouwen dat we hebben gevoeld in de afgelopen 4 jaar en we hopen dat u ons
gaat belonen met meer zetels straks. Uw vertrouwen zullen we nimmer beschamen.
Want voor ons geldt:
Wat telt, dat bent u!
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Bent u net als wij realistisch? Vindt u ook dat teveel mensen met meel in de mond
praten? Niet durven te zeggen waar het eigenlijk op staat? Vindt u dat we onze
cultuur, waarden en normen moeten behouden? Vindt u dat we te tolerant zijn naar
mensen die zelf intolerant zijn? Vindt u dat Nederland overvol is? Vindt u dat we wel
genoeg islam in Nederland hebben? Vindt u dat we mensen die onze hulp nodig
hebben moeten helpen en mensen die misbruik maken van onze goedheid en
voorzieningen keihard aan moeten pakken? Vindt u dat de problemen van inwoners
serieus genomen moeten worden? Vindt u dat het college eerst moet snijden in haar
begroting voordat de lokale belastingen omhoog gaan? Vindt u dat er geen plek is
voor windmolens en zonnepanelen in weilanden? Vindt u dat we straatterreur keihard
moeten aanpakken? Bent u voorstander van een referendum bij grote onderwerpen,
zoals bijvoorbeeld de energietransitie?
Zo ja, stem dan Partij voor de Vrijheid Twenterand!

Onze hoofdopgaven voor de periode 2022 – 2026:
1. Twenterand in de top 3 van meest ondernemingsvriendelijke gemeente van
Nederland
2. Geen verhogingen van de lokale belastingen
3. Meer toerisme naar Twenterand en veilige fietspaden Engbertsdijksvenen
4. 52 koopzondagen voor supermarkten en woonwinkels
5. Sluitende begroting zonder ieder jaar reserves hoeven aan te spreken
6. Definitieve oplossing voor het gebied Kanaal Almelo – De Haandrik waarbij
gedupeerden volledig worden gecompenseerd
7. Geen windmolens en nog meer zonneparken
8. Duurzaamheidssubsidies naar inwoners waarmee ze hun huis kunnen isoleren
9. Speciaal loket waar inwoners zich kunnen melden met problemen. Vaste
contactpersonen die aanspreekbaar zijn voor de resultaten
10. Een groenvoorziening die op het gewenste niveau is
11. Keiharde aanpak tegen fraudeurs op welk niveau ook
12. Aanpakken van de verpaupering
13. Meer subsidie halen uit de EU
14. Centra visies uitrollen, voltooien waarbij inbreng inwoners en
ondernemers centraal staan
15. Meer handhaving op ongewenst gedrag van mensen (verkeer, drugs,
overlast, buitenlandse vissers, zwerfvuil, hondenpoep enz.)
Tot slot. We zijn trots op onze lijst met kandidaten. Een mengeling van
oud en jong en van burgers en ondernemers. We zijn er dus voor
iedereen: of je nu inwoner bent of ondernemer.
Wij wensen u veel wijsheid toe met uw stem!
Erik Veltmeijer

Lijsttrekker PVV Twenterand
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1. Islamisering
Eén van de speerpunten van het programma van de Partij voor de Vrijheid is het
behouden van onze Nederlandse kernwaarden en identiteit. Van oorsprong is
Nederland opgebouwd op basis van christelijke, humanistische en Joodse waarden.
Vrij vertaald betekent dit dat mannen en vrouwen gelijk zijn, homo’s en hetero’s en
gelovigen en ongelovigen. Dit zijn kernwaarden die we in de loop van onze
geschiedenis hebben bereikt. Waar onze moderne maatschappij ook om wordt
geroemd is de vrijheid van meningsuiting en tolerantie.
De kritiek is echter dat we tolerant zijn tegen mensen die intolerant zijn en die
bijvoorbeeld onze kernwaarden en tradities niet onderschrijven. En hier komen we op
het punt van de islamisering.
In de afgelopen decennia hebben we mensen binnengehaald die vaak niets moeten
hebben van onze opvattingen. Mensen die de islam aanhangen. De islam maakt
onderscheid tussen mannen en vrouwen, tussen homo’s en hetero’s en tussen
gelovigen en ongelovigen. Daar waar de islam dominant wordt verdwijnen de
kernwaarden die wij zo onderschrijven en koesteren. Daarnaast is de islam intolerant
tegen ongelovigen en tegen mensen die op hetzelfde geslacht vallen. Verder is
bekend dat allochtonen van niet-westerse afkomst vaker betrokken zijn bij misdrijven
en criminele activiteiten en dat onze vrouwen steeds vaker lastig gevallen worden
door mannen die de islam aanhangen. Het staat wat ons betreft vast dat de
islamisering van ons land ook tot gevolg heeft dat de haat richting homo’s en Joden
is toegenomen.
De Partij voor de Vrijheid vindt dat nieuwkomers zich volledig moeten aanpassen aan
onze kernwaarden en tradities. We noemen dit ook wel integreren en nog beter,
assimileren. Hier is echter geen sprake van. Nederland verandert hierdoor in rap
tempo met alle negatieve gevolgen van dien. Onze identiteit staat op het spel als ook
onze gekoesterde kernwaarden en normen.
In onze grote steden zien we inmiddels een oververtegenwoordiging van nietwesterse allochtonen die vaak de islam aanhangen. In een stad als Amsterdam,
maar ook in Den Haag waan je je in een stad uit het Midden-Oosten. En dit moeten
we niet willen. De islam voegt niets toe aan onze moderne maatschappij, maar zorgt
er juist voor dat we terug gaan in de tijd. Nederland moet Nederland blijven.
Natuurlijk zien we in Twenterand nog niet de uitwassen van het massaal binnenhalen
van de islam. Maar we kunnen er vergif opnemen dat ook de gemeenten deze
uitwassen gaan ervaren. Niet nu, maar in de toekomst. In de toekomst van onze
kinderen. En dit willen wij niet. Regeren is vooruit zien, een visie hebben en onze
visie is dat de islam onverenigbaar is met onze manier van leven.

8

In de afgelopen periode (2018 – 2022) hebben we bereikt dat de motie ‘Geen
voorrang statushouders’ is aangenomen in de gemeenteraad. De wethouder van
GBT weigert deze uit te voeren. Dit kunnen wij niet accepteren: hij moet doen wat de
raad hem opdraagt!
In de toekomst zullen we blijven vechten voor onze kernwaarden en identiteit en
zullen we nimmer toestaan dat in Twenterand ruimte wordt gegeven aan moskeeën,
islamitische scholen, gescheiden activiteiten voor mannen en vrouwen enzovoorts.
Niet nu, maar ook niet in de toekomst. De partijen die denken dat het wel mee zal
vallen in de toekomst, noemen we onnozel en naïef.
Kortom:
•

•
•
•
•
•

Geen voorrang statushouders op woningen
Nooit een moskee in Twenterand
Geen dieronvriendelijk halalvoedsel in scholen, gemeentelijke instellingen of
instanties die subsidie ontvangen
Geen positieve discriminatie door gemeente of gesubsidieerde instellingen
Geen AZC in Twenterand
Geen opvang van ‘vluchtelingen’: opvang hoort in de regio te gebeuren
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2. Meer invloed burger
In Twenterand kennen we het instrument Burgerpeiling en hiervan is al
een enkele keer gebruik gemaakt. De respons is marginaal, soms reageert
slechts 2% van het aantal kiesgerechtigden. Ook op een belangrijk
onderwerp als de energietransitie was de respons laag, zo’n 2,5%. Te laag
om hierop beleid te ontwikkelen.
De Partij voor de Vrijheid Twenterand vindt dat er tijdens iedere
verkiezing (gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en
landelijke verkiezingen) een referendum georganiseerd moet kunnen
worden wanneer er grote vraagstukken spelen. Hiervoor moet er een
referendumverordening komen in de gemeente en de PVV wil hiervoor
graag het initiatief nemen. De uitslag moet bindend zijn en we moeten wel
een minimale opkomst inbouwen om te zorgen dat deze uitslag
representatief is. Op dit moment is de Tweede Kamer voornemens om
zo’n bindend referendum ook landelijk mogelijk te maken. Zodra dit
geregeld is, wil de PVV dat de gemeente hierbij aansluit. Door een
referendum samen te organiseren met een verkiezing, kunnen de kosten
gedrukt worden.

Naast een referendumverordening wil de PVV:
•

•

•

•

Het instellen van een burgerparlement dat de gemeenteraad en het college
van Burgemeester en Wethouders gaat adviseren over zaken die hen
aangaan
Het instellen van een drempel bij Burgerpeilingen over minder grote
onderwerpen zodat er sprake is van representativiteit; de kans is anders
aannemelijk dat steeds dezelfde mensen reageren op een peiling en hierdoor
een onjuist beeld ontstaat over de opvattingen van inwoners
Een mogelijkheid van inwoners om een Burgerpeiling uit te laten vaardigen
over een voor hen belangrijk onderwerp. Hiervoor dienen we dan nog wel de
voorwaarden op te stellen om dit mogelijk te maken. Te denken valt aan een
minimaal aantal handtekeningen. Zo’n peiling kan ook per kern georganiseerd
worden
Speciale contactpersonen voor inwoners die klachten hebben zodat deze
personen afgerekend kunnen worden op de voortgang, noem het een
Burgerloket
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3. Criminaliteit
In de afgelopen periode 2018 – 2022 heeft de Partij voor de Vrijheid Twenterand veel
aandacht gevraagd voor de overlast van rondhangende jongeren in onze gemeente.
Op initiatief van de PVV is er een paar keer heftig over gedebatteerd. De PVV
verweet het college van B&W laksheid en wegkijkend gedrag. Ook werd er volgens
ons teveel ‘thee gedronken’ met de betreffende overlast gevende groepen. Soms
moet je als college ook durven door te pakken.
Onze inspanningen hebben geleid tot meer aandacht voor de overlast bij het Punt en
bij het Station Vroomshoop. Bij het Station Vroomshoop hebben wij het initiatief
genomen om hier camera’s op te hangen; met steun van alle partijen is hier
uiteindelijk ook voor gekozen.
We durven gerust te stellen dat door onze continue aandacht voor deze groepen
jongeren de politie, boa’s en de gemeente uiteindelijk doorgepakt hebben. Met als
resultaat dat er ook jongeren zijn opgepakt.
De overlast die veel te lang heeft geduurd heeft eindelijk meer prioriteit gekregen van
de politie e.a. Ook in de oppositie kun je zaken bereiken.
De PVV heeft ook de wens van dit college gesteund om meer boa’s aan te nemen.
Er was te weinig handhavingscapaciteit en hierin is gelukkig verandering in gekomen.
Wat de PVV betreft mag er nog een boa bij komen.
Wat wil de PVV Twenterand nog meer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiebureau Vroomshoop 24/7 open om zo sneller te kunnen reageren op
overlast e.d.
Slimmer surveilleren door politie en boa’s
Meer zichtbaarheid politie in de straten
Nog 2 boa’s erbij
Meer aandacht voor dierenmishandeling
Meer inspanningen om het dealen van drugs tegen te gaan
Meer controle op malafide bedrijven
Meer daadkrachtig beleid richting overlast gevende jongeren
Meer controle buitenlandse vissers op vergunningen en gedrag
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4. Economie
De PVV Twenterand is er voor inwoners én voor onze ondernemers. In de afgelopen
periode hebben we hier continu aandacht voor gevraagd. Twenterand stond de
afgelopen periode nu niet bekend als een partij die de lokale ondernemers omarmde.
Gemeenten als Rijssen-Holten, Raalte en Deventer waren onze voorbeelden hoe het
wel zou moeten. We hebben destijds een debat aangevraagd om het hier met het
college en de gemeenteraad over te hebben. We hebben onder andere gepleit voor
meer contact met de ondernemers en voor een vaste contactpersoon bij de
gemeente. Iemand die het aanspreekpunt is voor onze ondernemers en ook
afgerekend mag worden op behaalde resultaten. Korte lijntjes dus. Gelukkig hebben
we gezien dat het beleid van het college meer ondernemersvriendelijk is geworden.
Ook hebben we ons hard gemaakt voor de koopzondag. Het begin is er, maar helaas
behoort Twenterand nog tot een van de weinige gemeenten waar supermarkten en
meubelzaken niet iedere zondag open zijn. Met name partijen als het CDA, SGP, CU
en een deel van GBT houden dit nog tegen. Jammer, maar we blijven strijden voor
meer gelijkheid voor onze ondernemers: het is niet te verteren dat onze ondernemers
niet open mogen terwijl hun concurrenten in buurgemeenten en bijna in heel
Nederland dit wel mogen.
Ook hebben we ons hard gemaakt voor individuele ondernemers: van Foto
Konijnenberg, Handelsbedrijf Dekker, Fietsenzaak GEVRO tot en met Niks BV in
Westerhaar-Vriezenveensewijk.
Verder hebben we bij het college aangedrongen om geen kerstpakketten uit de
delen, maar waardebonnen zodat er lokaal gekocht kon worden met kortingen. Om
zo de lokale ondernemers te steunen. De ondernemers hadden het al lastig genoeg
door corona. Dit verzoek is door het college overgenomen.
Uiteraard was de PVV Twenterand tegen de lokale belastingverhogingen voor
ondernemers. Want die krijgen hun klanten dan voor hun kiezen. Tevens zijn wij
tegen de huidige energietransitie omdat ook het bedrijfsleven hierdoor hogere
energiekosten heeft. En deze kosten doorberekent aan hun klanten.
De PVV heeft zich ook hard gemaakt voor meer toerisme in Twenterand. We hebben
continu aandacht gevraagd voor het professionaliseren van het gebied
Engbertdijksvenen. Hier moet een horecabedrijf komen met terras waar ouders met
hun kinderen naar toe kunnen. Het is een pareltje binnen onder andere onze
gemeente, maar wordt op dit moment amateuristisch ‘uitgebuit’. Gelukkig krijgen we
nu uit andere hoeken steun voor onze oproep om het toerisme in Twenterand te
professionaliseren.
De PVV vindt ook dat er beter geluisterd moet worden naar ondernemers. Wat willen
ondernemers nu eigenlijk? Ondernemers moeten meer invloed krijgen op het beleid
wat hen direct aangaat. Zij zijn de experts, de deskundigen en hun expertise moet
ook input zijn voor beleid!
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Wat willen we eigenlijk?
-

52 Koopzondagen voor supermarkten en meubelzaken
Meer detailhandel toestaan op bedrijventerreinen (wat niet in de auto kan, mag op
een bedrijventerrein)
Ruimere openingstijden horeca en meer horeca voor de jeugd
Horecabedrijf in het gebied Engbertsdijksvenen
Ondernemers in de watten leggen: zij zijn immers de banenmotor
Meer invloed van ondernemers op het vestigingsbeleid en inrichting van centra
Snelle afhandeling van vergunningen
Meer aandacht voor lokale ondernemers met acties e.d.
Bevriezing van de lokale lasten sowieso en bij voorkeur een verlaging
Meer aandacht richting landelijke overheid voor exorbitante energielasten
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5. Lastenverlichting
De kosten van levensonderhoud zijn onder de regeringen Rutte enorm toegenomen.
Boodschappen, benzine, verzekeringen, zorgpremies, energie en ga zo maar door.
Hierdoor gaat steeds meer een vast gedeelte van het inkomen naar vaste lasten die
iedere maand terugkomen. Deels zijn deze kosten gestegen door de btw
verhogingen, maar ook omdat bedrijven steeds meer geld kwijt zijn aan
energiekosten. Deze kosten worden natuurlijk doorberekend in de
consumentenprijzen.
In de afgelopen periode heeft het college de OZB enorm verhoogd waardoor mensen
in 2021 meer dan 14% meer kwijt zijn aan de OZB dan in 2020. Ook de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn gestegen. Twenterand stond altijd bekend
als een gemeente waar de lokale belastingen relatief laag waren, maar dit college
heeft een enorme inhaalslag gemaakt.
En dit komt omdat dit college weigerde te snijden in bepaalde uitgaven en koos voor
de inwoner als melkkoe. De PVV is het hiermee niet eens: het extra belasten van
inwoners zou het allerlaatste middel moeten zijn om je begroting sluitend te krijgen.
Te snel is gekozen om de lokale belastingen te verhogen. Wij vinden dit zelfs
asociaal, zeker als je de stijgende landelijke belastingen in ogenschouw neemt.
Inwoners zijn de afgelopen jaren dus dubbel gepakt.
Vandaar dat wij vinden:
•
•
•
•
•
•
•
•

OZB weer omlaag
Verlagen van de afvalstoffenheffing
Eerste 100 kilogram restafval gratis storten
Gratis ophalen van groot afval bij inwoners
Meevallers in de begroting direct naar onze inwoners en bedrijven
Oprichten van een meldpunt Energiearmoede
Meer steun voor de voedselbanken
Hulp voor mensen die buiten hun schuld armoede kennen
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6. Openbaar Bestuur
Het openbaar bestuur moet dicht bij de inwoners staan. Zoals het bestuur ook korte
lijntjes met de ondernemers moet hebben. Het bestuur staat in dienst van de
inwoners en moet zich dan ook als zodanig gedragen.
Met de komst van de nieuwe burgemeester is hier een begin mee gemaakt. Het kan
echter nog beter: te vaak horen we nu dat mensen, na eenmaal een probleem
aanhangig te hebben gemaakt, niets meer horen van een wethouder of van de
ambtelijke organisatie. En dit kan natuurlijk niet. Met name in het dossier Kanaal
Almelo – De Haandrik kregen wij dit vaak te horen. Maar ook klachten over het
groenbeheer werden niet serieus genomen. Pas wanneer heel veel mensen gingen
klagen over het slechte beheer van al het gemeentelijk groen, kwam het college in
actie. Hetzelfde geldt voor de overlast door jongeren aan het station in Vroomshoop.
Te lang heeft het college weggekeken en problemen gebagatelliseerd. Pas toen de
sociale druk vanuit de samenleving te groot werd, kwam het college in actie. We
hebben dit ook gezien in de kwestie van het Pur-huis en ook in het dossier Oale
Bouw was dit college veel te afwachtend. De PVV heeft op al deze dossiers een
belangrijke rol gespeeld door hier continu op te wijzen en op te komen voor de
belangen van de betreffende mensen.
Kortom, op de grote dossiers binnen onze gemeente is dit college duidelijk te kort
geschoten!
Burgers en ondernemers moeten de overheid gaan ervaren als een hulp bij het
realiseren van plannen en een houvast bij het oplossen van problemen.

De PVV wil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flitsvergunningen voor inwoners en bedrijven voor verbouwingen,
uitbreidingen enz.
Een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het college in het dossier Kanaal
Almelo – De Haandrik
Declaraties van het college en van raadsleden in een openbaar register
Als raad meer inzicht in conflicten die spelen met burgers en bedrijven
Geen 4 wethouders, maar 3
Sluitende begrotingen zonder steeds reserves aan te hoeven spreken
Geen dure elektrische auto’s, maar hybride of benzineauto’s die besteld of
geleased worden bij lokale ondernemers
Periodieke overzichten naar de raad hoeveel er lokaal aanbesteed wordt
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7. Wonen en leven
Twenterand is een mooie plattelandsgemeente en dit moet zo blijven. De centra in
de kernen zijn goed bereikbaar en gelukkig kunnen we nog overal vrij parkeren
zonder hiervoor geld te hoeven betalen. Het feit dat we geen stoplichten hebben
zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer. De laatste jaren zijn er woningen
bijgebouwd en zijn er bedrijfsterreinen bijgekomen of worden uitgebreid. De PVV
juicht woningbouw toe, maar dan bij voorkeur voor de eigen bevolking. Ouderen
(Nederland vergrijst) en jongeren moeten voldoende keus hebben om in Twenterand
te kunnen blijven wonen. Tegen betaalbare prijzen. We moeten wel oppassen dat we
bepaalde delen van Twenterand niet al te veel verstedelijken. Twenterand is
voornamelijk groen en dit moet zo blijven.
Er zijn discussies om het centrum van Vroomshoop en Vriezenveen aan te pakken.
Wat Vroomshoop betreft vinden wij dat de voorzieningen prima zijn en dat we de
winkels niet moeten verplaatsen naar de Julianastraat. Natuurlijk heeft het
winkelcentrum aan het Linderflier een opknapbeurt nodig, maar de locatie en de
parkeervoorzieningen zijn nogmaals prima. Voor Vriezenveen liggen de kaarten wat
anders. Hier snappen we de wens om het centrum compacter te maken en tevens
gezelliger. Met meer horeca en terrasjes. Het is nu allemaal te lang gerekt en
hierdoor winkelt het niet echt prettig. Meer horeca met terrassen is goed voor het
toerisme.
Kijken we naar de leefomgeving van onze inwoners dan hebben we vooral kritiek op
het feit dat bepaalde groepen jongeren het leefgenot van een deel van onze
inwoners aantasten. Er is teveel overlast in bepaalde wijken en hier wordt te slap
tegenop getreden. Ook is er over de groenvoorziening veel discussie onder de
bevolking. Het ziet er vaak armoedig uit, omdat de gemeente hierop fors heeft
bezuinigd. Hierdoor zien mensen hun wijken achteruit gaan en hier heeft de PVV
altijd tegen geageerd. Groen is mooi in wijken, maar dan moet het wel goed
onderhouden worden.
De PVV is voor een zwembad in Twenterand, maar heeft tegen de huidige plannen
gestemd. We vonden dat het wel een tandje minder mocht. Voor onze gemeente is
een zwembad van ruim 10 miljoen euro teveel van het goede. We stonden op het
standpunt om de huidige baden te moderniseren en vinden dat dit college te weinig
heeft gedaan om dit echt te onderzoeken. Plus, de duurzaamheidswaanzin, ook in dit
dossier, heeft natuurlijk gezorgd dat het zwembad onnodig duurder is geworden.
We hebben het al eerder geschreven in dit verkiezingsprogramma, maar in de
afgelopen jaren zijn er meer dan honderd woningen naar statushouders gegaan en
zien we reeds straten waar meerdere statushouders wonen. We hoorden van
ondernemers dat jongeren steeds meer onze gemeente verlaten, onder andere door
het woningtekort. Hoog tijd om statushouders geen voorrang meer te verlenen op de
sociale woningmarkt! Deze keuze mag het college maken, moet het college maken
gezien de aangenomen PVV motie ‘Geen voorrang statushouders’.
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Verder willen wij:
•
•
•
•
•
•

Snellere aanpak van verpauperde delen van de kernen
Meer controle op vrachtwagens en landbouwvoertuigen die gebruik maken
van wegen waar ze geen gebruik van mogen maken
Meer medewerking aan mensen die een huis willen bouwen op eigen grond
voor familieleden die extra zorg behoeven (mantelzorg)
Meer handhaving op overlast groepen jongeren in de wijken
Minder regels voor het bouwen of verbouwen van eigen woningen/bedrijven
Meer aandacht voor sterke bodemdaling in de gemeente waardoor huizen
schade oplopen
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8. Onderwijs
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Taalachterstanden bij kinderen, die te wijten zijn aan de ouders, moeten op
eigen kosten worden ingelopen
Alle kinderen die in Twenterand wonen dienen onderwijs te volgen, het mag
niet voorkomen dat kinderen thuis zitten
Twenterand is een gemeente met veel water: daarom wil de PVV het
schoolzwemmen weer invoeren
Scholen in kleine kernen dienen open te blijven
Op scholen in Twenterand kennen we alleen de Nederlandse feestdagen
Zwarte Piet blijft Zwarte Piet en Kerst blijft Kerst
Binnen Twenterand is er geen ruimte voor een islamitische school
Plan de campagne op basisscholen om leerlingen al vroegtijdig te informeren
over de geweldige bedrijven in Overijssel. Overijssel kent heel veel bedrijven
in de levensmiddelensector en techniek
Met scholen en ouders het gesprek durven aan te gaan over het opvoeden
van kinderen. Een lastig onderwerp maar te vaak wordt nu niet naar ouders
gekeken omdat dit niet politiek correct is
Pesten is een groot issue tegenwoordig en hier moet veel aandacht voor
komen, waarbij ook gekeken moet worden naar het aandeel van de persoon
die zegt gepest te worden
De PVV zou wel eens willen onderzoeken of de schooltandarts weer een plek
kan krijgen in het onderwijs
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9. Duurzaamheid
De PVV is tegen de huidige energietransitie, die onnodig, onnozel, overbodig en
onbetaalbaar is.
We zijn dus tegen windmolens en zonneparken die zonder subsidie niet
levensvatbaar zijn. Bovendien dragen windmolens en zonneparken nauwelijks iets bij
aan de energievraag.
Gas is een prima energiebron: hoog rendement en goedkoop. Gas wordt door de
overheid onnodig duur gemaakt om u zo te dwingen over te stappen naar
zogenaamde hernieuwbare energiebronnen. Slechts 29% van de gemiddelde
energierekening van een huishouden in Twenterand heeft betrekking op het
daadwerkelijk verbruik aan gas en elektriciteit. De rest bestaat uit netwerkkosten,
belastingen en btw. Gas is nog voor honderden jaren beschikbaar en we hebben dus
tijd genoeg om te zoeken naar alternatieve energiebronnen.
De PVV landelijk is voorstander van kernenergie: goedkoop, veilig en nagenoeg CO2
vrij. Hier moeten we landelijk op inzetten. Er is voldoende belangstelling bij
marktpartijen om kerncentrales op te zetten. Waterstof kan onderzocht worden,
hoewel wij hierbij nog onze twijfels hebben vanwege de kosten en het rendement.
De PVV vindt dat het isoleren van huizen dé prioriteit moet zijn wanneer we het
hebben over duurzaamheid. Hier is op korte termijn de meeste winst te behalen.
Dus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen windmolens in Twenterand
Geen zonneparken in Twenterand
Geen elektrische auto’s binnen de gemeente
Geen megastallen in Twenterand
Geen aardgasvrije wijken in Twenterand
Inzetten op het isoleren van huizen
Inzetten op nascheiden van afval in plaats van al die containers bij huizen:
robots kunnen bijvoorbeeld plastic veel beter scheiden dan mensen
Protest van het college tegen de energietransitie omdat deze zorgt voor
energiearmoede onder onze inwoners
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10. Wie goed doet, goed ontmoet
Wie echt niet meer voor zichzelf kan zorgen heeft recht op alle hulp. Maar wie
aangeboden kansen niet pakt, moet dit voelen in de portemonnee.
Mensen in de bijstand moeten zoveel mogelijk geholpen worden bij het vinden van
werk. Om werkervaring op te doen moeten deze mensen bereid zijn, in ruil, voor hun
uitkering, om vrijwilligerswerk te doen. Willen ze dit niet, worden ze gekort op hun
uitkering. Mensen die niet kunnen, hoeven dit uiteraard niet.
Mensen die schulden hebben, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Maar werken
deze mensen niet mee dan worden ze gekort in hun uitkering of stopt de
hulpverlening.
Statushouders die onvoldoende moeite doen om de Nederlandse taal te leren,
worden gekort op een eventuele uitkering. Ook statushouders zijn verplicht om
vrijwilligerswerk te doen wanneer ze niet in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien.
Jongeren die eigendommen van de gemeente vernielen moeten de kosten zelf
betalen. Of in ruil hiervoor werk verrichten totdat de schuld is vereffend. Ook moet
getracht worden om de kosten te verhalen op de ouders.
Ouders die niet in staat zijn om hun kinderen als normale mensen op te voeden,
moeten verplicht hulp aanvaarden om zich hierin te scholen. Bij weigering moet
gekeken worden of de ouders eventueel gekort kunnen worden op een uitkering.
Er moet keihard opgetreden worden tegen drugsdealers.
Bestrijding van eenzaamheid onder ouderen heeft topprioriteit.
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11. Subsidies
De Partij voor de Vrijheid is voor het verstrekken van subsidies aan bibliotheken en
cultureel erfgoed. Maar ‘kunstenaars’ die hun eigen broek niet kunnen ophouden
krijgen wat ons betreft geen subsidies: die moeten maar wat anders gaan doen om in
hun levensonderhoud te voorzien. Zoals de timmerman, de accountant, de leraar en
de onderhoudsmonteur dit ook moeten doen.
Culturele erfgoederen horen bij ons land, onze provincie en onze gemeente. Hier
moeten we zuinig op zijn.
Festiviteiten die gangbare toegangsprijzen hanteren en horecaprijzen vragen voor
consumpties krijgen wat ons betreft ook geen subsidies. Zij kunnen dan ook op eigen
benen staan. Subsidies naar partijen die hiertoe een verzoek indienen bij de
gemeente moeten goed bekeken worden en ook achteraf aantonen dat de bedragen
goed terecht zijn gekomen en ook nodig zijn geweest. Het gaat om
gemeenschapsgeld en hier moeten we zuinig mee omspringen.

Verder zijn wij van mening:
•
•

•

•
•

•

Geen publiek geld naar openbare kunstwerken
Taallessen kunnen statushouders zelf betalen: wanneer je hier gratis gebruik
maakt van allerlei voorzieningen, mag als tegenprestatie best verlangd worden
dat je ook in jezelf investeert
Musea die goed bezocht worden door toeristen en een bijdrage leveren aan
de economie in Twenterand krijgen hiervoor de noodzakelijke ondersteuning.
Denk o.a. aan het Veenmuseum
De PVV wil zich hard maken voor één of meerdere Cruyff Courts in de
gemeente en hier ook, indien nodig, gelden voor vrijmaken.
Sportclubs kunnen wat ons betreft op een maximale medewerking rekenen; dit
geldt ook voor verenigingen waar veel mensen gebruik van maken. Sport is
een belangrijke activiteit in het leven van mensen en het kunnen sporten, ook
in teamverband en moet gestimuleerd worden
Meer subsidie naar het isoleren van woningen
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12. Zorg
Bezuinigen op zorg doe je vooral door minder administratieve rompslomp toe te
staan. Medewerkers in de sociale zorg moeten niet een groot deel van hun tijd bezig
zijn met het verrichten van allerlei administratieve werkzaamheden.
De PVV is ook een voorstander om allerlei managementlagen weg te saneren daar
waar mogelijk en het personeel op de werkvloer meer bevoegdheden te geven. Ook
in sectoren als de sociale zorg denken wij dat we met minder managers toe kunnen
en juist meer mensen op de werkvloer nodig hebben.
We hebben ons altijd gestoord aan de handelswijze van dit college door teveel
vertrouwen te hebben in commerciële zorgorganisaties. Ook toen duidelijk werd dat
er enorm gefraudeerd werd door zogenaamde ‘zorgondernemers’. We hebben altijd
gepleit om het voorbeeld van Almelo te volgen: strenge controle aan de voorkant én
strenge controle aan de achterkant. Vertrouwen is goed, maar weten is beter. Door
middel van schriftelijke vragen en het aanvragen van debatten en infosessies, juist
over de malafide zorgbureautjes, is het college uiteindelijk tot inkeer gekomen en
kiest men nu voor de handelswijze van Almelo.
Een initiatief als Automaatje ondersteunen wij van harte. We moeten zorgen dat
ouderen en kwetsbaren niet de dupe worden van een minder aansluitend OV in een
plattelandsgemeente en van de beperkingen van ander openbaar vervoer.
Wanneer de landelijke overheid van mening is dat ouderen zo lang mogelijk thuis
moeten blijven wonen, zullen we dit als gemeente ook moeten faciliteren en ouderen
ondersteunen om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook wil
de PVV maximaal inzetten om te zorgen dat onze ouderen zich niet eenzaam voelen.
De PVV houdt doorgaans niet van pamperen, maar voor onze ouderen maken we
heel graag een uitzondering!
Het verlenen van jeugdzorg aan die jongeren en gezinnen die het echt nodig hebben,
vinden wij vanzelfsprekend. We denken wel dat hier nog veel winst te behalen valt
door niet te snel jongeren door te sturen. De rol van ouders wordt nogal eens
onderbelicht. Te snel wordt nu doorverwezen zonder de ouders te wijzen op hun
mogelijkheden en verplichtingen.
Kortom: zorg gaat naar de mensen die het echt nodig hebben en van ons afhankelijk
zijn. Hier betalen wij graag belasting voor. Maar tegen mensen die misbruik maken
van de voorzieningen of zelf wat te verwijten valt, zullen wij hard optreden!
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