
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief juli 2021 

 

 

 

Het raadsjaar zit er weer op. Een perfect moment om alle leden en andere belangstellenden te 

informeren over wat er in de raad besproken is. Het kan natuurlijk zijn dat je onze 

Facebookpagina en/of website regelmatig bezoekt om op de hoogte te blijven. Of misschien 

heb je berichten in Tubantia gelezen. Toch vinden we twee keer per jaar een nieuwsbrief een 

goede manier om iedereen te informeren.  En ja, dat geldt ook voor andere belangstellenden: 

stuur deze nieuwsbrief gerust door naar mensen in jouw omgeving.  

Overlijden Pelle Mug 

Als eerste staan we stil bij het overlijden van Pelle Mug, één 

van de initiatiefnemers en oprichters van onze partij.  

Pelle was al een tijd ziek en overleed op 16 mei. 

Hoewel hij kort voor zijn overlijden in een artikel in Tubantia 

bekende dat hij eigenlijk ‘niet geschikt was voor de politiek’ 

heeft hij in Wierden voor onze partij het tegendeel bewezen.  

 

We zijn hem veel dank verschuldigd.  

We wensen zijn vrouw Wilma en de kinderen veel sterkte toe. 

 

 

 

Onze voorstellen 

Minimumloon en chemische bestrijdingsmiddelen 

In de eerste raadsvergadering van 2021 zijn we goed van start gegaan met het indienen van 

twee moties. Het eerste voorstel om in Den Haag aan te dringen om het minimumloon te 

verhogen haalde het helaas niet. Maar de motie om geen chemische bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken in de openbare ruimte en inwoners/ondernemers actief op te roepen het voorbeeld 

van de gemeente te volgen haalde het wel.         

De belangrijkste pijlers van Progressief Wierden – solidariteit en duurzaamheid – zijn in deze 

eerste vergadering van het jaar goed onder de aandacht gebracht.  



 

 

Vrijliggende fietspaden 

Er is de afgelopen periode veel gesproken over vrijliggende fietspaden vanaf Enter richting Goor, 

richting Wierden en door Ypelo naar Almelo.  

In de begroting voor het 2022 zullen partijen hom of kuit moeten geven of er (als eerste) een 

vrijliggende fietspad komt langs de Ypeloweg. Het is nu nog te vroeg om daarover een uitspraak 

te doen. Bij de totale begroting zullen we deze afweging moeten maken. Overigens hebben we 

nog een handgeschreven brief van Pelle gevonden, waarin hij pleit voor fietspaden (zie bijlage).  

In al onze verkiezingsprogramma’s tot nu toe hebben wij vanwege de veiligheid altijd gepleit 

voor vrijliggende fietspaden. Tot nu zijn de financiën altijd de reden geweest dat deze paden er 

niet zijn gekomen.  

Soweco 

Een ander steeds terugkerend onderwerp gaat over de opheffing van Soweco. Het is een 

regelrechte soap waarin directie en raad van Commissarissen enerzijds en het bestuur van 

Soweco anderzijds elkaar over en weer betwisten (het bestuur bestaat uit wethouders van 

deelnemende gemeenten).  

Samen met progressieve partijen van de deelnemende Soweco-gemeenten hebben we onze 

strategie bepaald, maar het mocht niet baten. De voorzitter van het bestuur, wethouder Arjen 

Maathuis van Almelo, is kartrekker van het idee om Soweco te sluiten. Hij heeft zijn zin 

gekregen. De ene na de andere gemeente gaf vervolgens aan geen mede-eigenaar te willen zijn 

van een nieuwe stichting zodat nu alleen gemeente Almelo een nieuwe stichting gaat oprichten. 

Daar kunnen andere gemeenten ‘diensten’ van afnemen.  

We hebben ons hard gemaakt om deze weg niet in te slaan, maar  ondanks al onze 

inspanningen is dat niet gelukt. Dit is een gevecht van jaren over de rug van een kwetsbare 

doelgroep.  

De voorzitter van het bestuur, de wethouder van Almelo, kartrekker van het idee om Soweco te 

sluiten heeft zijn zin gekregen. De een na de andere gemeente gaf vervolgens aan geen mede-

eigenaar te willen zijn van een nieuwe stichting zodat nu alleen gemeente Almelo een nieuwe 

stichting gaat oprichten waar de andere gemeenten nu ‘diensten’ van kunnen afnemen. Of niet. 

Wij hebben ons hard gemaakt om deze weg niet in te gaan maar ondanks al onze inspanningen 

is dat niet gelukt. 

Rood voor Rood 

De gemeente Wierden heeft aangekondigd om het Rood voor Rood-beleid aan te scherpen.  

Daar zijn we heel blij mee. Het loopt soms de spuigaten uit wat er gebouwd wordt in ons 

buitengebied onder de vlag van Rood voor Rood. Samen met het vastgestelde beleid “Ruimte 

voor Maatwerk, ‘de veldschurenregeling’ en de VAB-regeling (vrijkomende agrarische 

bestemming)  bieden deze mogelijkheden voor het bouwen van extra huizen in het 

buitengebied. 

Al deze regelingen zullen worden meegenomen bij het vaststellen van dit nieuwe beleid. Het 

heeft tot gevolg gehad dat er nog versneld aanvragen zijn ingediend. Zolang de aanvragen 

voldoen aan de eisen kun je als raad niet anders dan instemmen.  

Binnen de kernen zijn regels voor het bouwen van woningen juist versoepeld. We moeten ervoor 

waken dat niet alle groene plekken binnen de bebouwde kom worden gebruikt voor nieuwbouw. 

Hoe hoog de woningnood ook is, een groene omgeving blijft van groot belang, juist in de kernen. 

We zullen er een punt van maken in ons nieuwe programma. Daarover later meer. 



 

 

Corona 

Inmiddels vergadert de gemeenteraad weer 

fysiek. Het was noodzakelijk om digitaal te 

vergaderen, alhoewel dat lang niet bij elke 

gemeente gebeurde. Gelukkig gaat het weer 

ouderwets in de raadszaal. Wat hebben we dit 

gemist! Het debat komt niet tot leven in een 

digitale vergadering, want de digitale 

interruptiemicrofoon was ver weg.  

 

College en raad hebben naast alle financiële steun voor corona uit Den Haag ook uit eigen 

middelen bij de begroting 2021 één miljoen gereserveerd.  

Via een motie samen met de ChristenUnie hebben we het voor elkaar gekregen dat er duidelijke 

uitgangspunten, kaders en criteria zijn opgesteld die tijdig en vooraf met de gemeenteraad zijn 

gedeeld. 

Veel verder dan enkele vage richtlijnen kwam het college niet. Bij de eerstvolgende begroting 

zullen we er opnieuw over komen te spreken. 

Financiën  

De kranten staan vol over de financiële 

tekorten waarmee de gemeenten in 

Nederland te kampen hebben door de 

oplopende kosten in de (jeugd)zorg. 

Ook Wierden ontspringt de dans niet. Al 

in het laatste kwartaal werd duidelijk dat 

de tekorten op de jeugdzorg ruim één 

miljoen zouden gaan bedragen. In 

januari hoorden we dat het 1,3 miljoen 

zou zijn. Gelukkig was er door het vorige 

college al een reserve aangelegd voor de 

oplopende kosten en kan dit tekort 

daarom opgevangen worden. Deze 

reservebron is nu helaas wel 

opgedroogd. 

Je zou verwachten dat de gemeente Wierden naar aanleiding van deze alarmerende cijfers de 

tering naar de nering zou zetten maar niets is minder waar. Externe bureaus worden volop 

ingezet,  nieuw personeel wordt tijdenlang ingehuurd via detacheringsovereenkomsten wat veel 

duurder is dan een reguliere arbeidsovereenkomst.  

Dit alles resulteerde in een overschrijding van meer dan 1 miljoen aan personeelskosten in 

2020. Onvoorstelbaar wat ons betreft! We zijn daar dan ook zeer kritisch over geweest in de 

raad en zullen dat ook blijven doen. 

Er zal hoe dan ook geschrapt moeten worden in de voorzieningen en in subsidies de komende 

jaren. De externe bureaus zullen ons adviseren de eerstkomende periode na de zomer! 

Duurzaamheid 

Het afgelopen jaar hebben we ons best gedaan om duurzaamheid goed op de agenda te 

houden. Door kritisch te zijn richting het college maar ook door actief op bezoek te gaan bij 



 

 

geplande zonneparken, te spreken met omwonenden en op basis daarvan afgewogen keuzes te 

maken. 

Zeer kritisch omdat wij van mening zijn dat dit college duurzaamheid niet hoog in het vaandel 

heeft staan. Te veel klachten van initiatiefnemers voor duurzaamheidstrajecten, van 

omwonenden en andere betrokkenen over geen of gewoon slechte communicatie vanuit de 

gemeente. Dat viel ook andere partijen op. Daar hebben we in de raad meerdere keren op 

gewezen. Hopelijk leidt tot een iets andere en positievere en actievere benadering. 

RES  

In de raad is net als in alle andere Twentse gemeente de regionale energiestrategie besproken. 

Elke gemeente doet daarin een aanbod om meer duurzame energie te gaan leveren. Onze 

gemeente was daar vrij huiverig en terughoudend in wat ons betreft.  

Hoe dan ook: er komt geen onderzoek naar windmolens, geen extra energie bij uitval van 

geplande projecten enzovoort.  De lat ligt niet hoog: gewoon doen wat je al gepland had was 

voor het college voldoende. Samen met de ChristenUnie hebben wij tijdens de bespreking van 

RES (regionale energiestrategie) een wijzigingsvoorstel ingediend om er in ieder geval voor te 

zorgen dat er een onderzoek komt naar windmolens. Kunnen deze in Wierden geplaatst 

worden? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet? Enzovoort.  

Omdat het CDA dit voorstel ook ondersteunde ontstond er een meerderheid ondanks tegengas 

van vooral NEW en het college. Kortom: het onderzoek komt er, alleen wel na afloop van deze 

coalitieperiode.  

Wierdense Veld 

Vanaf het moment dat het 

Wierdense Veld werd aangewezen 

als Natura 2000-gebied heeft met 

name het CDA daar tegen 

geprotesteerd. Vanwege de 

problemen die dit geeft voor de 

aanliggende boerderijen, maar 

ook principieel voor te hoge 

kosten. In de raad is op een 

gegeven moment door de 

meerderheid een motie 

aangenomen die de provincie en 

de minister oproept de status van 

het Wierdense Veld te 

heroverwegen, met andere 

woorden eraf te halen. Wij hebben 

daar fel tegen gestemd, maar 

helaas gingen de andere partijen 

NEW, CDA en VVD hier in mee en die vormen samen een meerderheid.  

De provincie heeft daaropvolgend een brief naar de minister gestuurd die daar vervolgens op 

reageerde door duidelijk te maken dat de status van het Wierdense Veld onomstreden is en dus 

zeker de Natura 2000-status zal behouden. 

Voor ons is het van groot belang dat boeren die door die status onevenredig in hun 

bedrijfsvoering worden gestoord op een juiste en passende wijze gecompenseerd worden, door 

provincie en rijk. 



 

 

Samenvattend 

We hebben ons ingezet voor grote en minder grote zaken! Moties en amendementen 

binnengehaald door wisselende coalities te sluiten. Soms lukte het niet om een meerderheid te 

halen, dat was soms frustrerend 

Ook hebben we de vaak publiciteit gezocht en gekregen. En elke eerste zaterdag van de maand 

hebben we zwerfvuil geraapt, een nuttig, leuk én verbindend uitje.  

We kijken absoluut en vol vertrouwen uit naar het laatste deel van deze raadsperiode. 

Inmiddels zijn de programmacommissie, kieslijstcommissie en campagneteam al begonnen. 

Het verkiezingsprogramma 2022-2026 nadert de eindversie en zal natuurlijk worden 

voorgelegd aan de leden.  

We kunnen niet zonder jouw hulp! Het campagneteam kan nog leden gebruiken. Mocht je je 

kandidaat willen stellen of denk je iemand te kennen ie graag in de raad wil zitten: laat het ons 

weten via verkiezingen2022@progressief-wierden.nl.  

We wensen jou een goede zomer!  

Met vriendelijke groet,  

Fractie en bestuur Progressief Wierden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsleden Roselien Slagers en Bert Klaas   
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