
 

 
Nieuwsbrief december 2020    

 
Dit is de eerste nieuwsbrief met het nieuwe logo! Het bestuur komt verderop met meer 
nieuws over de totstandkoming van dit logo.  
 
Het is alweer december!  
Er is bijna een eind gekomen aan een bijzonder vreemd jaar, een jaar waarin het 
coronavirus het nieuws, ons wel en wee en ons leven heeft bepaald. 
Op dit moment is het virus helaas nog heel actief, maar net als iedereen hopen we dat het 
vaccin ons weer in staat stelt om ons leven weer op te pakken. Wel is het de vraag of we 
terug moeten naar het ‘oude normaal’ of dat dit het uitgelezen moment is om 
maatschappelijke veranderingen door te voeren.  Want moeten we niet meer aandacht 
aan een duurzame samenleving, die minder is gericht op economische groei.  
 
Ontwikkelingen 
In mei hebben we ons laatste nieuwsbrief verstuurd. Sinds die tijd is er weer veel gebeurd.  
Maar sommige dingen zijn hetzelfde dingen gebleven. Zo moeten we scherp blijven op de 
afwikkeling van Soweco. Het duurt allemaal erg lang en medewerkers worden steeds 
onzekerder over het vervolg.  
 
Dan is er nog het Wierdense Veld. Dit is nog steeds een punt van discussie waarbij het 
college van CDA en NEW de bal neerlegt bij minister Carola Schouten.  
 

 
Botsende belangen (citaat uit artikel Tubantia, 7 december 2020)  

Wethouder Johan Coes noemt als belangrijkste 
reden voor de brief aan Schouten, dat in beide 
onderzoeken de drinkwaterwinning door het 
waterbedrijf Vitens in de omgeving van het 
Wierdense Veld onvoldoende is meegewogen. 
„Terwijl die waterwinning net als 
natuurbescherming een maatschappelijk belang 
dient waar je niet omheen kunt. Dat botst met 
elkaar. Je moet dus een keuze maken: je kiest 
óf voor waterwinning óf voor 
natuurbescherming.” 

 
 
  



Veranderingen in de fractie 
Egbert Wessels heeft helaas vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen met het 
raadswerk. Bert Klaas is als zijn opvolger benoemd bij de raadsvergadering van oktober. 
Gelukkig blijft Egbert nog wel betrokken bij onze club. Egbert: nogmaals bedankt voor je 
inzet!  
 
Verdere ontwikkelingen: begroting 2021  
De begroting 2021 van de gemeente Wierden is in november vastgesteld. Als 
oppositiepartij moeten wij kritisch zijn en proberen om zaken te veranderen, gelet op onze 
uitgangspunten. Omdat de financiële positie van Wierden verre van rooskleurig is hebben 
we geen dure plannen ingediend. In plaats daarvan hebben we meerdere malen aandacht 
gevraagd voor een juiste besteding van het geld dat wel beschikbaar is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan afspraken voor mensen met een kleine portemonnee.  
 
We hebben hier en daar water bij de wijn gedaan. Samen met de ChristenUnie en soms 
met andere partijen hebben we voor een aantal zaken een meerderheid gehaald. We 
hebben ons ook aangesloten bij goede voorstellen van andere partijen. Hier volgen er een 
aantal.  
 

• Versneld in ontwikkeling brengen van woningbouw, met name in Enter. Daarbij 
moet er nadrukkelijk aandacht zijn voor het behoud van open gebieden in 
dorpsranden en authentieke panden 

• Bij de geplande OZB-verhoging (onroerendezaakbelasting) van 30% voor niet-
woningen oog en oor hebben voor ondernemers, verenigingen en stichtingen die 
daardoor in problemen komen. Samen met de ChristenUnie hebben we voorstellen 
ingediend. De hele gemeenteraad heeft hiervoor gestemd. 

• Samen met de ChristenUnie hebben we aandacht gevraagd voor samenwerking 
met omliggende gemeenten om te kijken waar eventueel ruimte is voor 
zonneparken of windmolens. Want Wierden doet als enige in Twente niet mee aan 
deze zoektocht, en dat is ontzettend jammer. Nu zullen we her en der zonneparken 
moeten aanleggen om de doelstelling te halen. Als we ervan uitgaan dat er geen 
windmolens komen betekent dat er tussen 2024 en 2040, naast zon op daken, nog 
120 hectare extra aan zonnevelden bij moet komen. Helaas heeft dit voorstel het 
niet gehaald. 

• We hebben verder een voorstel ingediend samen met de ChristenUnie om de hoge 
stijging van de kosten voor de inhuur van bureaus van buiten aan banden te 
leggen. De cijfers bleken niet te kloppen en het college heeft gezegd dat we jaarlijks 
informatie krijgen over de kosten.  

• Winst voor Progressief Wierden en ChristenUnie was er ook op het terrein van inzet 
van de één miljoen reserve voor negatieve financiële effecten van corona. Waar de 
wethouder eerder aangaf daar geen regels voor vast te stellen hebben we de 
garantie gekregen dat nu wel gaat gebeuren. Daarnaast wordt hierover informatie 
gegeven aan de gemeenteraad.  

 
Afwegingskader grootschalige duurzame energie 
In de laatste raadsvergadering van dit jaar is een voor Progressief Wierden belangrijke 
notitie besproken. Namelijk de evaluatie van bestaande en nieuwe regels voor de aanleg 
van grote zonneparken. 



Het afgelopen jaar is het proces traag en niet 
echt soepel verlopen. Veel aanvragers blijken 
niet tevreden zijn en wij als raad ook niet. 
Daarom is op basis van een enquête en eigen 
ervaringen een nieuw kader opgesteld. Wij zijn 
over het algemeen genomen tevreden over deze 
nieuwe afspraken.  
Het is duidelijker geworden, de voorwaarden en 

het proces zijn nu een stuk helderder voor 

initiatiefnemers van dit soort grote plannen.   

Wel is een grote zorg hoe dit college denkt de 

klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Het is 

voor nu volstrekt onvoldoende wat ons betreft. 

Over windmolens mag niet gesproken worden en met zonnepanelen alleen redden we het 

niet. Zo zijn er bijvoorbeeld vijftien hectare aan zonneparken nodig, zeg maar 22 

voetbalvelden, om evenveel energie op te wekken als een moderne hoge windmolen. 

We hebben in de vergadering gevraagd, op initiatief van Stichting Duurzame Energie 

Wierden-Enter, om in het voorjaar met meer informatie te komen waarin het college vertelt 

hoe ze denkt de duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende jaren te bereiken. Het 

CDA en de ChristenUnie ondersteunden ons daarbij. Een harde toezegging is er helaas 

niet gekomen maar het komt zeker terug op de agenda in het nieuwe jaar. 

Vanwege dit soort lastige zaken willen wij dat de raad betrokken blijft bij de besluitvorming 

van zonneparken. Bij de nieuwe afspraken was dat niet de bedoeling. Daarvoor hebben 

we samen met het CDA en NEW een wijzigingsvoorstel ingediend dat hiervoor moet 

zorgen.  

Wethouder Coes bleek een fel tegenstander van dit voorstel, maar hij kon ons niet van zijn 

gelijk overtuigen. 

Het voorstel werd met een meerderheid aangenomen zodat de raad aan zet blijft en niet 

buitenspel wordt gezet. 

 

Fijne feestdagen 

Namens iedereen bij Progressief Wierden wensen we jullie goede kerstdagen en een 

gezond 2021 toe.  

 

Bert Klaas, Roselien Slagers, Jan Sasbrink en Aalsen Everts.  

 

 



Van het bestuur 

Kun je zeggen dat 2020 een rampjaar was? Het was in elk geval niet zoals het beroemde 

jaar 1672, toen ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’ was. Nee, 

zo erg was het niet. Maar in een aantal opzichten was het wel waardeloos. De meeste 

plannen die we hadden voor afgelopen jaar hebben we helaas niet kunnen realiseren. 

Zo hadden we in het voorjaar een discussieavond gepland, met Jos de Blok van Buurtzorg 

en geregeld over de zorg. Het doel was vooral om ideeën te krijgen voor zorg in ons 

partijprogramma 2022-2026. Hoe zorg je voor minder regels en meer aandacht voor de 

patiënt in de zorgsector? Ook hadden we in het najaar een discussieavond gepland met 

Herman Menkveld over onder meer duurzaamheid.  

Natuurlijk hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we in Heino Denneman een opvolger 

gevonden voor penningmeester Bernard Boukamp. Met digitaal kunst- en vliegwerk 

hebben we de naamsverandering van PPW naar Progressief Wierden afgerond. Eind 

december en januari/begin februari gaan we nog wat extra publiciteit geven aan de 

naamsverandering met het nieuwe logo.  

Het logo is ontworpen door Jan Willem Bronsgeest. Bedankt Jan Willem!  

Voorbereiding verkiezingen 2022 

We hebben wel twee belangrijke commissies kunnen installeren. De kieslijstcommissie 

bestaat uit Jos Otter, Theo de Putter en Anneke Doornbos. Zij zijn in september 

begonnen. Van ons hebben zij het verzoek gekregen om op zoek te gaan naar vers bloed.  

 

Daarnaast is ook de programmacommissie begonnen bestaande uit Bert Klaas, Wout 

Oosterhof, Miranda Scheffer, Jolien van Gaalen en Roselien Slagers. Ook voor deze 

commissie hebben we duidelijk het verzoek gedaan om vooral ook instanties en 

verenigingen te benaderen voor ideeën. Met de beide commissies hebben we afgelopen 

najaar twee overleggen gehad over de voortgang. Zo hopen wij dat we hiermee de 

belangrijkste voorbereidingen voor de verkiezingen 2022 in gang hebben gezet. 

Namens het bestuur wens ik jullie een voorspoedig 2021 toe! 

Voorzitter Aalsen Everts 

 

Aalsen Everts, Wout Oosterhof, Heino Denneman, Egbert Wessels en Louis Tjoonk.  

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar aalsen.everts@gmail.com of 

roselienslagers@gmail.com. 

mailto:aalsen.everts@gmail.com
mailto:roselienslagers@gmail.com

