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      Nieuwsbrief nr. 2_2014  

PvdA Hof van Twente 
 

Ambt Delden-Diepenheim-Goor-Markelo-Stad Delden 
 

Inleiding 
Voor u ligt de 2e Nieuwsbrief van 2014. In deze twee 
kwartalen is er veel gebeurd.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Na een intensieve campagneperiode met als 
hoogtepunten het Zorg Event en Werk Event, de Rode 
Brigade en de AutoSlinger vonden op 19 maart de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats.  
 De verkiezingsuitslagen hadden grote 
gevolgen voor de aanwezigheid van de PvdA op 
gemeentelijk niveau. De gevolgen voor de PvdA in de 
Hof van Twente bleken achteraf, in vergelijking tot 
andere plaatsen, mee te vallen. Desalniettemin 
moesten wij twee raadszetels inleveren.  
 In een bijzondere raadsvergadering op 27 
maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor de PvdA 
Hof van Twente hebben Fred Rijkens, Nel Hilbrink, Jan 
ter Avest en Roel Bergman de komende vier jaar 
zitting. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 april jl. 
hebben wij dan ook afscheid moeten nemen van de 
raadsleden Hamit Gögen en Annemieke Wissink. 
 Daarnaast heeft tijdens de ledenvergadering 
een bestuurswisseling binnen het bestuur van de 
PvdA afdeling Hof van Twente plaatsgevonden. Drie 
bestuursleden te weten Onno Bordes, Jan Reuvers en 
Els Harperink, hebben na jarenlange betrokkenheid en 
inzet, afscheid genomen. Zij werden opgevolgd door 
Verone de Vries, Ellen Westra, Annemieke Wissink en 
Peter de Bruijn.  
 Het nieuwe bestuur is direct na installatie 
actief aan het werk gegaan. Op de Dag van de Arbeid, 
1 mei jl., hebben bestuur- en fractieleden een rode 
roos overhandigd aan onze oudere leden. Als dank 
voor hun steun aan de partij. Jubilarissen die langer 
dan 25 of 50 jaar lid zijn hebben een mooie zilveren 
en gouden PvdA speld mogen ontvangen.  
 Tijdens de Startbijeenkomst op 3 mei hebben 
de bestuursleden nagedacht en gediscussieerd over 
de speerpunten voor de komende vier jaren. Het 
bestuur wil de leden graag nauw (blijven) betrekken 
bij de afdeling en de uitdagingen waarvoor de afdeling 
staat.  
 
 
 

 
Het bestuur gaat zich, samen met raadsfractie en 
de leden onder meer inzetten voor vernieuwing en 
verjonging van de lokale partij.  
 
Als Partij Tussen de Mensen wil de PvdA midden in 
de samenleving (blijven) staan, weten wat er bij de 
leden en in de samenleving speelt.  
  
Wat valt te lezen in deze nieuwsbrief 
In deze Nieuwsbrief stellen de fractie- en 
bestuursleden zich aan u voor. We kijken terug op 
de gemeenteraads- en Europese verkiezingen en de 
Politieke Ledenraad. Het Ombudsteam komt aan de 
orde evenals ROOOS, Rode Ondernemers Oost. Tot 
slot is een overzicht van de vergaderdata en 
geplande bijeenkomsten opgenomen. We beginnen 
echter met een persbericht over Bernard Ziel uit 
Diepenheim. Hij ontving op 1 mei jl. de gouden 
speld voor zijn 50- jarig lidmaatschap.  
 
Verone de Vries,  
Voorzitter 

 
 
 

Heeft U vragen, suggesties, op- of aanmerkingen of 
wilt U  gewoon een bijdrage aanleveren voor de 
Nieuwsbrief, meldt dit dan bij het secretariaat: 
Chantal Pot 
Enterweg 9 
 7475 TK Markelo 
bestuur@pvdahofvantwente.nl 
 

Een vitale afdeling door Groei en 

Verbondenheid, Zichtbaar aanwezig en 

herkenbaar zijn, maar ook en misschien wel 

het belangrijkste, door gezellig samenzijn. 

Dit kunnen wij niet alleen!  

 

Wij zijn dan ook op zoek naar leden die zich 

samen met ons willen inzetten voor de 

afdeling. Ook roepen wij u op om uw 

ideeën, mening of klachten bij ons kenbaar 

te maken.  

 

U kunt reageren via het emailadres 

bestuur@pvdahofvantwente.nl 

   

 

mailto:bestuur@pvdahofvantwente.nl
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Jubilarissen 
Ook dit jaar zijn er weer jubilea te vieren. Onze dank 
gaat uit naar de jubilarissen voor hun jarenlange 
vertrouwen en steun aan de partij.  

 
In het bijzonder willen 
we aandacht besteden 
aan het 50-jarig 
jubileum van Bernard 
Ziel uit Diepenheim.   
 
 

“Bernard Ziel is een sociaaldemocraat in hart en 
nieren. Idealistisch, sociaal, bevlogen en betrokken, 
vooral met de mensen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken” zo omschrijft Verone de Vries, 
voorzitter van de afdeling Hof van Twente, de 
persoonlijkheid van Bernard Ziel.                                                                              
 Bernard Ziel heeft veel betekend voor de 
PvdA. Hij heeft verschillende functies vervuld. In 1980 
werd hij raadslid van de toenmalige gemeente 
Diepenheim, waar hij 6 jaar later wethouder openbare 
werken, sociale zaken, welzijn, volksgezondheid & 
cultuur werd, een functie die hij tot 2000 bekleedde. 
Na de herindeling zat hij 7 jaar in gemeenteraad van 
de gemeente Hof van Twente. Naast de vele functies 
die hij vervulde was en is Bernard ook een vaste een 
betrouwbare kracht achter de schermen.                                                                                                       
 Bernard zet zich met hart en ziel in voor de 
samenleving. De lijst met functies die hij, ook buiten 
de PvdA, heeft vervuld is bijna eindeloos. Zo zette hij 
zich onder andere in voor de sociale werkvoorziening, 
was hij bestuurslid van de crematoria Twente en 
vervulde hij verschillende functies binnen de 
thuiszorg.  
 Op  dit moment zet Bernard zich in als 
voorzitter Raad van Toezicht Triangel instelling voor 
kinderopvang Gemeente Hof van Twente, voorzitter 
van de Stichting vrijwillige hulpdienst Diepenheim, 
voorzitter van de Stichting vrienden van het Wozoco 
en is hij medeorganisator van de jaarlijkse 4 mei 
herdenking in Diepenheim.                                                                                     
 De Vries: “De PvdA Hof van Twente feliciteert 
Bernard Ziel met zijn prachtige jubileum. Wij zijn hem 
erg dankbaar voor de eerlijke, opbouwende en 
bevlogen inbreng die hij al 5 decennia levert zowel 
binnen als buiten de partij en hopen nog vele jaren op 
zijn steun te mogen rekenen”. 

Bernard Ziel heeft voor zijn 50-jarig 
jubileum de gouden PvdA-speld mogen 
ontvangen met een begeleidend schrijven 
van onze partijvoorzitter Hans Spekman.   
 

N.B. Uit de landelijke ledenadministratie kwam naar 
voren dat deze helaas niet volledig accuraat is. Wij 
doen er alles aan om dit te corrigeren. Mocht u van 
mening zijn dat u recht heeft op een speld voor 25 dan 
wel 50 jarig lidmaatschap, laat het ons dan alstublieft 
weten. 

De Fractieleden stellen zich voor 
 
Fred Rijkens, fractievoorzitter  

 
Portefeuille Algemene zaken, 
werkgelegenheid, openbare orde 
en veiligheid 
 
 
 
 
   

 
Nel Hilbrink-Dekker, raadslid Zorg, Cultuur, Sport, 
Ouderenzaken en Jeugdzaken 

 
De verkiezingen liggen nu al 
weer een tijdje achter ons. Ik 
heb een dubbel gevoel bij de 
verkiezingsuitslag.  
 
Ja, we hebben ondanks al ons 

harde werken inderdaad 2 zetels verloren, maar ik 
had eigenlijk op meer verlies gerekend. We stonden 
er landelijk heel slecht voor en dit werkt altijd door 
naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast 
deden 2 nieuwe partijen mee, die ook in dezelfde 
vijver vissen als de PvdA. In dat licht bezien hebben 
we het nog niet zo slecht gedaan.   
 De realiteit is nu, dat het CDA en de VVD 
besloten hebben opnieuw  samen verder te gaan, 
ondanks het feit dat zij slechts 45% van de 
bevolking vertegenwoordigen. Ook is duidelijk 
geworden, dat de gunfactor niet aanwezig was  
voor welke oppositiepartij dan ook en dat het CDA 
kosten wat het kost twee wethouders claimt.  
 We gaan een spannende tijd tegemoet. Er 
verandert veel op het gebied van o.a. de zorg. U 
zult vast gehoord hebben dat er veel taken naar de 
gemeente gaan. Dit gaat gepaard met forse 
kortingen. Daarom is het van groot belang, dat we 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium 
ontdekken en er mee aan het werk gaan. Ook 
moeten we veel investeren in preventie. Als ons dat 
lukt, dan zijn we op de goede weg. We moeten er 
heel goed op letten, dat er geen mensen tussen wal 
en schip raken. 
  Deze ontwikkeling is ook mede de drijfveer 
geweest, waarom ik mij nogmaals beschikbaar heb 
gesteld voor de komende periode. Ik wil samen met 
de anderen ervoor zorgen, dat de inwoners kunnen 
rekenen op een goed aanbod aan zorg en andere 
sociale vraagstukken. Ik hoop op die manier een 
bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving, 
waar weer naar elkaar wordt omgekeken en dat 
iedereen er weer bij hoort. Dat zie ik als mijn 
opdracht. Daar wil ik mij net als in de afgelopen 4 
jaar,  voor blijven inzetten en dan met name voor 
de meest kwetsbaren in onze gemeente.  
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Roel Bergman, Fractiesecretaris en raadslid 
Ruimtelijke ordening, Wonen en Verkeer 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart jl., hebben we intussen 
ook de verkiezingen gehad voor het 
Europese Parlement, met een, voor 
de PvdA, redelijk teleurstellend 
resultaat. 
 
 
 

Wat alleen nog teleurstellender was, was de opkomst, 
met in onze gemeente een laag opkomstpercentage 
van plm. 37%, met zelfs een laagterecord van 19% in 
een van de stembureaus in Goor. 
 Ik heb mij vol overtuiging kandidaat gesteld 
voor een derde raadsperiode (wel mijn laatste), maar 
de beide verkiezingsuitslagen hebben mij alleen maar 
gesterkt, om zeker de PvdA-Hof van Twente nog beter 
op de kaart te zetten. Dit betekent voor mij en de 
fractie nog duidelijker maken, wat het verschil is 
tussen de lokale politiek, dus wat hebben wij gedaan 
en bereikt, waardoor de landelijke politiek de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet negatief gaat 
beïnvloeden. De gemeenteraadsfractie zal dat als een 
van haar belangrijkste taken moeten gaan 
beschouwen. 
 Wat mijn eigen aandachtsgebieden betreft wil 
ik mij er voor inzetten om ons prachtige buitengebied 
leefbaar te houden, wat inhoudt het tegengaan van 
megastal-ontwikkelingen e.d.. 
 Ook het voor de burger goedkoper maken de 
afvalinzameling, door verbeterde scheiding van afval 
(= een economisch restprodukt) zal de komende 
raadsperiode verder doorgevoerd moeten worden. 
 Ook wil ik mij er voor inzetten dat er 
voldoende gebouwd kan worden voor starters en 
senioren, waarbij zeker voor deze doelgroep een link 
moet zijn naar hetgeen op de gemeente afkomt in het 
kader van “Zorg”. 
 Verder blijft het ageren tegen de 
voorgenomen uitbreiding van het goederenvervoer 
over het Twentekanaal recht overeind. Dit ondanks de 
op dit moment nu nog vage houding van de PvdA-2e 
Kamerfractie.  
 Als laatste zou ik al diegenen, die hun stem bij 
de gemeenteraadsverkiezingen op mij hebben 
uitgebracht, willen bedanken voor het gestelde 
vertrouwen. 
 Ik ga mij nog 4 jaar inzetten in het algemene 
belang van  alle  inwoners van Hof van Twente, waar 
die ook mogen wonen.  
 Verder ga ik uit van een constructieve 
samenwerking tussen het nieuwe enthousiaste 
bestuur en de fractie. 
 
 

 Jan ter Avest, raadslid Onderwijs, welzijn, Toerisme 
en Gemeentefinanciën 

 
Toen ik op de avond van de 
verkiezingen zag dat wij de enige 
partij waren die had verloren, 
was dat erg teleurstellend.  
Een dag later bleef de 
teleurstelling maar de kater was 
een beetje verwerkt bij het zien 

van uitslagen in andere gemeenten; “wij hadden 
het nog niet zo slecht gedaan”! 
De landelijke politiek heeft ons parten gespeeld. 
Daar kunnen we niet omheen. Ik was al nooit een 
voorstander van dit kabinet, maar nu …. 
 Toch kreeg ik na de verkiezingen ook wek 
bemoedigende woorden van burgers. Juist de 
burgers die ons de afgelopen jaren hadden gevolgd 
en bewust op de PvdA hadden gekozen. Zelf 
potentiele kiezers van andere partijen, hier 
bijvoorbeeld kregen we waardering van onze 
standpunten tav de zwembaden 
 Vreemd was wel dat de andere landelijke 
partij de VVD niet had verloren, toch de afgelopen 4 
jaar de zwakste partij in de raad. Dat er nu een 
coalitie komt van CDA/VVD met een steun van 45% 
van de kiezers geeft te denken. (samen hebben zo 
ook  nog 3 restzetels) 
 De wijze van opereren binnen de fractie de 
afgelopen 4 jaar is niet onopgemerkt gebleven bij 
vele inwoners en geeft moed om op deze wijze  
door te gaan. Eerlijke open politiek met een debat 
in de raad en niet in allerlei overlegorganen  
ingesteld door het college. 
 Nog voor de zomervakantie gaan we in de 
raad praten over een andere vergaderstructuur die 
in september moet ingaan. Wat mij betreft , geen 
commissies meer in de huidige vorm, maar 
bijvoorbeeld  ronde tafelgesprekken met burgers , 
ambtenaren en politici, en kortere 
raadsvergaderingen bijv. eens per 2 weken. 
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Bestuursleden stellen zich voor 

v.l.n.r. :  

Ellen Nab-de Vries, Chantal Pot, Verone Meengs-de Vries, Annemieke 

Wissink-Berkers, Ellen Westra-Nijland, Frans Kruse, Peter de Bruijn 
 
Verone de Vries, Voorzitter 

 
Na jaren in Zwolle en omgeving 
gewoond te hebben ben ik sinds 
2009 weer terug in Twente en 
woon samen met mijn partner 
Bert Jan Meengs en onze 
dochter Quirine in Goor.                                          
 

Ik ben opgeleid aan de Academie Mens en Arbeid, 
Rijkshogeschool IJselland te Deventer en heb als 
projectmedewerker en consulent gewerkt voor de 
(semi)overheid.                                                                   
Ik ben werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening, de 
gemeenten Almelo en Hengelo en laatstelijk bij de 
SWB, bedrijf voor de sociale werkvoorziening. Meer 
informatie: LinkedIn, website www.veronedevries.nl 
(binnenkort), portfolio op www.veronedevries.com.                                                                                         
 Voor de PvdA ben ik zowel landelijk als lokaal 
actief. Op ons landelijk partijbureau houd ik mij 
momenteel bezig met HRM en Mobiliteit. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heb ik de rol van 
voorzitter in de kandidaatstellingscommissie vervuld. 
Ik ben lid geweest van het campagneteam en de 
werkgroep werkevent en heb als lijstduwer op de 
kandidatenlijst gestaan.  
 Met ingang van april 2014 ben ik voorzitter 
van deze afdeling. Mijn ambitie is een vitale afdeling 
door de Vijf van Vooruit: een sterke en sociale 
afdeling die zichtbaar is en weet wat er in de 
samenleving speelt, gedragen door een enthousiaste 
en actieve, heterogene achterban.      
 Waarom politiek actief en waarom PvdA? Ik 
kan aan de kant blijven staan en toekijken of lid van 
de club worden en meedoen. Dat laatste heb ik 
gedaan. Mijn motivatie om mij in te zetten voor deze 
partij is persoonlijk.  
  
 
 
 

Door mijn eigen ervaringen gaan de idealen van de 
PvdA mij aan het hart:  

 bestaanszekerheid bij een behoorlijk 
bestaanspeil;  

 veilige leefomgeving in een gezonde woning 
in een veilige en leefbare buurt;  

 onderwijs voor allen, zowel kinderen en 
jeugdigen als volwassenen;  

 werk met goede arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden voor iedereen en 
voor wie (even) niet kan een fatsoenlijk en 
activerend vangnet;  

 voor een ieder toegankelijke hulpverlening 
en zorg, afgestemd op de hulpvraag door 
een gecoördineerde multi-disciplinaire 
aanpak. 

In de gemeente Hof van Twente heeft iedere kern 
haar eigen identiteit en schoonheid. Haar eenheid 
door verscheidenheid maakt de Hof voor mij een 
krachtige gemeente.  
 In de Hof zijn verschillende midden-en 
kleinbedrijven in ondernemersverenigingen actief 
die zorgen voor een gevarieerd bedrijfs- en 
winkelaanbod en werkgelegenheid. De Hof biedt 
goede basisvoorzieningen op het gebied van zorg 
en welzijn, onderwijs en cultuur. Elke kern en 
buurtschap kent stichtingen en verenigingen die 
educatieve, sociaal-culturele en sportieve 
activiteiten organiseren. 
 In de Hof is het prettig vertoeven: de 
leefbaarheid is goed en de sociale samenhang is 
groot. Dit alles behouden vind ik van belang, nu, 
maar gezien de demografische ontwikkelingen 
vooral voor de toekomst. Oog hebben voor de 
verscheidenheid en de eenheid om leefbaar te 
blijven en te kunnen voortbestaan. Dat doen we 
samen. 
 
Een Vitale Afdeling door de Vijf van Vooruit! 

http://nl.linkedin.com/in/veronedevries
http://www.veronedevries.nl/
http://www.veronedevries.com/
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Chantal Pot, Bestuurssecretaris                                                                                                                     
 

Mijn naam is Chantal Pot en ik 
woon Markelo, Elsenerbroek. Hier 
woon ik samen met mijn vriend 
Otto en mijn drie kinderen Bryan, 
Naomi en Nick, onze twee honden, 
kippen en pony’s.                                                                            
 

Ik werk sinds 2004 bij Ottenschot Letselschade 
specialisten in Hengevelde als  assistent van een 
letselschade regelaar.                                                                                                                             
 Sinds de jaren 90 ben ik al lid van de Partij van 
de Arbeid en in de voormalige gemeente Ambt Delden 
heb ik in de schaduwfractie gezeten en ben lid 
geweest van de commissie bestuurszaken. Bij de 
gemeentelijke herindeling ben ik enige jaren als 
secretaresse van het nieuwe bestuur van de PvdA 
werkzaam geweest. Dit was een leuke ervaring.                                                                                                                                                                                    
 Na een aantal jaren van afwezigheid in de 
politiek ben ik met frisse zin begonnen aan een 
nieuwe periode in het bestuur. Het secretariaat, 
ondersteund door onze notulist Margot Gunderman, 
en een groot deel van de ledenadministratie behoren 
tot mijn taken.  
 Door het uitreiken van de 1 mei rozen en het 
regelen en uitreiken van de jubilea spelden leer ik de 
leden steeds beter kennen. De leden zijn mede onze 
toekomst en ik vindt het belangrijk er voor hen te zijn 
en hen zoveel mogelijk in positieve zin te betrekken 
bij de partij. We gaan er samen tegenaan.  
 
 
Margot Gunderman, Notuliste bestuurs- en 
afdelingsvergaderingen 

 
Ik ben Margot Gunderman, 65 
jaar, getrouwd met Gerard en 
bazin van twee katten.  
 
 
 
 
 

Tijdens mijn jeugd- en opleidingsjaren woonde ik in 
Amsterdam. In 1981 zijn Gerard en ik verhuisd naar 
Almere-Haven en sinds eind december 2010 wonen 
we in Delden.  
 De keuze voor Delden heeft alles te maken 
met de geweldige vakanties die ik als kind op een 
boerderij in Ambt-Delden doorbracht. En nu, vijftig 
jaar later, is het wederom geweldig om hier te mogen 
wonen. 
 In 1964 kwam ik in dienst bij het landelijk 
partijbureau van de PvdA in Amsterdam. Met een 
onderbreking van vier jaar ben ik daar werkzaam 
geweest tot aan mijn vervroegde pensionering in 
2008.  

Mijn actieve PvdA-periode ligt grofweg tussen de 
jaren dat Ko Suurhoff partijvoorzitter was en 
Wouter Bos minister van Financien en vice-premier. 
 In die jaren heb ik diverse functies vervuld, 
waaronder die van bestuursassistente. In die 
functie was ik verantwoordelijk voor de voor-
bereiding en het notuleren van de vergaderingen 
van het  partijbestuur, de voorbereiding, besluit-
begeleiding en verslaglegging van congressen, 
partijraden en politiek forums, de ondersteuning 
van het congrespresidium, als mede die van de 
adviescommissies voor de kandidaatstelling van 
Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement.   
 De statuten en reglementen van de partij 
kende ik (bijna) uit mijn hoofd, evenals de 
bepalingen in de Kieswet ten aanzien van het 
indienen van kandidatenlijsten en het vaststellen 
van de verkiezingsuitslag. Met die kennis en 
ervaringen wil ik het bestuur en de afdeling van Hof 
van Twente graag gaan ondersteunen. 
 
 
Frans Kruse, Penningmeester                                                                                                                               

 
Sinds 1993 ben ik woonachtig in 
Ambt Delden en in 2004 lid 
geworden van de Partij van de 
Arbeid vanwege discussies over 
het eerlijk verdelen van de 
lasten.  
 
 

Ondanks de drukke werkzaamheden voor mijn 
eigen bedrijf vind ik het belangrijk om actief te zijn 
in de gemeente. Mijn hobby’s en speciale 
aandachtspunten zijn: natuurbeleid (hobby vogels 
observeren), landschapsontwikkeling, recreatie en 
toerisme, milieu en economie. 
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Peter de Bruijn, Bestuurslid Politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke verbinding, Congresafgevaardigde 
en afgevaardigde Politieke Ledenraad 

 
Ik kwam op 6-jarige leeftijd in 
Delden wonen, destijds aan de 
rand van het dorp – pardon de 
stad.  Geweldig om in deze 
gemeenschap en omgeving te 
mogen opgroeien.  
 

Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was 
actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie 
jeugdjaren, met eerst de  ‘School met den Bijbel’ en 
daarna de HBS in Hengelo. Tijdens mijn studie aan de 
Technische Hogeschool Twente – iets van Chemische 
technologie, Gezondheids-techniek en Milieubeheer – 
woonde ik in Enschede, maar verbleef ook nog 
regelmatig weekenden in Delden.  
 Met de afronding van de studie liep ook mijn 
verblijf in Twente af: gaan waar het werk is. En niet 
alleen ‘mijn verblijf’ maar ‘ons verblijf’, getrouwd met 
de harstvriendin van de HBS. Eerst een aantal jaren in 
de omgeving van Delft, daarna een periode in de 
omgeving van Amersfoort. En enkele jaren geleden 
weer terug in het ouderlijk huis.  
De jaren brachten me interessant werk, als adviseur 
voor bodem- en grondwaterkwaliteit, bodemgebruik 
en waterbeheer en milieubeleid in bredere zin.  
 Ik mocht werken voor de rijksoverheid, 
provincies en gemeenten, maar ook voor 
opdrachtgevers uit het groot en kleiner bedrijfsleven. 
Meestal in Nederland, maar met buitenlandse 
projecten als krenten in de pap. Van de Caraïben tot 
Taiwan, van Spanje tot Oostblok: een multiculturele 
ervaring. 
 De jaren brachten ook kinderen, inmiddels 
zelf ouders geworden van nu 5 kleinkinderen. Onze 
wereld werd zo niet kleiner, integendeel, een zoon 
werkt in Brazilië, een dochter in Mozambique.  
 Na mijn carrière als werknemer kwam ik in 
2003 als ZZP’er op eigen benen te staan. Met de 
vrijheid om ook andere activiteiten dan alleen ‘werk 
werk werk’ op te pakken. De lokale politiek was daar 
één van.  
 In Hoevelaken/Nijkerk werd ik lid van 
Progressief21, een samenwerkingsverband van PvdA, 
D66 en Groen Links. Hoefde ik niet voor één van die 
drie partij te kiezen.  Maar wel gezamenlijk sterk(er) 
tegen een meerderheidsblok van CDA/SGP/CU. Als 
verkiesbaar partijlid kon ik lid zijn van de commissie 
Fysiek, waarin het beleid over ruimtelijke ordening, 
stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid aan de orde 
kwam.  
 En nu, hier, lid van de steunfractie van de 
PvdA en lid van het partijbestuur in onze gemeente. 
Vergelijkbaar boeiend als de gemeentepolitiek elders. 
En verrassend herkenbare verhoudingen tussen stad 
en land, notabel en volks, confessioneel en rood, 

burger en boer. Herkenbaar vanuit mijn Nijkerkse 
ervaringen, maar ook bekend vanuit mijn jeugd.   
So what’s new? 
 Nieuw qua speelveld en omvang zijn de 
nieuwe taken en geldstromen die op de gemeente 
afkomen. Het nemen van verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van jeugdzorg, de zorg voor 
passend werk voor iedereen, de zorg voor ouderen 
en voor de zwakkere of minderbedeelde medemens 
is geen geringe opgave. Dit stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van het verantwoordelijke bestuur, van de 
ambtelijke organisatie en van de raadsfracties – in 
ons geval kritisch maar constructief. En aan eigenlijk 
wel iedereen in onze gemeenschap.  Uitdagend én 
belangrijk genoeg om me hiervoor de komende 
jaren in te zetten. En wellicht wilt u dat ook wel, 
neem dan gerust contact met ons op.  
 Ik houd me voornamelijk bezig met de 
verbinding tussen het bestuur en de fractie, 
daarnaast organiseer ik de vertegenwoordiging van 
de afdeling in landelijke fora, zoals het congres. 
 
 
Ellen Nab, bestuurslid Werving, Scouting en 
Ontwikkeling, PR en Communicatie 
 

In 1985 ben ik geboren in 
Apeldoorn waarna wij 
verhuisd zijn naar 
Amersfoort. Na mijn studie 
HBO Communicatie in 
Zwolle ben ik sinds 2009 
woonachtig in Goor, samen 
met mijn man Christiaan.                                                              

 
Sinds september 2011 ben ik lid van deze mooie 
partij. De inspirerende bijeenkomst met Job Cohen 
in Zutphen, heeft me over de streep getrokken om 
lid te worden van de JS en PvdA.  
 Ik heb altijd al politieke interesse gehad 
maar tot dat moment kon ik geen politieke partij 
vinden waarbij mijn visie paste. Cohen gaf tijdens 
de bijeenkomst in Zutphen uitleg over de koers die 
de PvdA volgens hem moest varen. Hij sprak over 
het menselijker maken van de samenleving. 
Hierdoor begreep ik het ideaal van de PvdA en toen 
wist ik het zeker.                     
 Belangrijk vind ik dat jongeren hun 
betrokkenheid, ideeën en zorgen kunnen uiten, en 
zich voor hun idealen en gedachtegoed kunnen 
inzetten. Als ‘jongeling’ heb ik mij ingezet om dit te 
behalen binnen de Achterhoek, door de afdeling JS 
Achterhoek met een groepje jongeren op te 
richten.                                                                                                                                      
 Na mijn overgang van de JS naar PvdA zag ik 
een uitdagende opdracht om jongeren meer bij 
PvdA Hof van Twente te betrekken. Mijn vakgebied 
Communicatie wil ik inzetten om onze doelen beter 
te kunnen bewerkstelligen.   
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Annemieke Wissink, bestuurslid Werving, Scouting en 
Ontwikkeling, PR en Communicatie            
 

Ik ben geboren in 1981 in het 
Brabantse Deurne en sinds 
2006 lid van de PvdA. Tijdens 
mijn studententijd heb ik in 
Wageningen een leuke tukker 
ontmoet. Zodoende wonen 
Patrick en ik nu samen met 
onze drie dochters, Marthe, 

Wilke en Daniek nabij Bentelo. 
 
Qua studie en werk heb ik een achtergrond in 
landbouw, natuur en omgeving. Binnen de PvdA ben 
ik o.a. werkzaam geweest bij de ondersteuning van de 
Tweede Kamerfractie in Den Haag en de 
Eurodelegatie in Brussel. Ook ben ik van 2010 tot en 
met 2014 raadslid geweest in Hof van Twente. 
 Binnen het bestuur houd ik mij vooral bezig 
met ledenwerving, het organiseren van interessante 
en leuke activiteiten en communicatie. Onder andere 
beheer ik de website, het twitteraccount en de 
facebookpagina. 
 Je kunt meer info over mij vinden op mijn 
eigen facebook- en  linkedinpagina. Ook kun je mijn  
twitteraccount of op mijn blog bezoeken. 
 
  
 
Ellen Westra, bestuurslid Permanente Campagne 

 
Ik geboren  en getogen in Bentelo en 
sinds 1987 woonachtig in Markelo.  
 
Ben 48 jaar en getrouwd met Arjan en 
met onze 2 honden zijn we vaak te 
vinden in het bos of bij het water.  
 
 

Mijn werkervaring liggen bij commerciële afdelingen 
en mijn laatst genoten opleiding was in 2000-2003, 
Bedrijfskunde.  
 In 2010 werd Job Cohen partijleider, en het 
bleek dat het voeren van een inhoudelijk debat meer 
en meer ten koste ging van populistische uitlatingen. 
Dat was voor mij onacceptabel! Als het gaat hoe ons 
land bestuurd moet worden, wil ik luisteren naar 
iemand die wat inhoudelijks te vertellen heeft. En als 
ik naar een ‘buutreedner’ wil luisteren, ga ik tijdens de 
carnaval wel naar Limburg. 
 Maar vanaf dat moment ben ik me wel wat 
meer in de PvdA gaan verdiepen. Vele partijen willen 
gelijkheid, dat iedereen moet kunnen studeren,  zorg 
kunnen krijgen, het samen doen, de samenleving…..  
 
 
 

En toch zit daar voor mij daar wel het verschil, het 
samen doen en de samenleving. De andere partijen 
snappen het, maar in mijn beleving, de Partij van de 
Arbeid voelt het!  
 Job Cohen wist dit destijds voor mij op een 
aansprekende manier over te brengen, en dat wilde 
ik ondersteunen. 
 Je kunt iets alleen bij woorden laten, maar 
je kunt ook iets doen. In 2011 ben ik lid geworden 
en heb mij gelijk aangemeld om te helpen. Omdat 
mijn werkervaring ook ligt bij projectmatig werken, 
en het zelf erg leuk vind om te organiseren en 
coördineren, ligt helpen op gebied van campagne 
voeren, wel redelijk voor de hand. Vorig jaar, 2013, 
hebben ze me gevraagd of ik mee wilde helpen om 
de campagne binnen de Hof van Twente te 
coördineren. Met het hele team zijn we erg actief 
geweest en hebben ons op vele manieren laten 
zien. 
 De komende 4 jaar ga ik mij als bestuurslid 
actief inzetten voor een meer ‘permanente 
campagne’. Waarin wij ons op diverse wijze 
profileren en laten zien waar we voor staan! Het 
werken met een goed en leuk team is voor mij 
essentieel, en ook nu weer is er een prachtig team! 
Samen werken en de krachten verdelen! 
  
Laatst hoorde ik een prachtige uitspraak, waarin ik 
mij met deze uitdaging goed in denk terug te 
vinden:  Stay cool, stay humble, be beautifull, and 
do your job ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/annemieke.wissinkberkers
http://nl.linkedin.com/pub/annemieke-wissink-berkers/45/181/552
https://twitter.com/AnnemiekeWB
https://twitter.com/AnnemiekeWB
http://annemiekewissink.wordpress.com/
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Terugblik op de Gemeenteraadsverkiezingen 
 

Politici zijn er sterk in om het verlies van 
hun partij als winst te presenteren.  
Ik ga ook een poging doen.  
 
De verkiezingsavond was natuurlijk een 
enorme domper. Dat werd nog extra 
ingewreven door een oud gediende uit 
de partij die me kwam vertellen dat we 

dit aan ons zelf te danken hadden. Onvoldoende 
aandacht aan het betrekken van jongeren besteed en 
een slechte campagne was de gedegen analyse van de 
koude grond.  
 Ik had me overigens zelf voorbereid op een 
veel beroerdere uitslag. Ik ging uit van hoogstens 2 
maar misschien maar 1 zetel. De landelijke tendens 
naast de eerste deelname van Groen Links en de 
Christen Unie zouden, zo schatte ik in, wel eens 
dubbel slecht kunnen uitpakken.  
 Ik ben de volgende dag eens gaan kijken wat 
er in andere plaatsen met de PvdA was gebeurd. In 
mijn geboortestad Groningen waar de PvdA altijd de 
hoofdrol speelde haalde mijn partij niet eens het 
percentage 12,4% dat wij in de Hof hebben gehaald. 
Maar ook in Rotterdam, Lelystad, Haarlem en andere 
rode bolwerken kwam onze PvdA niet boven onze 
12.4%. Maar ook in Twente werden we de grootste 
tot mijn leedwezen.  
 De ramp die zich voor de PvdA voltrok ging , 
zo bleek, grotendeels aan ons voorbij ook al verloren 
we 2 zetels.  Enschede heeft 1 zetel meer in  de Raad 
maar daar hebben ze ook 39 raadszetels tegenover 25 
in de Hof van Twente.  Hengelo en Almelo houden er, 
net als wij, ook maar 4 over maar ook daar weer met 
veel meer raadszetels in de raad. En dan al die andere 
gemeenten in Twente die eigenlijk beter met de Hof 
van Twente vergelijkbaar zijn. Overal eigenlijk nog 
maar 1 zetel.  
 Als je alle PvdA uitslagen in Nederland na 
loopt zijn we, maar ik zeg dat met spijt, een topper 
geworden als je na de omvang kijkt. Niet echt om 
vrolijk van te worden maar anderzijds wel het bewijs 
dat je er lokaal toe doet want eigenlijk hebben we ons 
tegen de verdrukking in staande gehouden door heel 
bewust te opereren zoals we dat nu al 8 jaar doen. 
 Toen Hans Spekman hier was vertelde hij dat 
in Den Haag bij de PvdA de Hof van Twente bekend 
was door de manier van opereren. Letterlijk zei hij 
“zoals jullie het doen moet het overal”.  Vraag ik me 
wel af waarom diezelfde PvdA niet eens gaat 
onderzoeken waarom sommige PvdA afdelingen zich 
toch redelijk wisten te handhaven en waarom zoveel 
andere dat niet lukte. Ik vrees toch een beetje dat 
gevestigde opvattingen in de PvdA zich daar tegen 
verzetten.  
  
 

Naar mijn mening is echter wel de vraag aan de 
orde of de PvdA recht van bestaan heeft in 
Nederland. Mijn devies voor de komende vier jaar is 
zelf met meer vernieuwende ideeën komen en onze 
stijl van opereren voortzetten en verbeteren.  
 Iemand zei me dat als we een lokale partij 
zouden zijn geweest we vast de grootste zouden 
zijn. Dan is er dus nog veel te winnen in het 
scheppen van vertrouwen in de lokale Partij van de 
Arbeid. 
 
Fred Rijkens, fractievoorzitter PvdA in de 
gemeenteraad 
 
 
 

 
 
Terugblik op de Europese Verkiezingen 
 

22 mei waren de Europese 
verkiezingen in Nederland. 
Inmiddels zijn de uitslagen 
binnen en is duidelijk dat de 
PvdA op 3 zetels is blijven staan.  
 

Op het eerste gezicht lijkt dit geen slechte uitslag. 
De voorspellingen waren erger en de daling van de 
laatste tijd lijkt zich niet door te zetten. Maar ten 
opzichte van de vorige Europese verkiezingen is de 
PvdA wel degelijk gedaald. En de uitslag werd de 
vorige keer al als erg slecht ervaren. Ik wou dat ik 
een positiever verhaal kon schrijven maar de 
waarheid is: ja, we hebben verloren, maar gelukkig 
is het verlies niet zo groot en hebben we nog 
hetzelfde aantal zetels. 
 Het is een moeilijke campagne voor ons 
geweest. We waren nog moe en teleurgesteld over 
de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is de 
Europese boodschap een moeilijke om te verkopen. 
Daarom is het moeilijk gebleken om de energie te 
vinden voor een sterke campagne. Toch wil het 
bestuur iedereen die zijn bijdrage in de Hof heeft 
geleverd hiervoor enorm bedanken.  
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Met 3 zetels in het Europees parlement gaat de PvdA 
binnen de sociaal democratische fractie (PES) zich 
inzetten voor een sociaal Europa. Of zoals Diederik 
Samsom het verwoordt: “Voor sociaaldemocraten 
heeft Europa in de komende tijd één prioriteit: meer 
werk.  
 Na vijf jaar van stijgende werkloosheid en 
groeiend chagrijn over falende Europese 
samenwerking, wordt het tijd om een echt antwoord 
te geven op problemen in Europa. Dat lukt niet als we 
Europese samenwerking versmallen tot markt en 
munt. Europa moet weer perspectief bieden aan 
mensen. Daarvoor moet werk bovenaan de Europese 
agenda komen. We moeten weer investeren in 
nieuwe werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door samen te 
werken aan een Europese duurzame 
energievoorziening.  
 “Meer werk, goed werk, eerlijk werk. Hierop 
resultaten boeken, is de beste manier om het 
vertrouwen in Europa als hoopvol project te terug te 
winnen.” 
 
Annemieke Wissink 
 
 
Terugblik op de Politieke ledenraad 

 
De politieke ledenraad werd gehouden 
op 7 mei van dit jaar.  
 
Het was een mooie bijeenkomst, met 
opnieuw overweldigende steun voor 
een ruimhartig kinderpardon.  

Daarnaast zijn er diverse moties ingediend waarover is 
gestemd. De moties betroffen onder meer het 
instellen van een werkloosheidsnorm van maximaal 
5%, bescherming van de arbeidsmarktpositie van 
mensen met een arbeidsbeperking, taalcursus in 
plaats van korten op de bijstandsuitkering en een 
oproep voor een humaan en rechtvaardig 
kinderpardon.  
 Hans Spekman, Lodewijk Asscher en Diederik 
Samsom hielden korte toespraken. Ook Paul Tang en 
Agnes Jongerius kwamen aan het woord over de 
Europese verkiezingen.  
 Een groot deel van avond werd gewijd aan het 
rapport van de Commissie Melkert. De discussie ging 
veel over economie en werkgelegenheid met 
aandacht voor de kwaliteit van de arbeid en de 
arbeidsmarkt. Het ging minder over duurzaamheid, 
anders dan als kans voor de economie. 
 De vergadering stemde in met het gebruiken 
van het rapport Melkert in ‘de politiek’ op alle niveaus 
(lokaal, Haags, Brussels). Dit vooruitlopend op een 
formele vaststelling op een ALV in 2015. Kortom, we 
mogen er mee aan de slag. 
 
Voor het hele verslag: Peter de Bruijn, emailadres 
peterdebruijn@dbam.nl 

 

Het Ombudsteam 

Hulp bij overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, 
gebrekkige huisvesting: een PvdA Ombudsteam 
zet zich in voor deze problemen die een grote 
impact op mensen (leden én niet-leden) kunnen 
hebben. Ombudswerk richt zich op klachten over 
overheidsinstanties, maar het team kan mensen 
ook op weg helpen als zij niet goed weten bij welke 
instantie zij moeten aankloppen. Dat kan gaan 
om een geschil met de gemeente, bank, 
belastingdienst of ziekenhuis.  
 De PvdA vindt het van groot belang om een 
rol te spelen in het behartigen van belangen van 
mensen. Zij is als politieke partij in de lokale 
gemeenschap zichtbaarder en versterkt daardoor 
de lokale PvdA. Het Ombudswerk is hiervoor een 
krachtig instrument.  
 Het ombudswerk richt zich op drie doelen: 
behandelen van individuele klachten, signaleren 
van structurele problemen en het versterken van 
het lokale draagvlak.  
 Het Ombudsteam kan mensen 
doorverwijzen door hen te begeleiden naar de 
juiste instantie of loket. Zij kan mensen helpen door 
met raad en daad terzijde te staan. Betreft het 
probleem dat politieke aandacht verdient dan 
wordt dit onder de aandacht van de wethouder of 
raadsleden gebracht. 
  

Hulp nodig? Misschien dat het PvdA Ombudsteam  
u kan helpen. 
Neem contact op als er problemen zijn die U alleen 
niet aan kunt 06-536 68 001. 
Het Ombudsteam zal al het mogelijke doen u te 
helpen met het vinden van de juiste instanties. 
 
 
 

 

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen 

helpen, zijn wij op zoek naar versterking!  

 

Ons Ombudsteam bestaat uit vrijwilligers 

van binnen en buiten de partij, die zich 

vanuit hun diverse achtergronden inzetten 

om mensen te helpen met  hun problemen. 

 

Spreekt het ombudswerk je aan,  

reageer dan via 

bestuur@pvdahofvantwente.nl 

Website: 

http://hofvantwente.pvda.nl/ombudsteam 

mailto:peterdebruijn@dbam.nl
mailto:bestuur@pvdahofvantwente.nl
http://hofvantwente.pvda.nl/ombudsteam
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Oproep ROOOS, Rode Ondernemers Oost 

Enkele ondernemers binnen de PvdA hebben een 
regionale afdeling opgericht voor rode ondernemers 
in de provincies Overijssel en Gelderland, geheten 
ROOS. 
 Wij komen graag  in contact met ondernemers 
binnen de PvdA die een netwerk willen opbouwen 
met andere ondernemers binnen onze partij, die een 
sterke affiniteit hebben met sociaal ondernemen en 
die vinden dat ondernemerschap hoger op onze 
politieke agenda hoort te staan.  
 De Rode Ondernemers is het netwerk binnen 
de PvdA van ondernemers met en zonder personeel. 
Rode Ondernemers laten een ‘ondernemersgeluid’ 
horen binnen de PvdA en laten – binnen én buiten (de 
kaders van) de partij - zien dat sociaal democratie en 
ondernemerschap elkaar kunnen versterken.  
 
Wil je je aansluiten als ondernemer of op de hoogte 
gehouden worden?  
Meld je dan aan, met vermelding van de naam van je 
bedrijf en je contactgegevens bij: 
 
Edwin Broekman, secretaris Overijssel 
Email:  e.broekman@endebuurt.nl 
René Isselman, secretaris Gelderland 
Email: r.isselman@upcmail.nl 
 

PvdA Opleidingen 
De Suze Groenewegschool biedt opleidingen, 
trainingen en leergangen aan onze leden. Dit 
opleidingsinstituut is vernoemd naar het eerste 
vrouwelijke kamerlid van Nederland. Op 
http://www.pvda.nl/partij/opleidingen 
vindt u een lijst met opleidingen die door de PvdA 
worden aangeboden. 
 
 
Vergaderdata en bijeenkomsten  
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
Algemene Ledenvergadering, tijdstip en locatie nog 
niet bekend 
Donderdag 27 november 2014 
 
Raadsvergaderingen, aanvang 19.00 uur, 
gemeentehuis 
Dinsdag 30 september 2014 
Dinsdag 4 november 2014 
Dinsdag 11 november 2014 
Dinsdag 16 december 2014 
 
Commissie Algemeen, aanvang 19.00 uur, 
gemeentehuis 
Dinsdag 9 september 2014 
Dinsdag 7 oktober 2014 
Dinsdag 21 oktober 2014 
Dinsdag 25 november 2014 
 

Commissie Fysiek, aanvang 19.00 uur, 
gemeentehuis 
Woensdag 10 september 2014 
Woensdag 8 oktober 2014 
Woensdag 26 november 2014 
 
Fractievergaderingen, aanvang 19.30 uur, 
gemeentehuis 
Donderdag 4 september 2014 
Donderdag 25 september 2014 
Donderdag 2 oktober 2014 
Donderdag 16 oktober 2014 
Donderdag 23 oktober 2014 
Donderdag 30 oktober 2014 
Donderdag 6 november 2014 
Donderdag 20 november 2014 
Donderdag 11 december 2014 
 
Bestuursvergadering 
Donderdag 11 september 2014 
Donderdag 9 oktober 2014 
Donderdag 13 november 2014 
Donderdag 18 december 2014, op locatie 
 
Ombudsteam 
28 augustus 2014 
 
Voor meer informatie over de fractievergaderingen: 
Roel Bergman emailadres 
roelbergman@hofvantwente.nl 
 
Op onderstaand adres vindt u actuele informatie 
over de raads- en commissievergaderingen 
https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen 

 
Voor meer informatie over de 
bestuursvergaderingen: Chantal Pot emailadres 
bestuur@pvdahofvantwente.nl 
 
Het bestuur zal in de loop van het jaar een agenda 
op de website plaatsen waarin de bij ons bekende 
vergaderingen en bijeenkomsten worden geplaatst.  
 

Oproep: 

Anno 2014 vindt communicatie vaak per mail 
plaats. Niet alle leden hebben een e-mailadres 
doorgegeven. Het Bestuurssecretariaat ontvangt 
graag uw e-mailadres zodat we uitnodigingen, 
informatie en de nieuwsbrieven per e-mail en niet 
per post hoeven te versturen. Dit levert een 
aanzienlijke besparing in de kosten op.  

Dank voor uw medewerking! 

Ook graag wijzigingen per mail doorgeven. 
 

 

mailto:http://www.rodeondernemers.nl/lancering-rooos-rode-ondenemers-oost-nederland/
mailto:e.broekman@endebuurt.nl
mailto:r.isselman@upcmail.nl
http://www.pvda.nl/partij/opleidingen
mailto:roelbergman@hofvantwente.nl
https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen
mailto:bestuur@pvdahofvantwente.nl
mailto:bestuur@pvdahofvantwente.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8vowvbaYMK5FcM&tbnid=457X0qp7Fx-IKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.surveymonkey.com/s/membergetmember&ei=QMmeU9X6D4nhOvTGgYAM&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNHKa7rsTisA_LFl23qEN5BfaCtZxQ&ust=1403001521884326

