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Onze eerste vijf 

Graag stellen wij ons programma 2018-2022 en de 

eerste vijf kandidaten van onze lijst aan u voor.  

Al onze kandidaten hebben een sociaal hart, zijn 

‘groen’ en democraat in hart en nieren.  

Zij komen uit het onderwijs, ambtenarij, 

wetenschap, industrie en vakbond. Samen hebben 

zij veel kennis, ervaring en een brede kijk op de 

samenleving.  

Zij willen toekomstgericht en constructief 

Haaksbergen socialer, groener en vitaler maken en 

iedereen laten meetellen. Zij weten hoe zij dit zo 

veel mogelijk voor elkaar kunnen krijgen, want 

meerdere van hen kennen de raad en het 

raadswerk uit eigen ervaring. 

Zij staan voor een lastige opdracht.  

Haaksbergen is geen eiland. Er gebeurt veel om 

ons heen, waaraan ook Haaksbergen niet ontkomt. 

Denk aan energietransitie, tweedeling in de 

samenleving, tanende betrokkenheid bij 

democratie, gebrekkige democratische controle op 

samenwerkingsvormen, etc.  

Veel van deze thema’s kunnen we niet plaatselijk 

oplossen, maar de oplossing begint wel in de 

dorpen en steden, ook in Haaksbergen. Doen we 

niet mee, denken we niet mee, dan laten we de 

toekomst aan anderen over.   

Maar ook in ons ‘eiland’, in Haaksbergen is veel te 

doen. Hoe houden we Haaksbergen sociaal?  

Hoe gaan wij om met kansarmen en hun kinderen. 

Hoe bereiken wij de jeugd? Hoe realiseren we een 

breed onderwijs aanbod, hoe houden we onze 

markt en centrum aantrekkelijk, hoe maken we 

van de gemeente een een echte ‘helpende’ 

gemeente, hoe profiteren we van de nieuwe N18, 

hoe verhogen we de financiele reserve, hoe geven 

we de straat, de buurt en de wijk terug aan de 

bewoners en hoe worden we een echt groen dorp?  

Haaksbergen maken we samen 

Met uw stem en steun willen onze kandidaten, 

gesteund door onze leden, de komende vier jaar 

aan deze opgaven werken.  

Wij willen zoveel mogelijk samen met inwoners, 

vrijwilligers, verenigingen en wijkraden aan deze 

opgaven werken. Niet voor niets staat daarom 

‘Haaksbergen maken we samen’ in ons programma 

centraal.  

‘Haaksbergen maken we samen’ delen we graag op 

in vieren:  

• Samen Duurzaam 

• Samen in de Wijk 

• Samen Sociaal 

• Samen Doen 

Wij werken dit in dit oprogramma uit in de vier 

korte thema’s die u van ons kent: ‘Meedoen’, 

‘sociaal’, ‘groen/duurzaam’ en ‘vitaal’.  

‘Samen’ geldt ook in de politiek 

Meer politieke partijen zullen spreken over samen. 

Laten wij het samen waarmaken.  

Voor ons betekent dat: Niet onnodig de verschillen 

opzoeken, niet op alle slakken zout leggen, niet 

blijven hangen in ‘oud zeer’ en het ‘zure’ verleden.  

Wel gasgeven, verantwoordelijkheid nemen. 

Haaksbergen socialer, groener en vitaler maken. 

Zoals wij altijd al deden en zullen blijven doen.  

Wij gaan door met onze constructieve politiek. 

Vanuit het college of vanuit de oppositie zullen wij 

op basis van ons programma opnieuw de 

samenwerking met andere partijen opzoeken.  

Peter Has,  

voorzitter PvdA Haaksbergen 

Beste kiezer 
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De PvdA heeft geleverd!  
In 2014 stapten wij, ondanks tegenvallend 

verkiezingsresultaat, als kleinste partij in het 

college van LH (6 zetels), D66 (3) en PvdA (2).  

Een novum! Want voor het eerst trad een college 

aan uit de oppositie en zonder CDA.  

Haaksbergen stond er slecht voor,  

maar de PvdA loopt niet weg ….  

De PvdA neemt altijd verantwoordelijkheid.  

Zij vertrouwt daarbij op de eigen (bestuurlijke) 

kwaliteit, met altijd goede raadsleden en 

wethouders.  

In 2014 werd Ellen Prent onze wethouder. Vanuit 

een zware portefeuille hielp zij samen met haar 

medewethouders Haaksbergen uit de crisis.  

Doortastend, slim en open ontwikkelde zij zich tot 

de koersvaste motor voor het Haaksbergse herstel. 

Herstel waaraan zij een heel groot aandeel had.  

Zij wist zich gesteund door het goede werk van 

onze fractie en schaduwfractie, met Wim Oltwater, 

Kenan Kosar (fractie) en Thij Looman, Annelies 

Waanders en Livina Waanders-Waanders 

(schaduwfractie).  

Resultaat-1: Financieel herstel en Haaksbergen 

bleef een sociale en groene gemeente.  

Resultaat-2: Veel nieuw beleid, waaronder 

duurzaamheid, dorpshart en afval. Een grote 

prestatie gelet de vele aandacht die het financiele 

herstel vroeg.  

Al met al zijn veel onderdelen uit ons 

verkiezingsprogramma 2014-2018 gerealiseerd.  

De PvdA heeft geleverd!  

Portefeuille Ellen Prent:   

Financiën, economie en duurzaamheid, 

grondbeleid, milieu en afval, regionale 

uitvoeringsdienst, monumenten, 

sportaccommodaties, De Wilder en wijkwethouder 

Hassinkbrink en De Veldmaat. Plus na het vertrek 

van wethouder Peter van Vlaanderen ook 

ruimtelijke ontwikkeling, wonen, vastgoed en het 

centrumplan.  

  
 

Onze rol 2014-2018 
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‘De wissel moet om’ zeiden we in 2014 
Samen met LH en D66 bereikten wij afgelopen 

periode veel voor Haaksbergen. Dat moest ook, 

want in 2014 stond Haaksbergen er 

allerbelabberdst voor. De financiën kleurden 

dieprood en dossiers bleven hangen in 

besluiteloosheid. Daarom moest de wissel om.  

En de wissel ging om  

Nu is Haaksbergen uit de rode cijfers, langlopende 

dossiers zijn aangepakt en Haaksbergen is de 

sociale gemeente gebleven die het was. Hier en 

daar moest iets worden ingeleverd, maar de 

dienstverlening bleef feitelijk intact en verbeterde 

zelfs veelal. Dat deden wij samen met LH en D66. 

Hoe kwamen wij uit de crisis?  

Gewoon! Simpele vragen stellen en actie nemen. 

Onbeheersbare kosten maakten we beheersbaar, 

we schrapten wat niet nodig was en we stopten 

met automatismen in de uitgaven. Ook gingen we 

anders werken; slimmer, directer, actiever en we 

deden veel meer samen. Samen met de raad, de 

provincie, de regio, inwoners en ondernemers.  

Nu zijn de cijfers gelukkig weer zwart, hoewel de 

reserve nog klein is. En … Er was veel nieuw beleid; 

bij duurzaamheid, welzijn en zorg (WMO, jeugd)  

De PvdA levert 

Wij zijn trots op het resultaat. Wij boekten 

belangrijke vooruitgang op al onze vier thema’s 

‘meedoen’, ‘sociaal’, ‘groen’ en ‘vitaal’. Leg ons 

verkiezingsprogramma uit 2014 er maar naast en 

zie hoeveel is gerealiseerd. De PvdA levert! 

Toch ging niet alles goed. Hier en daar was er 

onvoldoende regie en natuurlijk zijn een paar 

punten uit het verkiezingsprogramma niet aan  

bod gekomen of gerealiseerd.  

Resultaat 2014-2018 (hoofdlijnen)  

 

• Gemeente: Werkt opener, wijken zijn 

belangrijker en inwoners hebben meer greep 

op hun straat. Geldt ook voor de kerkdorpen 

• Circulaire economie 1: Eerste stappen zijn gezet 

Zie ‘Wij-bedrijf’ in wording in Wolferink – 

Zienesch, opgezet samen met de Hassinkbrink 

• Sporthallen De Els en Zienesch: Overdracht aan 

sportverenigingen is in gang gezet 

 

• Armoedebestrijding: Budget bleef ongemoeid 

• Sociale Werkvoorziening: Bleef intact  

• Armoedebeleid, jeugd en WMO: Hulp is sneller, 

beter en in een vroeger stadium beschikbaar 

 

• Cultureel erfgoed: Geactualiseerd. Veel 

aandacht voor MBS + monumentale kenmerken 

van gebouwen, zoals de huishoudschool 

• Afval/ duurzaamheid: Gescheiden inzameling 

• Duurzame energie. Regionale verkenningen 

samen met bedrijven en bewoners  

• Citta Slow, 2017: Het proces ‘Haaksbergen, 

groene gemeente’ is in gang gezet 

• Buitengebied: Veel aandacht voor 

zorgboerderijen en passend toerisme 

 

• Financieel herstel: Van dieprode naar  

zwarte cijfers  

• De Wilder: Verkocht, zwemfaciliteiten bleven 

• Theater en Bieb: Samen onder één dak 

• Noaberpoort en politie: Nu in gemeentehuis 

• Investeringen: Alleen vervangen bij noodzaak 

• Centrumplan: Besluitvorming rond dit 

‘eeuwige’ dossier is rond. Langezaal volgt in 

februari.  

• Vitaal dorpshart: Er is geïnvesteerd in 

centrumplan, openbare ruimte, ‘De nieuwe 

Winkelstraat’ en op leegstandbestrijding 

• Wissinkbrink: Nieuwe bestemming (agrarisch) 

• Ahaus: Betere samenwerking, waarbij ook 

ondernemers zijn betrokken 

 

 

Hoe ging het? College Resultaat 
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Haaksbergen wordt ‘helpende gemeente’ 
• Meer Politieke Participatie  

• Een ‘Dag van de democratie’  

• ‘Jongeren gemeenteraad’  

• ‘Helpende Gemeente’ ontwikkelen 

• Veel ruimte voor initiatief in wijk, buurt, straat 

en voor inwoners 

• Inzet op ‘Circulaire Economie’  

• Beter en directer communiceren met inwoners 

(meer doen met Sociale Media) 

 

 

Haaksbergen blijft een sociale gemeente 
• Tweedeling bestrijden 

• Kinderen uit kansarme gezinnen 

maatschappelijk activeren, inclusief sport 

• Jeugd: actief jeugdbeleid  

• Samenredzaamheid bevorderen 

• Verenigingen en vrijwilligers koesteren  

 

Het groene dorp wordt energieneutraal 
• Grote inzet op energie-transitie 

• Samen werken aan vergroening boerenbedrijf 

• Samen op naar het groenste dorp, met meer 

natuur en groen.  

• Water: Actief verstening in tuinen terugdringen  

• Inzet op behoud en herstel van monumenten, 

cultuur, kerken en bomen 

 

Haaksbergen: vitaal, zelfstandig, gezond 

• Herstel financiële reserve  

• Inzet op Twente-Regio-Stad voor behoud 

zelfstandigheid 

• Onderwijs: Investeren in breed en duurzaam 

onderwijsaanbod  

• Inzet voor economisch nut nieuwe N18 

• Oude N18 vergroenen, fietsvriendelijk maken 

• Sport stimuleren, ook voor jeugd 

(betaalbaarheid)  

• Markt vergroenen 

• Actieve inzet voor goede winkelstand in 

centrum en De Veldmaat 

• Steun voor de kleine dorpskernen 

 

PvdA 2018-2022 
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Haaksbergen maken we samen 

Afgelopen periode is al veel gebeurd. De gemeente 

is opener, wijken en inwoners mogen meer zelf 

doen. Nu vragen wij meer ruimte voor wijk, buurt 

en straat en voor een gemeente die verandert van 

een voorschrijvende naar een helpende.  

• Een helpende gemeente ondersteunt 

initiatieven, draagt kennis aan, makelt tussen 

partijen, snoeit bureaucratie en levert budget 

• Een helpende gemeente investeert in directe 

communicatie met haar inwoners (soc. media) 

• Een helpende gemeente leert van zijn beleid. 

Gaat het dorp in, praat met mensen en kijkt 

keer op keer of het beleid werkt  

• Een helpende gemeente houdt toezicht op 

veiligheid, wettelijke kaders en budget 

Het is aan het nieuwe college om met voorstellen 

te komen, inclusief kaders, werkwijzen en 

noodzakelijke aanpassingen in de organisatie.  

Politiek doen we samen 

Inwoners vragen grotere betrokkenheid van de 

politiek bij hun wel en wee. Dat werkt natuurlijk 

alleen als inwoners ook met de politiek meedoen.  

Haaksbergen – als veel dorpen – telt te weinig 

politiek actieve mensen. Het aantal leden van alle 

Haaksbergse politieke partijen samen is veel te 

klein. Bovendien zijn zij zelden jonger dan 40.  

Dat gaat zich wreken in de raadszaal. 

‘Haaksbergen maken we samen’ betekent dus 

vooral ‘meedoen’, een open opstelling en de wil 

om samen aan de slag te gaan. Ook als het niet 

helemaal gaat zoals jezelf zou willen.  

Wij willen daarom een dag van de democratie, 

samen met wijken, scholen en inwoners. Een dag 

waarin we samen nagaan hoe we de democratie 

beter kunnen laten werken en wat inwoners en 

gemeenteraad voor elkaar kunnen betekenen en 

van elkaar mogen verwachten.  

Ook zien wij graag eenmaal per jaar, bijvoorbeeld 

na de zomer, gekoppeld aan de opening van het 

politieke jaar, een ‘jongeren gemeenteraad’ 

ontstaan (bijv. jongeren 16-23 jaar).  

Haaksbergen blijft een sociaal dorp 

Wij willen dat Haaksbergen sociaal blijft, met 

goede dienstverlening bij armoede, WMO, 

jeugdzorg en natuurlijk hulp voor mensen die het 

moeilijk hebben en (tijdelijk) steun behoeven.  
1. Oog voor ‘samenredzaamheid’. Zorg in de 

buurt, naar elkaar willen omkijken, een vangnet 

bieden, willen begeleiden voor als het even niet 

wil. Ook: niet alles aan ‘professionals’ willen 

overlaten, die - hoe goed ook - vastzitten in 

protocol en tijdslot 

2. Zuinig zijn op onze verenigingen en talloze 

vrijwilligers die zich voor ons dorp inzetten 

3. Kinderen uit kansarme gezinnen betrekken bij 

sport en activiteiten 

4. Actief jeugdbeleid. Betrek jeugd, doe het 

samen, neem ze serieus en geef ze een goed 

onderkomen  

Ook willen wij door actief jeugdbeleid, samen met 

inwoners uit wijk en straat, kansarme kinderen 

helpen weerbaarder te zijn, een duwtje in de rug te 

geven, zodat zij betere kansen krijgen in ons dorp.  

Actief ouderen beleid willen wij voor sociaal 

contact, wooncomfort, veiligheid en plaatsing van 

nieuwe bewoners, passend bij ouderen.  

Tweedeling 

De samenleving vraagt steeds meer van mensen. 

Goed voor vooral hoogopgeleiden! Zij houden 

kansen op werk en volwaardig meedoen.  

De andere kant van de medaille is dat eenvoudiger 

werk en vaste banen verdwijnen. Inkomenszeker-

heid wordt voor velen een onbereikbaar ideaal.  

Gevolg? Buitensluiting van veel lager opgeleiden.  

Zij en hun kinderen zijn de pineut! Wat dit voor 

met name die kinderen betekent?  

Simpel, een armoedig, kansarm bestaan, ook in het 

onderwijs. ‘Als je voor een dubbeltje geboren 

bent…’ We zijn hard op weg naar een nieuwe 

standen samenleving.  

Wij kunnen als dorp daar niet alles aan doen, maar 

het raakt ons wel. Samen met Haaksbergse 

ondernemers willen wij op Haaksbergse schaal iets 

tegen deze tweedeling gaan doen. 
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Het groene dorp wordt energieneutraal 

De structuurvisie 2030 wil dat Haaksbergen het 

groenste dorp in Twente wordt. Afgelopen periode 

zijn stappen gezet om aan te sluiten bij Cittaslow, 

een keurmerk voor groene gemeenten.  

Wij willen dit beleid voortzetten, waarbij wij tevens 

inwoners door ‘groen’ willen verbinden.  

• Meer groen, kleur en variatie in de bermen,  

de dorpskern en in de wijken 

• Meer ‘eetbaar groen’ (fruit, kruiden, groenten) 

in straten, bermen en plantsoenen 

• ‘Dorpslandbouw’ op braakliggende of 

vrijkomende ruimte in ons dorp 

• Schooltuinen voor basisscholen 

• Bescherming van karakteristieke,  
soms eeuwenoude boerderijen 

• Behoud monumentale bomen, ook in het dorp 

Energietransitie  

Op naar volledig duurzame energievoorziening. 

Nederland wil in 2020 één van de duurzaamste 

landen van Europa zijn. Daarvoor ruilen we gas (en 

kolen) voor zonne-, wind- en bio-energie.  

Grote stappen zijn nodig, ook in Haaksbergen. 

Greep houden op de ontwikkelingen vraagt om 

een energiek, actief college met de wil tot samen-

werken met provincie, regio en (markt) partijen.  

Wij vragen van het komend college snel met een 

plan te komen dat hierin voorziet. Enkele aspecten: 

1. Eigen energieopwekking en opslag stimuleren 

bij ondernemers/inwoners. Geldt voor 

huizen/gebouwen, straten en wijken 

2. Actief bemiddelen tussen partijen om plannen 

te faciliteren; waar te realiseren, bouwkundig, 

technologisch, financieel… 

3. Realistische doelstelling en planning, in de pas 

lopend met initiatieven in de regio/provincie 

4. Inwoners en ondernemers betrekken bij beleid, 

planning en realisatie 

Hoe duurzaam wij ook wensen te zijn, windmolens 

staan niet op ons wensenlijstje, ook niet vlakbij aan 

gene zijde van de grens.  

Landbouw – samen meer doen met  

boeren 

Ons boerenbedrijf is in de wereld een topper, maar 

in de openbare discussie gaat het al snel over CO2-

uitstoot, voedselveiligheid, insectensterfte, 

dierenmishandeling, stank en mestoverschotten.  

Gelukkig zien we steeds meer (jonge) boeren die 

samen met anderen duurzaam willen bijdragen 

aan onze samenleving. Wij willen hen daarbij 

helpen. Meer steun daarom voor groene boeren, 

hun duurzame boerenbedrijf en agrarisch 

natuurbeheer. Wij vragen van de gemeente 

hiertoe een actieve en faciliterende opstelling, met 

oog voor de inkomenszekerheid van de boer.  

Samen met waterschappen is ook veel te bereiken. 

Denk aan initiatieven als ‘Landbouw op Peil’, voor 

duurzaam waterbeheer en vitale landbouw.  

Samen wateroverlast terugdringen 

Dorpen en steden verstenen ter wille van een 

makkelijke tuin en een groot terras. Gevolg: tuinen 

absorberen geen water meer, riolen raken 

overbelast en geven wateroverlast bij zware regen. 

Samen kunnen wij hier veel aandoen. Laat meer 

regen toe tot de tuin. Versteen minder, laat de 

regenpijp in de tuin uitmonden. Beloon inwoners 

die hieraan meewerken met een aardigheidje.  

Wij willen samen met waterschappen hier actief 

aan werken.  
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Haaksbergen vitaal, zelfstandig, gezond 

Wij koesteren de zelfstandigheid, maar we zijn niet 

blind. De bestuurbaarheid van kleine dorpen zoals 

Haaksbergen staat onder druk. Want veel taken 

zijn voor dorpen als het onze te groot.  

Nu lossen we dat op via samenwerking, met als 

nadeel onvoldoende democratische controle. 

Want wat is de invloed van de raad over 

samenwerkingsbesluiten die ons raken?  

Wij ondersteunen daarom aanzetten voor een 

Twente-Regio-Stad. Met ruimte voor eigen 

ontwikkeling van de Twentse dorpen en steden en 

ruimte voor samenwerking met Ahaus.  

• Op Twents niveau: economie, vestigingsbeleid, 

infrastructuur, sociale wetgeving, etc.  

• Plaatselijk: het dorp, sport, cultuur natuur, etc.  

Dorpen als Haaksbergen behouden zo hun 

eigenheid, zonder bijwagen te worden van de 

grote stad met verlies van het ‘eigene’.  

Zo kan er een nieuwe balans ontstaan tussen stad 

met zijn voorzieningen en het dorp/platteland met 

zijn recreatie en ruimte. O.a. voor eigen energie-

opwekking, waarvoor de stad geen en het 

platteland wel ruimte heeft. Zie ook recreatie, 

landschapsbeheer, infrastructuur, economie…  

Financiën – Herstel van de reserve 

De Haaksbergse cijfers zijn weer zwart, maar de 

reserve is te klein. Wij willen weer een spaarbank-

boekje op niveau (ongeveer € 3 milj.) in 2020. 

Aanbestedingen 

De wijze van aanbesteden leidt te vaak tot een 

nare race naar de bodem. Dit is ongewenst en past 

niet bij een sociale gemeente. Ook kan de wijze 

van aanbesteden transparanter en beter worden 

gedeeld met inwoners via sociale media.  

Sport / verenigingen 

Haaksbergen is een sportdorp met divers aanbod 
van hoog niveau. Daar horen soms grote inves-
teringen (sportvelden) bij. Hulp van de gemeente 
kan noodzakelijk zijn voor sluitende exploitatie.  

Verder zien wij graag dat verenigingen hun 
accommodaties multifunctioneel openstellen. 
Vooral op Scholtenhagen is winst te behalen. 

Onderwijs 

De PvdA wil dat Haaksbergen blijft beschikken over 
een breed onderwijsaanbod en wil daarvoor ook 
investeren; o.a. in een toekomstbestendig Assink.  

Markt en centrum 

De Haaksbergse markt, met de monumentale 

Pancratius, was met veel bomen, groen en zonder 

auto’s, ooit een van de mooiste Twentse pleinen. 

Nu rest ons wat groen rond de kerk, een kale 

parkeerzone en dito evenementen functie.  

Breng de sfeer van de oude markt terug. Kies voor 

mooie bestrating, bomen en verlichting, bankjes 

voor ouderen en speeltoestellen voor jongeren. 

Overweeg ‘water’ terug te brengen in het centrum, 

met een knipoog naar de oude Buurserbeek. 

Versterk ook het initiatief rond de ‘nieuwe winkel-

straat’ in het centrum. Gebruik daartoe ook het 

gevelfonds en steun de ontwikkeling van winkels in 

De Veldmaat. Doe het vooral samen. 

Monumenten en kerken 

Een actief beleid op monumenten versterkt de 
vitaliteit van het dorp. Ook vragen wij 
gemeentelijke inzet en coördinatie bij plannen 
voor herbestemming van onze kerken met grote 
cultuurhistorisch waarde  

Openbare buitenruimte 

De PvdA wil in het buitengebied onze fietspaden, 
ATB- en paarden-routes, honden-uitlaatplaatsen, 
wandelpaden, etc. minstens op niveau houden.  

Gebruik de nieuwe N18 maximaal voor onze 
economie. Denk aan een mooie landmark, of …  

Het afwaarderen van de oude N18 is een grote 
groene kans voor (fietsend) Haaksbergen. Doe het 
–gelet de financiën– stap voor stap en vooral 
samen. Onderzoek opties voor een fietssnelweg.  

Kleine kerkdorpen en dorpskernen 

Buurse, De Hoeve en De Veldmaat zijn vitale 

kerkdorpen/dorpskernen. Zij verdienen krachtige 

ondersteuning voor wonen, kleinschalige bedrijven 

en onderwijs. Dit betekent bestaande scholen 

handhaven, alsook de verbindingen (Buurtbus). 
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Thij Looman (41), onze 1e man:  

Verbinder en vernieuwer. Wil resultaat. 

Thij Looman (40) voert onze lijst aan. Thij is een 

echte teamspeler, vernieuwer en  probleem-

oplosser  en is zeer betrokken bij Haaksbergen.  

Thij is financieel specialist bij de gemeente 

Enschede en kent als geen ander de weg in de 

wereld van de politiek, de gemeentelijke 

procedures en het gemeentelijk geld.  

Thij kent het politieke handwerk en is ervaren in de 

Haakbergse raad. Zo was hij lid van meerdere 

raadscommissies en werd hij een belangrijke 

steunpilaar voor onze fractie in de afgelopen 

raadsperiodes. Ook droeg hij sterk bij aan het 

oplossen van de Haaksbergse financiele crisis.  

Thij’s hart ligt bij een evenwichtig sociaal, vitaal en 

duurzaam Haaksbergen. Een zelfstandig toekomst-

bestendig dorp in de regio Twente. De regio 

waarmee intensief wordt samengewerkt en waar-

binnen Haaksbergen zich sterk moet profileren.  

Thij gelooft in een gemeente dat haar inwoners 

helpt om de straat en de wijk groener, fijner en 

veiliger te maken. Daar hoort voorspelbaar, 

transparant bestuur bij dat goed met inwoners 

samenwerkt en communiceert.  

Thij gelooft niet in tegenstellingen, wel in 

oplossingen.Hij wil vooral effectieve politiek, 

politiek die zijn werk doet.  

Zoals de PvdA de afgelopen vier jaar haar werk 

deed.  
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Annelies Waanders (58), onze 1e vrouw 

Een echte vrouw van het dorp. 

Annelies Waanders is leerkracht en intern 

begeleider in het basisonderwijs en heeft veel 

ervaring in de Haaksbergse gemeentepolitiek.  

Zij was raadslid van 2007 tot 2014 en actief lid van 

onze schaduwfractie in de periode 2014 -2018.  

Annelies kent de Haaksbergse samenleving goed en 

is met name deskundig in het sociale domein.  

Zij heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en 

verantwoordelijkheid.  

In de gemeenteraad heeft zij altijd zitting gehad in 

de commissie Samenleving, waar haar hart ligt en 

van waaruit zij heeft bijgedragen aan het sociale 

karakter van ons dorp. 

Haar kracht ligt verder op het terrein van 

netwerken, haar samenwerkende houding en haar 

vermogen om hoofd- van bijzaken te 

onderscheiden.  

Zij vindt dat de PvdA zich in de komende 

raadsperiode moet profileren in onder meer het 

sociale domein; met name jeugd, ouderen en 

onderwijs, groen en duurzaamheid. Ook vindt zij 

dat de PvdA zich moet inzetten voor een goede 

vertegenwoordiging van Haaksbergen in de regio. 

 

Marc Wijngaarde (44):  

Nieuw, slim, links en zeer betrokken. 

Marc Wijngaarde is een nieuw gezicht voor de 

PvdA. Ook is hij betrekkelijk nieuw in Haaksbergen.  

Marc studeerde Technische bedrijfskunde aan de 

Universiteit Twente en Geschiedenis in Utrecht 

Daarna is hij gepromoveerd op innovatie 

onderzoek aan de Universiteit Nijmegen. 

Marc begeleidt studenten aan de universiteit 

Nijmegen en is daarnaast parttime portretfotograaf 

en huisman.  

Marc is nog niet zo bekend met de Haaksbergse 

gemeentepolitiek en het raadswerk, maar is al 

jaren met een links hart geïnteresseerd in politiek 

Hij is als vrijwilliger actief als bestuurslid van de 

turnvereniging V&K en lid van de medezeggen-

schapsraad van basisschool Holthuizen.  

Hij wil graag meer betekenen voor de Haaksbergse 

gemeenschap. Zijn sterke kanten zijn dat hij goed 

en kritisch kan analyseren en anderen weet te 

overtuigen en motiveren op basis van 

samenwerking.  

Haaksbergen is voor hem een 'groene' gemeente 

die zich de komende jaren onder meer moet 

richten op een duurzame ontwikkeling.  

2 3 
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Frank Rijnders (69):  

Psycholoog, onderwijsman en mantelzorger 

Frank Rijnders is sinds jaar en dag sociaal en links 

georiënteerd en een nieuwkomer in de PvdA. 

Na zijn studie psychologie was hij werkzaam als 

schoolpsycholoog en adviseur op verschillende 

scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede. 

Sinds zijn pensionering in 2011 is hij vooral druk 

met mantelzorg en is hij actief in diverse 

werkgroepen (onderwijs, Enschede).  

Frank heeft een sterk sociaal gevoel, is standvastig 

als het gaat om sociale thema’s, is breed 

georiënteerd en stelt zich graag beschikbaar voor 

het raadswerk. Zo wil hij  graag bijdragen aan het 

‘groene en duurzame’ gezicht en aan de verdere 

sociale profilering van Haaksbergen.  

Frank is realistisch en relativeert de macht van een 

gemeente als Haaksbergen. Daarvoor is meer 

samenwerking binnen Twente nodig. Wel vindt hij 

dat de gemeente meer kan doen samen met  de 

wijken en haar bewoners.  

Hij is communicatief, legt makkelijk contacten en 

kan snel complexe ontwikkelingen doorgronden en 

hoofd- van bijzaken onderscheiden.  

Gerrit ten Hagen (67) 

Vakbondsman in hart en nieren  

Gerrit ten Hagen is een PvdA’er en vakbondsman in 

hart en nieren; zo is hij lid van het bestuur van 

Lokaal FNV Midden Twente, is hij actief binnen de 

belastinggroep Haaksbergen van het FNV. Ook is hij 

vrijwillegerbij HSC21, waar hij de administratie 

verzorgt van het gebouw. 

Gerrit heeft veel ervaring in de Haaksbergse 

gemeentepolitiek. Hij was raadslid van 2006 tot 

2010. Hij liet zich daar gelden als een kritisch 

financieel specialist, die menigmaal kritiek had op 

de grondpolitiek van Haaksbergen; achteraf zeer 

terecht.  

Gerrit heeft een sterk sociaal gevoel. Voor hem is 

solidariteit een van de belangrijkste hoekstenen 

van onze samenleving en dat geldt ook in een dorp 

als Haaksbergen. Hij ergert zich aan onterechte 

verrijking en wil een stop op de om zich heen 

grijpende aanbestedingscultuur; het tegen elkaar 

opbieden van zorgaanbieders voor wie het 

goedkoopste kan werken; want uiteindelijk worden 

de lage kosten verhaald op de mensen die het werk 

doen. Hoe? Door hen te knijpen in loon en in tijd; 

want alles moet goedkoop en snel, snel, snel… 

Gerrit, gepensioneerd inmiddels, komt uit de 

industrie (Hengelo, hoofd bedrijfsbureau van een 

grote machinefabriek).  

 

4 5 


