
NIEUWSBRIEF

Agenda
Kijk voor meer info op de site!

Raadsvergadering
13 december, vanaf 19.30, Gemeentehuis (De Höfte 7, Goor)

Wandeling over de Meene met hondenbezitters
14 december, 13.00-17.00, Stadslandbouw (Kerkstraat 123, Goor)

Informerende raadsvergadering
14 december, vanaf 19.30, Gemeentehuis (De Höfte 7, Goor)

Nieuwjaarsactiviteit
15 januari, tijd en locatie worden later bekend gemaakt

Bestuur aan het woord
- Jarik Bijlsma, voorzitter

Voor je zie je de eerste nieuwsbrief van In Beweging. Officieel heten we Politiek in 
Beweging, maar naar mijn mening staat In Beweging, of kortweg IB, ook voor de 
beweging achter de Beweging. Snap je hem nog?

Als ik naar IB kijk, zie ik een groep mensen met veel verschillende eigenschappen en 
achtergronden, die toch een gemeenschappelijk doel hebben: samen een positief 
verschil maken.  Ofwel een beweging naar een mooiere of eerlijkere wereld, te 
beginnen in onze eigen Hof van Twente. Daarbij mag iedereen haar of zijn eigen 
talenten inzetten zoals bij hem/haar past. Waar de een graag de barricaden opgaat, is 
de ander liever op de achtergrond een document aan het schrijven. En sommige 
mensen bemoeien zich dan weer graag met alles: dat vind ik ook mooi: zoveel passie! 
En zo verschillend allemaal.

Vanuit het bestuur zijn we bezig met het laten ontstaan van verschillende commissies. 
Daarin zitten mensen die passie, kennis of interesse hebben voor een bepaald 
onderwerp. Van daaruit kunnen we dan gericht een verschil maken, als Beweging. 
Mocht je nu denken: waarom zit ik niet in een commissie over dat ene onderwerp 
waar ik heel graag een verschil maak? Reageer dan op deze nieuwsbrief en app of 
mail ons!

Vanuit de (steun)fractie
- Mathijs Gelen, Raadslid

Iedere drie weken is het zover. Met drie man… ehh personen sterk de belangen van 
alle Hofse inwoners aandragen, op de In Beweging manier! Nog altijd vind ik het een 
voorrecht om er te mogen zitten en dat idee heb ik ook bij mijn fractiegenoten. Dus de 
motivatie is echt goed te merken. 

In de afgelopen raadsvergadering heb ik m’n eerste motie ingebracht, over de 
starterslening. Het CDA liet het woord tijdens een vorige raadsvergadering vallen en ik 
wilde meer weten. Dus ik ben erin gedoken. Blijkbaar konden starters alleen in 
aanmerking komen voor de lening als ze een huis kochten onder de (ongeveer) 2 ton. 
Ik weet niet of jullie die huizen nog kennen, maar volgens mij bestaan ze niet meer. 
Het werd dus hoog tijd voor vernieuwing.

Nog even een stukje terug. Hoe schrijf je een motie? Ik had echt geen idee. Nouja, 
klein beetje idee. Je moest argumenten neerleggen, daaruit een conclusie trekken en 
het college een opdracht geven. Maar hoe schrijf ik dat op de goede manier? Zijn mijn 
argumenten waterdicht? Is het reëel wat ik vraag van het college? Gelukkig heb ik een 
soort sjabloon gekregen van Frank, wat ik eenvoudig kon invullen. Dat hielp. Ook 
hebben we de griffie als ondersteuning. Die hebben de tekst een klein beetje 
aangepast zodat het allemaal goed liep. De argumenten en de opdracht aan het 
college moesten in een debat in de raadsvergadering mondeling verdedigd worden. 
Oké, duidelijk, doen we.



Terug naar de motie zelf. Argumenten verzameld, duidelijke opdracht aan het 
college geschreven, gecheckt door de fractie. Tot zover gaat het soepel. Voordat ik de 
motie opstuur naar de griffie om het officieel in te dienen even een belrondje langs de 
fracties. D’66 kwam even buurten tijdens de fractievergadering en waren meteen om. 
TOP! De andere partijen even mailen en bellen. PvdA en SP waren het ook 
meteen eens en dienden, samen met D’66, de motie mede in. Even een telefoontje 
naar André van de VVD. Hij wees me op een mogelijke vraag over welk potje gebruikt 
wordt voor de lening, waarvoor dank! Coby van GB nam de telefoon niet op (had m’n 
nummer nog niet opgeslagen…) en ik had Arjan Mulder (oeps, had de andere Arjan 
moeten bellen…) gebeld. Arjan gaf al aan dat hij het persoonlijk een sympathieke 
motie vond en ook benieuwd was over hoe dit financieel zit en over of dit niet te 
marktverstorend werkt. Op de avond van de raadsvergadering zelf zou hij erop 
terugkomen.

Even snel een mailtje naar Harry Scholten over welk potje het precies is. Zoals ik al 
dacht, de algemene reserves. En dat het in principe niet relevant is, want het zijn geen 
kosten van de gemeente zelf. Ideaal! Ik ben klaar voor het echt indienen en 
verdedigen in de raadsvergadering.

Aan het einde van een raadsvergadering komen alle ‘’moties vreemd aan de orde’’, 
zoals dat heet, aan bod, waaronder die van mij. Korte uitleg gegeven en wethouder 
Rohaan nam het woord namens het college. Het zou meegenomen worden in de 
themanotitie, de NHG-grens (gemiddelde huizenprijs in Nederland) zou niet naadloos 
aansluiten bij de gemeente, de gemeente loopt tegen bezwaarperiodes aan bij 
nieuwbouw en de starterslening is niet aantrekkelijk omdat er geen gebruik van wordt 
gemaakt. Vooral dat laatste stond ik echt van te kijken, want dit is PRECIES de reden 
dat ik de motie indiende. Gelukkig zagen de andere fracties dit ook. Op naar de 
stemming. VVD en CDA stemden voor en hij is aangenomen! Wat supercool! GB heeft 
tegengestemd, bleek later dat ze het met de wethouder eens waren en dat dit 
onderdeel moest zijn van de themanotitie. 

We zien weer verder bij de themanotitie, waar ik hem misschien nog ambitieuzer 
maak. Maar tot die tijd zit ik even op de roze wolk (daar had ik geen starterslening 
voor nodig) en volgen er zeker meerdere initiatieven!

Signaal vanuit de steungroep
- Caroline van Leeuwen

Progressieve samenwerking staat al een tijd in de schijnwerpers, ook in de Hof van 
Twente. Op inhoud zijn er veel overeenkomsten, die het verdienen om concreet 
uitgewerkt te worden. De besturen van D66, GroenLinks, In Beweging en PvdA 
hebben daarom in het voorjaar van 2022 besloten een gezamenlijke steungroep in te 
stellen om de progressieve samenwerking in de gemeente Hof van Twente inhoudelijk 
bij te staan. 

De steungroep ondersteunt de samenwerkende raadsfracties en hun steunfracties 
inhoudelijk bij de voorbereiding van grotere onderwerpen in de gemeenteraad. De 
leden van de steungroep zoeken de kennis, verzamelen de argumenten en wegen de 
voor- en nadelen van een concreet voorstel. Het gaat dan om voorstellen die nog niet 
of niet direct in de raad aan de orde zijn. Er is immers tijd voor nodig om een punt 
inhoudelijk goed voor te bereiden. Het voorstel kan vervolgens als (initiatief) 
raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. En soms zijn er op korte 
termijn zaken die opgepakt kunnen worden

Op dit moment bestaat de steungroep uit de volgende leden: 
• Caroline van Leeuwen (In Beweging) 
• Huib de Priester (D66) 
• Marinus Aaftink (PvdA) 
• Robert Stegwee (GroenLinks) 
• Wim Schuur (PvdA) 

Er zijn gezamenlijk twee onderwerpen gekozen om mee te beginnen: 
armoedebestrijding en wonen. De steungroepleden en gemeenteraadsleden hebben 
zich verdeeld over deze twee onderwerpen. Eveline Kroes van In Beweging is 
toegevoegd aan de groep armoedebestrijding.

Ik zit zelf in de groep wonen. Ik ervaar de bijeenkomsten als constructief en naast de 
inhoud richt ik me op het blijven verbinden met anderen.



Binnen de club biodiversiteit
- Leo Mees Ten Oever, Mariëlle Nijhuis, Linda Kelderman en 
Henry Betting

De werkgroep Biodiversiteit, bestaat uit Leo Mees Ten Oever, Mariëlle Nijhuis, Linda 
Kelderman en Henry Betting. Zij zijn tot nu toe een viertal keren bijeen geweest.
* Gerard Willems heeft zich inmiddels ook aangemeld als nieuw lid bij de Werkgroep 
Biodiversiteit.
* Het doel van de werkgroep is het begrip biodiversiteit een vanzelfsprekendheid te 
laten worden.
Ten eerste door te bundelen wat er op dat gebied al allemaal wel of niet is in de Hof 
Van Twente en ten tweede om interessante mensen uit te nodigen die ons wijzer 
kunnen maken.
* Er is een eerste opzet gemaakt met allerhande informatie over biodiversiteit, maar 
deze opzet is zeer zeker erg onvolledig.
Dus lijkt het ons goed om het door te mailen aan een ieder die het wil ontvangen en 
uiteraard is elke aanvulling erg welkom.
* Tevens zijn we bezig met verhaaltjes schrijven over biodiversiteit voor het 
Hofweekblad.
* één van onze ideeën is om te beginnen met het uitnodigen van deskundigen of 
‘andersdenkenden’, b.v. iemand van Caring Farmers, een groep van 300 boeren die 
wil dat de landbouw verandert vanuit de gedachte dat dieren intelligente levende 
wezens zijn met emoties en gevoelens.

Actie in de energiewerkgroep
- Marianne Hutten, Henry Betting, Leo Mees Ten Oever, Theo van der 
Donk en Raoul van Dongen

Energietransitie 
Een klein clubje heeft de afgelopen weken gefilosofeerd wat we met dit onderwerp 
moeten doen. In de discussie app komt het regelmatig voorbij en de vraag is of dit een 
onderwerp is waar we ons meer mee bezig moeten houden. Dat het leeft werd al snel 
duidelijk in de twee overleggen die er zijn geweest. Dat er veel verschillende 
meningen zijn en dat we nog veel (van elkaar) kunnen leren over het brede 
onderwerp. Van windenergie tot innovaties en alternatieven die nu al toegepast 
kunnen worden. 

Actie
Theo van der Donk heeft hiervoor een pamflet gemaakt die we graag met politiek en 
bewoners willen delen. Maar hoe, wat, met wie en wanneer we dat moeten doen is 
iets wat nog uitgewerkt moet worden. Tijd dus voor een plan met (leuke) activiteiten 
om de Hof van Twente duidelijk te maken dat het anders kan en moet. Daar gaan we 
in december verder over nadenken. Heb je ideeën of suggesties laat het ons weten. 
Bedankt alvast.

Actie in de energiewerkgroep
- Cees van Gurp

Een appje van Linda; Steekwoorden:
“10 december, maandelijkse nieuwsbrief, stukje van een lid van In Beweging. Of ik wil 
aftrappen?” Daar hoefde ik eigenlijk niet zo lang over na te denken. JA – IK – WIL!

Als niet zo erg actief lid van de lokale SP-afdeling werd ik benaderd door diegenen 
die het idee hadden opgevat om een nieuwe groepering in onze gemeente op te rich-
ten. Géén nieuwe Politieke Partij, een “Beweging”. Een beweging die bedoeld was om 
meer slagkracht te krijgen, méér aandacht voor sociale (on)gelijkheid, voor onze 
leefomgeving in brede zin. Een bundeling van wat we voor het gemak maar de 
progressieve krachten in de Hof noemen.

Van het begin af aan was duidelijk dat lidmaatschap van deze Beweging over 
partijen en stromingen heen zou gaan. Je kon dus prima lid blijven van je “oude partij” 
én lid worden van wat toen In Beweging is gaan heten. Ook “partijlozen” zouden 
welkom zijn. Als je het grotere doel maar onderschrijft.



Er waren echter ook Beren op de weg en wel Landelijke Beren, namelijk de besturen 
van diverse politieke partijen, waaronder helaas ook “mijn” SP; ook al is In Beweging 
bewust niet als nieuwe politieke partij opgericht een dubbel lidmaatschap zal niet 
worden getolereerd! Jammer, jammer, jammer. Temeer omdat dat betekende dat men 
een keuze moest maken, een keuze die wij helemaal niet gewild hadden. Met pijn in 
mijn hart heb ik besloten om de eer aan mijzelf te houden en mijn lidmaatschap van 
de SP op te zeggen. Zonder enige pijn, maar met meer en meer overtuiging ben ik nu 
lid van In Beweging.

Op een bepaald moment werd er een bijeenkomst georganiseerd bij Frank thuis. “laat 
ik er maar eens naar toe gaan om te luisteren”. De meeste deelnemers daar kende 
ik niet, maar wát een elan! Wat een passie, wat een enthousiasme! Maar ook: Hoe 
nieuw! Geen “oppositie” maar zoals iemand dat later op een vergadering zo mooi 
noemde “propositie”, ofwel een goed idee is een goed idee, onafhankelijk van wie dat 
in de raad inbrengt. Een goed idee gaan we steunen. Dat is écht heel andere koek 
dan we gewend zijn. Dat is nieuwe politiek. We brengen het sinds de installatie in de 
Raad daadwerkelijk in de praktijk en het lijkt te werken. Hoe mooi is dat?

Van Niets naar Drie zetels! We hebben een prachtig en gevarieerd drietal in de raad. 
Die drie harde werkers steunen natuurlijk niet alleen goede ideeën maar hebben ook 
daadwerkelijk een eigen inbreng met suggesties, vragen en eigen voorstellen.

We hebben zinnige vergaderingen waarin diepgrondig en gepassioneerd 
gediscussieerd wordt, maar waar ook plek is voor humor, waar ruimte is voor ieders 
mening, waar we met elkaar proberen om de koers van In Beweging te bepalen, een 
koers die ten dienste moet staan van écht welzijn en een gezonde omgeving in onze 
gemeente.

Ik moet d’r maar mee stoppen. Als ik mijn zin krijg is er straks geen ruimte meer voor 
andere zaken in de nieuwe Nieuwsbrief en dat kan niet de bedoeling zijn.

Om dus te besluiten met uit te spreken hoe trots ik ben op wat In Beweging nu al 
betekent in de Hof en hoe blij dat ik daar samen met jullie allemaal deel van mag 
uitmaken.

Op naar een nieuw succesvol jaar vol Beweging.


