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Twenterand 
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Stem voor verandering   
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Mijn naam is Stephan Reusken. 

Ik zit in de gemeenteraad voor de politieke partij Partij van de Arbeid. 

In deze folder leg ik op een eenvoudige manier uit wat de gemeenteraad is. 

Wat kiezen is en hoe stemmen gaat. 

 

In Twenterand gaan de Partij van de Arbeid en GroenLinks samenwerken. 

Ik leg uit wat wij samen belangrijk vinden.  

Voor kinderen. 

Voor mensen die geen werk hebben 

Voor mensen die arm zijn. 

Voor oudere mensen. 

Ik kies voor de PvdAGroenLinks. Want ik vind dit de beste partij. 

Jij ook? 

Stem dan Partij van de Arbeid / Groen Links. Op woensdag 21 maart 2018. 

Stephan Reusken - Lijsttrekker van de PvdAGroenLinks 
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Een politieke partij 

Je kunt stemmen op een politieke partij. 

Een politieke partij is een groep mensen met ideeën en plannen voor Nederland en voor Twenterand.  

In Twenterand doen acht partijen mee aan de verkiezingen.  

 

Gemeenteraad 

Op 21 maart gaan de mensen kiezen voor de gemeenteraad van Twenterand.  

In de gemeenteraad worden besluiten genomen over plannen voor Twenterand. 

Dit kan gaan over de sport, een school, de natuur, de zorg of over de speeltuin in de buurt.  

De gemeenteraad in Twenteraad heeft 23 leden. 

Naast de gemeenteraad is er een bestuur. Dit zijn de wethouders en de burgemeester. 

 

 

Kiezen is  stemmen 

Je mag kiezen als je achttien jaar of ouder bent.      

Kiezen voor een nieuwe gemeenteraad heet stemmen. 

Met de post krijg je een oproepkaart en een lijst met alle namen van partijen. 

Ook staan op die lijst alle namen van mensen op wie je kunt stemmen. 

Op de oproepkaart staat waar je mag stemmen. Ook staat hierop wanneer je moet stemmen. 

De kaart moet je mee nemen als je gaat stemmen. Ook moet je je ID of paspoort meenemen. 

 

Na de verkiezingen        

Na de verkiezingen worden alle stemmen geteld. 

De partij met de meeste stemmen krijgt de meeste leden van de gemeenteraad. 
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Verkiezingsprogramma 

In het verkiezingsprogramma staat wat elke partij belangrijk vindt voor Twenterand. 

Wil je weten op wie je moet stemmen? 

Lees dan de verkiezingsprogramma’s. 

Elke partij heeft een verkiezingsprogramma. 

 

De Partij van de Arbeid en GroenLinks 

De Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn politieke partijen. 

In Twenterand werken zijn samen. 

Wil je weten wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks belangrijk vinden voor Twenterand? 

Lees dan ons verkiezingsprogramma op de volgende bladzijden. 

Wij hebben geprobeerd dit eenvoudig op te schrijven.  

Dan kan iedereen het begrijpen. 
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Stem voor verandering! 

Verkiezingsprogramma PvdA / GroenLinks in eenvoudige en heldere taal! 

De gemeente Twenterand 

De gemeente Twenterand bestaat uit vier kernen: Westerhaar – Vriezenveensewijk, Vriezenveen, Den Ham en 

Vroomshoop. In Twenterand kun je ook nog wonen in Geerdijk, de Pollen, Bruinehaar en voor stukje in 

Kloosterhaar. 

 

De PvdA / GroenLinks willen dat het fijn is om in Twenterand te wonen. Zo fijn dat mensen er willen blijven 

wonen. Voor kinderen, jongeren en ouderen. Er moet voldoende te doen en te beleven zijn in Twenterand. 

 

Samen leven 

 

In Twenterand wonen wel 35 duizend mensen! 

Alle mensen zijn anders. Ze zien er anders uit. 

Ze denken ander en geloven anders. 

Iedereen moet de kans krijgen om te blijven leren.  

En te leven zoals hij/zij dat wil. Met respect voor de ander. 

De PvdA / GroenLinks willen dat alle mensen in Twenterand kunnen wonen en leven. 

De PvdA / GroenLinks willen dat iedere stem gehoord wordt! 
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Werk in Twenterand 

Werken is belangrijk voor alle mensen. 

Je verdient dan geld om alles te betalen.  

Het geeft je het gevoel dat je er hoort. 

Er zijn mensen die geen werk hebben. Dat is jammer. 

Die moeten zoeken naar nieuw werk. 

De PvdA / GroenLinks wil dat de gemeente deze mensen helpt bij om werk te vinden. 

Voor de mensen met een handicap moet geholpen worden bij vinden van speciale werkplekken. 

 

Armoede in Twenterand 

 

Ook in Twenterand zijn arme mensen. 

De PvdA / Groen Links wil dat arme mensen niet meer arm zijn. 

Dat ze mee kunnen doen. Dat ze elke dag hun eigen eten kunnen kopen.  

Vooral kinderen van arme ouders moeten geholpen worden. 

 

Wonen in Twenterand 

 

Goed wonen is voor iedereen belangrijk. 

De PvdA / GroenLinks vindt dat er genoeg huizen moet zijn voor iedereen.  

Voor jonge mensen en voor oudere mensen. 

En huizen met aanpassingen. Dat is belangrijk voor oude mensen en mensen met een beperking. 
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Vervoer in Twenterand 

 

Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. 

De N36 is een gevaarlijk weg en moet veiliger worden gemaakt. 

De PvdA / GroenLinks vinden bus en trein belangrijk. Dit moet blijven in Twenterand.  

 

Vrije tijd en sport in Twenterand 

 

Mensen in Twenterand moeten in hun vrije tijd ook leuke dingen kunnen doen. 

Ze moeten de mogelijkheid hebben om te sporten. 

Bewegen is heel gezond. Voor jonge en oude mensen. 

Daarom wil de PvdA / Groen Links dat er goede sportruimten zijn in Twenterand. 

Er zijn veel vrijwilligers in Twenterand voor veel activiteiten. 

De vrijwilligers zijn er belangrijk. 

De PvdA / GroenLinks wil deze vrijwilligers blijven ondersteunen. 

Er moet genoeg te doen zijn in Twenterand. 

Om elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. 

De PvdA / GroenLinks vinden het belangrijk dat er leuke evenementen zijn in Twenterand. 
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Zorg in Twenterand 

 

Er zijn veel mensen die zorg nodig hebben. 

Oude mensen. Mensen met een handicap 

En ook mensen met kinderen. 

De PvdA / GroenLinks vinden dat er voldoende zorg moet zijn in Twenterand. 

Het liefst dichtbij.  

Door de omgeving en als het nodig is door mensen die er verstand van hebben. 

Mensen met een handicap moeten overal goed kunnen binnen komen en geholpen worden. 

 

Onderwijs in Twenterand 

 

Leren lezen en schrijven is belangrijk om mee te doen. 

Voor jong en oud. 

Voor een Nederlander en voor een buitenlander. 

Ook voor een vluchteling is dit belangrijk. 

De PvdA / GroenLinks vinden dat er genoeg Nederlandse taallessen moeten zijn. 
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Natuur in Twenterand 

 

De PvdA / GroenLinks vinden dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. 

Dit doen we door ons afval op te ruimen. 

Door te zorgen dat er veel bloemen in de bermen staan. 

Door zo weinig mogelijk te spuiten met gif. 

En door zuinig te zijn met energie. 

Of door energie te halen uit de zon en de wind. Dat noemen we schone energie. 

We zorgen goed voor de natuur als we in schone auto’s rijden. 

De PvdA / GroenLinks willen geen grote varkensstallen. 

De PvdA / GroenLinks wil dat er niet naar gas (bijvoorbeeld schaliegas) wordt geboord. 

Twenterand is een mooie gemeente. 

Met een mooi natuurgebied:  “de Engbertsdijksvenen”. Daar moeten we goed voor zorgen! 

 

Inspraak in Twenterand 

Inwoners hebben vaak goede ideeën voor hun buurt of club. 

De PvdA / GroenLinks vindt het belangrijk om over die plannen te horen. 

En te kijken of ze uitgevoerd kunnen worden. 

De gemeenteraad neemt besluiten over plannen.  

Over deze plannen moeten mensen kunnen zeggen wat ze vinden. 

De PvdA / GroenLinks vinden inspraak erg belangrijk. 
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De vijf kandidaten van de Partij van de Arbeid en GroenLinks 

 

 

Atie de Bruijn, Stephan Reusken (lijsttrekker) en Douwe Bouma 

Tom van der Holst en Hans Zebel 

 


