GROENLINKS

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN
Nieuwsbrief voor leden en belangstellenden #1

Februari/maart 2011

GROENE BANEN VOOR

MEER WERK
Van alle steden in Nederland heeft de economische crisis Enschede het

hardst getroffen. Er is te weinig werk in Enschede en dat zorgt al heel lang
voor problemen voor een grote groep inwoners: 14% werkloosheid in de afgelopen tijd. Dat daar hard aan gewerkt moet worden is geen nieuws. Maar
hoe? Deze vraag staat al jaren centraal in de gemeenteraad.
Soms lijkt de politiek zijn verstand te verliezen bij
de bestrijding van de werkloosheid: een probleem
dat voor veel mensen armoede en ellende betekent en tegelijkertijd een probleem dat we nooit
helemaal kunnen oplossen. De gemeente probeert
koortsachtig het onderwijspeil te verhogen en invloed uit te oefenen op de economie van Enschede.
Er zijn wel een aantal positieve ontwikkelingen:
de dalende schooluitval bijvoorbeeld, dat er in de
toekomst met Kennispark goed wordt aangeknoopt
bij de UT en dat de stad in het algemeen een stuk
opgeknapt is, in de afgelopen tien jaar.
Maar er dreigt ook veel mis te gaan, juist waar de
politiek hoopt op nieuwe werkgelegenheid: bij de
ontwikkeling van de luchthaven en van nieuwe
bedrijventerreinen. De kans dat de ontwikkeling
van Luchthaven Twente uitloopt op een bestuurlijk
fiasco is groot: het is een hele dure grap met veel
schade voor de natuur. De besluitvorming in Raad
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Net als bij het luchthavendossier, is ook bij de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen sprake
van wensdenken. De behoefte naar bedrijventerreinen wordt door de gemeenteraad onterecht véél
te hoog ingeschat. Hierdoor lopen we het risico dat
we te veel bedrijventerrein ontwikkelen, met als
gevolg een onnodige en onomkeerbare aantasting
van ons landschap én een grote financiële strop.
De miljoenen die worden gestoken in het verder
ontwikkelen van terreinen worden misschien nooit
terugverdiend. In de onlangs in de raad vastgestelde
bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente wordt
de behoefte zó hoog geraamd, dat College en de
coalitiefracties hierin een aansporing zien om door
te gaan met het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, waaronder de Usseler Es. Terwijl met
het direct beschikbare aanbod en de ruimte die kan
worden gevonden door herstructurering, er binnen
de Netwerkstad voor zeker 8 jaar ruimte is, zelfs in
de meest gunstige economische scenario’s. In plaats
van nú te besluiten door te gaan met het ontwikkelen van nieuwe terreinen, kan minimaal tot 2015
worden afgewacht, om dan in te spelen op de economische ontwikkeling.
>

> Vervolg ‘Groene banen voor meer werk’

Onze fractie heeft in januari zijn eigen kijk gegeven
op de ontwikkeling van lokale werkgelegenheid, in
een notitie genaamd ‘Groene banen voor Enschede’.
Daarmee gaan we de discussie aan in de raad over
het economisch beleid van de gemeente.
We denken dat Enschede — een groene stad met
veel technische bedrijven en kennis vanuit onder
meer Saxion en UT — veel meer zou kunnen profiteren van dé grote groeisector van dit moment (en nog
meer van de toekomst): de groene economie.
De hele wereld moet duurzame oplossingen vinden
voor de energievoorziening en voor bijvoorbeeld hoe
we omgaan met water. Enschede zou daarom een
centrum voor groene innovatie moeten worden.
Om Enschede op deze manier op de kaart zetten
is veel geld en de betrokkenheid van burgers en
bedrijven nodig.

‘diftar’ in te voeren (gedifferentieerde tarieven voor
afval: hoe meer afval, hoe meer men betaalt, en
omgekeerd).
Als de gemeente ‘groene’ investeringen lostrekt bij
bedrijven, corporaties en huiseigenaren heeft dat
een enorm effect. Woningisolatie levert één extra
baan per 65 woningen op en windenergie is goed
voor 1,7 baan per megawatt; zonnepanelen zorgen
voor 5 tot 15 banen per miljoen investering. Een biomassacentrale levert aan 10 tot 20 mensen werk.
Bedrijven die zich richten op duurzaamheid zijn
vaak zeer succesvol.
Investeren in duurzaamheid is inherent goed, het
levert lokale werkgelegenheid op en we denken dat
investeren in duurzaamheid de stad ook aantrekkelijker maakt voor bedrijven van buiten.

— JELLE KORT, ROBIN WESSELS
Lees de volledige tekst op
www.groenlinksenschede.nl/fractie/publicaties

Door energiebesparing kan veel geld worden verdiend, die bovendien aan de lokale economie ten
goede komt. Verder zijn diverse subsidies mogelijk
en kan de gemeente ‘groen bezuinigen’ door alsnog

Reageren? Schrijf naar: Fractiekantoor GroenLinks,
postbus 20, 7500 AA Enschede. Of e-mail:
r.wessels@enschede.nl / j.kort@enschede.nl

NIEUW RAADSLID VOOR
GROENLINKS: TINY HANNINK
ONZE FRACTIEVOORZITTER KAn helaas deze raadsperi-

Uit mijn vorige periode weet ik dat het raadswerk

ode niet volmaken. Mariska van Heijster heeft op
14 februari afscheid genomen. Ze heeft nu de taken
van de fractievoorzitter overgedragen aan Jelle Kort
en gaat de politiek in Enschede op afstand volgen.
Voor de fractie is dat jammer, ze verliezen een lid
met veel kennis en ervaring.
Voor mij is het fijn, ik kan weer plaatsnemen in de
fractie. Dat ik veel minder ervaring heb, hoop ik
goed te maken met extra inzet en enthousiasme.

intensief, maar zeer motiverend is en voldoening
geeft. Graag nodig ik u uit mij input te leveren voor
wat u in de stad beleeft en tegenkomt. Graag stel ik
mij open voor uw informatie.
Ik verheug mij op de komende periode, heb er zin in.

— TINY HANNINK
Reageren? Schrijf naar: Tiny Hannink, Fractiekantoor GroenLinks, postbus 20, 7500 AA Enschede.
Of e-mail: t.hannink@enschede.nl

Binnen de fractie hebben we de taken verdeeld.
Zorg en welzijn, mijn kennisgebied, wordt mijn
taak. Daar komt opgroeien en ontwikkeling bij. Dit
is een gebied waar mijn interesse erg naar uitgaat.
Ook wijkontwikkeling komt in mijn portefeuille.
Tenslotte ga ik mij bezig houden met de stadsdelen
Zuid en West. West heb ik steeds gevolgd, dat is voor
mij bekend gebied. Zuid is nieuw maar ook daar ben
ik op onderdelen wel thuis.
Al met al een aantrekkelijk pakket, waarvan ik verwacht dat ik er goed mee uit de voeten kan.

WEL OF NIET DE NIEUWBRIEF?
Wie liever géén ‘papieren’ nieuwsbrief ontvangt,
kan dat doorgeven aan de redactie (zie adresstrook).
Wie nog niet de papieren versie ontvangt, maar dat
wel graag wil, kan dat ook doorgeven…
NB: Van veel leden hebben we geen of een onjuist
e-mailadres. Ontvang je geen mail, maar wil je dat
wel, geef dan je e-mailadres door! Dat kan via
info@groenlinksenschede.nl

EEN AFSCHEIDSGROET VAN

MARISKA VAN HEIJSTER
“Zo, het zit er op, het raadslidmaatschap voor GroenLinks in Enschede”. Op het moment dat ik dit schrijf
is het zover nog niet en het voelt dan ook vreemd
om nu al zogenaamd terug te blikken.
Het is lastig geweest om deze punt te zetten: hoewel
verhuizen een onontkoombare reden is om er mee
op te houden, baalde ik er tegelijkertijd van. Want
ik voel me in onze afdeling prima thuis en vind het
belangrijk om actief bij te dragen aan mijn idealen
voor een groenere en eerlijker wereld. En natuurlijk
ben ik ook aan jullie, GroenLinks-collega’s en leden,
gehecht geraakt.
Ik weet nog goed hoe ik kennis maakte met de afde-

AGENDA
01 / 03	werkgroep Fysiek, stadhuis, 20.00 uur
02 / 03	werkgroep Werk & Inkomen,
stadhuis, 20.00 uur
03 / 03 Uitgebreide Fractie, stadhuis, 19.30 uur
05 / 03	vrijwilligerswerk bij EnHOe,
Varviksveld, 9.00 uur
11 / 03 fractie werkbezoek Visschedijk, 9.30 uur
29 / 03	werkgroep Zorg & Welzijn,
stadhuis, 20.00 uur
30 / 03	ALGEMENE LEDENVERGADERING,
locatie en tijd nog te bepalen
31 / 03 Uitgebreide Fractie, stadhuis, 19.30 uur
06 / 04	werkgroep Werk & Inkomen,
stadhuis, 20.00 uur
12 / 04	werkgroep Fysiek, stadhuis, 20.00 uur
26 / 04	werkgroep Zorg & Welzijn,
stadhuis, 20.00 uur
28 / 04 Uitgebreide Fractie, stadhuis, 19.30 uur
03 / 05	werkgroep Fysiek, stadhuis, 20.00 uur
11 / 05	werkgroep Werk & Inkomen,
stadhuis, 20.00 uur
26 / 05 Uitgebreide Fractie, stadhuis, 19.30 uur
31 / 05	werkgroep Zorg & Welzijn,
stadhuis, 20.00 uur
01 / 06	werkgroep Werk & Inkomen,
stadhuis, 20.00 uur
07 / 06	werkgroep Fysiek, stadhuis, 20.00 uur
21 / 06	werkgroep Zorg & Welzijn,
stadhuis, 20.00 uur
23 / 06 Uitgebreide Fractie, stadhuis, 19.30 uur
04 / 07	werkgroep Fysiek, stadhuis, 20.00 uur

ling GroenLinks Enschede-Haaksbergen in ’96–’97.
Ik was hier net komen wonen voor een opleiding
aan de AKI. Na een telefoontje aan de afdelingssecretaris was ik welkom bij de steunfractie. Samen
met oudgedienden als Pieter Appel, de Niesthovens,
Mark Akkermans en natuurlijk Jelmer van der Zee,
dacht ik mee over bijvoorbeeld de parkeergarage en
het Muziekplein (zo heette dat toen). Heerlijk om
zo mee te kunnen denken en deel uit te maken van
een groep gelijkgestemden. Ik was dan ook erg blij
met mijn plaatsing op de verkiezingslijst en mijn
verkiezing tot raadslid in 2002.
Met Rene en Jelmer vormde ik een kritische en
constructieve fractie: tegen de Usseler Es, tegen de
Luchthaven en meedenkend over het Muziekkwartier. In die tijd heb ik veel geleerd en het politieke
werk beter leren kennen.
Die kennis had ik hard nodig toen ik in de volgende
periode een fractie vormde met Rene, Marieke, Tiny
en Judith: boventallig als coalitiepartij, een onervaren wethouder en zelf ook groen als het gaat om
de harde politieke spelletjes. We hebben in deze
periode vreselijk hard gewerkt en gezorgd dat we
behalve in de raad ook daar buiten actief aanwezig
waren. Het was geen makkelijke periode, maar wel
een leerzame en één waarin mijn waardering voor
ons groenlinksers en in het bijzonder mijn directe
collega’s enorm groeide.

Met de kennis en ervaring die ik de afgelopen negen
jaar heb opgedaan, had ik graag een poos verder
gewild. Dat gaat jammer genoeg niet. Ik kan deze
kennis wel overdragen en daar heb ik de afgelopen
maanden dan ook veel aandacht aan besteed. Jelle
en Robin doen het prima en in onze hernieuwde
oppositierol (ook wel weer verfrissend) hebben zich
sinds maart genoeg incidenten voorgedaan om de
nieuwe fractie wat pokken en mazelen te bezorgen.
Jelle staat te trappelen om het fractievoorzitterschap op zich te nemen en Tiny is ook warm gelopen om mij te vervangen. Het wordt voor mij dan
ook tijd: deze fractie gaat het prima redden!
Jullie, GroenLinks-leden wil ik hartelijk danken voor
jullie steun, gezelligheid en inspiratie de afgelopen
jaren. Veel geluk en motivatie wens ik jullie toe om
het goede werk voort te zetten, bij de komende statenverkiezingen en natuurlijk ook daarna!
— Mariska van Heijster

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN
Een actieve afdeling is een goede afdeling. Actief richting leden, actief in de
ondersteuning van de fractie, en actief binnen de provincie en de landelijke
partij… Allemaal werk voor het bestuur.
TOT DE TAKEN van het afdelingsbestuur hoort ten eerste het contact houden met de leden, onder meer
door het organiseren van ledenvergaderingen. Ten
tweede ondersteunt het bestuur de gemeenteraadsfractie met raad en daad. Ook behoort het benoemen van de Kandidatencommisie, die de selectie
van kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen verzorgt, tot de kerntaken. Verder houdt het
bestuur een vinger aan de pols ten aanzien van het
functioneren van raadsleden en de werkgroepen,
organiseert het debat-avonden en is het intensief
betrokken bij verkiezingscampagnes etc.
Dat is al met al een flink takenpakket.

Op dit moment bestaat het bestuur van onze afdeling uit drie personen: Elly van der Helm is voorzitter, Tom Hekelbeeke secretaris en Bert Vanderveen
penningmeester. Elk van de bestuursleden volgt één
van de werkgroepen die de raadsfractie voeden met
informatie en ideeën. Daarnaast heeft een bestuurslid specifieke taken, die onderling verdeeld worden

(afgezien van de taken die bij de titels voorzitter,
secretaris en penningmeester horen).
Bestuursleden worden benoemd voor een periode
van twee jaar en kunnen maximaal twee maal in
het bestuur herkozen worden (hierop kan in uitzonderlijke gevallen dispensatie verleend worden).

Om de taken die het bestuur zich gesteld heeft goed
uit te kunnen oefenen, zou een omvang van vijf
leden ideaal zijn.
Graag roepen we leden op om zich aan te melden
als kandidaat voor het bestuur. Wie gemotiveerd
is, over wat vrije tijd beschikt (enkele avonden per
maand), goed kan samenwerken, initiatief durft te
nemen en natuurlijk de groenlinkse idealen onderschrijft, en zich door deze oproep aangesproken
voelt, kan zich bij mij melden. — TOM HEKELBEEKE
GEïnteresseErd? Schrijf naar: Tom Hekelbeeke,
Wagelerstraat 18, 7522 AA Enschede.
Of e-mail: thekelbeeke@hotmail.nl

GROENLINKS EN KUNDUZ
Toen ik begin dit jaar besloot om als voorzitter van

Want GroenLinks kiest voor de toekomst.

de afdeling eens een partijcongres te bezoeken, kon
ik niet vermoeden hoeveel dat congres zou gaan
betekenen voor GroenLinks.
De congresbezoekers spraken in meerderheid uit
respect te hebben voor de beslissing die de Tweedekamerfractie naar eer en geweten had gemaakt om
in te stemmen met een civiele politie-trainingmissie in Afghanistan.

— ELLY VAN DER HELM

Ik onderschrijf dat persoonlijk ook — ik ben niet
voor die missie, maar wel vóór GroenLInks. En ik
doe een appèl aan de fractie om óók voor onderwerpen die ons na aan het hart liggen, zoals de Wajongers, kernenergie, woningmarkt, enzovoorts, om bij
die onderwerpen dus ook het initiatief te nemen en
ze met durf te regelen.
Wij, dat wil zeggen de leden én de lokale bestuurders, zullen ze hierop bevragen en toe uitdagen.

Reageren? Schrijf naar: Elly van der Helm,
Wennewickweg 9, 7481 ST Buurse.
Of e-mail: ellyvanderhelm@gmail.com

JE STEM IS BELANGRIJK OP 2 MAART!
Gezien de huidige politieke verhoudingen zijn
de Provinciale Statenverkiezingen deze keer héél
belangrijk. Elke stem tégen het huidige kabinet en
vóór een groener Overijssel telt.
Ben je niet in staat te stemmen, neem dan contact
op met het fractiekantoor of de campagne-coördinator om hiervoor een oplossing te vinden.
Bel op vrijdag 25 februari het fractiekantoor, telefoon 4818031. Of op maandag 28 februari met de
campagne–coördinator, telefoon 0624 619123.

