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Tijhof: ‘Oprit A1 is de mooiste
plek van de gemeente Wierden’
ENTER - “Ik geloof in
democratie, maar stel
vrijheid als prioriteit.
Vaak wordt vrijheid
vertaald naar vrede
zonder oorlog, maar
vrijheid in denken
en handelen vind
ik belangrijk”, stelt
André Tijhof (46),
schaduwfractielid van
VVD/GB in de gemeente
Wierden.

Wat boeit?
“Op veel verjaardagen weet
iedereen het beter, maar als
puntje bij paaltje komt doet
niemand wat. Binnen het
raadswerk moet je je hoofd
boven het maaiveld uit durven te steken, en dat levert
altijd commentaar. Binnen
dit spanningsveld is het

Door Jenny ter Maat

zoeken naar argumenten.
Dit vind ik een uitdaging
omdat je jezelf soms tegenkomt en andere besluiten
moet nemen dan je in eerste
instantie had verwacht.”

BINNEN RAADSWERK
MOET JE JE HOOFD
BOVEN MAAIVELD UIT
DURVEN STEKEN

“De VVD is voor liberalisme,
in grote lijn, iedereen moet
voor zich zelf zorgen, maar
wie dat niet kan (denk aan
ouderen, zieken en gehandicapten), die wil ik helpen”,
aldus de liberaal. Tijhof is
getrouwd, heeft een zoon
(14) en een dochter (11), en
is ondernemer in Enter.
Hij is inmiddels vier jaar lid
van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en is de
laatste drie jaar lid van de
schaduwfractie van VVD/
GB in de gemeente Wierden.
De Enternaar zette zich jaren in als bestuurslid van de
Enterse Ondernemersvereniging en was betrokken
bij de jaarlijkse paarden- en
ponymarkt.

Wat ergert?
“Het verbaast me wanneer
besluiten vertraagd worden
om kleinigheden, of wanneer er getwijfeld wordt aan
onpartijdigheid. Beslissing
némen en uitvoeren, zo
gaat het in het bedrijfsleven
ook.”
Mooiste plek?
“Mensen, kom alsjeblieft van
de groene wolk! De gemeente Wierden was altijd al een
groene gemeente en met de
laatste ontwikkelingen rond
de Regge (Doorbraak, water-

André Tijhof (VVD/GB): ‘Beslissingen némen en uitvoeren, zo gaat het in het bedrijfsleven
ook.’
Eigen foto

wingebied, Zuna enzovoort)
is het in onze gemeente
overal mooi. Maar als ik
goed nadenk is de oprit van
de A1 wel de mooiste plek
van de gemeente. Hiermee
hebben we ontsluiting op de
rest van Nederland; de economische waarde daarvan
wordt door de meeste inwoners onderschat.”
Te realiseren?
“De gemeente zal toch vaker nee moeten durven zeg-

Wegens merken reorganisatie:

Merkmode van:
• Cambio • Juﬀrouw Jansen • SOS jeans
•TOV Jewels • Glamorous •Ana Alcazar
en veel andere merken

van feestjes en cadeautjes
is voorbij. Ik hoop dat de
burger dit zal begrijpen en
daarmee de toon ook wat
zal aanpassen. Immers: de
gemeente is de burger zelf.”

De stelling
Tijhof: “In jongeren moet je investeren, maar wel verantwoord. In Enter is best veel te doen is voor de jeugd.
Scholen, kerken sportverenigingen, maar ook Jong Nederland hebben programma’s voor jongeren in diverse
leeftijdcategorieën. Waarom voor een kleine groep iets
nieuws zwaar financieren met gemeenschapsgeld?”

RIJSSEN - Van dinsdag 18

juni tot en met vrijdag 21
juni houdt Tourclub Rijssen
(TCR) haar 30e avondfietsvierdaagse. De commissie
AF4D van TCR staat garant
voor vier mooie routes van
circa 20 kilometer door de
landelijke omgeving van
Rijssen en omstreken, die
beschreven worden in een
fietsrouteboekje.
Tevens
wordt de route uitgezet, zodat op de bekende TCR-pijlen gereden kan worden. Tijdens elke tocht is er aan de
hand van de genummerde
programmaboekjes een verloting.
Raceﬁetsers
Tevens is er deze vier avonden een toertocht voor racefietsers onder leiding van
een toerleider van TCR. De
route van ongeveer 50 kilometer is zoveel mogelijk gescheiden van de uitgezette
routes voor de recreatieve
fietsers Deze tochten zijn
bestemd voor iedereen met
een racefiets en starten om
ongeveer 18.45 uur.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 18.30
uur bij het Parkgebouw aan
de Oosterhofweg te Rijssen. Deze lokatie dient elke
avond als vertrek- en eindpunt van de vier tochten.
Het inschrijfgeld bedraagt
4,- euro voor volwassenen
en 2,- euro voor kinderen tot
en met 12 jaar.
Meer
info:
www.tourclubrijssen.nl

Minstens 10 jaar lang
en breed genieten
TUNDRA laminaatvloer
Grenen/antiekpatroon,
eikenpatroon of wit.
van 5.99 voor
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KORTINGEN TOT 75%

gen tegen het aangaan van
projecten. Met name tegen
projecten die op de lange
termijn geld kosten. De tijd
is anders en er moet veel
bezuinigd worden. De tijd

Vier avonden
ﬁetsen TCR
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UW VAKANTIE THUIS BEGINT
MET GERRITS TUINMEUBELEN!
Topper:
7 delige HOEKSET ROMY
inclusief fauteuil en hocker,
zwart Wicker vlechtwerk
grijze kussens
normaal: 1599,-

www.esterel.nl
Dorpsstraat 133 - Enter
vanaf 1 augustus 2013 verandert
Esterel in Roos!

Compleet nú voor

999,-

Onze volledige kollekties tuinmeubelen:
NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD! WELKOM!

