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Betreft: Welkom en Good goan 
 
 
Oldenzaal, 27 januari 2022 
 
 
Geacht college, 
 
Oldenzaal, de Glimlach van Twente. Dat past. Nog steeds. Veel mensen die onze stad hebben 
bezocht vertellen enthousiast hoe mooi ze onze stad vinden en hoe vriendelijk de mensen in 
Oldenzaal zijn. Kijk, daar worden wij van WG Oldenzaal blij van! 
 
We denken dat we die glimlach en die vriendelijkheid letterlijk nog meer zichtbaar kunnen maken. 
In veel steden zie je het al. Zeker in het buitenland. Daar worden bezoekers vaak welkom geheten 
als ze de stad binnenrijden. Soms zelfs in meerdere talen. En bij het verlaten van de stad wordt 
men vriendelijk bedankt voor het bezoek, ook soms in meerdere talen. 
 
WG Oldenzaal vindt dat ook Oldenzaal zich bij deze goede gewoonte aan zou moeten sluiten, 
door bij de invalswegen onder “Oldenzaal” ook een boodschap te plaatsen waarmee we de 
bezoekers welkom heten. Dat kan uiteraard in meerdere talen. Dus welkom, willkommen, 
welcome, bienvenu, maar wat WG Oldenzaal betreft mag dat ook in het ABT, het Algemeen 
Beschaafd Twents. Dat zou dus kunnen betekenen dat onder “Oldenzaal” iets kan komen als “Mooi 
da’j d’r bint”, of “Welkom in ons Stedke van Plezeer”. Bij het verlaten van onze stad zou de 
boodschap kunnen zijn: Tot ziens, Auf wiedersehen, goodbye, au revoir, maar even zo goed zou 
er gekozen kunnen worden voor “Good Goan”. Onze burgervader heeft hier al een goede 
gewoonte van gemaakt. Ook deze wens past goed in de ogen van onze fractie. 
 
Uiteraard zijn er andere mooie boodschappen of wensen denkbaar. Misschien kunnen we 
inwoners zelfs mee laten denken. Maar linksom of rechtsom zou een extra woord van welkom of 
een extra boodschap bij het verlaten van onze stad De Glimlach van Twente nog zichtbaarder 
maken. Graag vernemen we van het college hoe zij over deze suggestie denkt. 
 
In het verlengde van deze suggestie heeft onze fractie de vraag hoe ver het staat met het plaatsen 
van de informatieborden. Wat ons betreft heeft het al veel en veel te lang geduurd en moeten er 
nu spijkers met koppen geslagen worden. Graag uw reactie. 
 
Hartelijke groeten namens de fractie van WG Oldenzaal, 
 
Henk Winkelhuis 


