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Verkiezingsprogramma GB 2018 - 2022
Samenwerken in balans

"Samen in Balans"
Gemeente Belangen is als lokale plaatselijke partij laagdrempelig en dichtbij.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Kiesvereniging Gemeente Belangen Hof van Twente met als titel
"Samen in Balans".
Gemeente Belangen wil met deze titel zeggen, inwoners, ondernemers staan er niet alleen voor. De kracht is
om samen te doen wat gedaan moet worden. Burgers, ondernemers en de Raad van de gemeente samen.
Samen wil ook zeggen dat we opkomen voor alle inwoners van de Hof van Twente.
In balans wil zeggen, besluiten dienen tot stand te komen in overleg, in ieder geval gehoord hebbende alle
partijen. In balans wil ook zeggen dat niet altijd de mening van de meerderheid gevolgd kan worden,
minderheidsstandpunten kunnen ook bepalend zijn voor besluit vorming.
Gemeente Belangen is vanaf de gemeentelijke herindeling actief in de gemeentelijke politiek. Daar voor kan zij
bogen op een lang verleden in de heringedeelde gemeenten. Als lokale partij kunnen wij onze eigen koers
bepalen zonder rekening te moeten houden met richtlijnen, dan wel opdrachten van landelijke partijen. Op
deze wijze zijn wij vrij in het bepalen van onze koers en kunnen optimaal inspelen op wensen uit de
gemeenschap. Op het zelfde moment moeten we ook constateren dat het niet mogelijk is om een ieders menig
te waarborgen. Het algemeen belang kan soms zwaarder wegen dan het individuele belang. Tevens moeten we
vaststellen dat de verantwoordelijkheid van de raad een andere is als van de burger als enkeling. Eén en ander
weer houdt ons niet om steeds de balans te zullen blijven zoeken.
Het voorliggende Verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na dat met vele inwoners, zo wel individuele
burgers als mede ondernemers, binnen de Hof van Twente gesprekken zijn gevoerd. Deze gesprekken hebben
mede bijgedragen aan het Verkiezingsprogramma 2018 - 2022. Een hartelijk woord van dank is op zijn plaats
voor allen die op enige wijze hebben bijgedragen.
Hof van Twente, januari 2018.
Namens het Bestuur
Johan Altena, voorzitter a.i.
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Participatie
In de huidige tijd is participatie een steeds belangrijker onderdeel van het besturen van een gemeente. In deze
vorm van besturen is het vinden van de juiste balans, waarbij alle betrokken partijen gehoord worden, een
belangrijke ontwikkeling. Omwille van zorgvuldigheid is het belangrijk om de mening te horen van alle
betrokken partijen. Daar waar betrokkenen zich niet zelf uiten zal Gemeente Belangen zich inspannen ook hun
menig te horen. We hebben de afgelopen jaren mooie ontwikkelingen gezien op het gebied van participatie.
Dit heeft in veel gevallen geleid tot een goede samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners.
Om tot een goede participatie te komen is communicatie een sleutelwoord. Samen, inwoners en politiek, zijn
we verantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze mooie Hof van Twente. Gemeente Belangen vindt dat de
gemeenteraad heldere kaders moet stellen zodat voor iedereen duidelijk is wat de speelruimte is. De
buurtbeveiliging en de AED netwerken zijn in de Hof van Twente een voorbeeld van goede participatie.
Samen de zorg delen voor elkaars veiligheid en welbevinden. Participatie biedt mogelijkheden en kansen om
projecten tot iets moois te laten ontwikkelen. Meedenken en helpen zet mensen in hun kracht.
Het moet helder zijn dat participatie niet een middel is om kosten te drukken maar juist bedoeld is om binnen
de financiële mogelijkheden tot optimale resultaten te komen. Mantelzorg is een vorm van participatie die
onze bijzondere aandacht verdiend.

ZORG
Mantelzorg
Door de transformatie in de zorg hebben er ingrijpende wijzigingen plaats gevonden die van ons allen een
andere kijk en houding vragen. Veel voorzieningen die voorheen heel vanzelfsprekend waren zijn nu nog
slechts beperkt of in sommige gevallen helemaal niet meer voorhanden. De rol van vrijwilligers en
mantelzorgers is daarbij sterk gegroeid en zonder hen is onze huidige samenleving niet meer denkbaar.
Gemeente Belangen is daarom ook van mening dat er veel meer aandacht moet komen voor de rol van
vrijwilligers en mantelzorgers. Vooral bij de groep mantelzorgers dreigt overbelasting; velen van hen gaan door
in hun zorg voor een ander zonder tijdig aan de bel te trekken of aan te geven dat de belasting te zwaar wordt.
Daarnaast moet er aandacht zijn voor de sociale aspecten van ziekte en beperkingen voor zowel de cliënt als
ook de mantelzorger. Gemeente Belangen is van mening dat welzijnsinstelling Salut hierin een belangrijke rol
moet spelen. Door goede communicatie en afstemming met huisartsen en hulpverleners kan de ondersteuning
van mantelzorgers geïntensiveerd worden. Hierin vraagt vooral de balans tussen mantelzorg en professionele
zorg extra aandacht.

Vervoer
WMO vervoer dient zo spoedig mogelijk in een lokale vervoersvisie geregeld te worden waarbij de financiering
weliswaar belangrijk is maar waar de behoefte van de cliënt voorop moet staan. Waar mogelijk wordt er
gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde voorzieningen maar waar nodig dient maatwerk geleverd te
worden. Mogelijke combinaties met een buurtbus willen we nader onderzoeken.

Vrijwilligerswerk
Binnen onze gemeente zijn er veel goede initiatieven van o.a. buurt - en verenigingen of organisaties om
mensen te activeren en zodoende uit hun isolement te halen. Zij dragen daarmee wezenlijk bij aan het zoveel
mogelijk voorkomen van eenzaamheid en daarmee ook aan de gezondheid van vele, vooral oudere, inwoners.
Deze initiatieven moeten we koesteren en waar mogelijk ondersteunen. Een Goorse wijkvoorziening als het
Doesgoor zien wij als voorbeeld voor overige kernen en we willen sportverenigingen die een dergelijk project
opstarten dan ook ondersteunen. Deze vrijwillige initiatieven dienen van onderop, dus uit de bevolking, te
komen maar de gemeente dient in deze trajecten de regie te nemen. We zien het als een taak van Salut om de
vele initiatieven professioneel te ondersteunen en met elkaar te verbinden zodat ze elkaar versterken en elkaar
niet als concurrent zien. Binnen heldere kaders en een goede coördinatie ontstaat er op die manier een
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ijzersterk netwerk van voorzieningen dat een belangrijke rol speelt in het welzijn van onze inwoners en kan
voorkomen dat mensen in de hulpverlening terecht komen.

Jeugdzorg
Toegang tot de jeugdzorg dient zo laagdrempelig mogelijk te zijn en derhalve via de huisartsen mogelijk te
blijven. De vertrouwensband met een huisarts is volgens Gemeente Belangen essentieel in de vraag om hulp.
De huidige pilots met praktijkondersteuners GGZ-jeugd die nu in Delden en Goor lopen dienen zo snel mogelijk
structureel in de gehele gemeente geïmplementeerd te worden om daarmee de kracht van de huisarts te
versterken.

Salut
De rol van de algemene welzijnsinstelling Salut dient verstevigd te worden . In de toekomst dienen alle
intakegesprekken voor WMO aanvragen bij Salut ondergebracht te worden zodat voor iedereen duidelijk is dat
er één aanmeldpunt voor WMO-aanvragen is. De afhandeling van de aanvraag binnen de gemeente wordt
gedaan op basis van de gegevens van het intakegesprek en eventueel benodigde extra gegevens worden ook
door Salut geleverd. Alleen dan is het mogelijk accuraat en efficiënt te werken. Daarnaast is Salut de instelling
die initiatieven op gebied van welzijn, vrijwilligerswerk, etc. coördineert en professioneel ondersteunt zodat er
een duidelijk beeld ontstaat van de vele voorzieningen in onze gemeente. Salut kan daardoor initiatieven met
elkaar verbinden en versterken en daarmee overlap en concurrentie voorkomen. Voor alles geldt dat er
duidelijke afspraken moeten zijn over verantwoordelijkheden en de kaders waarbinnen men werkt.

OUD VERSUS JONG
Wonen
In onze prachtige gemeente is het voor jong en oud geweldig wonen. Om dat ook in de toekomst mogelijk te
maken is het nodig de balans tussen de verschillende behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen
etc. te vinden. Met betrekking tot huisvesting is het zaak om aan de ene kant voldoende woningen te hebben
voor ouderen, al dan niet met zorgverlening, maar dienen we ook in te spelen op de behoefte van jongeren aan
betaalbare starters-en gezinswoningen. De vergrijzing zal nog 20 tot 25 jaar aanhouden wat inhoud dat de
woningen die we nu voor senioren bouwen duurzaam ontwikkeld moeten worden zodat deze in de toekomst
geschikt gemaakt kunnen worden voor startende gezinnen. Het is zaak dat we niet alleen naar de toekomst
kijken maar ook inspelen op de actuele behoefte aan woningen. Dit geldt overigens voor de kernen, de
buurtschappen alsook het buitengebied. Met betrekking tot nieuwbouw blijven we van mening dat inbreiding
voor uitbreiding gaat.

Voorzieningen
Het belang van voorzieningen voor de leefbaarheid staat buiten kijf. Gemeente Belangen is dan ook van
mening dat we er alles aan moeten doen die voorzieningen overeind te houden. Dit is een kwestie van
samenspel tussen gemeente en inwoners. Op het moment dat gemeente en inwoners samenwerken vanuit het
gedeelde standpunt dat een leefbare gemeente een sterke gemeente is blijkt dat met een gezamenlijke aanpak
veel mogelijk is. Voorzieningen zijn bijv. ook netwerken van vrijwilligers die samen met ouderen de strijd tegen
eenzaamheid aangaan of een buurt-of boodschappenbus bemannen waardoor mensen meer mobiel worden.

Jongeren en vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk wordt nu voornamelijk door ouderen verricht maar het is van essentieel belang dat ook
jongeren ingevoerd worden in het vrijwilligerswerk om het toekomstbestendig te maken. Zowel op scholen als
ook binnen sportverenigingen willen we vrijwilligerswerk door jongeren bespreekbaar maken en stimuleren.
De maatschappelijke stages leveren daartoe een mooie bijdrage.
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Vluchtelingen
Vluchtelingen die in onze gemeente gehuisvest worden dragen bij aan de vergroening van onze bevolking.
Huisvesting dient evenredig over de diverse kernen verdeeld te worden. Om goed te kunnen functioneren
dient de gemeente hen direct scholing, werkervaring of een andere zinvolle dagbesteding te bieden als
ondersteuning van het inburgeringstraject. Daarnaast willen we een intensieve samenwerking tussen alle
betrokken partijen als het gaat om huisvesting, opleiding en toeleiding tot de arbeidsmarkt.

Welzijn jongeren
De ontwikkelingen m.b.t. de kindcentra in Markelo en Delden vormen een goede aanzet tot het vergroten van
jongeren welzijn. De samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderopvang, en diverse jeugdvoorzieningen
als muziekschool en bibliotheek zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van onze jeugd. Door deze
samenwerking kunnen deze voorzieningen voor onze jeugd in stand blijven ondanks afnemend inwoneraantal.
Gemeente Belangen wil zich inzetten dat deze samenwerking zich ook in de andere wijken en kernen kan
ontwikkelen. Daarbij oog hebben voor de diverse onderwijsvormen en passend bij de identiteit van de diverse
instellingen en scholen.

Alcohol, drugs en social mediagebruik
Uit recent onderzoek is gebleken dat het alcoholgebruik onder jongeren in onze gemeente veel hoger ligt dan
het landelijk gebruik. Gemeente Belangen vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en wil de komende periode
extra inzetten op voorlichting en bewustwording. Bij deze voorlichting dient ook het middelengebruik aandacht
te krijgen. Social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven maar heeft ook negatieve kanten die
onze aandacht vragen. Ook op dit gebied willen we extra inzet op het gebied van voorlichting en
bewustwording.

Sport
Sportbeoefening is van groot belang voor de psychische en fysieke ontwikkeling van jongeren en dient derhalve
voor iedereen toegankelijk te zijn.
De ontwikkeling dat steeds meer sportverenigingen gezamenlijke initiatieven ontplooien juicht Gemeente
Belangen van harte toe en zullen we ook in de komende tijd zoveel mogelijk ondersteunen.

ZOEKEN NAAR DE KRACHT VAN DE MIDDENSTAND
De middenstand in onze gemeente is van groot belang voor de leefbaarheid en levendigheid van onze kernen.
We zien de teruggang van het aantal winkels en het veranderende koopgedrag van onze inwoners. Voor een
deel is dat te verklaren door de stijgende aankopen via internet. Dat vraagt om een antwoord van de
ondernemers en in mindere mate van de gemeente. De gemeente zal in faciliterende zin haar rol moeten
pakken en wij zijn van mening dat dit in goed overleg met de ondernemersverenigingen moet gebeuren
waarbij ieder zich bewust is van de verschillende rollen. Het instellen van een Bedrijven Investeringszone is een
stap in de goede richting. De gemeente faciliteert de ondernemers daarmee in het organiseren van activiteiten.
Uiteindelijk zijn het de ondernemers die moeten inspelen op de veranderingen door zich te onderscheiden op
hun sterke punten. Goed assortiment, goede advisering, prettige winkelomgeving en het winkelen tot een
beleving maken. Gemeente Belangen is van mening dat onze middenstand genoeg is huis heeft om
aantrekkelijk te zijn en te blijven.

Landbouw
Agrarische sector
Gemeente Belangen maakt zich zorgen over de agrarische sector in de Hof van Twente.
Het toenemen van de regelgeving en prijzen die al langere tijd onder druk staan maken het voor de individuele
agrariër niet gemakkelijk om het hoofd boven water te houden.
De gebiedscoördinator is in deze een spil in het web, hij kan het stille leed in de sector vroeg signaleren.
Daarnaast vervult hij een belangrijke functie in het efficiënter maken van de bedrijfsvoering. Hierbij denken we
aan kavelruil, innovatie en verbreding.
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Tevens kan hij een belangrijke rol spelen in het stimuleren van jonge agrariërs. Op het gebied van leefbaarheid
en participatie kan hij ook het nodige betekenen.

Ontwikkelingen
Hoewel de "rood voor rood" regeling positieve resultaten laat zien, dient er een balans gevonden te worden
tussen burgerbewoning en de agrarische bedrijfsvoering. Het spanningsveld tussen burgerbewoning en de
agrarische sector vraagt om maatwerk. Ontwikkelingen met betrekking tot knooperven dienen kritisch gevolgd
te worden. Omwille van de leefbaarheid op het platteland wil Gemeente Belangen extra aandacht voor
knooperven voor jonge gezinnen.
Het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid dient als belangrijk instrument gehandhaafd te blijven.
Voor een goede (agrarische) bedrijfsvoering is een adequate verkaveling noodzakelijk, met daarnaast een
infrastructuur afgestemd op de ontwikkelingen van het (landbouw) verkeer.
Ontwikkelingen dienen nauwgezet gevolgd te worden en zo nodig gefaciliteerd. Hierbij denken wij o.a. aan de
zogenaamde ‘Bocassi kuilen’, waarin bermgras en slootmaaisel verwerkt wordt tot organische meststof.
Besluitvorming dient plaats te vinden op basis van betrouwbare cijfers.

Verwante ontwikkelingen
Recreatie is een belangrijke economische pijler binnen de economie van Hof van Twente. De vele recreatie
bedrijven in het buitengebied zijn niet meer weg te denken. Toeristen vragen goed onderhouden
fietspaden, wandelpaden en rust in ons mooie buitengebied.
In het kader van alternatieve energiebronnen zal terughoudendheid betracht moeten worden bij het
beschikbaar stellen van landbouwgronden voor zonnepanelen.
Glasvezel in het buitengebied is een voorziening waar Gemeente Belangen zich in de afgelopen periode
bijzonder voor heeft ingezet.
Ook de laatste, moeilijk te bereiken, percelen blijven onze aandacht houden.
Het is van belang dat er over en weer begrip is voor het spanningsveld dat bestaat tussen het buitengebied als
bedrijfsmiddel van de agrariër en de recreant die het buitengebied ziet als "gemeenschappelijk" bezit.

Asbest
Asbest is een probleem dat in onze gemeente prominent aanwezig is.
Nadat er inmiddels al erg veel aan bodemsanering is gedaan is het verwijderen van asbestdaken de komende
jaren een belangrijk aandachtsveld. De landelijke regeling dat alle asbestdaken voor 2024 verwijderd moeten
zijn zal veel extra inspanning vergen van gemeente en inwoners. Gemeente Belangen is van mening dat de
gemeente haar inwoners in dit proces optimaal moet bijstaan en maatwerk moet leveren waar dat nodig is.

Regionale samenwerking
Daar waar (regionale) samenwerking een meerwaarde voor de gemeente of de regio kan betekenen dient
samenwerking plaats te vinden, dan wel uitgebreid te worden. Echter, regionale samenwerking is geen op
zichzelf staand doel. Dit houdt ook in dat er kritisch gekeken moet worden naar het in stand houden, en zo ja in
welke omvang, van de Regio Twente. De uitwerking van de Agenda van Twente wordt door ons kritisch
gevolgd.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is van levensbelang. Samen moeten we er voor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook
nog volop kunnen genieten van een mooie Hof van Twente. Bewustwording is hierbij voor Gemeente Belangen
van wezenlijk belang. Wij vinden het belangrijk om jongeren via goede educatie bewust te maken van het
belang van duurzaamheid. Draagvlak creëren is een belangrijke basis om projecten in het kader van
duurzaamheid op te starten en te laten slagen. Bewustwording is in de optiek van Gemeente Belangen de basis

5

Verkiezingsprogramma Gemeente Belangen 2018
voor het creëren van draagvlak. Processen op het gebied van duurzaamheid moeten vanuit de gemeente goed
gemonitord en ondersteund worden. De gemeente mag geen vertragende factor zijn. Dit werkt demotiverend.
Daarnaast vindt Gemeente Belangen kleinschalige projecten van grote waarde. Om deze plannen te laten
slagen is het van belang dat de gemeente de regie neemt in het in goede banen leiden van deze initiatieven. De
gemeente moet vooraf duidelijk communiceren welke richtlijnen er aangehouden dienen te worden om de
initiatieven van beide kanten succesvol te laten zijn. Als voorstanders van de invoer van DIFTAR zijn we trots op
onze inwoners van Hof van Twente, nu er met betrekking tot het terugbrengen van de hoeveelheid restafval
zulke goede stappen zijn gezet. Het is aan de politiek om met de afvalverwerkers in gesprek te blijven over hun
bedrijfsvoering die ook logistiek met de ontwikkelingen mee moeten gaan. Het is immers van groot belang dat
we voorkomen dat de afname van het aanbieden van restafval een verhoging van de tarieven tot gevolg zal
hebben. Hof van Twente heeft op het gebied van recreatie en toerisme veel te bieden maar wij vinden dat er
met betrekking tot duurzaamheid ook nog veel mogelijkheden zijn om de sector recreatie en toerisme te
versterken. Zon, wind en water zijn mooie items die zich uitstekend laten combineren met de al bestaande
toeristische trekpleisters.

Kernen en buurtschappen
Hof van Twente kent 6 kernen met ieder een eigen identiteit. We mogen wel zeggen dat de diverse kernen ons
op de kaart zetten. Vooral de diversiteit maakt dat het zo’n boeiende gemeente is. Noaberschap is in alle
kernen en buurtschappen een groot goed en is kenmerkend voor de saamhorigheid. De kastelen, mooie
molens en de karakteristieke boerderijen zijn een authentieke aankleding voor ons prachtige landschap. De
streekmarkt, de Heerlijkcke markt, de diverse kunstroutes trekken veel bezoekers. Maar ook op het gebeid van
Kunst en Cultuur heeft Hof van Twente veel te bieden. Goor, onze grootste kern heeft een grote sociale
betrokkenheid, zoals de ontwikkelingen rondom het Doesgoor. De Reggehof met zijn theater en muziekschool.
De middenstand die steeds weer actief zoekt naar mogelijkheden om ondanks de toename van de online
verkoop toch het centrum aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek. Delden met landgoed Twickel,
zoutmuseum, het nieuwe museum no Hero, de Wendezoele en een idyllisch toeristisch centrum. Diepenheim,
met zijn plein onder de platanen, de vele kunstgalerijen en het nieuwe gemeenschapscentrum rondom de Pol
dat regelmatig het landelijk nieuws haalt. Markelo met zijn vele campings in het buiten gebied. Inzet van
burgers met betrekking tot ontwikkelingen rond Kaasplein. De Kösterskoele en het Beaufort waar veel
georganiseerd wordt. Bentelo en Hengevelde waar we de krachten van participatie hebben ervaren rondom
buurtschapscentrum de Pol, de zomerfeesten, de Paasparty ect. Naast deze kernen hebben we ook nog de
buurtschappen die zich sterk maken voor een leefbare omgeving voor jong en oud. Hof van Twente is een
mooie aantrekkelijke gemeente met vele mooie parels waar we zijn zuinig op moeten zijn.
We moeten oog hebben voor deze parels en er alles aan doen om ze te laten stralen.
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