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Vanaf 2010 doet D66 mee in de Gemeenteraad 
van Hof van Twente, gelijk met twee zetels. Door 
onze actieve en positief kritische houding hebben 
we het verschil kunnen maken op verschillende 
terreinen. Al bij de kadernota 2012 heeft D66 via 
en motie gepleit voor een betere onderbouwing bij 
de vele miljoenen die uitgegeven moesten worden 
voor wegenonderhoud. Ondertussen ligt er een 
nota “Grip op de openbare ruimte” waardoor 
de nieuwe gemeenteraad straks in staat is haar 
kaderstellende en controlerende taken op dit 
gebied uit te voeren. Daarmee kunnen afgewogen 
keuzes worden gemaakt waar geld aan besteed 
gaat worden. Middels een amendement van D66 
bij de begroting 2012 is een eerste stap gezet voor 
de vorming van een Reserve Sociale Problematiek, 
om het hoofd te kunnen bieden aan de 
decentralisaties op het sociale terrein die op ons 
afkomen. 
Bij de bezuiniging op de welzijnssubsidies is via 
een amendement van D66 een Reserve stapelings-
effecten in het leven geroepen, zodat verschillende 
(sport- en culturele) instellingen in elk geval niet 
“dubbel gepakt” kunnen worden. Cultuur verbindt 
en draagt bij aan de kwaliteit en de leefbaarheid. 
D66 is ook voorstander van het aanstellen van een 
cultuurmakelaar. 

Belangrijk speerpunt voor D66 is uiteraard 
onderwijs. D66 steunt de scholenvisie Hof van 
Twente en is ook voorstander van het bouwen van 
een nieuwe school met meerdere voorzieningen in 
Markelo. Met betrekking tot kleine scholen is voor 
D66 de kwaliteit van onderwijs belangrijker dan 
het aantal leerlingen. 

Alice Olde Reuver of Briel 
Fractievoorzitter D66 Hof van Twente
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Ander belangrijk speerpunt voor D66 is 
duurzaamheid. D66 heeft deel uitgemaakt van de 
werkgroep duurzaamheid, die heeft gewerkt aan 
het project duurzaamheid dat door de vorige 
coalitie was opgesteld. Dit project krijgt in de 
nieuwe raadsperiode een vervolg in het Meerjarig 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD), 
dat we vanuit D66 van harte ondersteunen. 

Middels een motie heeft D66 het afgelopen jaar 
gepleit voor alternatief gebruik van braakliggende 
gronden door bijvoorbeeld het plaatsen van 
zonnepanelen. Ook hier wordt inmiddels aan 
gewerkt. Bij de vaststelling van het Bestemmings-
plan Buitengebied hebben we samen met 
verschillende inwoners via een aantal 
amendementen wijzigingen weten door te voeren 
die de leefbaarheid ten goede komen. 
We concluderen dat we met een aantal zaken net 
even het verschil hebben kunnen maken en willen 
dit graag in de volgende raadsperiode vervolgen, 
versterken en uitbreiden. We bieden een lijst met 
capabele kandidaten, met zowel ervaren als 
nieuwe mensen. 

Voor u ligt ons nieuwe verkiezingsprogramma: 
Sterk en dichtbij! 

Sterk, als het gaat om een gezonde en duurzame 
financiële huishouding. 
Sterk, met betrekking tot onderwijs. 
Sterk, voorloper op het gebied van 
duurzaamheid. 
Sterk, D66 gaat uit van de kracht van mensen. 
Deze kracht in de samenleving moet meer worden 
gebruikt waarbij de gemeente ondersteunt en 
niet afremt. 

En ook dichtbij. 

Dichtbij, als het gaat om de decentralisaties in de 
zorg en sociale zekerheid grijpen wij als een kans 
om onze inwoners maatwerk en ondersteuning 
te bieden voor hun kwaliteit van leven, zelfstan-
digheid en participatie. D66 wil snel naar meer 
zorg in de buurt, wijk of buurtschap. Zorg dus 
dichtbij. 
Dichtbij, dat D66 de mens centraal stelt. We 
vinden het vanzelfsprekend dat onze inwoners 
invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leef-
omgeving. We organiseren betrokkenheid en 
sociale samenhang, zodat mensen zelf hun keuzes 
kunnen maken. D66 luistert naar mensen. 
Dichtbij, tijdens de verkiezingen en daarbuiten. 
D66 komt naar u toe! We horen graag van onze 
inwoners wat zij belangrijk vinden. Dat is en blijft 
de grondhouding van D66. Het bestuur dient de 
gemeenschap en niet andersom. Als er zaken zijn 
die anders en beter kunnen dan horen wij dat 
graag. En dat geldt niet alleen in verkiezingstijd. 
Benader ons in de raad, via email of persoonlijk. 

Samen maken we een nog betere Hof van Twente!
Stem op 19 maart. Beter nog stem D66!

Met vriendelijke groet,

Alice Olde Reuver of Briel
Fractievoorzitter D66 Hof van Twente
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>
Als D66 kijken wij graag naar de financiële gezondheid van onze gemeente. 
Zijn inkomsten en uitgaven in evenwicht? Worden en geen onnodige gelden 
besteed zoals bijvoorbeeld ondoordacht groot onderhoud aan de verkeerde 
wegen? Wordt er vooraf juist gebudgetteerd en worden de juiste prioriteiten 
gesteld? Vragen die ons bezighouden, want wij leven in een onzekere tijd en 
juist dan moeten de juiste en afgewogen beslissingen genomen worden.  
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Meer evenwicht in begroting en realisatie   
De rijksoverheid is fors aan het bezuinigen, er worden 
meer taken richting de gemeenten geschoven zonder 
dat hier extra financiële middelen tegenover staan.  
Wij hebben te maken met grondexploitaties waarvan 
het twijfelachtig is of deze nog wel tot de beoogde  
resultaten zullen leiden. Tevens constateren wij dat 
begroting en realisatie vaak verre van met elkaar in 
evenwicht zijn. Dit willen wij graag verbeterd zien. 

Recht op transparantie   De burger heeft recht op 
transparantie. Die transparantie is er wel in de vorm 
van een burgerverslag en een jaarrekening waarin  
velerlei verklaringen gegeven worden waarom iets wel 
of niet gerealiseerd is, maar D66 wil transparantie juist 
vooraf. Heel simpel wat, waarom, hoe, wanneer, wat zijn 
de kosten, wat zijn de maatschappelijke opbrengsten en 
wie is verantwoordelijk. D66 staat voor een gezonde en 
duurzame financiële huishouding. U als burger moet uw 
huishoudboekje ook op orde hebben en maakt keuzes 
die te rechtvaardigen zijn.

Takendiscussie over beleid   D66 wil een 
takendiscussie over bestaand en nieuw uit te voeren 
beleid. De takendiscussie is een politieke discussie.  
De gemeenteraad stuurt en beslist, het College 
faciliteert. D66 zal het initiatief nemen om aan te geven 
aan welke beleidsterreinen hoge prioriteit zal worden 
gegeven en aan welke minder. Dit begint met het 
doorlichten van bestaand beleid op effectiviteit en 
efficiëntie. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een 
verbrede maatschappelijke kosten-batenanalyse. 
Zo wordt ook zichtbaar wat niet in geld is uit te drukken.

Niet bestede middelen vloeien terug naar 
de burger   D66 heeft als uitgangspunt dat niet bestede 
middelen terugvloeien naar de burgers door 
bijvoorbeeld verlaging van de tarieven of onroerende-
zaakbelasting.

Bezuinigingen   Bezuinigingen worden gerealiseerd 
door beleid te hervormen. Voorkomen moet worden dat 
bezuinigingen vooral ten koste gaan van (jong) talent.

Periodieke evaluatie van subsidies   Subsidies die 
door de gemeente verstrekt zijn worden wat D66 betreft 
periodiek geëvalueerd.
D66 vindt dat de gemeente samen met participerende 
partijen ontwikkelingen moet stimuleren waarbij de 
gemeente een proactieve rol moet vervullen in het 
verkrijgen van subsidies.

Aanpak van regeldruk   D66 wil een actieve 
aanpak door de gemeente van regeldruk, één loket voor 
bedrijven, de keuze voor controle achteraf in plaats 
van microregulering vooraf en het zelf kiezen door de 
ondernemer bij tegengestelde regels. De gemeente wijst 
een “regelwaakhond” aan die de mogelijkheden om 
regeldruk te beperken in kaart brengt en die nieuwe 
regelgeving toets op onnodige belasting.

Minder overlast voor ondernemers   De overheid 
stelt aan ondernemers veel eisen en randvoorwaarden. 
Vaak zijn de regels een noodzakelijkheid en de controles 
daarvan een vanzelfsprekendheid. D66 wil wel dat deze 
controles en inspecties zo min mogelijk overlast 
opleveren voor ondernemers. De gemeente stroomlijnt 
de inspecties en controles van de diverse instanties 
zodanig dat controle beperkt noodzakelijk is. Instanties 
die elkaar tegenspreken moeten onderling oplossingen 
vinden, waarbij de houding “hoe maken we het 
mogelijk” vanzelfsprekend is. Deze vermindering van 
de regeldruk staat niet op zichzelf. Een overtreding van 
regels betekent een lik-op-stuksanctie.

Innovatie en ondernemerschap   D66 bevordert 
innovatie en ondernemerschap. De gemeente speelt 
hierin een rol door de aanwezigheid van zogenaamde 
verzamelgebouwen voor ondernemers te bevorderen. 
De gemeente stimuleert het ondernemerschap bij 
mensen die in een uitkeringssituatie zitten.

Leefbaarheid en detailhandel   D66 gaat onder-
zoeken of het mogelijk is om gratis Wifi in de kernen 
beschikbaar te stellen, om daarmee de leefbaarheid, 
de detailhandel in het centrum, het toerisme en de 
recreatie te bevorderen. Ook gaan we onderzoeken of de 
toeristenbelasting op de huidige wijze wel effectief is.

Midden- en kleinbedrijf   D66 wil het midden- en 
kleinbedrijf faciliteren door hen te helpen hun 
expertise te vergroten. Werkgelegenheid en innovatie 
door ondernemende bedrijven zijn voorwaarden voor 
een duurzame samenleving. We willen dit stimuleren 
door het starten van bedrijven makkelijker te maken, 
bijvoorbeeld vanuit huis. Ook willen we het voor 
bedrijven aantrekkelijker maken om zich in Hof van 
Twente te vestigen. Het gaat dan wel om bedrijven die 
passen binnen de gemeentelijke cultuur en natuur. 

Toerisme en duurzaamheid   Toeristische en 
agrarische bedrijvigheid moet landschappelijk 
inpasbaar en duurzaam zijn. Daarnaast is het dieren-
welzijn en de volksgezondheid voor D66 een voor-
waarde. Kleinschalige bedrijven die aantrekkelijk zijn 
voor toerisme en recreatie zijn zeer passend.

Innovatie stimuleren   Excellente bedrijven willen 
we stimuleren zodat innovatie wordt gestimuleerd. 
Investeren in duurzaamheid gaan we stimuleren. 
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>
D66 wil dat het bestuur en de organisatie voldoende slagkracht heeft en 
tegelijkertijd aanspreekbaar is door burgers. D66 wil dat de gemeente een 
eigen slagkrachttoets uitvoert: is de gemeente bestuurlijk en financieel in 
staat haar taken uit te voeren op korte en lange termijn? Zijn de bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en bovengemeentelijke 
regelingen effectief en efficiënt? Moeten deze afgebouwd of juist verder 
verstrekt worden om zo meer voor u als burger te kunnen betekenen? 
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Meer druk op gemeentes door bezuinigingen   
Het regeringsbeleid is sterk gericht op bezuinigen en dit 
heeft duidelijk ook consequenties voor gemeentes. 
Er worden taken overgeheveld naar de gemeente zonder 
dat hier afdoende financiële compensatie tegenover 
staat. Dit vergt veel van een gemeenten en ook de 
gemeente zal een pas op de plaats moeten maken.  Het 
is in het huidige economische klimaat dan ook niet 
realistisch meer te veronderstellen dat de gemeente 
overal verantwoordelijk voor is. 

Verbindingen leggen voor een goed woon-, 
werk- en leefklimaat    Wij zullen als inwoners van 
Hof van Twente samen zaken op moeten pakken. Hoe 
zorgen wij ervoor dat de ouderen in onze gemeente 
sociaal betrokken blijven. Aan de andere kant moeten 
wij er even zozeer voor zorgen dat jongeren zich 
aangetrokken blijven voelen. Het gaat D66 om het 
leggen van verbindingen. Verbindingen die leiden tot 
een goed woon-, werk- en leefklimaat. Daar heeft het 
bestuur een rol in, maar ook u als burger. 

Burgerparticipatie en betrokkenheid bij het 
invullen van bezuinigingen   D66 streeft dan ook 
naar een hogere burgerparticipatie en wil initiatieven 
stimuleren en faciliteren, daar waar mogelijk een 
financiële bijdrage leveren. Uiteraard worden 
initiatieven getoetst aan het uitgezette beleid. 
Daarnaast wil D66 dat de gemeente de burger 
actiever betrekt bij te nemen beslissingen, bijvoorbeeld 
dor burgers zitting te laten nemen in commissievergade-
ringen. Zo moet u als burger eerder betrokken worden 
bij en kunnen meepraten over gemeentelijke vraagstuk-
ken. 
Participatie via kennisgeving en consultatie is niet 
voldoende. Via samenwerken en mobilisering ontstaan 
de oplossingen voor de uitdagingen van morgen.
Een open en transparante communicatie is om 
participatie een succes te maken cruciaal. Hierin wil 
D66 dan ook investeren.  

Ideeën van burgers omzetten naar beleid   D66 
wil dat burgers de mogelijkheid krijgen om hun ideeën 
om te zetten in daadwerkelijk beleid via een 
zogenaamde motiemarkt. Bij een motiemarkt gaat de 
burger als initiatiefnemer van een idee samenwerken 
met een raadslid, zodat het initiatief door de 
gemeenteraad behandeld wordt.

Inspraak voor elke kern   D66 wil Hof van Twente 
zoveel mogelijk als één gemeente benaderen, maar bij 
onderwerpen die per kern spelen, moeten besluiten 
per kern of buurtschap genomen kunnen worden. Voor 
specifieke zaken in de kernen en buurtschappen wil D66 
dan ook per kern en buurtschap inspraak geven. Met 
andere woorden; Gorenaren moeten betrokken worden 
bij Goorse zaken en Markeloërs bij Markelose zaken etc.

Burgers toetsen beleid na uitvoering   Iedere 
gemeenteraad begint weer met nieuw beleid. Zelden 
wordt echter de effectiviteit of tevredenheid van het 
reeds bestaande gemeten. D66 wil beleid toetsen bij de 
burgers na uitvoering, zodat als het geen goed idee blijkt 
te zijn, of niet blijkt te werken, het beleid weer afges-
chaft kan worden. Zo wordt voorkomen dat er nieuw 
beleid gemaakt wordt om het maken van nieuw beleid, 
in plaats van vanuit de wens van de burgers.

Duidelijk en transparant   Hof van Twente moet 
transparanter worden waardoor de burger weet wat in 
de omgeving plaats gaat vinden. Hiervoor wordt een 
“Uitvoeringsagenda” per kern opgesteld. Per kern of 
buurtschap wordt (twee)jaarlijks een planning opgesteld 
waar alle werkzaamheden van de gemeente (riolering, 
wegen, onderhoud, groenbeheer, etc) inzichtelijk wordt 
weergegeven. Daarbij wordt aangegeven welk kwali-
teitsniveau wordt gerealiseerd. Tevens worden projecten 
van instellingen zoveel mogelijk geïntegreerd. Hierdoor 
kan beter afstemming plaatsvinden tussen organisaties, 
zijn burgers beter op de hoogte en kunnen zij 
controleren of uitvoering in overeenstemming is met 
de afspraken.
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>
Duurzaamheid als bron van nieuwe welvaart; het biedt ons ook een weg uit 
de crisis. Als we durven te kiezen voor innovatie, leidt dat niet alleen tot 
schone productie, maar ook tot economische groei en daarmee 
werkgelegenheid. Nu al worden banen gecreëerd door het aanleggen van 
zonnepanelen op daken, het kweken van duurzame vis en het omzetten van 
rioolslib tot kunstmest. 
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Omarming van initiatieven door burgers   
D66 wil dat de gemeente proactief locaties voor 
duurzame energieopwekking identificeert, en zich sterk 
maakt voor een snelle (of zelfs proactieve) vergunning-
verlening. Draagvlak onder burgers is cruciaal. 
Daarom moet de gemeente actief aansturen op 
omarming van initiatieven door burgers. Dit kan de 
gemeente bevorderen door proactieve communicatie, 
maar ook door bijvoorbeeld leges van vergunning te 
koppelen aan zichtbare investeringen, burger-
participatie in de investering in energieopwekking te 
ondersteunen of door specifieke projecten onderdeel 
te maken van een integraal duurzaamheidsplan. Op 
dit moment ligt er reeds een meerjarig uitvoeringspro-
gramma duurzaamheid (MUD) vast voor 1 jaar, voor 
D66 is dit niet toereikend. Dit programma moet de 
komende periode verder worden uitgewerkt met heldere 
doelstellingen en financiering. Daarnaast is D66 geen 
voorstander van verdere ontwikkeling van de winning 
van schaliegas in ons buitengebied.

Meer potentieel voor windenergie   D66 verwacht 
dat er in veel stedelijke gebieden meer potentieel voor 
met name windenergie is dan men vaak op het eerste 
gezicht denkt, bijvoorbeeld langs snelwegen, industrie-
terreinen of in havens. D66 is zodoende van mening dat 
windenergie in de gemeente niet per definitie  
uitgesloten moet worden. Met enkel de huidige 
ontwikkelingen in de zonne-energie en biomassasector 
zullen in Hof van Twente namelijk de gestelde 
doelstellingen niet behaald gaan worden.

Inzetten op isolatie van bestaande bouw   D66 wil 
dat de gemeente grootschalig gaat inzetten op isolatie 
van bestaande bouw; zowel eigen gebouwen, parti- 
culier vastgoed en sociale woningbouw. Hier ligt nog 
een enorm verbeterpotentieel, dat veelal economisch 
aantrekkelijk gerealiseerd kan worden, maar in de 
praktijk nog teveel blijft liggen. Omdat de energie- 
rekening voor met name gezinnen met een laag 
inkomen een groot deel van de uitgaven uitmaakt ligt in 
woningisolatie ook een sleutel voor het verbeteren van 
de economische positie van deze groep. De gemeente 
zal hier een mix moeten toepassen van voorlichting, 
vereenvoudigde procedures en waar mogelijk gerichte 
financiële ondersteuning, in samenwerking met de 
provincie (in de vorm van bijvoorbeeld subsidies of  
mogelijk maken van aantrekkelijke financiering). 
Nauwe en verdergaande samenwerking met woning- 
corporaties is hierbij erg belangrijk. 
Deze activiteiten leiden niet alleen tot verduurzaming, 
maar zorgen ook direct voor lokaal werk en voor 
verlaging van woonlasten. 

Win-winsituatie bij versneld isoleren van 
woningen   D66 wil met de lokale woningbouw-
corporaties afspraken maken met betrekking tot het 
versneld isoleren van deze woningen. Daarbij moeten 
woningbouwcorporaties zoveel mogelijk in staat gesteld 
worden de gedane investeringen terug te verdienen, 
bijvoorbeeld door een heffing die de bewoner nog steeds 
beter af laat zijn, maar wel de corporatie een terug-
verdienmogelijkheid biedt.

Afvalstoffenheffingen omlaag door hergebruik 
van afval   D66 streeft naar zoveel mogelijk hergebruik 
van afval. Hiermee wordt onze samenleving duurzamer, 
en kan ook de afvalstoffenheffing omlaag. De gemeente 
ziet erop toe dat afval gescheiden wordt opgehaald en 
loopt in haar eigen activiteiten voorop in hergebruik. 

Omgekeerd inzamelen van afval en behoud van 
papierinzameling verenigingen   D66 is op termijn 
voorstander van het zogenaamd omgekeerd inzamelen, 
waarbij “grondstoffen” als groenafval, kunststoffen, 
papier en glas worden opgehaald, maar grijs afval weg-
gebracht moet worden. D66 wil graag dat verenigingen 
de mogelijkheid behouden bijvoorbeeld oud papier op 
te halen om in hun eigen inkomsten te kunnen voor-
zien, maar dit dient dan wel voor alle kernen te worden 
geregeld. 

Gemeente behoudt regie afvalinzameling   Van 
belang is wel dat de gemeente de regie houdt over de 
afvalstromen, om te voorkomen dat commerciële 
partijen de waardevolle grondstoffen gaan inzamelen en 
de gemeente alleen het grijs afval overhoudt.

Reststromen industriële en agrarische 
processen hergebruiken   Als inwoners en onder-
nemers creatieve oplossingen bedenken om reststromen 
of restwarmte van industriële of agrarische  processen te 
hergebruiken, dan zal de gemeente deze waar mogelijk 
faciliteren. D66 wil de gemeente onnodige 
belemmeringen laten verwijderen, bijvoorbeeld als 
gevolg van inflexibele bestemmingsplannen.
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>
D66 is voor begrijpelijke en te handhaven regels. Dit moet leiden tot 
lastenverlichting, minder bureaucratie en duidelijkheid voor de burger. 
D66 denkt dat de nieuwe Omgevingswet hier mogelijkheden voor biedt en 
wil dan ook dat de gemeente hier snel mee aan de slag gaat. Voorwaarde 
voor D66 is hierbij de balans tussen ruimte voor ondernemen en 
beschermen van de ruimtelijke kwaliteit. Binnen de vastgestelde kaders 
moet er ruimte zijn voor maatwerk als dit logisch is. D66 is er voor dat er 
altijd een schouw plaatsvindt om de situatie ter plekke te bekijken.

Een gemeente die meer meedenkt   D66 zal zich er 
voor gaan inzetten dat de gemeente meer kijkt naar de 
mogelijkheden en met burgers gaat meedenken. 
De gemeente moet af van de ouderwetse manier van 
denken. De gemeente moet een meedenkende rol 
aannemen en minder een enkel toetsende rol gebruiken. 

Bouwen naar behoefte   D66 is voorstander van de 
mogelijkheid van particulier opdrachtgeverschap (of 
andere creatieve concepten), omdat het samen bouwen 
van een huis de ultieme vorm van bouwen naar behoefte 
is. Innovatief bouwen is ook van belang om langer zelf-
standig te kunnen wonen en mogelijkheden te hebben 
voor zorg aan huis. 

Levensloopbestendig en multifunctioneel 
bouwen   D66 wil dat de gemeente realisatie van 
levensloopbestendige en multifunctioneel te gebruiken 
bouwwerken gemakkelijker maakt door hier bij vergun-
ningverlening rekening mee te houden. Bijvoorbeeld 
toekomstige mogelijkheden voor zorg aan huis, of het 
verbouwen van winkels en kantoren tot woningen.  

Innovatieve initiatieven   D66 is voorstander van 
ruimere mogelijkheden voor vrijkomende agrarische 
bebouwing. Elk innovatief initiatief dient individueel 
beoordeeld te worden op de inpasbaarheid in de 
betreffende omgeving. De aanleg van breedbandinter-
net in ons buitengebied verdient meer prioriteit. Hierin 
moet actief worden samengewerkt met de provincie. 

Voor met name bedrijven is dit van levensbelang. Ook 
onze burgers verdienen een snelle aansluiting om zowel 
de bedrijvigheid als leefbaarheid in ons buitengebied te 
stimuleren en vergroten.

Bestaande bouw transformeren in plaats van 
nieuwbouw   In Goor, waar relatief veel leegstand 
is, heeft het voor D66 voorkeur de bestaande bouw te 
transformeren boven eventuele nieuwbouw. Dit geldt 
zowel voor kantoren, woonwijken, winkels en 
bedrijventerreinen. Dergelijke transformatie is goed 
voor de leefbaarheid, maar is vaak ook veel duurzamer. 
In de sociale woningbouw biedt dit bovendien moge-
lijkheden de huren/woonlasten betaalbaar te houden. 

Woningbouwcorporaties terug naar kerntaken   
Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid meer verant-
woordelijkheid met betrekking tot de in hun gemeente 
actieve woningbouwcorporaties. D66 wil dat de 
gemeente er op aanstuurt dat de woningcorporatie zich 
zoveel mogelijk richt op haar kerntaak: het bouwen en 
beheren van betaalbare sociale huurwoningen. 

Aanpak van scheefwonen   D66 ondersteunt ook 
lokaal de aanpak tegen scheefwonen. Dat begint met 
inzicht krijgen in de omvang van dit probleem in de 
gemeente. Vervolgens zal de gemeente actief sturen op 
het realiseren van (huur)woningen waarnaar door-
gestroomd kan worden.
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Braakliggende gronden niet aanwenden voor 
opwekking van bio-energie   Het aanwenden van 
deze gronden voor bijvoorbeeld de opwekking van 
bio-energie heeft niet de voorkeur van D66, hiermee 
wordt geconcurreerd met de voedselketen. D66 is van 
mening dat louter restproducten of afval van 
gewassen van deze braakliggende gronden gebruikt 
mogen worden voor de opwekking van bio-energie.

Ondersteunen van stadstuinen   D66 ondersteunt 
ook de initiatieven voor stadstuinen in Goor en zou 
graag zien dat ook in de andere kernen initiatieven 
worden ontplooid op dit gebied. Daarnaast hebben 
bijvoorbeeld stads- of pluktuinen veel positieve neven-
effecten. Ze bevorderen gezond leven, verbeteren leef-
klimaat, sociale cohesie, praktische natuureducatie 
(door scholen te betrekken), verbetering van de buurt. 
En natuurlijk levert groenten en fruit op. D66 wil dat de 
gemeente dergelijke initiatieven faciliteert.

Groen en natuur hebben een belangrijke 
toegevoegde waarde   Groen en natuur in de 
gemeente hebben een belangrijke toegevoegde waarde. 
Zij dragen bij aan gezondheid, leefbaarheid en ook aan 
economische en toeristische activiteit. Daarbij ziet D66 
niet alleen de toegevoegde waarde van  officiële 
natuurgebieden en parken, maar ook van bomen in de 
buurt, tuinen en groen op braakliggende terreinen.  
Met buurtbewoners zet de gemeente zich, wat D66 
betreft, in voor veel en toegankelijk groen in de buurt.

Gedifferentieerd onderhoud en het adopteren 
van groen   D66 is voorstander van gedifferentieerd 
onderhoud. Dit houdt concreet in dat voor bijvoorbeeld 
industrieterreinen of buitengebied een ander niveau 
van onderhoud wordt gehanteerd dan voor de centra 
en woonwijken. Voor de centra in de verschillende 
kernen en buurtschappen is D66 voor een hoger niveau 
van onderhoud om het toeristische karakter van onze 
gemeente te benadrukken. Voor onderhoud van onze 
groenvoorziening kan ook worden samengewerkt met 
verenigingen en bedrijven door het ‘adopteren’ van een 
bepaald stuk groen in de wijk of straat in de vorm van 
‘adopt a street’. Dit kan verder gestalte krijgen door aan 
te sluiten bij het project “De mooiste straat” competitie.

Realiseren van robuuste Ecologische Hoofd-
structuur   Daarnaast streeft D66 naar het realiseren 
van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. 
Versnippering en blokkades door lokale initiatieven 
moeten voorkomen worden. De grenzen van deze 
EHS zijn immers bekend. Ook wanneer de betreffende 
gronden nog niet in natuur zijn omgezet, zal D66 zich 
verzetten tegen andere aanwending of ontwikkeling van 
deze gebieden.

>
D66 vindt dat er meer aandacht moet zijn voor alternatief gebruik van 
braakliggende gemeentelijke gronden, zoals plaatsing van zonnepanelen 
ten behoeve levering aan het lokale netwerk. Beter nog is het plaatsen van 
zonnepanelen op daken van bestaande bebouwing. Daar waar zonnepanelen 
niet mogelijk zijn dient gekeken te worden naar bijvoorbeeld verbouw van 
granen die door de verschillende gemeentelijke molens verwerkt kunnen 
worden, volkstuinen of wederom geschikt maken voor agrarisch gebruik. 
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>
Vanuit de visie van D66 is gezond leven en gezond oud worden een groot 
goed. Eén van de pijlers onder onze samenleving is de zorg voor elkaar. 
Daarvoor hebben wij in Nederland samen de gezondheidszorg opgezet. 
Een individu alleen kan het risico van ongezondheid niet dragen, daarom 
geloven wij in solidariteit en onderlinge zorg. Echter: de uitdaging voor de 
toekomst is hoe we onze gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar 
houden. Zodat mensen die echt zorg nodig hebben, altijd op de juiste 
behandeling of ondersteuning kunnen rekenen.
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De zorgen in de zorg   In de komende jaren zal de 
gezondheidszorg op een aantal punten drastisch gaan 
veranderen. Veel van de zorgtaken worden in 2015 
vanuit het Rijk naar onze gemeente overgeheveld. 
Onze gemeente wordt onder andere verantwoordelijk 
voor werk en inkomen, jeugdzorg en de zorg voor 
ouderen en langdurig zieken. Onze gemeente heeft een 
relatief groot aantal oudere inwoners. Er moeten keuzes 
worden gemaakt en maatregelen worden genomen om 
de kosten in de hand te houden. We zullen nu het begin 
moeten maken met een aantal veranderingen.

Zorg naar de buurt halen   D66 wil geleidelijk van 
zorg in instellingen naar meer zorg in de buurt. Van 
genezen naar voorkomen. Van patiënten die passief 
ondergaan naar zelfredzame patiënten met eigen 
verantwoordelijkheid. Van werken met schijnbaar 
oneindige middelen naar tegengaan van verspilling.

Kansen zien in veranderingen   D66 ziet in deze 
veranderingen kansen. Kansen op meer zelfbeschikking, 
op meer ervaren gezondheid, op meer zeggenschap en 
ook op meer onderlinge verbondenheid en menselijke 
maat. Maar D66 vindt ook dat wij een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben om ons zorgstelsel voor de 
toekomst te waarborgen.

De meest vertrouwde zorg, is de zorg dichtbij   
Huisartsen, apothekers, wijkverpleging, thuiszorg en 
regionale gezondheidscentra vormen de eerstelijns 
gezondheidszorg. Deze betrokken vakmensen 
verzorgen, behandelen, coachen, verwijzen door en 
leren patiënten leven met gebreken. Zij maken het 
mogelijk dat wij, zo lang als we kunnen en willen, 
gezond en zelfstandig leven.
Concreet betekent dit voor onze gemeente dat wij onze 
zorgcentra zo dicht mogelijk bij de patiënt gaan 
brengen. Het ondersteunen van initiatieven daartoe 
behoort tot ons programma. Ook door ondersteuning 
van mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in 
sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg.

Verlichten van werkdruk van mantelzorgers 
en vrijwilligers   D66 wil mogelijkheden stimuleren 
om de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers te 
verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van case-
managers zoals ook omarmd in het nationale ‘Deltaplan 
Dementie’. Een soortgelijke uitwerking van dit plan is in 
onze gemeente wellicht ook te realiseren. Noodzakelijk, 
maar ook gewoon vanuit de noodzaak om de kwaliteit 
van de zorg voor mensen te verbeteren en de totale 
ziektelast te verminderen door preventie, vroege 
diagnostiek en behandeling. 

Voorkomen is beter dan genezen   Een houdbaar 
zorgstelsel begint met het voorkomen van onnodige 
vraag naar zorg. Een gezonde leefstijl en het voorkomen 
van vermijdbare zorgbehoefte vormen belangrijke 
uitgangspunten. Onze gemeente moet het voortouw 
gaan nemen en heeft een eigen verantwoordelijkheid 
bij decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel 
van deze taken zal onze gemeente op lokaal niveau 
uitvoeren. Tegelijkertijd zullen we op regionaal gebied 
moeten gaan samenwerken. Alleen op die manier kan 
onze gemeente de nieuwe verantwoordelijkheden 
adequaat invullen en onze taak goed uitvoeren. Door 
lokale welzijnsorganisaties te laten doorgroeien naar 
een brede lokale welzijnsorganisatie kan de burger ver-
trouwen op een goede en toegeruste zorg- en dienstver-
lening. Deze bundeling van krachten kan voor de ge-
meente leiden tot besparing op zorgkosten.

De realiteit van een krimpgemeente   
Demografische ontwikkelingen zullen onze gemeente 
drastisch gaan veranderen. Of we willen of niet: onze 
gemeente is een krimpgemeente met alle gevolgen die 
dat met zich meebrengt . Wij, als burgers van deze 
gemeente, zullen rekening moeten gaan houden met 
deze nieuwe realiteit. Veranderingen geven zorg, maar 
biedt ook kansen. Wij als D66 gaan de uitdaging aan.
We streven niet naar uniformiteit van onze zorg, maar 
naar kwaliteit.
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Het jeugdstelsel is naar oordeel van het kabinet aan vernieuwing toe. Een 
nieuw stelsel moet een einde gaan maken aan de bureaucratie en aan de 
sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Met de zogenaamde 
nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen doet het Nederlandse jeugd-
zorgstelsel versnipperd aan. Als Hof van Twente willen we toe naar een 
bundeling van Jeugd- en Gezinsbeleid. Het gezond opgroeien van kinderen 
en jongeren is belangrijk voor ons als gemeente.

Professionele hulp en preventie zo dicht 
mogelijk bij het kind   Vanaf 2015 is onze 
gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt 
deze overgang, omdat we professionele hulp en pre-
ventie zo dicht mogelijk bij het kind willen organiseren. 
Maar wij dringen sterk aan op kwaliteit en duide-
lijkheid. Het moet bijvoorbeeld glashelder zijn welke 
papieren een jeugdzorgmedewerker moet hebben en 
aan welke kwaliteitseisen de hulp moet voldoen. 
Zo weten onze burgers en hulpverleners waar ze aan 
toe zijn.

Versterken van de nodige voorzieningen   Het 
gemeentelijke jeugdbeleid moet daarom gericht zijn op 
het versterken van de nodige voorzieningen, zodat de 
daar werkzame professionals alledaagse problemen zelf 
adequaat kunnen oplossen en ernstigere problemen 
goed kunnen signaleren voordat wordt overgestapt naar 
de zogenaamde tweede lijn.
De kinderopvang, de school, het jeugdwelzijnswerk en 
de diverse verenigingen zijn hierbij naar onze mening 
cruciaal. Zij versterken door betere samenwerking de 
samenhang en het goed functioneren van de diverse 
groeperingen binnen onze Hof van Twente. 

Onderwijs is de sleutel tot succes   Onderwijs is 
volgens ons de sleutel tot succes en persoonlijke groei. 
D66 investeert daarom bijvoorbeeld landelijk 2 miljard 
euro in onderwijs. Wij willen daarmee het onderwijs 
weer de kwaliteit en aandacht geven die het verdient. 
Met leraren die het beste uit zichzelf en hun leerlingen 
kunnen halen. En een overheid die daar waardering 
voor heeft.
Als D66 spelen wij op dit streven in door het onderwijs, 
waar wij dat als gemeente kunnen en mogen, beter te 
ondersteunen en te faciliteren.

Geen bezuinigingen op onderwijs en 
huisvesting van de scholen   Bezuinigingen zijn aan 
de orde van de dag, maar op de belangrijkste taak van 
onze gemeente op het gebied van onderwijs, de huis-
vesting van de scholen, mag niet op bezuinigd worden. 
Huisvesting schept mede het leerklimaat. Wat we als 
D66 willen ondersteunen is vergaande samenwerking 
tussen verschillende instanties zodat kosten gezamenlijk 
gedragen worden. 
Daarnaast geven wij geld uit aan leerlingen die extra 
begeleiding nodig hebben. Ook dat willen wij zo houden.

Aantrekkingskracht door leefbaarheid en 
sociale cohesie      We moeten als gemeente aan-
trekkelijk blijven voor (jonge) ouders om daarmee een 
evenwichtige gemeente te blijven. Aantrekkelijkheid 
geldt zeker voor de kleinere kernen in onze gemeente. 
D66 wil de leefbaarheid en de sociale cohesie in alle 
kernen en buurtschappen in stand houden. Voor D66 
gaat de kwaliteit van het onderwijs boven het aantal 
leerlingen.

Leren als levenshouding   Onderwijs betekent voor 
D66 tevens een leven lang leren, zodat mensen zich-
zelf blijven ontwikkelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de ondersteuning van het leren voor ouderen. Als D66 
hebben wij de taak op ons genomen om ook ouderen te 
ondersteunen zodat zij blijvend mee kunnen partici-
peren in onze snel veranderende maatschappij. Achter-
blijven is geen optie.
Concreet houdt dat in dat wij initiatieven die verband 
houden met dat bijblijven willen ondersteunen.
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De culturele ontwikkeling van mensen is voor D66 belangrijk. Cultuur 
draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Wij willen wat cultuur bet-
reft dan ook hoog inzetten en streven ernaar dat het aanbod van de 
bibliotheken in de Hof van Twente op peil kan blijven, dat op de 
programmering van theater ‘De Reggehof’ en de muziekschool niet verder 
zal worden bezuinigd en evenmin op de subsidiëring van de vele culturele 
en folkloristische activiteiten, die zo kenmerkend zijn voor onze gemeente. 
Als het aan D66 ligt, weegt de gemeente eigen inkomsten van een culturele 
instelling positief mee bij het besluit om een subsidie te verlenen. 

Burgers betrekken bij keuzes voor kunst in 
buitenruimte   Het liefst zou D66 zelfs een sprong 
naar voren willen maken en willen investeren in cultuur. 
Als mogelijkheden om het cultuuraanbod in de Hof 
van Twente op peil te houden en in de overtuiging dat 
niet alleen de overheid, maar ook de burgers zelf een 
belangrijke bijdrage daaraan kunnen leveren, pleit D66 
ervoor om de inwoners meer te betrekken bij de keuze 
van de beeldende kunst in de buitenruimte. 

Uitbouwen van historisch besef   Ons erfgoed 
vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst 
en is vaak een drager van lokaal verleden en lokale 
cultuur. D66 vindt het belangrijk dat onze samenlev-
ing historisch besef houdt. Daarom pleit D66 voor het 
opbouwen en uitbreiden van programma’s op scholen 
die dit historische besef kunnen helpen uitbouwen. Dit 
uitbouwen van historisch besef geldt ook voor muziek 
en kunst.

Flexibeler bestemmingsplannen   Waar het 
particulier initiatief ook in de cultuursector steeds meer 
groeit, wil D66 deze beweging stimuleren door middel 
van flexibele bestemmingsplannen en het beschikbaar 
stellen van industrieel erfgoed voor vestiging van 
ateliers of kleine bedrijfsruimtes. 

Cultuur voor alle kernen   D66 is er voorstander 
van om cultuur die een gemeenschappelijk belang dient 
(zoals bibliotheken, theaterruimtes en muziekruimtes) 
zoveel mogelijk in één pand onder te brengen in een 
cultuurhuis. Uiteraard dient hierbij rekening te worden 
gehouden met de couleur locale van de verschillende 
kernen waaruit de Hof van Twente bestaat, teneinde te 
voorkomen dat in sommige van deze kernen alle cultuur 
‘weggebundeld’ wordt.

Onafhankelijkheid bij het bepalen van kwaliteit   
De politiek dient naar ons oordeel geen inhoudelijk 
oordeel te vellen over de kwaliteit of toelaatbaarheid 
van kunst- en cultuuruitingen. Wanneer een dergelijk 
oordeel nodig wordt geacht, pleit D66 voor een 
onafhankelijke commissie om dit te beoordelen. 

Instellen van cultuurmakelaar   Verder is D66 voor 
het aanstellen van een cultuurmakelaar, die tot taak 
heeft om de diverse culturele activiteiten met elkaar te 
verbinden.
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D66 wil dat mensen die willen sporten dat ook kunnen doen. D66 wil de 
sportsector ondersteunen, de focus ligt daarbij op de breedtesport. 
Sport en bewegen leveren het individu en de samenleving veel op. Het zorgt 
dat mensen zich fit en gezond voelen en dat ze onderdeel zijn van een 
sociaal netwerk. Ook het kijken naar sport heeft een meerwaarde: 
sportevenementen kunnen bijdragen aan de economie van Hof van Twente, 
sporters uit de gemeente kunnen een rolmodel zijn voor de jeugd. 
Sportwedstrijden bieden de inwoners vertier.

Basisaanbod sportaccommodaties realiseren   
D66 staat voor de eigen kracht van mensen, maar 
vindt ook dat je die moet ondersteunen. D66 wil dan 
ook ondersteuning van het sportverenigingsleven. De 
focus dient daarbij vooral te liggen bij verenigingen die 
een bovengemiddelde maatschappelijke meerwaarde 
leveren en hun rol aanpassen aan de vragen van deze 
tijd. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren 
van bewegen van minder gezonde inwoners van Hof 
van Twente, maar ook aan een positieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van kinderen.

Sport als gezonde levensstijl en voor iedereen 
toegankelijk   Iedereen is vrij in zijn keuze om al 
dan niet te sporten. Toch staan wij stil bij het grote 
economische en maatschappelijke belang van sporten. 
Sporten is onderdeel van een gezonde leefstijl. Er zijn 
groepen die achterblijven in sportparticipatie: senioren, 
lageropgeleiden of mensen met een lager inkomen, 
mensen met een beperking. D66 vindt inzet van de 
gemeente op dit terrein nodig. D66 ziet deze inzet als 
onderdeel van een preventieve aanpak op het terrein 
van zorg en welzijn.

Goede accommodaties en vestigingsklimaat   
D66 wil voldoende en goed geoutilleerde sport-
accommodaties voor verenigingen en scholen in de 
hele gemeente, maar ook een goed vestigingsklimaat 
voor commerciële sportaanbieders. Ook wil D66 dat er 
voor faciliteiten zijn voor mensen die ongeorganiseerd 
sporten, zoals wandel-, fiets- en hardlooproutes.
Niet overal in de gemeente zijn dezelfde voorzieningen 
nodig, maar voor bepaalde doelgroepen, met name 

kinderen, is de mogelijkheid dichtbij huis te sporten 
wel van belang. D66 wil dat inzichtelijk gemaakt wordt 
welke accommodaties per kern, wijk of buurtschap 
beschikbaar moeten zijn.

Efficiënter omgaan met bestaande sport-
accommodaties   D66 wil dat er door de gemeen-
schap maximaal gebruik wordt gemaakt van de sport-
accommodaties en we streven daarbij naar een zo groot 
mogelijke bezetting. Samenwerking van diverse clubs/
verenigingen dient hierbij maximaal gestimuleerd en 
gefaciliteerd te worden. Dit betekent dat meerdere 
organisaties van dezelfde locatie gebruik kunnen en 
moeten maken. D66 wil meer prikkels om efficiënter 
met de sportaccommodaties om te gaan. In beheer en 
onderhoud zijn varianten mogelijk met meer eigen 
verantwoordelijkheid en meer zakelijkheid. D66 vindt 
het een taak van de gemeente om dit bij verenigingen te 
stimuleren. 

Gezamenlijk de toekomst van voorzieningen 
bepalen   D66 is van mening dat op het totale gebied 
van onze accommodaties, met name wat een basis- of 
plusvoorziening is, nog een discussie gevoerd moet 
worden. Doordat er in de aankomende jaren veel 
ontwikkelingen zijn zoals bijvoorbeeld op het gebied van 
zorg en onderwijs is het voorbarig om voorzieningen nu 
al af te schrijven. Het is belangrijker om in gesprek te 
gaan met de samenleving en gezamenlijk de toekomst 
van de voorzieningen te bepalen. Dat zal voornamelijk 
per kern, buurtschap of soms per wijk georganiseerd 
moeten worden.
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D66 is van mening dat onze gemeente moet zorgen voor goed onderhouden 
wegen, straten en paden. Onze gemeente kenmerkt zich als een 
forenzengemeente en D66 pleit daarom voor het opzetten van een 
“ hoofdnet-structuur”. Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen hoofdwegen en overige wegen.  Aan deze structuur wordt daarmee 
het onderhoud gekoppeld. Voorwaarde is wel dat de veiligheid niet in het 
gedrang komt. Door het opzetten van deze structuur is D66 van mening dat 
er minder budget nodig is voor asfalt.

Ontwikkelen van goede verkeersvisies   D66 is 
voorstander van het ontwikkelen van goede en actuele 
verkeersvisies. Dit is een belangrijk instrument om 
knelpunten inzichtelijk te krijgen en hierop beleid te 
maken. Voor D66 is het belangrijk dat knelpunten 
integraal worden aangepakt, het oplossen van een 
probleem mag niet leiden tot “verschuiving” van het 
probleem. Verkeersvisies moeten verder voldoen aan de 
huidige tijd en dienen tijdig geactualiseerd te worden.

Gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk uit 
woon- en verblijfsgebieden   D66 is van mening 
dat gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk uit woon- en 
verblijfgebieden wordt geweerd. D66 is niet voor een 
autovrij centrum van Goor en Delden maar wel voor een 
autoluw centrum. Verkeer moet dusdanig ontmoedigd 
worden om door de centra te rijden. Een autovrij 
centrum zal er voor D66 alleen komen wanneer de 
lokale middenstand en burgers zich hierover hebben 
uitgesproken. Als voorwaarde geldt wel dat er voldoende 
alternatieve routes zijn waar het verkeer gebruik van 
kan maken.

Beleid 30-km zones en verkeersdrempels te ver 
doorgeschoten   Wanneer niet voldoende ruimte op 
het wegennet geboden kan worden is D66 van mening 
dat  hulpdiensten, reinigingsvoertuigen, openbaar 
vervoer en fietsers met voorrang behandeld worden. 
Het huidige beleid van invoering van allerlei zoneringen 
is volgens D66 te ver is doorgeschoten. Het inrichten 
van de vele 30-km zones op wegen waar het wegbeeld 
dit niet nodig acht wekt veel ergernis en onbegrip op, 
dit geldt ook voor de grote hoeveelheid drempels in het 
buitengebied. De hulpdiensten hebben hier bij calami-
teiten veel last van. Wanneer elke seconde telt mogen 
snelheidsbeperkingen geen vertraging opleveren.

Snelheidsbeperkingen bij scholen en “Shared 
Space”   Snelheidsbeperkingen bij scholen, sportvelden 
of andere gebieden waar veel mensen samenkomen 
zoals de centra zijn daarentegen wel te verantwoorden.  
D66 wil verder experimenteren met “Shared Space”. 
Dat betekent dat in bepaalde gebieden geen verkeers-
borden of verkeersregels afgesproken worden zodat de 
verkeersdeelnemers geheel gaan vertrouwen op de eigen 
beleefdheid en die van anderen. Hierdoor kan in kernen 
ook meer de nadruk komen op het historische of unieke 
karakter van een gebied.

Een toegankelijker openbaar vervoer   
Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor alle 
doelgroepen is de mening van D66. De gemeente kan 
korting bieden in het kader van het maatschappelijke 
ondersteuningsbeleid. D66 is voorstander om te onder-
zoeken of dit voor bepaalde doelgroepen, zoals 75+ of 
mensen met een laag inkomen, haalbaar is.
Voor een goed openbaar vervoernet moet het gemeente-
bestuur goed samenwerken met de provincie. 

Geen uitbreiding extra goederentreinen   
Voor D66 is  een uitbreiding van de spoorlijn Zutphen – 
Oldenzaal “Twentekanaallijn”met extra goederentreinen 
onacceptabel. Op zoek naar goede alternatieven moeten 
nieuwe studies in samenwerking met de Provincie 
serieus aandacht krijgen. Dat moet overigens niet toe 
leiden dat het Duitse deel van de Betuweroute uit beeld 
verdwijnt. Hierop moet verder worden ingezet. Daar-
naast is D66 van mening dat voormalige goederenlijnen 
op Duits grondgebied en het vervoer over water ook in 
de studie moeten worden meegenomen.



31



32

>
Eén van de kerntaken van de gemeente is het handhaven en zorgen voor 
veiligheid. Natuurlijk hebben de politie en de wijkagent als taak om bij te 
dragen aan de handhaving van de veiligheid. Wijkagenten zijn de oren en de 
ogen van de politie in de kernen. Soms is de bereikbaarheid van onze 
wijkagenten niet naar behoren. D66 pleit er voor dat wijkagenten op hun 
mobiele nummer bereikbaar moeten zijn.  

BOA capaciteit naar landelijke norm brengen   
Daarnaast is D66 van mening dat de BOA’s een nuttige 
functie vervullen bij het leefbaar houden van onze 
gemeente, zoals de controle op dagelijkse (kleine) 
ergernissen  en de handhaving van de Drank- en 
Horecawet, deze is onlangs overgeheveld naar gemeen-
tes. Op dit moment heeft onze gemeente niet voldoende 
BOA-capaciteit  en D66 wil deze verhogen naar de 
landelijke norm. D66 is voorstander van een zoge-
naamde BOA-pool, dit is een pool waar gemeenten haar 
BOA’s beschikbaar stelt om ook bij andere gemeenten te 
kunnen gaan controleren en handhaven.

Aanpak van alcoholproblematiek   Helaas kan de 
gemeente alcoholproblemen bij jongeren niet alleen 
oplossen. Het drinken van een biertje is niet het 
probleem, wel het zgn. comazuipen en de passiviteit van 
sommige ouders. Onze gemeente kent heel veel zoge-
naamde “drinkketen”, plekken waar jongeren bij elkaar 
komen om alcohol te nuttigen. D66 is niet voor het 
verbieden van deze keten en ziet de oplossing dan ook 
liggen in de preventieve sfeer via voorlichting en niet in 
het criminaliseren van het gedrag. De scholen kunnen 
hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Meer dan alleen opsporing en bestraffing   
Omdat veiligheid naast opsporing en bestraffing, meer 
nog om preventie en ook re-integratie vraagt, wil D66 
samenwerking stimuleren van gemeentelijke diensten, 
scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private 
initiatieven en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde 
veiligheidshuizen. Dit zijn locaties waar politie, justitie, 
zorg- en welzijnsorganisaties samenkomen om samen-
werking te optimaliseren. Die samenwerking is het doel, 
niet de veiligheidshuizen zelf. 

Burgerparticipatie   D66 vindt verder dat onze 
inwoners zelf ook de verantwoordelijkheid hebben zich 
in te zetten voor veiligheid door middel van burger-
participatie. Een vorm van burgerparticipatie is het 
project ‘Buurt bestuurt’, waarin de buurt zelf aangeeft 
waar de prioriteiten bij de politie zouden moeten liggen.

Het aanleren van veilig handelen   Door de verdere 
regionalisering van de brandweer is D66 van mening 
dat de brandweer mensen zelfredzaam moet maken via 
voorlichting of het stimuleren van het aanbrengen van 
brandpreventieve maatregelen. De brandweer zou meer 
moeten werken aan risicobewustzijn onder burgers, 
door net als de politie meer de wijken in te trekken voor 
het geven preventieve voorlichting. Daarnaast is D66 
van mening dat de gemeente onze burgers bewust de 
kans moet bieden om via trainingen en beleving zich 
voor te kunnen bereiden op veilig handelen.
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Op de foto van rechts naar links: Alice Olde Reuver of Briel - Bosveld (Diepenheim), Vincent Bökkerink (Delden), Clemens Vinkenvleugel (Markelo), 
André de Visser (Delden), Belinda Kerkhove (Goor), Henk Sligman (Goor), Ary Braakman (Diepenheim), Jan Lentelink (Goor) en Gerard Willems (Goor).
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>
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 
een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen 
op 19 maart; stemmen op D66.”

De gemeente wordt belangrijker, uw stem 
dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. 
Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af 
of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u 
er graag van dat u juist bij deze gemeenteraads-
verkiezingen uw stem moet laten horen.
  
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is 
lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester 
heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag 
moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijks leven, in hun directe 
omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat 
iedereen meepraat en meebeslist over de plannen 
die ons raken. Dat is een democratisch recht én, 
vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in 
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin 
de mens centraal staat.
  
Dat is belangrijk, want er moeten indringende 
keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas 
van uw kind komend jaar? Werken beroeps-
onderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen 
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en onder-
steuning van ouderen en gehandicapten op maat 
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leeg-
stand aan van achterhaalde industrieterreinen en 
niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft 
uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft 
u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? 
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw 
leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; 
stemmen op D66.

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is 
op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker 
en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze 
naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en 
onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 
op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via 
het onderwijs. Met een overheid die steunt, rand-
voorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 
weet zeker dat de kracht van mensen onderling 
de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij 
vertrouwen op die kracht van mensen, individueel 
en samen.
  
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we 
zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en 
niet bij de regels en houden altijd het oog op de 
toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook 
dat we hard moeten werken om onze idealen te 
verwezenlijken.
  
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat 
u er, samen met D66, voor zorgen dat uw 
gemeente de handschoen oppakt? U kunt het 
verschil maken. Zeker hier in Hof van Twente, in 
uw eigen omgeving!
  
Wacht niet af. Stem op 19 maart. 
Beter nog; stem D66!
  
Alexander Pechtold
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eindredactie
Clemens Vinkenvleugel
 
leden programmacommissie
Alice Olde Reuver of Briel
Ary Braakman
Vincent Bokkerink
 
vormgeving en beeld
RDKR Creatieve Communicatie
 
omslagfoto
Ruben Keestra
 
dit programma is tevens tot stand gekomen door
André de Visser
Belinda Kerkhove
Erwin Mol
Gerard Willems
Henk Sligman
Jan Lentelink
Kees Meijer

volg D66 Hof van Twente ook via website en social media

www.d66hofvantwente.nl

            D66HofvanTwente
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