
Sterk en
dichtbij

Stem

Verk iez ingsprogramma D66 Hof  van Twente in  11 thema’s

Meer weten of meedoen? 
Kijk op HofvanTwente.D66.nl

D66HofvanTwente



Thema 6 Zorg en Welzijn
De kern van ons programma Zorg en Welzijn is 
een sterke zorg dichtbij. Meer zorg in de buurt, 
zo dicht mogelijk bij de patiënt. Ondersteuning 
van mantelzorg en vrijwilligerswerk is ook een 
kernwoord. Het kostenaspect is een zorg en 
daarbij is preventie een sleutelwoord. Daarnaast 
is samenwerking op bestuurlijk, ambtelijk en 
financieel gebied een noodzakelijkheid.

Thema 7 Jeugd en Onderwijs
D66 wil het leven lang leren faciliteren en onder-
steunen. Door betere samenwerking willen we de 
jeugdhulp zo dicht mogelijk bij het kind organi-
seren. Preventie in plaats van achteraf repareren. 
Geef de professional de ruimte om dat te organi-
seren.

Thema 8 Kunst en Cultuur
Verdere bezuinigen op onze culturele in-
stellingen, zoals De Reggehof, bibliotheken en 
muziekschool zijn onwenselijk maar moet juist 
worden geïnvesteerd.  Om de culturele activi-
teiten binnen de gemeente te verbinden, is de 
aanstelling van een cultuurmakelaar een must.

Thema 9 Sport en Accommodatie
Er moet meer multifunctioneel gebruik worden 
gemaakt van accommodaties en wij vertrouwen 
hierbij op de eigen kracht van mensen. 
Sportparticipatie is een belangrijk element en 
dient dan ook verder gestimuleerd te worden.

Thema 10 Verkeer en Vervoer
De aanleg en onderhoud van wegen dienen te 
worden gekoppeld aan een hoofdnet structuur. 
Hiermee zijn wij van mening dat er minder 
budget nodig is voor asfalt. Goede verkeers-
visies dienen als basis voor toekomstig beleid en 
uitbreiding van meer goederenvervoer over het 
spoor binnen onze gemeente is onacceptabel.

Thema 11 Veiligheid en Handhaving
De wijkagent en BOA zijn belangrijke schakels 
in de samenleving en wij willen daarom dat de 
wijkagent mobiel bereikbaar is en onze BOA 
capaciteit wordt verhoogd naar de landelijke 
norm. Daarnaast moet er meer worden ingezet 
op voorlichting, preventie en scholing.

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).

Thema 1 Financiën, Economie 
en Ondernemerschap
D66 heeft als uitgangspunt dat niet bestede 
middelen terugvloeien naar de burgers door bij-
voorbeeld verlaging van de tarieven of onroerend 
goed belasting. Onze gemeente bestaat uit een 
verzameling van kernen en buurtschappen die 
ieder een eigen identiteit hebben. Ons streven is 
om het economisch beleid zodanig te richten dat 
de krachten van de verschillende kernen opti-
maal gebruikt worden.

Wij willen een vriendelijk vestigingsklimaat reali-
seren voor die bedrijven die duurzaamheid en 
innovatie als speerpunt in hun bedrijfsvoering 
hebben opgenomen. Deze bedrijven moeten ge-
stimuleerd en ontzorgd worden en niet afgeremd. 
Denken in mogelijkheden, niet in problemen.

Thema 2 Burger en bestuur
De kern is dat de rol van de gemeente verandert. 
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen, deze 
moeten meer worden gebruikt waarbij de 
gemeente ondersteunt en niet afremt. 
Dit betekent meer participatie van burgers en 
ook meer zeggenschap.

Thema 3 Milieu en Duurzaamheid
Wij zijn voorstander voor verdere verduur-
zaming van gemeente, bedrijven en burgers. 
De gemeente dient hierin het voortouw te nemen 
en faciliterend op te treden. Daarnaast moet  
afval worden gezien als grondstof en zodanig 
ingezameld te worden, hierin houdt de gemeente 
het initiatief.

Thema 4 Wonen en Ruimtelijke 
Ordening
Begrijpelijke en te handhaven regels om goed 
te kunnen wonen zijn naar onze mening een 
vereiste.  Dit moet leiden tot lastenverlichting, 
minder bureaucratie en duidelijkheid voor de 
burger. Daarnaast moeten er ruimere mogelijk- 
heden komen voor de vrijkomende agrarische 
bebouwing.

Thema 5 Openbare Ruimte en Groen
De Openbare Ruimte en de invulling hiervan zijn 
erg belangrijk, dit draagt bij aan de gezondheid 
van onze inwoners, leefbaarheid en ook aan de 
economische en toeristische activiteit van onze 
gemeente. Wij zijn voorstander van gedifferen-
tieerd onderhoud en burgerparticipatie dient 
hierin verder gestimuleerd te worden.
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