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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Inleiding

Vanaf 2010 doet D66 wederom mee in de gemeenteraad van Hof van Twente. Wij 
behaalden toen twee zetels. In 2014 kwam er eentje bij en bij de verkiezingen van 
maart 2018 willen we deze lijn doorzetten naar tenminste vier zetels.

Door onze actieve en positief kritisch houding hebben we op verschillende terreinen 
een verschil kunnen maken. Al bij de kadernota 2012 heeft D66 via een motie gepleit 
voor een betere onderbouwing bij de vele miljoenen die uitgegeven moesten worden 
voor wegenonderhoud. Dit heeft mede geleid tot de Nota Grip op de openbare ruimte, 
waardoor we als gemeenteraad ons werk beter kunnen doen en afgewogen keuzes 
kunnen maken. 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 decentralisatie van het Sociale Domein. Inmiddels is duidelijk 
geworden hoe belangrijk dit is gebleken! In de afgelopen raadsperiode hebben we 
meegewerkt aan de transitie van het Sociale Domein.

Ook was het D66 dat er steeds voor heeft gezorgd dat logopedie op de basisscholen 
op de agenda bleef. En het was D66 die als eerste de problematiek rond het 
eenrichtingsverkeer in de Molenstraat in Goor aan de orde stelde. Daarnaast was het 
D66 die samen met andere partijen gewerkt heeft aan een zogenaamd Knoppenmodel, 
waardoor de financiën van onze gemeente transparanter worden en we naar een meer 
flexibele begroting kunnen.

Bij de programmabegroting 2015 heeft D66 via een motie gepleit voor een 
uitvoeringsagenda voor de openbare ruimte en deze is er gekomen. D66 vond dit 
belangrijk, omdat als we meer participatie vragen van onze inwoners dit van de 
gemeente een faciliterende rol vraagt. Om de participatie verder vorm te geven en 
inwoners beter te betrekken heeft D66 gevraagd naar een uitvoeringsagenda per kern 
en buurtschap. Alle werkzaamheden van de gemeente, zoals bijvoorbeeld riolering, 
wegen- en groenonderhoud, etc. staat hierin. Via deze agenda gaat de gemeente 
hierover in gesprek met de inwoners, zodat deze kunnen meedenken en meepraten.

D66 gaat uit van de kracht van mensen. Deze kracht in de samenleving moet meer 
worden gebruikt waarbij de gemeente ondersteunt en niet afremt. D66 wil dat mensen 
zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Dat geeft nieuwe inzichten, 
verbinding, vertrouwen en draagvlak.

D66 wil daarom van de huidige “ inspraak” naar “BegInspraak”. Daarmee bedoelen 
we dat inwoners bij alle plannen zo vroeg mogelijk worden betrokken door met hen in 
gesprek te gaan. Dat is voor D66 de basis voor de komende 4 jaar.
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Wij organiseren betrokkenheid en sociale samenhang. 
Verbindingen leggen voor een goed woon-, werk-
, en leefklimaat: wij zullen als inwoners van Hof van 
Twente samen zaken op moeten pakken. Hoe zorgen 
we ervoor dat ouderen sociaal betrokken blijven? Hoe 
zorgen we ervoor dat jongeren zich aangetrokken 
blijven voelen tot onze mooie gemeente? Daar heeft 
het gemeentebestuur een rol in, samen met alle 
inwoners uit Hof van Twente.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 
Daadkrachtig – Duurzaam - Democratisch. De 
speerpunten daarvan zijn: 

Energie en milieu: D66 wil door met de route naar een 
energieneutraal Hof van Twente in 2035. Wij gaan voor een intensieve aanpak om samen 
met inwoners en ondernemers deze doelstelling te halen.
Zorg en welzijn: Zorg moet dichtbij, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. D66 zet 
nu vooral in op de transformatie, waarbij preventie en de rol van algemene voorzieningen 
belangrijk zijn; samenwerking tussen verschillende organisaties, verenigingen op gebied van 
sport en cultuur, en onderwijs is daarbij een voorwaarde. 
Onderwijs: Wij werken mee aan de verdere uitvoering van de scholenvisie en de vorming 
van de Integrale Kind Centra, waarin ook de zorg (inclusief logopedie) wordt geïntegreerd.
Leefbaarheid en wonen: D66 staat ervoor dat voldoende woningen beschikbaar zijn voor 
alle doelgroepen met name ook voor jongeren. 

Om invulling aan deze doelstellingen te kunnen geven, hebben wij capabele kandidaten uit 
alle kernen van de Hof van Twente. Onze lijst is een mix van ervaren en en nieuwe mensen.

Daadkrachtig: Sterke kandidaten uit alle kernen, die duidelijk en daadkrachtig willen optreden 
in de gemeenteraad en daarbuiten.
Duurzaam: Verder op weg naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035.
Democratisch: Meer samen met onze inwoners, van Inspraak naar BegInspraak

Samen werken wij aan een gemeente waarin het prettig wonen, werken en leven is.

Stem 21 maart! Stem D66!

Alice Olde Reuver of Briel - Bosveld
Lijsttrekker D66 Hof van Twente
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1. Democratische vernieuwing: van 
Inspraak naar BegInspraak
Voor D66 staat het evenwicht tussen de persoonlijke vrijheid van 
mensen en hun sociale verbondenheid centraal. In deze ‘Vrijheid in 
verbondenheid’ bepalen mensen wie hen bestuurt en hebben zij invloed 
op wat die bestuurders doen. Overheden moeten zich aan de regels 
houden en transparant zijn in hun besluitvorming en verantwoording 
afleggen. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke 
democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

De ambitie van D66 is dat inwoners concreet kunnen meedenken, 
meedoen en (soms) meebeslissen over ontwikkelingen in hun kern, 
buurt(schap) of straat. Sociale samenhang tussen mensen is daarvoor 
van groot belang. D66 wil het gesprek tussen inwoners van Hof van 
Twente onderling en de dialoog met de overheid bevorderen zodat 
draagvlak behouden blijft en onderling vertrouwen gewaarborgd 
blijft.  Samen leven is ook samen verantwoordelijk zijn. Dat vraagt een 
andere houding van de gemeente. Weg achter het bureau, en actief de 
samenleving in. De rol van ambtenaren verschuift van beleid maken naar 
processen begeleiden. 



BegInspraak
Het beleid van de gemeente is aan continue verandering onderhevig. Ook 
verandert de rol van de overheid voortdurend als gevolg van een maatschappelijke 
veranderingen. Cruciaal voor D66 is dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om 
directe invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving. Taak van de gemeente is 
om alle mensen – en nadrukkelijk ook diegenen die minder mondig en actief zijn – 
te betrekken bij de besluitvormingsprocessen die hun leefomgeving raken. Mensen 
die actief betrokken worden voelen zich meer verantwoordelijk en hebben meer 
begrip voor de uitkomst. 

Besturen is het afwegen van belangen en op grond daarvan beleid ontwikkelen, maar 
goed bestuur houdt er rekening mee dat mensen op verschillende manieren bij het 
beleid betrokken dienen te worden. Dit vraagt om creativiteit en flexibiliteit van de 
ambtelijke organisatie en het bestuur. D66 heeft als ideaalbeeld een cultuur waarin 
het normaal is om regelmatig met inwoners thema’s te bespreken en hen daarover 
te bevragen. Als D66 willen we in Hof van Twente stimuleren dat van onderaf een 
cultuur ontstaat waarin inwoners het normaal vinden om mee te denken en mee te 
beslissen. 

Van inspraak naar BegInspraak
De rol van ambtenaren verschuift van beleid maken naar procesbegeleiding. De 
gewenst ambtelijke omslag, van beleids-“makers” naar beleids-“verkrijgers” krijgt 
vorm in onze visie op participatie via deze “BegInspraak”.

Collectief maar ook individuele benadering
D66 wil Hof van Twente zoveel mogelijk als één gemeente benaderen, maar bij 
onderwerpen die per kern spelen, of in de buurtschappen, moeten besluiten per 
kern of buurtschap kunnen worden genomen. Voor specifieke zaken in een kern of 
buurtschap wil D66 dan ook per kern en buurtschap “BegInspraak”.

BegInspraak via motiemarkt
D66 wil dat onze inwoners de mogelijkheid krijgen om hun ideeën om te zetten in 
daadwerkelijk beleid via een zogenaamde motiemarkt. Bij een motiemarkt gaat de 
inwoner als initiatiefnemer van een idee samenwerken met een raadslid, zodat het 
initiatief door de gemeenteraad behandeld wordt.
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Experimenteren met Right to Challenge
D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeente, door ruimte en 
randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als inwoners de groenvoorziening in hun 
buurt beter kunnen onderhouden dan de gemeente. D66 wil ook in Hof van Twente 
experimenten met het Right to Challenge (RtC). RtC staat voor ‘het Recht om uit te 
dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken 
van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of 
goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het RtC in de 
relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Stimulering van lokale initiatieven
D66 wil met financiële bijdragen en menskracht bewoners en ondernemers stimuleren 
om zelf met initiatieven te komen om bij te dragen aan versterking van kern, wijk, 
of buurtschap. Een mooi voorbeeld is zgn. Buurtkracht. Buurtkrachten zijn sociale 
netwerken in een buurt of wijk, waarbij je binnen de groep een beetje zorgt voor elkaar.
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Sterke lokale democratie en regionale 
samenwerking
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk 
bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt 
verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met 
andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms 
ook nodig om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze 
inwoners. Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen, 
bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht, raken onze inwoners direct. Daarom 
maakt D66 zich hard voor meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid 
van samenwerkingsverbanden.

Raadsprogramma op hoofdlijnen
D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier 
is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet 
onderdeel uitmaken van het coalitieakkoord. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en 
zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners. Verder is 
D66 voorstander van een raadsprogramma op hoofdlijnen, waardoor we vanuit de 
gemeenteraad beter in staat zijn de agenda te bepalen. We zijn kritisch ten aanzien 
van onze vergaderstructuur. Belangrijk hierbij is dat we slagvaardig zijn en snel kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is de ondersteuning vanuit een sterke 
griffie essentieel.

Verminderen gemeentelijke regeldruk
D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. De Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) wordt doorgelicht op verouderde en overbodige regels. Daarnaast komt er voor 
iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen na een positieve evaluatie wordt 
de regel voortgezet. Regels, die het klimaatbelang belemmeren, dienen te worden 
herzien.

Belang regionale samenwerking
D66 staat voor het algemene belang. In heel veel gevallen kan Hof van Twente samen 
met de veertien Twentse gemeenten optrekken voor het gedeelde, regionale belang. 
D66  zet zich graag in voor het regionale belang omdat hier nog een wereld te winnen 
valt. Letterlijk, want wanneer je als Twente naar Den Haag, Brussel en Duitsland gaat, 
dan sta je samen veel sterker.
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Meerwaarde van regionale samenwerking
Bij alle samenwerking in de regio moet oog zijn voor proportionaliteit en identiteit. Je 
werkt alleen samen als dit meerwaarde heeft; wat je net zo goed zelf kan doen, blijf 
je zelf doen als gemeente. Daarbij heeft D66 oog voor de gevoelens van mensen, in 
het bijzonder voor de eigen identiteit die mensen met zich meedragen. Samenwerking 
hoeft niet te betekenen dat iedereen zijn eigen gevoelde identiteit moet verstoppen.

Twentse inwonersparticipatie
D66 wil de inwoners meer betrekken bij de activiteiten en besluiten van de regionale 
samenwerking in Twente. Hiertoe zou periodiek een peiling onder de Twentse 
bevolking moeten worden verricht. Essentieel is dat deze Twentse inwonersparticipatie 
niet vanuit een enkele gemeente, maar vanuit alle veertien gemeenten samen wordt 
georganiseerd.

Agenda voor Twente
D66 wil dat álle veertien Twentse gemeenten meedoen in de ontwikkeling, organisatie, 
toezicht en financiering van de Agenda voor Twente. We vinden elkaar in onze 
gemeenschappelijke doelen en willen daarom een agenda die ons allen verbindt en 
sterker maakt. De financiering zal niet meer plaatsvinden via het dividend van Twence, 
maar komt uit de reguliere begroting van de veertien gemeenten. In de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s worden de resultaten getoetst aan de gestelde doelen, 
alvorens nieuwe doelstellingen en acties uitgezet worden. Hiermee borgen wij dat de 
resultaten tastbaar worden en alle Twentenaren betrokken (kunnen) zijn. D66 wil extra 
investeren in de Agenda voor Twente door uit te gaan van een bijdrage van €12,50 per 
inwoner
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2. Gemeentefinanciën
Als sociaal-liberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële 
huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat 
wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat 
voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen 
kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het ook belangrijk 
dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, 
en daar ook verantwoording over aflegt. 

Een sociaal-liberale begroting is bovendien toekomstvast: wij willen 
geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit 
diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige 
publieke investeringen — bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone 
energie — die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn 
lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij 
het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting. D66 heeft als 
uitgangspunt dat niet bestede middelen terugvloeien naar de inwoners 
door bijvoorbeeld verlaging van tarieven.



Eenvoudig en eerlijk
D66 wil dat de gemeente transparant en duidelijk is richting de gemeenteraad en 
haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke 
presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een 
leesbare jaarrekening.

Kostendekkendheid van leges
Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt dat deze 
kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken welke 
kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies 
zoals die voor bouwvergunningen of trouwen moeten in verhouding staan tot de 
daadwerkelijk gemaakte kosten. Die kosten bieden bovendien een goede stimulans en 
helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de kosten voor inwoners 
te beperken.

Vergroening van leges en belastingen
D66 wil dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden bij de bepaling van 
gemeentelijke heffingen duurzame componenten mee te laten tellen; hoe duurzamer 
een initiatief, hoe lager bijvoorbeeld de bouwleges. Of bijvoorbeeld differentiatie in de 
tarieven voor rioolheffing bij scheiding van regenwater en/of infiltratie van regenwater 
op het eigen kavel.

Flexibele gemeentelijke begroting
D66 zou graag een flexibelere begroting  willen zodat je de uitgaven sneller kunt 
aanpassen aan veranderende omstandigheden. D66 heeft in de afgelopen periode 
samen met andere partijen een Knoppenmodel ontwikkelt, dat de basis vormt om tot 
een flexibele begroting te komen.
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Houdbare financiën
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat 
er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten 
dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Waar 
nodig zullen gemeentelijke reserves aangevuld of aangelegd moeten worden. Maar 
het is zonde onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl allerlei zinvolle 
investeringen in de gemeente te doen zijn.

Financiële buffers
De gemeente heeft een financiële buffer, een spaarpot, nodig om risico’s op te kunnen 
vangen. Dit heet technisch de “weerstandsratio” en D66 wil dat deze tussen de 1,0 en 
1,4 blijft liggen. Dat vereist wel dat de onderliggende boekingen realistisch zijn.

Realistische begroting
Al hetgeen wat te voorzien is, begroot D66 en we maken realistische inschattingen. 
Dus alleen in het geval van een onverwachte, niet te vermijden  uitgave zal deze zonder 
begroot te zijn kunnen worden gedaan.
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Betere democratische controle
De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak 
beter. Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun 
ondersteuning door de raadsgriffie. Daarnaast heeft de gemeenteraad baat bij een 
actieve gemeentelijke rekenkamercommissie. De verantwoording over zowel de 
besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden moet transparant, tijdig en volledig zijn.

Betere beschikbaarheid online
Raadsleden én inwoners moeten nog eenvoudiger online kunnen volgen waar de 
gemeente geld aan uitgeeft en wat het effect hiervan is. Dit kan via simpele gemeentelijke 
planning & control documenten.

Periodieke controles
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.
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3. Zorg & Welzijn
D66 stelt de mens centraal en gaat uit van de eigen kracht van inwoners. 
De ondersteuning en hulp zijn er zoveel mogelijk op gericht om 
inwoners (weer) gelijke kansen te bieden om mee te kunnen doen in de 
samenleving. 

We hebben aandacht voor gezondheidsverschillen tussen groepen 
inwoners en proberen deze verschillen te verkleinen. Daarbij is 
‘maatwerk’ van groot belang. In onze visie staan gezondheid, welzijn, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, onderwijs en participatie 
niet los van elkaar. We maken slimme verbindingen tussen deze domeinen 
en onze ambitie is om hierop één integraal beleid op te ontwikkelen, in 
samenwerking met onze partners en inwoners.



Zorg
D66 wil dat transitie en transformatie de komende jaren de kans krijgen hun 
toegevoegde waarde te laten zien. Wij waren en zijn voorstanders van de 
decentralisaties, omdat dit de mogelijkheid voor maatwerk en een integrale 
aanpak biedt. Het gaat erom dat de zorg functioneel voor iedereen hetzelfde is, 
met inachtneming van ieders specifieke omstandigheden en wensen. Waar een 
traplift voor de één de beste oplossing is om zich door huis te kunnen bewegen, is 
gelijkvloers gaan wonen voor een ander het beste. 

Maatwerk dus, maatwerk betekent dat de gemeente iemand geeft wat hij of zij 
nodig heeft in zijn of haar eigen persoonlijke situatie. Dat kan dus betekenen 
dat mensen die lijden aan eenzelfde aandoening niet exact hetzelfde krijgen aan 
ondersteuning. Het moeilijkste van de decentralisaties in het sociale domein komt 
nu, namelijk het maken van de vereiste cultuuromslag. We vinden het belangrijk 
dat de gemeente samen met inwoners en zorgprofessionals optrekken om die 
cultuuromslag te maken.

Sturen op maatschappelijk effect
D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt 
op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten 
op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt 
daarop gebaseerd. Ook de wijze waarop we dit gaan monitoren verandert, we zetten 
in op nieuwe meetinstrumenten, waarbij de ervaringen van onze inwoners centraal 
staan.

Duidelijkheid in rol
D66 staat voor een duidelijke taakverdeling voor gemeente, de zorgprofessional, het 
welzijnswerk en andere maatschappelijke initiatieven in de wijk zoals ’t Doesgoor. 
Hierover moeten we duidelijke afspraken maken, zodat we voorkomen dat geen enkele 
inwoner tussen wal en schip raakt. Het moet als vanzelf gaan dat partijen elkaar weten 
te vinden om de beste zorg en ondersteuning te bieden. 
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Invoering van een blijvers lening
D66 pleit voor het invoeren van een blijvers lening in Hof van Twente, zodat mensen 
langer thuis kunnen blijven wonen. Naast dat deze lening investeert in het aanpassen 
van woningen (levensloopbestendig wonen), verlicht zij ook de druk op de WMO die 
zo beschikbaar blijft voor het financieren van de primaire zorgtaken.

Persoonsgebonden budget
D66 is voorstander van persoonsgebonden budgetten (pgb). Fraude is vaak 
geconstateerd met deze pgb’s maar D66 vindt dat nog geen reden helemaal geen 
persoonsgebonden budgetten meer te verstrekken. Wel moet de fraude hard 
aangepakt worden. D66 hangt het principe “high trust, high penalty” aan. Voor de 
komende periode doen we onderzoek naar pgb-fraude binnen onze gemeente, waar 
mogelijk in samenwerking met de andere Twentse gemeenten.

Leggen van nieuwe verbindingen
D66 is voorstander om nieuwe verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld de 
Jeugdhulp en het onderwijs, in zogenoemde onderwijs- zorgarrangementen. Hierbij 
ontschotten wij waar mogelijk ook financieringsstromen. Ook de verbinding tussen 
WMO en participatie staat hoog bij ons op de agenda waarbij we gaan onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn om (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk aan 
elkaar te verbinden.

Toegankelijkheid
Zorg en ondersteuning moet voor iedereen toegankelijk zijn. We moeten voorkomen 
dat mensen die wel zorg nodig hebben, geen gebruik maken van zorg omdat ze 
opzien tegen de kosten van de eigen bijdrage. We gaan binnen de Hof van Twente 
onderzoeken in hoeverre er sprake is van zorgmijding en hoe we dit het beste aan 
kunnen pakken.

Ondersteuning vrijwilligerswerk
We hechten belang aan maatschappelijk initiatief. Mensen die vrijwillig anderen helpen, 
of dat nu in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk in de schuldhulpverlening is, 
verdienen alle waardering en professionele ondersteuning. Tevens zorgt dit voor meer 
verbinding in de samenleving en dat juicht D66 toe. Overigens is het niet zo dat we 
bestaande taken afschuiven op vrijwilligers. Het is andersom, D66 gaat uit van wat 
de maatschappij, de vrijwilligers willen doen. Daar past een faciliterende rol van de 
gemeente bij.
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Gezondheid en welzijn
Naast goede zorg voor alle inwoners van Hof van Twente wil D66 ook inzetten op 
een gezonde leefstijl.  We gaan ‘van aandacht voor zorg en ziekte, naar aandacht 
voor gedrag en gezondheid’, door de aandacht te verschuiven van gezondheid 
beschermende maatregelen naar gezondheid bevorderende maatregelen. Dit 
vraagt om een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers)
organisaties en de gemeente vervult hierin een.

Integrale aanpak voor gezondheid en welzijn
D66 zet verder in op de samenwerking tussen de gemeente en huisartsen, we zijn 
voorstander van de praktijkondersteuner. Maar we zetten ook in op de samenwerking 
tussen de gemeente met psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten voor bijvoorbeeld 
het instellen van een beweegspreekuur. Ook wil D66 dat de gemeente partijen die werken 
aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, 
werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties 
en zorgverzekeraars werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor 
wijkbewoners.
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Sport- en beweegarrangementen
D66 wil sport- en beweegarrangementen inzetten om mensen te activeren, bijvoorbeeld 
mensen die zich eenzaam voelen, een dagritme moeten opdoen of in een uitkering 
zitten. Daarmee zetten we sport steeds meer als middel voor een betere gezondheid 
en welzijn.

Alcohol- en drugsgebruik
D66 wil het overmatig gebruik van alcohol en drugsgebruik met name onder jongeren 
terugbrengen. We zetten naast de landelijke campagnes actief in op voorlichting en 
preventie. Ook gaan we met onze partners zoals politie en het onderwijs onderzoeken 
wat de meest effectieve aanpak is. D66 is voorstander van deelname aan de pilots 
met gereguleerde wietteelt, waarbij aandacht is voor de teelt en verspreiding van 
medicinale cannabis.
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Jeugdhulp
D66 wil dat alle inwoners van jongs af aan de kans hebben om zich zo optimaal mogelijk 
te ontwikkelen. Opvoeden zien wij in de eerste plaats als de verantwoordelijkheid 
van ouders, maar wanneer er toch problemen ontstaan die niet door de opvoeders 
kunnen worden opgelost, moet professionele hulp voorhanden zijn. De gemeente 
heeft dan samen met zorg- en welzijnsinstanties de verantwoordelijkheid om in te 
grijpen en ondersteuning te bieden.

Inzetten op preventie
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige 
signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten 
uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. Bij crisis wordt snel ingegrepen, 
is de toegang helder en wordt zo snel mogelijk een regisseur benoemd. 

Wachtlijsten
D66 wil wachtlijsten zoveel mogelijk voorkomen en gaat actief met zorgaanbieders, 
al dan niet in regionaal verband, hierover in gesprek wanneer deze zich voordoen. De 
zorg moet te allen tijde toegankelijk zijn en blijven. 
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Regionale jeugdhulp
Voor zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden is zorg op regionaal 
niveau van groot belang, zorg stopt immers niet bij de gemeentegrens.  We organiseren 
de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor 
de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen. D66 wil verder dat kinderen 
met jeugdhulp die verhuizen naar een andere gemeente op een juiste wijze worden 
overgedragen aan de nieuwe instanties, daarom zijn wij voorstander om te onderzoeken 
of de financiering van jeugdhulp niet beter regionaal kan worden geregeld.

18+
De dag dat een jongere 18 jaar wordt, is tot op heden een harde formele grens. D66 
vindt het belangrijk dat wanneer zij in een ingezet behandeltraject zitten deze kunnen 
afmaken zonder te worden geconfronteerd met nieuwe regels welke behoren bij de 
volwassenenzorg. 
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Werk en Inkomen 
Wanneer iemand geen werk heeft maar wel wil werken, is er een vangnet in de 
vorm van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Ondertussen zoekt diegene naar 
werk en de gemeente helpt daarbij. Daarnaast is er een groep mensen die nog 
niet klaar is om werk te gaan zoeken, maar D66 vindt het belangrijk, dat ook zij 
werken aan zichzelf door bijvoorbeeld een opleiding of training te volgen, of door 
vrijwilligerswerk te doen. Het doel is om ook hen naar betaald werk te begeleiden. 
Ook wij zijn ons er van bewust, dat niet iedereen begeleid kan worden naar een 
betaalde baan. D66 vindt het belangrijk dat iedereen een bijdrage leveren aan 
de samenleving, dit kan op vele manieren. D66 gaat uit van de eigen kracht van 
mensen en kijkt naar wat wél kan. De ontwikkeling van de persoon naar betaald of 
onbetaald werk moet daarbij voorop staan.

Meer persoonlijk contact
D66 wil dat met inwoners zonder werk tenminste jaarlijks rustig wordt gesproken. 
Op deze wijze krijgen zij de aandacht die zij verdienen en kan worden gekeken of er 
in hun persoonlijke situatie iets is veranderd. Wanneer het nodig is maakt D66 extra 
budget vrij voor het op een kwalitatief goede en menselijke wijze contact houden met 
inwoners zonder werk. 
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Opbouwen van arbeidsritme
D66 wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een 
arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en 
door (her)aanvraagprocedures te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, 
sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten, zoals een 
heftruckcertificaat, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen. Ook het verrichten 
van vrijwilligerswerk kan daarbij helpen en moet gemakkelijker worden gemaakt.

Aanpakken van laaggeletterdheid
D66 wil de laaggeletterdheid binnen de gemeente aanpakken. Goed kunnen lezen 
en schrijven is een voorwaarde om mee te kunnen doen en te werken. We gaan de 
komende periode onderzoeken of hierop extra inzet nodig is en maken hiervoor extra 
budget vrij. 
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Armoedebeleid
Onderwijs en werk zijn de belangrijkste ladders om armoede te ontstijgen en daarom 
investeren we sterk in kansen. Die kansen bieden we niet alleen aan ouders, maar 
juist ook aan de kinderen in Hof van Twente. Als we zorgen dat ook deze kinderen 
dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten, dan krijgen zij de kans later niet 
in armoede te hoeven leven. Zo zouden we armoede op de lange termijn kunnen 
terugdringen.

Meer inzicht in gemeentelijke voorzieningen
Het bereiken van meer mensen in armoede kan heel simpel beginnen, bijvoorbeeld 
door het verspreiden van flyers op scholen. Kinderen laten dan aan hun ouders zien 
wat er mogelijk is met gemeentelijke voorzieningen bijvoorbeeld op het gebied van 
sport en cultuur. De website van de gemeente kan beter toegankelijk gemaakt worden 
voor mensen in armoede. Het integrale werken houdt ook in dat alle hulpverleners van 
de gemeente bekend zijn met de voorzieningen voor armoede en mensen daar actief 
op wijzen.

24



Sport en cultuur
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde 
ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een 
taak, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze kinderen bijvoorbeeld lid kunnen 
worden van een sportvereniging of muziekschool. 

Ondersteuning naar zelfredzaamheid
Mensen in armoede of schulden hebben vaak even geen eigen kracht, die moeten we 
helpen de eigen kracht weer terug te vinden om weer zelfredzaam te kunnen zijn. In de 
tussentijd zorgt de gemeente voor het verminderen van stress bij deze mensen door 
bepaalde zaken tijdelijk over te nemen. Wanneer het beter gaat met zo iemand kun je 
pas gaan denken aan onderwijs en training. 

Ondersteuning van particuliere initiatieven
D66 waardeert het enorm dat mensen en organisaties vrijwillig bijdragen aan het helpen 
van mensen in armoede. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, de Kledingbank, 
Schuldhulpmaatjes, etc. De gemeente ondersteunt dit en verzorgt de afstemming 
tussen de verschillende organisaties. 
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Schuldhulpverlening
Schulden hebben desastreuze gevolgen. D66 wil daarom scherp sturen op een 
betere schuldhulpverlening door de oorzaken aan te pakken: mensen leren omgaan 
met geld, mensen waar nodig in bescherming nemen tegen zichzelf. In essentie zijn 
mensen zélf verantwoordelijk voor hun uitgaven en dus voor hun schulden. Echter, 
vele schuldenaren kunnen de gevolgen van het doen van financiële uitgaven niet 
overzien en beheersen. Daarom neemt een budgetcoach van de Stadsbank of een 
bewindvoerder tijdelijk de financiële handel en wandel van deze mensen over. Deze 
mensen gaan pas dan weer zelf over hun geld wanneer zij daartoe in staat zijn. Zo 
voorkomen we nog meer schulden, en geven we wel genoeg ruimte aan de kracht 
van het individu.

Meer ruimte voor snellere hulp bij schulden
D66 wil snelle hulp bij schuldenproblematiek, ter voorkoming van verslechtering. D66 
volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen op. 
Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, 
ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met 
woningcorporaties. Ook het betrekken van de werkgever past in dit verhaal, zij hebben 
immers belang bij het welzijn van hun werknemer. 
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Meer pragmatisch handelen bij voorkomen van schulden
D66 wil pragmatisch handelen om schulden te voorkomen. Bijvoorbeeld: veel mensen 
wachten te lang met het vragen om hulp bij het oplossen van hun schulden. Nu zijn wij 
als D66 voorstander dat mensen dit op eigen kracht proberen, maar de praktijk wijst 
uit dat veel mensen dit niet lukt. Dan is D66 pragmatisch, dan kiezen we tegen ons 
politieke gevoel in voor het eerder actief helpen van mensen, nog voor die mensen er 
zelf om gevraagd hebben, om zo alle ellende voor te kunnen zijn. Concrete voorbeelden 
kunnen zijn het inhouden van (zorg)premies en huur op de bijstandsuitkering. Zo 
voorkomen we betalingsproblemen en huisuitzettingen.

Betere begeleiding door De Stadsbank Oost-Nederland
De Stadsbank Oost-Nederland helpt namens de gemeente mensen met schulden. 
Jarenlang heeft de Stadsbank te kampen met negatieve publiciteit. Mensen stappen al 
niet graag binnen bij een schuldhulpverlener en dus al helemaal niet bij de Stadsbank, die 
een negatief imago heeft. D66 wil daarom aandringen op steekproeven in de dossiers 
van de Stadsbank, die dan openbaar worden gemaakt. Dan kan iedereen zien hoe 
goed of slecht de Stadsbank zijn werk doet en kunnen mensen reële verwachtingen 
koesteren. 
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Kansen voor vluchtelingen
Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal vluchtelingen opgevangen. 
Zowel voor henzelf als voor de samenleving is het van belang dat zij zo snel 
mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. De taal spreken en 
meedoen op de arbeidsmarkt is van groot belang om mee te doen in de samenleving. 
Daarom wil D66 specifieke aandacht voor statushouders en samen met scholen en 
hogescholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep. Ook vluchtelingen 
die nog geen status hebben, moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk Nederlands 
leren. Desnoods springt de gemeente financieel bij, als de middelen vanuit het Rijk 
hiervoor niet toereikend zijn. 
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4. Onderwijs
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en 
persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn 
toekomst, ongeacht zijn afkomst. Goed onderwijs leidt tot gelijke kansen 
en voorkomt dat kinderen de dupe worden van verschillen in afkomst 
of milieu. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van 
verbinding en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn 
op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool 
en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom 
maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor 
iedereen, ook in Hof van Twente.

D66 staat voor een goede kwaliteit van onderwijs en geeft prioriteit aan 
de ontwikkeling van jonge mensen. Investeren in jeugd is bouwen aan 
een duurzaam goede toekomst. Dáár ligt de brede verantwoordelijkheid 
van de gemeente als het gaat over onderwijs. De schoolbesturen zijn 
eerstverantwoordelijk, maar de gemeente is medeverantwoordelijk over 
de hele lijn, en misschien wel het meest voor de jongste groepen.



Samenwerking
Samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden om het ons onderwijs 
zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden en vorm te geven is voor D66 dan ook 
fundamenteel. Wanneer kinderen in het onderwijs tussen de wal en het schip dreigen 
te vallen dienen wij de juiste ondersteuning te bieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
het terugbrengen van de logopedie in de scholen om de ontwikkeling van kinderen te 
ondersteunen. Deze ondersteuning is onder andere nodig want klassen zijn (te) groot 
en de werkdruk te hoog. D66 ziet kansen door betere integratie van de buitenschoolse 
opvang en het basisonderwijs. 

Huisvesting
Gemeentes hebben sinds 1997 een plicht voor de zorg voor de huisvesting van 
het onderwijs. D66 heeft het Integraal Kind Centrum - concept (IKC) omarmd. 
Deze integrale wijze van kind benadering vereist een nauwe samenwerking tussen 
verschillende beroepenvelden. Zorg en onderwijs komen direct met elkaar in contact 
Wij willen zorgen voor de juiste gronden, gelden en gebouwen om dit concept mogelijk 
te maken. 

Onderwijsachterstand
Wat D66 betreft mag financiële positie van ouders geen belemmering zijn voor het 
(optimaal) ontvangen van onderwijs dat de leerling nodig heeft. Onderwijs moet werken 
naar een totale persoonsontplooiing, niet alleen het intellect bevorderen, maar ook het 
verantwoordelijkheidsgevoel, levensbeschouwelijke vorming en expressievermogen. 
Waar onderwijsachterstand of onderwijsongelijkheid dreigt, dienen wij bij te springen.

Leerlingenvervoer
Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen van het primair 
onderwijs die meer dan zes kilometer van hun school af wonen en voor vervoer van 
leerlingen van het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs die door hun handicap 
niet (zelfstandig) kunnen reizen. Als D66 staan wij voor een zo groot mogelijke 
zelfredzaamheid, maar daar waar ondersteuning nodig is moet die worden gegeven. 
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5. Veiligheid & Handhaving
De gemeente heeft de regie wanneer het gaat over veiligheid. De politie 
en brandweer zijn daarbij de belangrijkste partners. Daarnaast spelen de 
burgemeester en de officier van justitie een rol in de veiligheidsdriehoek. 
Het minimum wijkagenten is landelijk gesteld op 1 agent op 5000 
inwoners. D66 pleit ervoor dat hier nog eens goed naar wordt gekeken 
gezien de grootte en uitgestrektheid van onze gemeente. 

Veiligheid staat in nauwe relatie tot vrijheid. De samenleving is 
aantoonbaar veiliger dan ooit, maar wij worden steeds angstiger. We 
zien een toenemend gebruik van technologie voor het controleren en 
registeren. Hiermee dient zeer omzichtig om te worden gegaan om de 
verworven vrijheden van inwoners te bewaken. In de praktijk blijkt dat hoe 
meer controlemechanismen er worden ingezet, hoe groter de behoefte 
aan controle. Hierdoor wordt het echter niet aantoonbaar veiliger. We 
moeten waken voor schijnveiligheid. ‘Als vrijheid ondergeschikt wordt 
gemaakt aan veiligheid krijgt men beide niet’.



Digitale veiligheid
Onze inwoners hebben recht op bescherming in de meest brede zin van het woord. 
Dat geldt ook in het zogenoemde virtuele domein, het internet en de digitale wereld.  
Het op grote schaal verzamelen van data, het verzamelen van (digitale) gegevens door 
bedrijven en overheden, wordt niet alleen ingezet om ontwikkelingen te volgen, maar 
ook om gedrag te sturen. Een van de taken van onze gemeente is om correct met de 
gegevens van inwoners om te gaan. De juiste digitale middelen en de juiste inzichten, 
kennis en houding van medewerkers dienen te worden ingezet en verder ontwikkeld te 
worden. D66 wil hiervoor de middelen vrijmaken. Uiteraard willen wij dat er uitvoering 
wordt gegeven binnen onze gemeente aan de verordening van het Europees parlement 
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met het 
verwerken van persoonsgegevens.

Fysieke veiligheid & handhaving
Veiligheidsinitiatieven van burgers moeten meer ruimte krijgen en verdienen aandacht 
en ondersteuning.  Daarnaast is D66 van mening dat het aantal BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaar) naar het landelijk gemiddelde moeten worden verhoogd. 
Hierbij dient onderzocht te worden wat voor een gemeente met de grootte van Hof 
van Twente een realistisch aantal is. 
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6. Mobiliteit
Hof van Twente  is een plattelandsgemeente met  flinke  afstanden 
tussen de verschillende kernen. D66 is van mening dat in principe iedere 
inwoner zelf verantwoordelijk is voor het organiseren van zijn eigen 
mobiliteit. Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze 
hebt tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke 
bijdrage aan onze individuele vrijheid. D66 is  zich echter tegelijkertijd 
bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen en onze 
leefomgeving. Daarom zien we een grote rol voor de overheid in het 
stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve neveneffecten 
zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, snel, schoon en veilig kan 
verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen. 



Fietsen
De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het 
is voor vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor 
je bestemming komen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke 
verkeersuitdagingen is de fiets dan ook de beste oplossing. Het aanleggen van (rood) 
geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrij liggende fietspaden met doorlopende 
routes maakt gebruik van de fiets aantrekkelijker. D66 wil daarom inzetten op de 
fietssnelweg en de inrichting van fietsstraten, waar de automobilist ondergeschikt is 
aan de fietser. Tevens willen wij meer focus leggen op de elektrische fiets, die meer 
mensen in staat stelt om langere afstanden af te leggen, hiervoor zijn voldoende 
oplaadpunten nodig.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer (OV) is een uitstekende manier van reizen. Het OV dient van hoge 
kwaliteit te zijn om mensen te verleiden voor de trein of bus te kiezen. Dit betekent 
OV met betrouwbare en frequente vertrek/aankomsttijden, aangename toegankelijke 
voertuigen en haltes. Soms geeft de vervoerder aan dat bijvoorbeeld een buslijn niet 
meer genoeg passagiers heeft om rendabel te zijn. D66 wil dan creatief hierop inspelen 
om te voorkomen hele dorpen niet meer bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. In 
deze gevallen kan een buurtbus met vrijwillige chauffeurs een uitkomst zijn.

Auto
De auto is in veel opzichten een fantastische uitvinding die ons veel (bewegings)
vrijheid heeft opgeleverd. Helaas kleven ook forse nadelen aan zowel de rijdende 
als de geparkeerde auto. Daarom willen we enerzijds alternatieven aanmoedigen en 
anderzijds die keerzijden compenseren. Als D66 willen wij dat er daarom ruim baan 
wordt gegeven aan de elektrische auto met voldoende oplaadmogelijkheden. D66 
kiest daarmee een realistisch mobiliteitsbeleid, dat past bij Hof van Twente. Dat 
betekent veel ruimte voor fiets, bus en voetganger, maar ook een goede bereikbaarheid 
van de verschillende centra met de auto. Knelpunten in de kernen dienen zo snel 
mogelijk te worden aangepakt. Te denken valt aan toenemende parkeerproblemen, de 
doorstromingsproblematiek en de verkeersveiligheid (w.o. te hard rijden, verlichting en 
de onduidelijkheid van verkeerssituaties). 
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7. Klimaat, Energie & Economie
D66 staat voor een duurzame economie van de Hof van Twente, waarin de 
landschappelijke waarde gewaarborgd is voor inwoners en bezoekers, 
waarin vrijetijdseconomie en ondernemerschap gestimuleerd worden 
en hand in hand gaat met prettig wonen, welzijn en duurzaamheid. 

D66 is een warm pleitbezorger voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDG’s). 
Tegelijkertijd moeten we op lokaal beleidsniveau keuzes maken. De 
globale impact van CO2 uitstoot op het klimaat is een van de grootste 
uitdagingen, waaraan op individueel niveau – overal ter wereld – kan en 
moet worden bijgedragen. Het terugdringen van het gebruik van fossiele 
brandstof heeft voor D66 ook binnen Hof van Twente  allerhoogste 
prioriteit. D66 wil verder met de ambitie om in 2035 energieneutraal te 
zijn, d.w.z. evenveel duurzame energie produceren als er gebruikt wordt.



Duurzame energie productie
Energie kan duurzaam geproduceerd worden als zonne-energie, windenergie, door 
middel van waterkracht en biomassavergisting. Vanwege de urgentie om hier en nu 
een substantiële bijdrage te leveren aan de verplichtingen die ook Nederland met de 
ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs is aangegaan, zullen keuzes moeten 
worden gemaakt op basis van feiten en reële toekomstverwachtingen. Waar het gaat 
om lastige keuzes - bijvoorbeeld die rond windenergie - vindt D66 het belangrijk daarbij 
te streven naar maximaal draagvlak bij de betrokken particulieren en de ondernemers. 
D66 sluit geen van de duurzame energievormen uit; de integrale afweging en het eerder 
genoemde toetsingskader moeten borgen dat belangen noch eenzijdig gediend dan 
wel geschaad worden. D66 sluit geen van de duurzame energievormen uit en streeft 
voor maximaal draagvalk bij het maken van lastige keuzes.

Innovatie
We leven in een wereld waar technologische ontwikkelingen nog steeds razendsnel 
gaan. Waar grote maatschappelijke uitdagingen (energietransitie) wachten op nieuwe 
technologische mogelijkheden,  wil D66 ruimte bieden aan innovatie. D66 wil samen 
met inwoners, ondernemers en energiesector komen tot innovatieve oplossingen. Ook 
voor particuliere innovatie-ideeën (duurzaamheidsprijsvraag), worden wat D66 betreft 
krachtig voortgezet. D66 omarmt particuliere initiatieven voor energieproductie en wil 
extra financiële ruimte vrijmaken voor stimulering daarvan. Tegelijkertijd vindt D66 het 
belangrijk dat initiatieven gericht worden op bewustwording, houding en gedrag op 
het gebied van duurzaamheid.

Economische ontwikkeling
Een bloeiende economie binnen de Hof van Twente is goed voor ondernemers, 
werknemers en inwoners. Ondernemingen moeten vaak letterlijk de ruimte krijgen zich 
te blijven ontwikkelen om financieel gezond te blijven. Daarbij kunnen de schaarse 
ruimte en technologische ontwikkelingen gericht op schaalgrootte op gespannen voet 
komen te staan met de belangen van de omgeving. Groei van bedrijven en toenemend 
vrachtverkeer in de kernen van de Hof van Twente is zo’n bron van spanning. D66 is 
voorstander van compacte winkelcentra met een hoge waarderingsscore van bewoners, 
bezoekers en recreanten. In het kader van de nieuwe omgevingswet vindt D66 het van 
belang dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers plannen gaat maken 
om Hof van Twente toekomstbestendig te maken. Welke (economische) ontwikkelingen 
zijn gewenst of juist niet en hoe vertalen deze (economische) ontwikkelingen zich naar 
de toekomst. 
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Energieconsumptie en duurzaamheid
Het terugdringen van energieconsumptie vormt de belangrijke tegenhanger van de 
Hof van Twente ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. D66 ondersteunt de 
onlangs gestarte initiatieven om zowel particulieren als ondernemers te adviseren en 
te enthousiasmeren over te nemen isolatiemaatregelen. Daarenboven wil D66 ook 
stappen zetten om het aandeel van transport in het gebruik van fossiele brandstoffen 
te beperken. In een integrale aanpak past het om hierbij zowel de belangen van 
de vrijetijdseconomie, de agrarische en andere ondernemers als de inwoners van 
de Hof van Twente te betrekken. Ontwikkeling en uitvoering van dergelijke plannen 
zullen wellicht meer vragen dan een raadsperiode van 4 jaar en wellicht uitstijgen 
boven de financiële draagkracht van de Hof van Twente. D66 heeft de ambitie om 
het leven in de Hof van Twente structureel te verbeteren en schuwt een lange weg 
daartoe niet. Duurzaamheid gaat niet alleen over energie consumptie en productie. De 
maatschappelijk waarde en de agrarische productiecapaciteit zijn ook sterk gebaat 
bij biodiversiteit, terugdringen van milieubelastende activiteiten en schoon water. D66 
wil ruimte geven aan agrarische ondernemers die aan biodiversiteit en terugdringen 
van milieubelastende maatregelen een innovatieve bijdrage leveren. Ook particuliere 
initiatieven en maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van restafval en het 
stimuleren van circulariteit zullen van D66 alle steun krijgen.
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Afval als grondstof
Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat gemeenten 
ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. 
Dat begint bij het scheiden aan de bron. Sinds 2017 kent Hof van Twente 
gedifferentieerde afvaltarieven (diftar) waardoor het financieel loont voor mensen 
om hun afval gescheiden aan te bieden. Mensen zullen in de toekomst met 
“omgekeerd inzamelen” nog meer gestimuleerd worden afval te scheiden én minder 
afval te produceren.

Twence omvormen naar een duurzaamheidsbevorderaar
Afval bestaat niet meer in een circulaire economie. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze 
afvalverwerking anders moet, want in plaats van verbranden willen we grondstoffen 
winnen uit afval. Concreet moeten we deze opdracht aan onze afvalverwerker Twence 
geven. Twence moet omschakelen van verbranding naar recycling.

Meer focus op duurzaamheidsinnovaties
De verwerking van afval is in onze ogen een dienst van algemeen nut waar de overheid 
de regie over voert namens de gemeenschap, zonder zelf de uitvoering op zich te 
nemen. Hierbij waarborgt de gemeente dat de totale kosten — voor mens en milieu — 
worden geminimaliseerd. Nu gebeurt de inzameling van afval door het bedrijf Twente 
Milieu en de verwerking door het bedrijf Twence. Beiden zijn eigendom van gemeenten. 
D66 ziet het gemeentelijk aandeelhouderschap van Twence als een investering in 
duurzame ontwikkelingen die Twence naast de verbranding van afval ontplooit. We 
zien er scherp op toe dat Twence zoveel mogelijk duurzaamheidinnovaties levert voor 
de euro’s die de gemeente betaalt voor de verwerking van afval en voor de risico’s die 
de gemeente loopt met de aandelen.

Invoering van het principe ‘omgekeerd inzamelen’
Met de invoering van gedifferentieerde tarieven voor afval (diftar) zijn we een heel eind 
op weg naar een Twente met zo min mogelijk afval. In beginsel wil D66 omgekeerd 
inzamelen vanaf 2019 fasegewijs invoeren. Om onze inwoners alvast kennis te laten 
maken met het principe van omgekeerd inzamelen moet men al vrijwillig kunnen 
meedoen. Deze vrijwillige deelname moet naar de mening van D66 financieel geprikkeld 
worden door het vaste basistarief van 30 euro per jaar hiervoor los te laten.
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8. Openbare ruimte, natuur & 
buitengebied
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde 
leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en 
elkaar te ontmoeten. De openbare ruimte is het visitekaartje van onze 
gemeente en we hebben daarom speciale aandacht voor plekken die 
uniek zijn voor deze gemeente en waar wij trots op zijn, zogenaamde 
‘parels’. D66 staat voor een samenleving met diversiteit, en dus ook voor 
een leefomgeving met diversiteit. Het is belangrijk om allerlei mensen te 
ontmoeten. Daarom wil D66 dat onze kernen en buurtschappen blijven 
beschikken over ontmoetingsplekken en voorzieningen. 

Het buitengebied in Hof van Twente bestaat uit een rijk gevarieerde mix 
aan functies, zoals natuur, landschap, (agrarische) bedrijvigheid, recreatie 
en wonen. De natuur vormt daarin een extra kwetsbare schakel. Maar 
ook het woon- en werkklimaat op het platteland staat sterk onder druk 
van nieuwe sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals krimp en schaalvergroting. De gemeente moet zich samen met 
de belanghebbende partners inzetten voor behoud van het waardevolle 
buitengebied in Hof van Twente, waarin alle belangen evenwichtig aan 
bod komen en worden afgewogen bij het maken van keuzes. Dat stelt 
onze inwoners en bezoekers in staat om van natuur en landschap en 
recreatieve voorzieningen te genieten en brengt voor boeren ook brood 
op de plank. Bovendien vormt een mooi, vitaal en gevarieerd platteland 
een positieve vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven.



Het onderhoudsniveau van zogenaamde ‘parels’ naar een hoger niveau tillen
Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten die goed 
zijn verlicht met straatmeubilair dat in goede staat verkeert voorkomen overlast en 
criminaliteit. Het is de taak van de overheid om de openbare ruimte netjes te houden 
en inwoners hierin te betrekken. Het nu geldende onderhoudsniveau B waarbij 
het onderhoud van de openbare ruimte een basisniveau heeft wil D66 minimaal in 
stand houden. Daarnaast willen wij de ruimtes waar zich meer mensen begeven, de 
zogenaamde ‘parels’ op een hoger niveau qua onderhoud worden gebracht.

Meer zeggenschap over eigen wijk of buurtschapbudget
D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk of 
buurtschap wordt besteed. Het is een taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat 
veel bewoners van deze inspraakmogelijkheid gebruik maken. Daar waar bewoners 
steun nodig hebben om initiatieven uit te werken kan de gemeente helpen met het 
uitwerken van initiatieven. Voorbeelden zijn openbaar groen, wijkvoorzieningen, 
openbare verlichting en een strooiplan.

Experimenteren met particuliere initiatieven
D66 wil experimenteren met het toestaan van particuliere initiatieven waarvoor 
normaliter geen vergunning wordt verleend. Wanneer een initiatief goed besproken is 
met belanghebbenden inclusief de gemeente en zij geen bezwaren hebben, waarom 
zou het dan geen doorgang kunnen vinden?

Focus op bewustwording bij het tegengaan van zwerfvuil
Zwerfvuil is geen gezicht en slecht voor het milieu. De oorzaak is het gedrag van mensen 
die afval niet even bij zich houden tot ze de volgende afvalbak tegenkomen. Daarom 
zet D66 in op bewustwording. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijke communicatie, het 
betrekken van kinderen bij afvalprojecten en het faciliteren van opschoningsacties in 
wijken, buurtschappen en buitengebied. Het project Nederland Schoon ondersteunt 
gemeenten hierin en D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt. Gelden uit dit 
fonds moet actief worden ingezet op bewustwording en minder op het ‘schouwen’ 
door de buitendienst.
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Voorzetting van VAB-beleid, rood-voor-rood regeling en asbestsanering
Hof van Twente kent een grote opgave wanneer het gaat om het vrijkomen van agrarische 
bebouwing. Veel agrariërs zullen stoppen met hun bedrijf en om te voorkomen dat 
veel gebouwen in verval geraken is een nieuwe bestemming noodzakelijk of sloop. 
D66 is derhalve voorstander van voortzetting van het huidig Vrijgekomen Agrarische 
Bebouwing (VAB)-beleid en rood-voor-rood regeling. Ook de opgave voor de sanering 
van alle asbestdaken voor 2024 is een gigantische operatie. Niet alleen in het 
buitengebied maar ook in de kernen zelf. D66 pleit voor een maximale inspanning om 
inwoners hierbij te begeleiden.

Waar natuur sneuvelt moet dit worden gecompenseerd
Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in 
principe niet aantasten. Waar toch natuur moet sneuvelen, wil D66 dat per saldo geen 
sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen. 
Dit kan met een herplantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeente.

Tegengaan van lichtvervuiling
In het buitengebied bevinden zich nog lantaarnpalen op plekken waar deze niet nodig 
zijn voor de verkeersveiligheid. D66 wil deze verlichting uitschakelen of zelfs weghalen. 
D66 wil dat het buitengebied natuurlijk donker is, behalve op plekken waar dit niet kan 
om veiligheidsredenen. In overleg met omwonenden moet bepaalt worden waar dit 
wel en/of niet mogelijk is.
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10. Wonen & Ruimte ordening
D66 wil dat de gemeente ruimte biedt aan inwoners, zodat we gebruik 
maken van hun creativiteit en vindingrijkheid. Dat wil niet zeggen dat de 
gemeente zich afzijdig moet houden. Ons doel is dat iedereen in iedere 
levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. 
In de visie van D66 zet de gemeente op het gebied van ontwikkeling 
voornamelijk in op het stimuleren en verbinden van initiatieven die in de 
kernen en buurtschappen ontstaan en het reguleren daar waar kaders 
nodig zijn. Gemeentelijk grondbeleid heeft hierbij als uitgangspunt het 
passief faciliteren en niet het actief initiëren.

Verder wil D66 de (gebouwde) omgeving verduurzamen en waar nodig 
groener maken. Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor ruimtelijke 
keuzes; waarin kwaliteit leidend is. Die kaders geven bewoners niet 
minder, maar juist meer vrijheid om invloed te hebben op de uiteindelijke 
keuzes in de inrichting van onze ruimte.

Door de invoering van de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten 
meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal 
afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere 
ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners en over 
gemeentegrenzen heen. D66 wil dat inwoners en ondernemers meer 
ruimte krijgen om hun ideeën in te brengen en te realiseren dit doen wij 
in de vorm van BegInspraak. 



Jaarlijkse evaluatie van de Woonagenda
D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de komende raadsperiode 
de belangen van toekomstige inwoners en van huidige inwoners mee laten wegen. De 
opgestelde Woonagenda gemaakt moet jaarlijks worden geëvalueerd.

Meer flexibel bouwen voor specifieke doelgroepen
D66 wil dat de gemeente ook naar de toekomst zorgt voor voldoende geschikte 
woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en jongeren. Bijvoorbeeld door 
het transformeren van leegstaande kantoorpanden tot kleinschalige wooneenheden, 
het bouwen van zogenaamde ‘tiny houses’ voor starters en te denken valt aan 
‘driegeneratiewoningen’ waarbij meerdere generaties onder één dak wonen. Verder 
door bij nieuwbouw in de ontwerpkeuzes er al rekening mee te houden dat de 
bestemming van een gebouw kan veranderen. 

Woningcorporaties terug naar de basis
De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen 
voor mensen met een laag inkomen. D66 vindt daarnaast dat zij een taak hebben 
in het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, 
bijvoorbeeld met maatschappelijk vastgoed. Op deze prioriteiten zullen we moeten 
aansturen in de prestatieafspraken met woningcorporaties. 

Meer aandacht voor CPO-projecten
D66 steunt tevens alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO), want dit geeft mensen ruimte om creatief en participatief 
invulling te geven aan de inrichting van ruimte.

Afstemmen van de omgevingsvisie op ruimte ontwikkelingen
D66 wil in de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen en welke 
gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we in de gemeente met elkaar 
willen samenleven. Dat geeft een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars kunnen 
begeleiden met het verbeteren van de kwaliteit van hun plannen. Op die manier kunnen 
we initiatieven toetsen aan wenselijkheid, in plaats van aan regels.

Meer en betere BegInspraak voor betrokkenen
D66 verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere 
betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat een 
gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen moet 
gaan ontwikkelen voor het inspraakproces. De gemeente toetst vervolgens of aan de 
wettelijke eisen is voldaan en maakt tot slot een integrale waardenafweging met de 
ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de omgevingsvisie.
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10. Kunst & Cultuur
D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet 
alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst 
en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen 
invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken 
de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen 
of als toerist te bezoeken. Evenementen en festivals geven de sfeer in 
een gemeente weer of genieten zelfs landelijke bekendheid. Door het 
cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten een eigen cultureel 
profiel: het ‘uithangbord’ van de gemeente.

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Cultuur spreekt tot de 
verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. En niet te 
vergeten, mensen kunnen zelf op hun eigen niveau ook cultuur ‘doen’, 
bijvoorbeeld een instrument bespelen of dansen. Zo komen mensen 
met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente 
of regio. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat 
iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur, dit draagt 
bij aan een open samenleving met gelijke kansen.



Nieuwe doelgroepen
Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend 
in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of 
nieuwkomers. We willen professionals de ruimte geven om dit te bereiken. D66 wil 
dat ieder kind kennismaakt met cultuur. Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw 
initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij zelf komen. De 
gemeente moet de culturele sector daarin steunen. Dat kan door een cultureel klimaat 
te stimuleren, goede plannen te financieren en kunstenaars en instellingen te helpen 
om een breed netwerk op te bouwen. Bovendien zijn kunst en cultuur vaak aan andere 
domeinen verbonden, zoals onderwijs of ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier 
aanvullend: kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen of het welzijn 
van ouderen. 

Aantrekkelijk cultuuraanbod
D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel 
van de gemeente duidelijk naar voren komt. We stimuleren cultureel ondernemerschap. 
Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in 
de laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt. D66 vindt het 
een goede ontwikkeling dat de culturele instellingen in Hof van Twente nadrukkelijk 
de samenwerking hebben gezocht. Dit vergroot de kans op het behoud op langere 
termijn van de nu ruimschoots aanwezige culturele voorzieningen in Hof van Twente.

Cultureel erfgoed
Erfgoed maakt mensen trots op haar omgeving en historie. D66 vindt dat Hof van 
Twente daarom zorgvuldig met hun monumenten moeten omgaan. Het loont om te 
investeren in bijzondere gebouwen of objecten. Waar mogelijk moeten bewoners en 
gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen aan de eisen van nu.

Ruimte voor festivals en evenementen
Een evenement of festival waar zoveel mensen samenkomen, is goed voor een 
gemeente én voor de inwoners. In Hof van Twente worden door het jaar heen tal 
van kleine tot grote evenementen en festivals georganiseerd. Belangrijk is dat de 
vergunningverlening hiervoor eenvoudig en efficiënt verloopt maar toch voldoet aan de 
wettelijke eisen. Evenementen en festivals lenen zich er juist voor om Hof van Twente 
beter te profileren bij onze inwoners als de toerist.
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11. Sport & accommodatie
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook 
als onderdeel van de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk 
dat iedereen goed onderwijs krijgt en kans maakt op een goede baan. 
Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de 
manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan 
leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. 
Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden 
en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Sport 
en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt 
voor gelijke (ontwikkel)kansen.

Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid 
van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de 
gemeente verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te 
vergroten. Overigens is een vereniging geen doel op zich, maar zijn de 
mensen die sporten het doel waaraan de organisatievorm en -grootte 
zich aan moet passen. Gemeenten hebben een (financieel) aandeel in 
het bouwen van een accommodatie en een verantwoordelijkheid in het 
inrichten van de openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en 
bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de 
samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en 
commerciële sport.



Sport en bewegen in en rondom school
D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen 
gekoppeld aan het onderwijs waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden 
bereikt. Zowel binnen het lesprogramma als aansluitend op de lessen en (continu)
roosters, als buiten schooltijd. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten 
minder dan kinderen met rijkere ouders. Voor D66 is dit niet acceptabel, want alle 
kinderen verdienen gelijke (ontwikkel)kansen. Daarom staat D66, ook als het om sport 
en bewegen gaat, voor een inclusieve aanpak, ook buiten schooltijd.

Voortzetting van de buursportcoach
Buurtsportcoaches spelen een belangrijke, stimulerende rol om kinderen te laten 
sporten. D66 wil dat het werk van de buurtsportcoaches wordt voortgezet en 
uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie 
(aanvankelijk) beperkt is. D66 wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom nemen we 
de vergoeding van sportactiviteiten op in de kindpakketten die de gemeente aanbiedt.

Sport als preventie
D66 ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel contacten 
hebben minder zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 meer budget voor sport 
en bewegen wanneer dit effectief blijkt.

Sport voor iedereen
D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten 
deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen 
met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen.

Sport en bewegen in de openbare ruimte
D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar 
ook skateplekken, basketbalpleintjes en playgrounds. Bijzonder belangrijk vinden we 
dat deze plekken goed onderhouden, veilig en schoon zijn zodat op uiteenlopende 
wijze gespeeld en gesport kan worden.

Inrichten van groene en beweegvriendelijke omgevingen
De gemeente maakt in beleid, programma’s en bij het sluiten van overeenkomsten met 
projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere actoren bij nieuwbouw en 
ruimtelijke inrichting, afspraken die bijdragen aan een “groene en beweegvriendelijke 
omgeving die uitnodigt tot actief bewegen”.
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Speerpunten
Van Inspraak naar BegInspraak
Inwoners moeten bij alle plannen zo vroeg mogelijk worden betrokken door 
met hen in gesprek te gaan. Dat is voor ons de basis voor de komende 4 
jaar.

Zorg & Welzijn
Zorg moet dichtbij, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Wij zetten 
nu vooral in op de transformatie, waarbij preventie en rol van algemene 
voorzieningen belangrijk zijn.

Onderwijs
Wij werken mee aan de verdere uitvoering van de scholenvisie en de 
vorming van de Integrale Kind Centra, waarin ook de zorg (inclusief 
logopedie) wordt geïntegreerd.

Energie & Milieu
Wij willen door met de routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente 
in 2035. Om deze doelstelling te halen gaan voor wij een intensieve aanpak 
samen met inwoners en ondernemers. 

Leefbaarheid & Wonen
Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen, 
met name ook voor jongeren. Deze groep willen wij in het bijzonder 
behouden voor Hof van Twente. 

Kunst & Cultuur
Cultuurbeleid is een investering in mensen en wij willen ons hard maken 
voor een sterk cultuurbeleid. Wij zijn van mening dat iedereen toegang 
moet krijgen tot verschillende vormen van cultuur.

Leefomgeving
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde 
leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar 
te ontmoeten.

D66 krijgt het voor elkaar
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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50Colofon
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, 
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Contact met de afdeling of fractie?
bestuur@d66hofvantwente.nl
fractie@d66hofvantwente.nl

Voor meer informatie over D66 Hof van Twente?
Website: hofvantwente.d66.nl
Facebook: D66HofVanTwente
Twitter: @D66HofVanTwente


