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Samen sterker!
Het CDA in Borne, Hertme en Zenderen staat voor het
versterken van onze gemeenschap. Wij willen de kracht
benutten van mensen, bedrijven, scholen, verenigingen
en andere organisaties. Wij staan voor samen leven,
samen werken en samen doen, zodat we samen sterker
zijn.
Waarom zou u dit programma lezen en waar
gaat het over?
Om helder te hebben waar het CDA Borne voor staat is
een programma opgesteld.
Borne, Hertme en Zenderen doen het als gemeente op
veel beleidsterreinen goed.
Dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren.
Dat verklaart onze slogan: SAMEN STERKER!
Waarom u dit programma door zou kunnen nemen?
Nou, bijvoorbeeld om te weten:
• Waar het CDA de komende vier jaar in wil investeren;
• Of de visie en uitgangspunten van het CDA bij u
passen;
• Of het CDA uw stem waard is.

We beschrijven aan de hand van onze vier uitgangspunten - gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap - vanuit
welke overwegingen wij tot besluitvorming komen
en we tillen tien lokale thema’s boven het maaiveld
uit.
Onze uitgangspunten beschrijven we aan de hand
van vier vragen:
1. Hoe zorgen we samen voor een sterker Borne,
Hertme en Zenderen?
2. Wie zorgt er voor dat we prettig leven in onze
Gemeente?
3. Hoe zien we naar elkaar om in onze Gemeente?
4. Wat zijn de spelregels in onze Gemeente?
De 10 thema’s zijn:
1. Prettig wonen in de Gemeente Borne en Familie
& Gezin
2. Leefomgeving en Leefbaarheid
3. Zorg en Welzijn
4. Cultuur en Traditie
5. Onderwijs en Sport
6. Veiligheid
7. Duurzaamheid
8. Werk en Economie
9. Agrarische sector en Toerisme & Recreatie
10. Infrastructuur en Openbare ruimte

1. Prettig wonen in Borne, Hertme en Zenderen
Het is prettig wonen in Borne, Hertme en Zenderen. Je voelt je veilig, de wegen zijn goed onderhouden, het groen ligt er
mooi bij, mensen zien naar elkaar om, we zijn goed bereikbaar, er zijn veel verenigingen, we hebben mooie sportparken,
er is een goed ondernemersklimaat, ga zo maar door.
Dat willen we allemaal graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren.
Het CDA wil dat de gemeente daarin niet hindert, maar juist dingen mogelijk maakt.
Samen zorgen dat Borne, Hertme en Zenderen is wat het is: een fijne sterke samenleving.
Het woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk.
Dan gaat het om duurzame woningen, die aansluiten bij woonwensen en bestendig zijn voor verschillende levensfasen, in
het bijzonder voor jongeren en ouderen.
Elk kind heeft een veilige en uitdagende leefomgeving nodig waarin ze veilig kan spelen en opgroeien. Ze leert daardoor
spelenderwijs samen te leven.
Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt, is daarom essentieel.
Veilige schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen zijn hierbij onmisbaar.
Dat willen we allemaal graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren.
Als u CDA stemt, dan kiest u voor deze sterke samenleving, liefst met minder regels en bemoeizucht van de gemeente.
Het CDA wil:
• Diversiteit in de wijken bevorderen voor jong en oud;
• Afspraken met woningbouwvereniging Welbions over het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen voor alle
doelgroepen;
• Herontwikkeling en/of herbestemmen van leegstaande winkelpanden bevorderen, met oog voor diversiteit, zodat het
centrum een gewild woon- en winkelgebied blijft;
• Voldoende bouwmogelijkheden in alle kernen om te voldoen aan de eigen behoefte en zo de leefbaarheid van Borne,
Hertme en Zenderen in stand te houden;
• Bezoek van alle basisscholen aan de Risk Factory Twente;
• Goede speelmogelijkheden in elke buurt;

Familie & Gezin
Families vormen het fundament van de samenleving.
In gezinnen (in welke samenstelling dan ook) en families worden waarden en normen overgedragen en leren we
samenleven.
In tijden van tegenslag is de familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden. Families en gezinnen zijn van onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen.
Het lukt niet altijd voor ouders om bij elkaar te blijven, dit kan ingrijpend zijn voor ouders en kinderen, zeker wanneer een scheiding niet in goed overleg kan plaatsvinden.
Het CDA wil:
• Gezinnen met problemen de mogelijkheid bieden voor hulp, advies en opvoedondersteuning;
• Voorlichting stimuleren voor het veilig gebruik maken van internet.

Zondag: waarde van rust, cultuur en ontmoeting
Het CDA hecht aan de waarde en traditie van de zondag als dag van een rustmoment, bezinning en ontmoeting.
Tegelijkertijd hechten wij aan de eigen vrijheid van inwoners als het gaat om de invulling van de zondag.
Het CDA wil:
• Handhaven van het bestaande beleid ten aanzien van winkelopenstelling op zondag.

2. Leefomgeving en Leefbaarheid
Een zelfstandige Gemeente Borne, waarin de komende jaren gewerkt wordt aan een sterk en veilig Borne, Hertme
en Zenderen met een vitaal buitengebied, blijft de inzet van het CDA.
Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes.
Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf. Het principe dat de samenleving
centraal staat is voor het CDA vanzelfsprekend.
De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan initiatieven.
Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners en vrijwilligers meer ruimte geeft.
Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners, vrijwilligers en de
Gemeente.
Het CDA wil:
• Een goed bereikbaar en hoogwaardig gemeenteloket dat ook buiten kantoortijden digitaal
goed bereikbaar is;
• Een actief meedenkende gemeente bij initiatieven vanuit de participerende samenleving;
• Behoud van de buurt-bon en dit nog beter onder de aandacht brengen;
• Vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren o.a. door de vrijwilligersverzekering te behouden en minder beperkende

3. Zorg en Welzijn
Zorg voor elkaar
Het CDA streeft naar een samenleving in Borne waarin mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen, ongeacht
geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen.
Zorgen voor elkaar is een opdracht die we samen blijvend willen oppakken.
Dit is geen opdracht alleen voor de overheid of alleen voor onze inwoners: we doen dat samen, immers samen
maakt sterker. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente trekken hierin samen op.
Omzien naar elkaar
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.
Ook voor mensen in Borne die zorg nodig hebben willen we dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving
organiseren.
Het CDA wil:
• Wonen en zorg voor mensen met een beperking zo goed mogelijk faciliteren;
• Betaalbare en voor iedereen bereikbare zorg;
• Voldoende ondersteuning in voorzieningen en hulpmiddelen, bijv. domotica, die mensen in staat stellen langer
thuis te blijven wonen;
• Inzet op preventie en vroeg signalering;
• Ruimte geven aan initiatieven op het gebied van zorg;
• Meer ruimte bieden aan en stimuleren van zorginitiatieven van particulieren.

Jongeren
Samen met ouders, verzorgers, scholen en diverse maatschappelijke organisaties heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om jongeren te ondersteunen.
Een goede samenwerking tussen deze partijen is daarbij essentieel. Om jongeren in Borne, Hertme en Zenderen
de mogelijkheid te bieden om binnen de Gemeente Borne te blijven wonen, moet er voldoende aanbod zijn van
passende woningen.
Mantelzorg
Mantelzorgers zijn in Borne een onmisbare schakel in de zorg en aandacht voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze.
Het CDA wil:
• Daar waar gevraagd mantelzorgers ondersteunen met informatie, advies of praktische ondersteuning;
• Het mantelzorgcompliment handhaven als blijk van waardering voor mantelzorgers.
Aanpak van Eenzaamheid
De zorg en aandacht voor onze inwoners en met name voor ouderen en mensen met beperkingen, is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Eenzaamheid is ook in de Bornse samenleving een probleem.
Het CDA wil:
• Als nieuw Borns speerpunt een gemeentelijke aanpak om eenzaamheid te voorkomen;
• Bevorderen dat vrijwilligers en professionals tijdig eenzaamheid signaleren en dat deze signalen daadkrachtig
worden opgepakt door alle betrokkenen.

Financiering van zorg, werk en participatie
De gemeente heeft de afgelopen jaren extra taken gekregen op het terrein van jeugd, zorg, werk en inkomen, die gepaard gingen met forse bezuinigingen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.
Voor het CDA Borne is en blijft het uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip mag vallen.
Het CDA wil:
• Maatwerkvoorzieningen voor iedereen die dat nodig heeft, waarbij professionele zorg dicht bij huis geregeld wordt;
• Voldoende en duidelijke voorlichting door de gemeente door het verbeteren van
informatievoorzieningen op website en Folders;
• Bij tekorten deze bespreekbaar maken om extra budget hiervoor in te kunnen zetten;
• Dat de gemeente zich actief bezighoudt met het zoeken naar voldoende werkervarings-, c.q. stageplaatsen binnen de
gemeente, voor zowel werkzoekenden alsook statushouders, om met behoud van uitkering gedurende één jaar ervaring
te kunnen opdoen bij bedrijven of instellingen.
Armoede of sociaal domein
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving.
Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden.
Het CDA wil:
• Het armoedebeleid van Borne voortzetten en indien nodig aanvullen;
• Dat projecten met vrijwilligers binnen het sociaal domein blijvend ondersteund worden;
• Dat inwoners van Borne die ondersteuning nodig hebben binnen het sociale domein ook
daadwerkelijk bereikt worden.
Aanpak laaggeletterdheid en digibeten
Ook in onze gemeente wonen mensen, of melden zich mensen die hun land ontvlucht zijn, die moeite hebben met lezen
en schrijven en daardoor moeilijker kunnen meedoen in de samenleving.
Het CDA wil:
• Mensen die moeite hebben met Nederlands lezen, schrijven, en/of computergebruik helpen
om in een beschutte omgeving te werken aan de vaardigheden die zij nodig hebben om mee
te kunnen doen.

4. Cultuur en Traditie
Cultuur en traditie vormen voor de samenleving van Borne Hertme en Zenderen een bindende factor. Daarom vinden wij
het van belang dat voorzieningen, die hier nadrukkelijk een eigen rol in spelen, beschikbaar blijven. Cultureel erfgoed
gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en eigenheid. Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan het
erfgoed in Borne, Hertme en Zenderen. We denken hierbij zowel aan materieel als immaterieel erfgoed zoals Oud Borne
en de Pinksterbruidjes, het Kloosterpad, de Passiespelen, het Paasvuur en Palmpasenoptocht.
Het CDA wil:
• Investeren in het behoud van dit erfgoed;
• Behoud van folkloristische gebruiken;
• Verenigingen in Borne, Hertme en Zenderen hierbij ondersteunen;
• Indien nodig budget vrijmaken voor instandhouding van culturele activiteiten;
• De toegezegde muziekkoepel een plek geven.
Ondersteuning verenigingen en vrijwilligers bij evenementen
Borne heeft een rijk verenigingsleven en aansprekende evenementen waar een ieder van geniet. Ondersteuning van de
vrijwilligers van deze evenementen en/of het facilitairen in oplossingen, is voor ons een belangrijke thema.
Het CDA wil:
• Het gevarieerde aanbod van evenementen voor alle inwoners van Borne, Hertme en
Zenderen blijvend ondersteunen;
• Een toegankelijk aanspreekpunt voor ondersteuning bij het organiseren van evenementen;
• Met lokale evenementenorganisaties zoeken naar mogelijkheden om hen te ontlasten.

Begraafplaats
Het CDA hecht grote waarde aan een waardige rustplaats voor de overledenen, nabestaanden en bezoekers. Het
moet een plek zijn die goed onderhouden wordt door gemeente en vrijwilligers.
Het CDA wil:
• Voldoende aandacht voor de Algemene Begraafplaats in Borne met een toereikend budget,
opdat het een waardige plaats blijft om te gedenken;
• De huidige financiële vergoedingsregeling t.b.v. de begraafplaatsen in Hertme en Zenderen
continueren.

5. Onderwijs en Sport
Onderwijs
Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de
wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te
groeien tot volwaardige en betrokken inwoners.
Het CDA wil:
• Blijvende aandacht voor verkeersonderwijs;
• Het bijhouden van zwemvaardigheid tijdens het bewegingsonderwijs;
• Verkeersveiligheid rondom sport- en schoolomgevingen;
• Het handhaven van het huidige aantal onderwijslocaties conform het Integraal
Huisvestings-Plan in Borne, Hertme en Zenderen;
• Behoud van voortgezet onderwijs in onze gemeente;
• Het stimuleren van buitenschoolse opvang in combinatie met sportverenigingen.
Sport
Bij het CDA staat sport altijd hoog op de politieke agenda en dat is niet voor niets.
Sporten is leuk, gezond en gezellig. Als je daarbij bedenkt dat sporten vaak ook een sociaal karakter heeft en bijdraagt
aan je ontwikkeling, dan is het logisch dat we de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk willen houden. Hierin
leveren sportverenigingen een belangrijke bijdrage. Goede sportvoorzieningen blijven belangrijk voor de vitaliteit van
de hele Bornse gemeenschap. Dit vraagt om een dynamisch sportbeleid.
Het CDA wil:
• Stimulering van actieve deelname aan sport voor jong en oud;
• Sportvoorzieningen die voor iedereen bereikbaar moeten zijn;
• Accommodaties ‘multifunctioneel’ maken voor sociale activiteiten;
• Het stimuleren en faciliteren van de zelfwerkzaamheid bij de sportverenigingen;
• Sportplan ’t Wooldrik daadkrachtig en duurzaam oppakken.

6. Veiligheid
Veiligheid in de buurt
Een veilige gemeente waar mensen zich thuis en geborgen voelen, vraagt om maatregelen t.a.v. woninginbraak,
verkeersoverlast, veilige schoolomgeving, veilige openbare ruimten, overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.
Betrokkenheid van inwoners is hierbij van groot belang, bijv. Borne waakt.
Het CDA wil:
• Dat de Boa en de wijkagent als ogen en oren van de buurt, ook daadwerkelijk herkenbaar en zichtbaar aanwezig
zijn in de buurt, èn handhaven;
• Dit ondersteunen door inzet van één (full-timer) extra BOA;
• Continuering van de gesprekken tussen inwoners, politie en gemeente over de veiligheid in Borne, Hertme en
Zenderen;
• Inzet van sociale media (buurt-apps) om het veiligheidsgevoel te vergroten;
• Aanleg van een fiets-voetgangerstunnel onder de N743 t.b.v. een veilige verbinding van de
Bornsche Maten naar het centrum en o.a. de school- sportvoorzieningen;
• Cameratoezicht voortzetten op plaatsen waar overlast of diefstallen frequent voorkomen;
• Het gebruik van en handel in drugs, straatverkoop en verkooppunten aanpakken;
• Preventie op gebied van drugs bevorderen, in samenwerking met onderwijs en verenigingen.

Verkeersveiligheid
Het CDA wil samenwerken met omwonenden en andere
betrokkenen op het gebied van een goede bereikbaarheid.
Deze bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid in het algemeen,
en in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.
Een goede infrastructuur is een randvoorwaarde om dit
te realiseren.
Het CDA wil:
• Goede en goed onderhouden fietspaden en realisatie
F35 (resterend deel) zeker nu het gebruik van elektrische
fietsen maar ook scootmobielen toeneemt;
• Veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers op bijv.
de kruising van Jupiterstraat met de F35 en voor voetgangers bij het kruispunt Europastraat – Oude Hengeloseweg etc;
• Oplossingen die leiden tot meer veiligheid bij de
afslag op de Grotestraat naar parkeerplaats De Höfte en
de aanleg van een zebrapad.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van het CDA.
Het CDA Borne zou graag, samen met alle betrokkenen, willen werken aan een plan om Borne op termijn energie
neutraal te maken. In dit plan dient hiervoor ook een tijdspad te worden vastgelegd. Een goede uitvoering van het
gemeentelijk asbestbeleid bijv. door een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor vervangen van asbest(daken)
heeft onze bijzondere aandacht.
Ook aandacht voor voldoende groen in de gehele gemeente en een groen buitengebied vindt het CDA van
belang.
Het CDA onderkent het belang van de agrariërs m.b.t. de mestproblematiek. Een duurzame oplossing is mestvergisting zeker en die vindt steun bij het CDA.
Het CDA wil:
• Een stimuleringsregeling voor het saneren van asbest;
• Het opstarten van een plan als start voor een energieneutraal Borne;
• Duurzaamheid als speerpunt meenemen bij alle plannen van nieuwe projecten: bijv. het Sportpark ‘t Wooldrik en
de verdere voltooiing van de Bornsche Maten;
• Zich in regionaal verband inzetten om de luchtkwaliteit(fijnstof) te verbeteren
Te denken valt hier aan het verlagen van de snelheid op A1 en A35;

8. Werk en Economie
Bedrijven
De Gemeente Borne is een forensengemeente, maar we hebben daarnaast ook sterke troeven in handen met ons
aantrekkelijke winkelbestand en winkelcentrum en onze bedrijventerreinen De Veldkamp en De Molenkamp.
Borne staat regionaal goed aangeschreven en heeft een grote regionale aantrekkingskracht.
Dit alles bij elkaar maakt dat de Gemeente Borne voor iedereen aantrekkelijk is.
Deze uitgangspositie wil het CDA graag behouden en zo nodig versterken.
Het CDA wil:
• Bedrijventerrein De Veldkamp door ontwikkelen en De Molenkamp op peil houden;
• Ondernemers en de gemeente stimuleren om het centrum aantrekkelijker te maken;
• Samen met de BBO en andere individuele ondernemers zorgen voor een goed Ondernemersklimaat;
• Duurzaam ondernemen bevorderen.
Agenda van Twente
De 14 Twentse gemeenten zijn gezamenlijk van start gegaan met een investeringsagenda, de “Agenda van Twente”.
Borne onderkent dat Twente de potentie heeft om uit te groeien tot een internationale top-technologische regio, met
focus op de inzet van techniek en innovatie op alle beleidsterreinen in een groene omgeving.
Via de “Agenda van Twente” spannen de gemeenten zich gezamenlijk in voor een productieve en welvarende regio,
waar mensen prettig wonen en werken.
Ook voor de Gemeente Borne, als forensengemeente, is een goede samenwerking met andere gemeenten van zeer
groot belang en kunnen wij via deze ”Agenda van Twente” positieve resultaten voor Borne behalen.
Het CDA wil:
• De samenwerking met andere gemeenten blijvend voortzetten;
• Regionaal samenwerken om daarmee de eigen lokale positie te versterken.

Duurzame economie

Als ondernemers keuzes maken om hun bedrijfsvoering te verduurzamen zonder dat dit negatieve effecten heeft op de
omgeving, willen we dat niet hinderen door te strikte gemeentelijke regels en voorschriften. Het CDA wil ondernemers
juist uitnodigen om duurzame keuzes te maken. Om te voorkomen dat achterblijvers een concurrentievoordeel op de
korte termijn hebben, is het belangrijk de milieuhandhaving op orde te hebben.
Het CDA wil:
• Gratis parkeren behouden;
• Voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen;
• Handhaving op wettelijk verplichte milieueisen;
• Een stimuleringsregeling voor het saneren van asbest.

9. Agrarische sector en Toerisme & Recreatie
Agrarische sector
Onze gemeente kent een sterke agrarische sector.
Wel zien we opvolgingsproblemen en zien we dat steeds meer agrariërs nevenactiviteiten oppakken, bijvoorbeeld in
het toerisme of bij de verkoop van streekproducten.
Flexibiliteit waar het kan. Uiteraard is de landelijke wet- en regelgeving daarbij leidend.
Het CDA wil geen verloedering van het platteland. Het saneren van asbest(daken) heeft onze bijzondere aandacht.
Het CDA wil:
• Dat agrariërs meer ruimte krijgen in de zogeheten VAB (vrijkomende agrarische bebouwing);
• Een stimuleringsregeling voor het saneren van asbest(daken).
Toerisme & Recreatie
Het is fijn om in Borne, Hertme of Zenderen te werken én te recreëren.
Borne met het mooie oude en nieuwe dorpscentrum, Hertme met haar schitterende natuuromgeving en openluchttheater, Zenderen als middelpunt van de Groene Poort met haar kloosters en de Kloosterpadroute, maar ook het
afwisselende buitengebied en de detailhandel in onze gehele gemeente zijn uitnodigend en gastvrij.
Als wandel- en fietsgemeente hebben we een uitstekend netwerk van routes en voorzieningen, waar ook onze eigen
inwoners veel gebruik van maken.
Het CDA wil:
• Door samenwerking met alle betrokkenen het toerisme en recreatie stimuleren;
• De aantrekkelijkheid van Borne, Hertme en Zenderen voor recreanten en toeristen promoten door te zorgen voor
goede informatievoorzieningen.

10. Infrastructuur en Openbare ruimte
Infrastructuur en spoorse doorsnijdingen
De gemeente moet zorg dragen voor een goede verkeersafwikkeling rond Borne, Hertme
en Zenderen.
De totaalvisie is een eerste aanzet tot een uiteindelijk gewenste situatie.
De verkeerssituatie in Zenderen is voor het CDA nu al zo nijpend dat wij stellen dat maatregelen nu al meer dan
gewenst zijn, los van autonome verkeersgroei en andere plannen.
Voor het CDA is de 5B variant voor Zenderen, maar ook voor Borne, de enige noodzakelijke en gewenste duurzame
oplossing. Het CDA zet zich hiervoor maximaal in.
De problematiek van de 5 spoorse-doorsnijdingen is voor iedereen duidelijk en oplossingen worden aangedragen in de
totaalvisie. Voor de ondernemers op de Molenkamp is een goede ontsluiting van essentieel belang en het CDA denkt
hierin actief mee.
Het CDA respecteert de stapsteen in de totaalvisie m.b.t. de knip in de rondweg.
Het CDA voorziet echter dat hierdoor elders ongewenste verkeersproblemen ontstaan als de Bornsche Beeklaan dè
oplossing wordt voor het realiseren van de knip in de N743.
Een drukke weg tussen twee Basisscholen en de bijbehorende speelgelegenheden is onbespreekbaar. Gezocht moet
worden naar andere oplossingen.
Een drukke weg tussen twee Basisscholen en de bijbehorende speelgelegenheden is onbespreekbaar. Gezocht moet
worden naar andere oplossingen.

Het CDA wil:
• Blijven aandringen bij overheden op zo weinig mogelijk goederenvervoer (= gevaarlijke
stoffen) over het spoor door Borne en maatregelen om de overlast voor omwonenden tot
een minimum te beperken;
• Een duurzame totaaloplossing voor de verkeerssituatie in Zenderen zoals genoemd;
• Goede en veilige verbindingen van de wijken naar het centrum;
• Een snelle realisatie van de volledige fietsroute F35;
• Aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel bij de spoorovergang Bornerbroeksestraat;
• Aanleg van een fiets-voetgangerstunnel parallel aan de Azelosestraat aan de
Parkeerplaatszijde als een veilige
oplossing voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten;
• Het snel uitvoeren van de verbeteringen spoorovergang Deldensestraat conform plan;
• De kansen voor Borne maximaal benutten die de nieuwe plannen m.b.t. A35/A1 bieden.
Het landelijk CDA, bij monde van Dhr. M. von Martels (CDA), wil zich inzetten om meer geld uit te trekken voor wegen
zoals hierboven genoemd.
Het CDA Borne zal zich inzetten om samen met alle betrokkenen om voor de Bornse Gemeenschap hier een maximaal
resultaat te behalen.
Openbare ruimte
Kwalitatief goed groenonderhoud is het visitekaartje voor de gemeente. Dit geldt in het bijzonder voor toegangswegen maar net zo goed voor binnenwegen en -paden. Het CDA is voorstander van een gezinsvriendelijke gemeente
waarbij toegankelijkheid en kwaliteit van speel- en groenvoorzieningen op niveau moeten blijven.
Het CDA wil:
• Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt. Schoolpleinen,
sportveldjes en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen
• Aandacht voor een goede herbestemming van de AZC gebouwen en –terreinen.
• Dat er in Borne, Hertme en Zenderen voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen
Komen en dat de gemeente overgaat op elektrische voertuigen.

