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WONEN EN BOUWEN

Goede en veilige (fiets)verbindingen.

We zorgen dat wonen voor iedereen toegankelijk wordt en blijft.

Goede en veilige begaanbare trottoirs.

Bouwen naar behoefte en vraag, in de huursector en koopsector.

Het motorverkeer attenderen op de snelheid door het plaatsen van digitale
snelheidsborden.

De duurzaamheidsleningen behouden en actualiseren zodat iedereen de
mogelijkheid krijgt om een bestaande woning te verduurzamen.

CULTUUR & TRADITIE
RECREATIE & TOERISME
Behoud van cultureel erfgoed en folklore.

AGRARISCH EN BUITENGEBIED
Samenwerken met de agrarische sector om een vitaal en kwalitatief goed
buitengebied te behouden.

WERK & ECONOMIE
Investeren in een goede digitale infrastructuur.
In gesprek blijven en samen blijven werken met de 14 Twentse gemeenten.

ZORG & WELZIJN

SPORT
Binnen het (nieuwe) Wooldrik een goede synergie faciliteren.
Het opzetten van een goed functionerend Sportbedrijf.

ONDERWIJS
Het Integraal Huisvesting Plan (IHP) in Borne handhaven en actualiseren.
Vrije schoolkeuze voor leerlingen.

LEEFOMGEVING
Aantal ontmoetingsplekken voor jongeren.

DUURZAAMHEID EN KLIMAAT

Eén netwerkorganisatie van zorg onder regie van de gemeente.

Het betaalbaar maken van energie besparingsmaatregelen.

Eén laagdrempelig integraal loket.

Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s.
Stimuleren om te fietsen.

FINANCIËN
Degelijk en solide financieel beleid voeren.

Bevorderen van de kringlooplandbouw.
Omarmen van de nieuwste technieken waarbij de gezondheid van de
inwoners niet geschaad wordt.

Gematigde ontwikkeling van de OZB opbrengst (inflatie volgend).

cdaborne.nl volg ons op social media!

TOP-10 KANDIDATENLIJST

BORNE

1. BO TER BRAAK (33)

2. BERNARD SLOTMAN (76)

Adviseur/Jobcoach bij een re-integratiebureau. Geboren
en getogen in Borne. Woont samen met haar vriend en
bonusdochter. Staat midden in de Bornse samenleving
en bouwt aan het Borne van morgen.

Gepensioneerd ingenieur. Actief als vrijwilliger en
bestuurder bij de kerk zowel lokaal als landelijk.
Vrijwilliger bij de voedselbank en andere diverse Bornse
verenigingen en stichtingen.

3. MADELEINE CORDOVA - BLOEMHOF (33)

4. BERT OUDE LANSINK (60)

Jeugdagent bij de politie en heeft 2 kinderen. Zet zich
graag in voor maatschappelijke problemen op het gebied
van veiligheid en gezond leef- klimaat.

Geboren en getogen in Zenderen. Getrouwd, Bornse
ondernemer. Legt zijn focus op de infra van alle kernen
in onze gemeente.

5. WOUTER LEUSHUIS (41)

6. BAS HEGTELER (25)

Hoofd Inkoop bij een zorgorganisatie. Getrouwd en heeft
twee kinderen. MR lid bij de Bornse Beekpark School.
Actief bij NEO. Zet zich in voor een duurzame toekomst
van onze gemeente.

Tekenaar constructeur. Lid CDJA, actief bij de scouting
St. Stephanus Martina en korfbalvereniging GroenZwart.
Wil jongeren graag een stem geven.

7. PIM SLUITER (36)

8. HERALD LUCAS (55)

Leidinggevende bij de politie. Getrouwd en voetballiefhebber. Zet zich graag in voor betrouwbare politiek
in het belang van de inwoners van onze gemeente.

Service coördinator bij een beton bedrijf. Zet zich in voor
de ruimtelijke ordening en infrastructuur in onze
gemeente en zingt bij het parochiekoor St. Caecilia in
Zenderen.

9. GERARD LEGDEUR (72)

10. MARLEY ASBROEK-TEN BERGE (29)

Voormalig financieel directeur. Voorzitter van Duurzame
initiatieven Borne en actief als vrijwilliger bij TMZ Dijkhuis.

Jurist. Geboren en getogen in Borne en maatschappelijk
betrokken. Bestuurslid bij C.V. de Toet’nbloazers, tennist
en wandelt graag door ons mooie buitengebied.

cdaborne.nl volg ons op social media!

