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Voorwoord

Er is door de leden van de program-
macommissie hard gewerkt om voor
het CDA Haaksbergen een evenwich-
tig programma te schrijven. Een pro-
gramma dat gebaseerd is op de
waarden en tradities van de Christen
Democratie. Het omzien naar elkaar,
dat met het woord Noaberschap zo
treffend tot uitdrukking wordt
gebracht.

Hiervoor hebben we met diverse
mensen en organisaties gesproken.
De uitkomsten hiervan zijn verwerkt
in het concept programma waarop
de leden hun opmerkingen en aan-
vullingen konden plaatsen.

Dit alles heeft geresulteerd in het
CDA programma voor de komende
vier jaar, rekening houdend met de
wensen van de inwoners en gebrui-
kers. Dit uit zich onder andere in de
aandacht voor vrijwilligers en man-
telzorgers, aan het streven naar het
in stand houden van het uitgebreide
sportaanbod. Maar ook uit de zorg
voor het platteland en de financiële
situatie in Haaksbergen.

We maken duidelijke keuzes voor
nieuwe of lopende ontwikkelingen,
waarbij er — als er sprake is van
knellende regelingen — een vangnet
is voor diegene die tussen wal en
schip dreigt te vallen.

Het CDA wil, als partij met ruime
bestuurservaring, met fractie en

leden weer verder bouwen aan
Haaksbergen. Een gemeente met
goede voorzieningen waarin geleefd,
gewerkt en ontspannen kan worden
met respect voor elkaar: een echte
samen-leving.

Wij hopen dat u zich herkent in onze
uitgangspunten en doelen voor een
goede toekomst van Haaksbergen.
Voor een dorp dat we door willen
geven.

Het schrijverscollectief:

Jacqueline Heuzels

Patrick ten Voorde

Theo van der Hulst

Herbert Leusink
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Vrijwilligers en Mantelzorgers1

Zonder al de Haaksbergse vrijwilli-
gers zou het leven er heel anders uit-
zien. Of het nu in het verzorgingshuis
is of bij de sportvereniging, vrijwilli-
gers zijn overal en verrichten ongelo-
felijk veel werk. Ook in de van oud-
sher overheidstaken worden nu vrij-
willigers ingezet, denk maar aan de
mantelzorgers.

Het CDA vindt daarom vrijwilligers
erg belangrijk binnen onze gemeen-
schap; zij verdienen ons respect.

Vrijwilligers
• Inzetten op het versterken van

vrijwilligers door het geven van
cursussen en trainingen, mede
om aan de vraag van toenemende
professionalisering en eisen aan
het vrijwilligerswerk tegemoet te
komen.

• Vrijwilligerswerk bij alle burgers
onder de aandacht brengen en sti-
muleren.

• Vrijwilligers in Haaksbergen krij-
gen de aandacht die zij verdienen.
Het CDA wil dit blijven doen door
het uitreiken van een Valentijns-
boeket.

Mantelzorgers
Het CDA streeft naar een samenle-
ving waar mensen zoveel als moge-
lijk mee kunnen doen ongeacht
geslacht, leeftijd, inkomen of eventu-
ele beperkingen.

Vrijwilligers, mantelzorgers en pro-
fessionals werken samen in een net-
werk waarbij het principe 1 gezin, 1
plan, 1 hulpverlener wordt gehan-
teerd. Mensen die het nodig hebben
worden ondersteund op een wijze
die bij hen past, waarbij invulling
wordt gegeven aan het begrip Noa-
berschap.

• Het blijven ondersteunen van
lokale en regionale initiatieven
waarbij bedrijven, kerken, etc. met
elkaar de alledaagse zorg voor
ouderen en zieken in hun omge-
ving organiseren.

• Mantelzorger of ouderen-adviseur
een vaste plek bij een keukentafel-
gesprek heeft, mits de aanvrager
dit wenst.

• Het mantelzorgcafé ook buiten
werktijden houden.

• Een mantelzorgcompliment ver-
strekken.

• De contacten tussen de generaties
stimuleren.

• Mantelzorgers ontlasten door tij-
delijke vervanging aan te bieden.
Vrijwilligers en mantelzorgers ver-
vullen immers een belangrijke rol
op het gebied van welzijn.

• De afstemming tussen vraag en
aanbod van vrijwilligers verbete-
ren.
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Voorzieningenniveau2

Sport
Het CDA wil behoud van vitale dor-
pen en wijken, gezondheid, sociale
samenhang en verenigingsleven. Het
verenigingsleven is van groot belang
voor het welzijn van mensen en soci-
ale samenhang in kerkdorpen en wij-
ken. Het brengt mensen bij elkaar.
Bovendien zijn sportverenigingen
van zeer groot belang voor de volks-
gezondheid.

Het CDA wil:

• De grote verscheidenheid aan ver-
enigingen en de hoge kwaliteit van
de sportcomplexen in stand hou-
den en waar mogelijk modernise-
ren en verbeteren.

• Sport voor iedereen bereikbaar
maken, ook voor de minderbe-
deelden. Sport is meer dan alleen
bewegen. Naast een goede
gezondheid staat sport ook voor
saamhorigheid. Het voorkomt
sociaal isolement en draagt bij
aan een actieve deelname aan de
samenleving.

• Een duidelijk sportbeleid gericht
op sportbevordering en de sociale
aspecten van sport.

• Verenigingen ondersteunen die
zich actief inzetten voor het bevor-
deren van sportdeelname onder
alle groepen in de samenleving.

• Naast de voorzieningen voor
valide sporters, ook faciliteiten
creëren voor mindervalide spor-
ters.

• In de basis de breedtesport in
Haaksbergen faciliteren en waar
mogelijk de topsport ondersteu-
nen.

• De mogelijkheid onderzoeken om
sportverenigingen met een eigen
accommodatie weer geheel of

gedeeltelijk te compenseren of vrij
te stellen van lokale heffingen.

Jongeren
Ook binnen onze gemeentegrenzen
spelen jongeren een belangrijke rol
in de samenleving. De jeugd is de
toekomst van de gemeente. Voor het
CDA is het belangrijk om de jeugd te
betrekken bij ontwikkelingen in de
gemeente. Het CDA wil daarom naast
het jongerenwerk voor 16 jaar en
ouder ook ruimte bieden voor het
versterken van ontspanningsmoge-
lijkheden voor jongeren in de leeftijd
van 12 tot 16 jaar. Hierbij worden
ook eigen initiatieven van de jonge-
ren verwacht die in overleg met de
gemeente gerealiseerd kunnen wor-
den.

Het CDA vindt het belangrijk:

• Activiteiten te organiseren of te
laten organiseren voor jongeren
van 12 tot 16 jaar.

• Initiatieven vanuit deze groep te
ondersteunen en te stimuleren.

• De jeugd te betrekken bij ontwik-
kelingen en beleidsvraagstukken
binnen de gemeente, bijvoorbeeld
door een jongerenpanel op te
richten.

• Via het Assink Lyceum de jeugd te
betrekken bij de lokale politiek.
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Onderwijs
Goed onderwijs is van essentieel
belang voor de generatie van mor-
gen en overmorgen. Naast het
onderwijsaanbod zijn ook de school-
gebouwen van belang voor goed
onderwijs. Daarnaast kunnen goed
uitgeruste schoolgebouwen een pro-
minente rol binnen wijken en kernen
spelen waar het gaat om de leefbaar-
heid.

Aandachtsgebieden van het CDA:

• Een goede kwaliteit van voor-
schools onderwijs, basisonderwijs
en voortgezet onderwijs.

• Behoud van scholen in kerkdor-
pen.

• Goede bereikbaarheid van scho-
len in wijken.

• Deugdelijke schoolgebouwen die
voldoen aan de norm voor de
komende jaren. Het type onder-
wijs, de maatschappelijke functie
van de school en duurzaamheid
dienen hierin leidend te zijn.

• Goed onderbouwde plannen bij
de nieuwbouw of herschikking
van schoollocaties.

Cultuur
Cultuur en culturele instellingen spe-
len een voorname rol binnen onze
gemeente en moeten daarom een
breed publiek aanspreken en nieuwe
doelgroepen bereiken. De culturele
voorzieningen in Haaksbergen zoals
de theaters en de bibliotheek moe-
ten goed benut worden.

Het CDA zet zich in voor:

• Toegankelijkheid van het theater
voor alle inwoners van Haaksber-
gen. Onderwijsinstellingen, vereni-
gingen en initiatieven met betrek-
king tot goede doelen moeten
tegen redelijke prijzen ook gebruik
kunnen maken van de theaters.

• Naast aansprekende professio-
nele voorstellingen, moet er ook
aandacht zijn voor amateurvoor-
stellingen.

• In overleg tussen het Assink
Lyceum en Theater De Kappen
komen tot afstemming van een
samenwerking bij de samenstel-
ling van de programma's. De voor-
stellingen in theater De Bouw-
meester zullen voor een breder
publiek toegankelijk moeten zijn.
Voor voorstellingen met veel
publiek heeft de Kappen de voor-
keur.

7Verkiezingsprogramma 2018—2022
CDA Haaksbergen



Buitengebied en kerkdorpen3

Haaksbergen heeft een omvangrijk
buitengebied, waarbij de kerkdorpen
St. Isidorushoeve, Buurse en Veld-
maat, de landbouw en de natuurge-
bieden het meest in het oog sprin-
gen.

Ontwikkeling kerkdorpen
Het CDA wil:

• In de kerkdorpen St. Isidorus-
hoeve, Buurse en Veldmaat bou-
wen naar behoefte.

• Vrijkomende agrarische bebou-
wing kunnen inzetten of omvor-
men tot woning.

• Aandacht voor de verkeersveilig-
heid met betrekking tot de aanleg
en inpassing van de nieuwe N18.

• Recreatieve initiatieven stimuleren
die de leefbaarheid van het dorp
en het platteland bevorderen.

• Het herinrichtingsplan ondersteu-
nen dat is opgesteld door de wijk-
raad Veldmaat, om de Veldmater-
straat rond de kerk aan te passen
en om te vormen tot dorpsplein
en nieuwe winkelstraat.

Plattelandsontwikkeling
Het CDA hecht aan goede en ruime
ontwikkelingsmogelijkheden voor het
platteland, het liefst in afstemming
met de 14 Twentse gemeenten en de
provincie.

• Faciliteren van midden- en klein-
bedrijven op erven en in kernen.

• Inzetten op versterking van de
digitale infrastructuur op het plat-
teland waar mogelijk of nodig.

• Nieuwe ontwikkelingen stimule-
ren, zolang het de mogelijkheden
voor de bestaande agrarische
bedrijven niet belemmert.

• Maatwerkoplossingen bieden voor
bedrijven die te maken hebben
met de gevolgen van de aanleg
van de nieuwe N18.
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Sociaal Vangnet4

Ouderen
De vergrijzing van de bevolking heeft
gevolgen voor het gemeentelijke
zorgbeleid. Om goed voorbereid te
zijn op de toekomst moet de
gemeente nu in overleg gaan met
ouderenorganisaties om te horen
wat belangrijk is in Haaksbergen
voor de zorg van later en voor een
senioren vriendelijke gemeente.

Het CDA vindt goede zorg voor ieder-
een belangrijk. Er moet gezocht wor-
den naar mogelijkheden om ouderen
meer zelfredzaam te maken en te
houden zodat alleen hulp verleend
hoeft te worden waar dat echt nodig
is.

Speerpunten daarbij zijn de omgang
met dementie en eenzaamheidsbe-
strijding.

• De gemeente moet in gesprek
met bestaande initiatieven van
professionele organisaties, zoals
de eerstelijnszorg.

• De gemeente dementie vriendelijk
inrichten.

• Jongeren inschakelen om hulp te
bieden met technologische oplos-
singen of eenvoudige hulp.

• Goede samenwerking en overleg
met professionals om hulp te bie-
den aan dementerende en ver-
warde personen.

• Het initiatief nemen om voorlich-
ting te geven hoe men langer
thuis kan wonen en hoe men
vitaal en ondernemend kan blij-
ven.

• Streeft naar het voorkomen van
isolement en het bevorderen van
mobiliteit van ouderen door het
stimuleren en uitbreiden van
bestaande projecten als de buurt-
bus en het ANWB automaatje.

• Eenzaamheidsbestrijding is voor
het CDA een speerpunt in zorg- en
welzijnsbeleid.

Transities
Met de vele taken die de gemeente
erbij heeft gekregen is er ook een
forse bezuinigingsslag gemaakt door
het Rijk. Hierbij zijn er 4 transities
geweest:

1. Taken van de AWBZ naar de WMO.

2. De nieuwe Participatiewet waarbij
de mensen van de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW), de
Wajong en de Wet werk en bij-
stand (WWB) zijn samengevoegd.

3. Jeugdzorg.

4. Passend onderwijs.

Transities algemeen
De bezuinigingen door het Rijk tref-
fen mensen. Het CDA vindt dat geld
niet altijd leidend moet zijn.

• Rijksgeld voor de zorg gaat naar
de zorg.

• Wij ondersteunen het gebruik van
technologie ter ondersteuning of
verbetering van de gezondheid en
gezondheidszorg (eHealth).
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• Samen met instellingen kijken
naar vernieuwende ideeën en hier
innovatiegelden voor reserveren.

Zorg gaat over mensen, waarbij de
cliënt centraal staat en waarin pro-
fessionele zorg aansluit bij zorg door
familie, mantelzorgers of bekenden
die hulp bieden.

• De kennis van de participatieraad
moet beter worden ingezet als
klankbord voor het beleid.

• Cliëntenraden en cliëntenorgani-
saties vragen voor input voor
beleid.

• Er moet een plan opgesteld wor-
den om overbodige regels af te
schaffen.

• Er moet een een formulieren help-
desk in het leven geroepen wor-
den.

• De gemeente moet de geboden
professionele zorg laten controle-
ren.

WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning)
Het CDA gaat uit van de persoonlijke
kracht en waardigheid van mensen.
Natuurlijk houden we rekening met
wat mensen niet kunnen, maar ons
vertrekpunt is wat mensen wél kun-
nen.

• Niet altijd de regels maar ook
maatwerk als het kan.

• Afspraken met zorgorganisaties
over maatwerk bij de uitvoering

van thuiszorg, huishoudelijke
hulp, voorzieningen, etc.

Het CDA wil het mogelijk maken dat
mensen zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen, maar wel op een
veilige manier.

• Duidelijke prestatieafspraken
maken met de woningbouwvere-
niging t.a.v. levensloopbestendig
maken van woningen.

• Om de zorg te verlenen die nodig
is de mogelijkheid scheppen om
tijdelijke bijgebouwen te plaatsen
voor bijv. voor een mantelzorger.

• De gemeente neemt het voortouw
in gesprekken omtrent mobiliteit,
waarbij gekeken wordt naar de
mogelijke samenhang van leerlin-
genvervoer, doelgroepenvervoer,
WSW-vervoer en vrijwilligersinitia-
tieven zoals de buurtbus.

• Het CDA wil beleid om uitstallin-
gen voor winkels te beperken
t.b.v. de bereikbaarheid van min-
dervaliden.

Het welbevinden van mensen staat
voor het CDA centraal. Mensen zijn
daarvoor op de eerste plaats zelf ver-
antwoordelijk.

• Gemeente en instanties werken
samen in preventie, met name
tegen alcohol- en drugsgebruik.

• Het CDA stimuleert een rook-ont-
moedigingsbeleid.

• De gemeente bevordert een
gezonde leefstijl door het gesprek
aan te gaan met scholen en vere-
nigingen voor gezonde producten
in kantines.

• Afspraken maken om laaggeletter-
den te ondersteunen en hulp te
bieden om ook hen een kans te
bieden in o.a. de digitale wereld.

• Naast de digitale informatie voor-
ziening de mogelijkheid blijven
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houden dezelfde informatie op
papier te verstrekken.

Participatiewet
Het CDA wil zich inzetten voor een
participatiemaatschappij. Dit bete-
kend betaald werk voor eenieder die
dat kan, op zijn of haar niveau.

• Continueren van het overleg met
werkgevers voor plaatsingsmoge-
lijkheden.

• Hierbij het instrument loonkosten-
subsidie overwegen.

• In gesprek gaan met de Euregio
om knelpunten, waaronder
wederzijdse erkenning van diplo-
ma's, op te lossen voor het wer-
ken in Duitsland.

• Naast het verminderen van jonge-
renwerkloosheid ook de werkloos-
heid onder ouderen aanpakken.

Jeugdzorg
Belangrijk is dat de toegang tot zorg
zo is georganiseerd dat jongeren
naar de meest adequate zorg op het
juiste moment worden geleid: dus
"licht" waar het kan en "zwaar" waar
het moet. Wij vinden dat het niet uit
moet maken onder welke wet het
valt.

• Wij bepleiten een veel betere
overgang tussen de verschillende

vormen van zorg en vinden dat de
gemeente jongeren en hun familie
daarin duidelijk en op tijd moet
begeleiden.

Bijstand
Als alle inspanningen ten spijt niet
brengen wat wij wensen waardoor
mensen geen inkomen kunnen gene-
reren vindt het CDA dat er een goed
vangnet moet zijn: de bijstand.

Hierbij moet de vangnetregeling zo
zijn dat er een prikkel blijft bestaan
om een betaalde baan, die zodanig is
dat mensen niet onder de armoede-
grens zakken, te accepteren.

• Maximale eigen bijdrage voor
zorgkosten voor gezinnen vaststel-
len.

• Projecten door vrijwilligers onder-
steunen die mensen helpen die
moeite hebben met bijv. hun
administratie of belastingen.

• Contacten onderhouden met o.a.
de voedselbank om personen die
tussen wal en schip (dreigen te)
raken in beeld te hebben.

• Het (blijven) steunen van maat-
schappelijke initiatieven.
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Economie en Financiën5

Nederland is uit het economische dal
geklommen. De verwachte groei in
ons land ligt voor 2018 boven 2%.
Ook voor de gemeente Haaksbergen
zijn de vooruitzichten goed. De erg-
ste financiële crisis is voorbij, maar
de vinger moet nog wel aan de pols
gehouden worden.

Eerlijke economie
In een eerlijke economie profiteert
iedereen mee van het werk dat we
samen verzetten. Werken moet meer
lonen en ondernemers verdienen
meer ruimte. Daarin verbindt de eer-
lijke economie de belangen van
werknemers en werkgevers, van ren-
dement en verantwoordelijkheid, van
zekerheid en kansen.

• Voor de middenstand in Haaks-
bergen is de situatie al jaren lastig
met de opkomst van internetwin-
kels. We zetten daarom in op een
compact, levendig en aantrekkelijk
centrum.

• Leegstand van winkels in het cen-
trum oplossen door herbestem-
ming.

• Faciliterende en adviserende hou-
ding van de gemeente naar het
bedrijfsleven toe, waar het gaat
om het verlenen van vergunnin-
gen en het verkennen van toe-
komstige ontwikkelingen.

• Het verbeteren van het vestigings-
klimaat voor ondernemingen.

• Een onderzoek laten uitvoeren
wat de invloed van de nieuwe N18
is op de Haaksbergse economie
en bereikbaarheid, en wat het
effect is op de vervoersbewegin-
gen in en om Haaksbergen.

Financiën
Een eerlijke economie vraagt om
solide overheidsfinanciën, lagere las-
ten en een eerlijk en overzichtelijk
belastingstelsel. Een solide toekomst
is een verantwoordelijkheid van ons
allemaal. Het grootste deel van de
gemeentebegroting bestaat uit geld
via de Rijksoverheid. Slechts een
beperkt aandeel komt uit lokale hef-
fingen en belastingen. In beide geval-
len is er sprake van belastinggeld,
opgebracht door de inwoners van de
gemeente. We hebben de overtui-
ging dat we zorgvuldig moeten
omgaan met de financiële middelen
die voorhanden zijn. Uitgangspunten
voor het financieel beleid van het
CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaam-
heid, transparantie en gematigde
lokale lasten.

• Sparen en weerstandsvermogen
De hoogte van de gemeentelijke
uitgaven en investeringen vormt
geen doel op zich. Ze dragen bij
aan een maatschappelijk doel. We
leven niet in de waan van de dag.
We zorgen dus ook voor vol-
doende weerstandsvermogen.
Waarbij we sparen voor gewenste
investeringen.

• Transparantie
Er is niks geheim aan de uitgaven
van de gemeente. Om die reden
ontvangen inwoners, bijvoorbeeld
bij hun OZB-aanslag, een korte
weergave van de uitgaven van het
vorige jaar. Op de gemeentelijke
website is een duidelijk overzicht
te vinden van instellingen die van
de gemeente subsidie ontvangen
en de taken die men uitvoert.

• Grondexploitatie
De gemeente moet er zijn voor
haar inwoners en de belangen van
haar inwoners voorop stellen. Het
bouwen van woningen of het ver-
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kopen van grond mag niet
bedoeld zijn om de begroting slui-
tend te krijgen, maar om investeri-
nen te kunnen doen of bijdragen
aan herstructureringsopgaven. De
lokale overheid moet een ordelijk
financieel beleid voeren en reser-
veren voor te voorziene lasten van
onderhoud van de openbare
ruimte en herstructurering.

• Kleine, slagvaardige ambtelijke
organisatie die met andere over-

heidsinstantie en particuliere par-
tijen samenwerkt.

• Meer samenwerking verlaagt de
kosten voor de ambtelijke organi-
satie.

• ICT services die gericht zijn op de
burger (digitaal loket) uitbreiden
en verbeteren.
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Wonen6

De grote aantallen woningen die in
de voorbije jaren zijn gerealiseerd,
zullen in de voorzienbare toekomst
niet meer gerealiseerd gaan worden.
Invulling van openvallende plekken
in de kernen en kleine uitbreidingen
aan de randen daarvan komen
ervoor in de plaats.

• Zet in op duurzaam en energie-
neutraal bouwen.

• Zorg voor een goede balans in het
te bouwen aantal woningen, reke-
ning houdend met starters, door-
stromers en ouderen.

• Zorg dat ouderen langer in hun
woning kunnen blijven wonen.

• Onderzoekt de mogelijkheid om
de starterslening en de blijversle-
ning opnieuw in te voeren.
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Samenwerking7

Tussen burger en politiek
De algemene tendens lijkt te zijn dat
de burger verder van de politiek af
komt te staan, maar nergens komt
de politiek dichter bij mensen dan op
het gemeentelijk niveau.

• Toegankelijk zijn voor de burger.
Dat betekent dat vertegenwoordi-
gers van het CDA in het algemeen
en raadsleden in het bijzonder
door de burger kunnen worden
aangesproken op zaken die voor
hen van belang zijn.

• Burgers de mogelijkheid te geven
de leefomgeving deels zelf naar
eigen wens en inzicht te laten
invullen, door het ondersteunen
van wijk- en dorpsraden.

• De Noaberpoort waar mogelijk te
versterken en te verbeteren.

• Burgerinitiatieven stimuleren en
faciliteren.

Met andere gemeenten
Haaksbergen is een zelfstandige
gemeente en moet dat ook blijven.
Omdat te kunnen zijn en toch alle
taken goed te kunnen blijven uitvoe-
ren, heeft Haaksbergen ervoor geko-

zen uitvoeringstaken uit te besteden,
maar wel zelf de koers te bepalen.
Daarmee is samenwerking met
andere gemeenten een onontkoom-
baar gegeven. Gemeenten zijn
bovendien vaak bezig met dezelfde
of vergelijkbare taken, die door een
gezamenlijke aanpak efficiënter en
beter gedaan kunnen worden. De
afgelopen jaren zijn er daarom al
diverse samenwerkingsverbanden
aangegaan.

• Inspannen om nog meer samen-
werking te zoeken met andere
gemeenten op het gebied van ICT,
veiligheid, handhaving en uitwis-
seling van ambtenaren.

• Meer inhoud geven aan de
samenwerking met Stadt Ahaus
die al meer dan 25 jaar onze part-
nergemeente is.
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Toerisme en recreatie8

Haaksbergen ligt in een prachtige
omgeving waarin natuurgebieden,
oude landschappen en bebouwing
elkaar afwisselen en aanvullen. Inwo-
ners en toeristen hebben volop
mogelijkheden om te ontspannen en
te genieten van al het moois wat
onze gemeente te bieden heeft.
Voorzieningen die een gebied toeris-
tisch aantrekkelijk maken zijn ook
van belang voor een goed leefkli-
maat. Investeren in toerisme en
recreatie is investeren in leefbaar-
heid en economie. Dat versterkt elk-
aar. Het CDA vindt het belangrijk dat
dit ook voor volgende generaties
behouden blijft.

Toerisme
Het CDA wil:

• Ondernemers die concrete plan-
nen voor de toeristische sector
hebben, ondersteunen en facilite-
ren.

• De toeristische/recreatieve sector
is geholpen met duidelijke regel-
geving en handhaving.

• Zorgen voor duidelijke bewegwij-
zering en tijdige vervanging van
kapotte en/of slecht leesbare bor-
den.

• Naast het heffen van toeristenbe-
lasting ook investeren in de toeris-
tische sector.

• Het realiseren van een Toeristisch
Informatie Punt (TIP) in Buurse
om informatie over de locatie en
omgeving te verstrekken.

• Het ondersteunen van lokaal
georganiseerde evenementen.

• Samenwerken met andere
gemeenten om toerisme in
Twente, en daarmee in Haaksber-
gen, op de kaart te zetten.

Recreatie
Het CDA vindt:

• Samenwerking tussen sport- en
overige verenigingen dient gesti-
muleerd te worden, zodat goede
ideeën breder gedeeld kunnen
worden en het wiel niet ieder keer
opnieuw hoeft worden uitgevon-
den.

• Openstaan voor innovatieve ont-
wikkelingen vanuit de recreatieve
sector.

• Tegengaan van afvaldump door
onder andere het tijdig legen van
afvalbakken en containers.

• Het behouden en ondersteunen
van een goed fietspadennet.

• Op een constructieve manier mee-
denken met bestaande en nieuwe
ontwikkelingen.
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Veiligheid en preventie9

Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte in
een sterke samenleving, waarin men-
sen zich thuis en geborgen voelen.
Dit geldt te meer voor gezinnen met
kinderen en ouderen. Een veilige
gemeente vraagt om stevige maatre-
gelen. Geen woorden, maar daden.
Wij richten ons in het bijzonder op
het tegengaan van criminaliteit. Dit
heeft een grote impact op het slacht-
offer. Maar ook op thema’s als ver-
keersoverlast, veilige schoolomge-
ving en openbare ruimte en overlast
van rondhangende jongeren en van-
dalisme.

• Mensen zelf vormen de basis voor
veiligheid en leefbaarheid. Een
actieve houding en betrokkenheid
van inwoners bij een veilige en
leefbare woonomgeving is
daarom belangrijk. Dit gaat niet
zonder sociale samenhang en het
elkaar kunnen aanspreken op
(kleine) misstanden.

• Inwoners, politie, Domijn en
gemeente gaan met elkaar in
gesprek over de veiligheid in de
buurten. De gemeente informeert
de inwoners actief over preven-
tieve maatregelen en laat hen
meedenken en werken aan het
oplossen van veiligheidsvraag-
stukken in de buurt.

• Het veiligheidsgevoel vergroten en
de criminaliteit bestrijden door —
onder andere — de inzet van soci-
ale media (buurtapps).

• Het CDA vraagt in het bijzonder
aandacht voor de rol van de wijk-
agent. Wijkagenten moeten als
ogen en oren van de buurt ook
daadwerkelijk aanwezig zijn in de
buurt.

• De aanrijtijden zullen voor Haaks-
bergen tenminste op het wette-
lijke minimum moeten zijn.

Preventie
Voordat er handhaving en dure tra-
jecten voor overtreders in beeld
komen, is een goede preventie nood-
zakelijk, Immers, voorkomen is beter
dan genezen.

• Gemeente en instanties werken
samen in preventie, met name
tegen alcohol- en drugsgebruik.

• Hangjongeren actief benaderen
door jongerenwerkers zodat de
jongeren een zinnige tijdsinvulling
krijgen en er een groter veilig-
heidsgevoel op straat is.

• Onveilige plekken aanpassen.

• Preventie bij ongevallen houdt
ook in dat de gemeente trottoir,
fietspad en rijbaan goed onder-
houdt zodat er geen obstakels
ontweken hoeven te worden.

• Een goede straatverlichting bevor-
dert de verkeersveiligheid en het
veiligheidsgevoel. Goed onder-
houd is daarbij essentieel.
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Duurzaamheid10

Van onderop
Een duurzame toekomst vraagt om
een forse investering in de economie
en infrastructuur van ons land. Dat
kan het meest effectief op landelijk
niveau. Lokaal willen wij vooral aan-
sluiten bij initiatieven van bewoners,
instellingen en ondernemers, en hen
de ruimte bieden.

• Wij kiezen voor het bouwen van
bedrijfspanden die aan het eind
van hun functionele levensduur
omgevormd kunnen worden naar
nieuwe toepassingen of duurzaam
afgebroken kunnen worden.
Onderzocht wordt of een grond-
stoffenpaspoort als voorwaarde
kan worden gesteld bij het verle-
nen van een bouwvergunning.

• We geven als gemeente het goede
voorbeeld. Duurzaamheid krijgt
een meer prominente plek in ons
aanbestedingsbeleid, wij kopen
groene energie in en plaatsen zon-
nepanelen op onze gebouwen.

• Het CDA zet zich er voor in dat alle
woningen, bedrijven en gebouwen
duurzaam worden geïsoleerd,
buurt voor buurt en straat voor
straat. Isolatie van gebouwen is
namelijk een van de meest effec-
tieve manieren om de uitstoot van
CO2 terug te dringen. Hiervoor wil-
len wij afspraken maken met
Domijn en huiseigenaren voorlich-
ten. Wij willen het maatschappelijk
vastgoed verduurzamen, waar-
door ze voldoen aan de bepalin-
gen van de wet milieubeheer.

• Het CDA wil dat de gemeente onze
inwoners beter voorlicht over de
mogelijkheden die er op het
gebied van duurzaamheid zijn.
Dat kan bijvoorbeeld bij inwoners
die een omgevingsvergunning
aanvragen.

• De gemeente is verantwoordelijk
voor het inzamelen van afval. In
de overeenkomst met de inzame-
laar wordt gestreefd naar zo veel
mogelijk recycling van afvalpro-
ducten. De reststroom die over-
blijft wordt bij voorkeur gebruikt
om energie op te wekken. Het
streven moet zijn: 1) voorkomen
van afval, 2) hergebruik en 3)
recycling.

Energietransitie
Energietransitie is de omslag naar
een lager energiegebruik, opgewekt
met hernieuwbare energie. Neder-
land loopt achter op de doelstellin-
gen voor duurzame energie en
behoort tot de hekkensluiters in de
EU. Fossiele brandstoffen zoals aard-
olie, aardgas en kolen zorgen nu nog
voor ongeveer 95 procent van ons
energieverbruik. Maar 5 procent van
het energieverbruik wordt opgewekt
met hernieuwbare, duurzame ener-
gie. Vanuit het idee van goed rent-
meesterschap is energietransitie een
belangrijk thema. Het CDA is van
oudsher de partij van het maat-
schappelijk initiatief en het zo laag
mogelijk in de samenleving neerleg-
gen van verantwoordelijkheden. Ook
op het gebied van energietransitie is
lokaal maatwerk de sleutel.

• De energietransitie moet vanuit
de samenleving zelf — via gedrag,
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houding en acceptatie — vorm
krijgen. De gemeente legt dat niet
op. Door de verantwoordelijkheid
en uitvoering zo laag mogelijk in
de samenleving terug te leggen,
kan er draagvlak worden gevon-
den. Dit willen wij nadrukkelijk
samen oppakken met de provin-
cies en waterschappen om in de
regio de verbindingen met de
inwoners en het bedrijfsleven te
leggen.

• De gemeente Haaksbergen gaat
onderzoek doen naar haar hui-
dige energieverbruik en daar con-
crete verduurzamingsdoelen aan
koppelen. Aan de hand van die
doelen worden de ruimtelijke
gevolgen van de energietransitie
voor Haaksbergen in beeld
gebracht. Daarbij worden de inwo-
ners van onze gemeente nauw
betrokken, zodat het belang van
de energietransitie ook bij hen
nog meer gaat leven.

Concrete maatregelen
Verduurzamingsdoelen worden
alleen gehaald als er concrete pro-
jecten gerealiseerd worden. De grote
opgave die bij de energietransitie
hoort is alleen te realiseren als alle
beschikbare mogelijkheden binnen
de gemeente benut worden. Mogelijk
toepasbare duurzame energiebron-
nen binnen de gemeente grenzen
zijn zonne-energie, windenergie, bio-
massa, warmtewisseling en geother-
mie (aardwarmte).

• Stimulering toepassing zonne-
energie.

• De gemeente stimuleert bedrijven
om na te denken over zonnepane-
len op grootschalige daken. Lang
niet alle bedrijfsgebouwen zijn
technisch geschikt voor zonnepa-
nelen. De gemeente faciliteert in
onderzoek naar geschikte locaties.

• Daarnaast zijn "zonneakkers" in
het vrije veld steeds meer in
opkomst. De gemeente stelt hel-
dere kaders, zodat initiatiefne-
mers weten welke plekken
geschikt of uitgesloten zijn. De
gemeente onderzoekt of locaties
langs de nieuwe N18 mogelijkhe-
den bieden.

• Onderzoek naar mogelijkheden
windenergie
Windenergie is een belangrijke
bron voor het opwekken van
duurzame energie en het vermij-
den van de uitstoot van het broei-
kasgas CO2. Een moderne wind-
turbine levert circa 12.000.000
kWh per jaar. Dit is gelijk aan het
jaarlijkse energieverbruik van
3500 huishoudens of de jaarlijkse
opbrengst van een zonnepark van
12 hectare. Het CDA wil samen
met de provincie een onderzoek
doen naar de mogelijkheden en
de realisatie van windturbines.

• Mogelijkheden coöperatie
Voor de acceptatie van een zonne-
park of windpark is lokale financi-
ele participatie zeer wenselijk. De
gemeente faciliteert een lokaal op
te richten energiecoöperatie.

• Nieuwbouw
Nieuwbouwprojecten binnen de
gemeente Haaksbergen worden
gasloos gerealiseerd. De
gemeente stimuleert initiatiefne-
mers om nul-op-de-meterwonin-
gen of energieleverende wonin-
gen te realiseren.

• Duurzaam vervoer
Electrische auto’s zijn enorm in
opkomst. De gemeente Haaksber-
gen telt slechts één enkele open-
bare laadvoorziening. De
gemeente dient meer locaties
voor openbare laadvoorzieningen
te faciliteren. Onder faciliteren
verstaan wij onderzoek naar
geschikte locaties en het geschikt
maken van locaties (de parkeer-
voorziening en zichtbaarheid). De
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exploitatie van laadpalen laten we
over aan marktpartijen.

• Mestverwaarding
De aangescherpte wet- en regel-
geving rondom mestverwerking
vraagt om alternatieve manieren
van verwerking. Grootschalige
mestverwerkingsinitiatieven
komen in onze regio moeizaam
van de grond. Een mestverwaar-
dingssinstallatie helpt de agrari-

sche sector financieel en op het
gebied van duurzame bedrijfsvoe-
ring. Daarnaast blijft er werkgele-
genheid behouden in de regio en
draagt het bij aan het terugwin-
nen en hergebruiken van grond-
stoffen. Daarom wil het CDA dat
de mogelijkheden worden onder-
zocht voor de realisatie van een
mestverwaardingsinstallatie.
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Bereikbaarheid11

Een goede bereikbaarheid is voor
Haaksbergen van evident belang. De
aanleg van de nieuwe N18 die de
komende periode zal worden afge-
rond, is voor de gemeente belangrijk,
maar brengt ook problemen met zich
mee door de veranderende verkeers-
stromen. Daarnaast zal ook de oude
N18 moeten worden afgewaardeerd.
In onze visie blijft deze weg de
hoofdader voor de ontsluiting van
het oostelijk en zuidelijk deel van de
gemeente.

• Monitoren en waar nodig maatre-
gelen treffen bij de afhandeling
van de verkeersstromen van en
naar de nieuwe N18, met name
het openbaar vervoer.

• De oude N18 zodanig afwaarde-
ren dat de belangrijkste functie

(de noord-zuid verbinding) intact
blijft.

• In het centrum, de kernen en het
buitengebied van Haaksbergen
het onderhoud van wegen op peil
brengen en houden.
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