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Voorwoord 
 

Hierbij presenteren wij u het verkiezingsprogramma van het CDA Hellendoorn 

“Samen is niet alleen” 

De afgelopen jaren is er veel gesproken met inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, kerken, scholen, zorg, plaatselijke belangen en 

wijkverenigingen. Zij hebben hun wensen en ideeën aan ons kenbaar gemaakt via 

onder andere onze oude vertrouwde Even Buurten Avonden. Deze hebben we zowel 

fysiek als digitaal gehouden. 

Onze samenleving verandert snel en onze omgangsvormen veranderen mee. Dat 

hebben we de afgelopen jaren samen meegemaakt. Toch blijft het CDA-Hellendoorn 

bij zijn kernwaarden. In ons verkiezingsprogramma “Samen is niet alleen” kunt u 

lezen waar we ons hard voor willen maken  de komende jaren en hoe we zorg willen 

dragen voor een nog mooiere gemeente Hellendoorn. 

Het verkiezingsprogramma “Samen is niet alleen” verbindt ons met elkaar binnen de 

gemeente Hellendoorn en met haar verschillende kernen en wijken. Het CDA-

Hellendoorn kijkt vooruit, naar de opgaven die we bijvoorbeeld  van klimaat, de 

veranderende zorgvraag maar ook de veranderingen in de samenstelling van onze 

inwoners. De gemeente Hellendoorn moet daar op anticiperen en we als CDA 

Hellendoorn denken dat we met dit verkiezingsprogramma daar de oplossingen voor 

hebben.  

Centraal staat het gedachtengoed van het CDA waar Rentmeesterschap, Gespreide 

verantwoordelijkheid, Solidariteit en Publieke Gerechtigheid nog steeds onze vaste 

waarden zijn. Dit hebben we vertolkt in dit verkiezingsprogramma                          

“Samen is niet alleen”.  

Het CDA-Hellendoorn staat met zijn fractie en bestuur bekend als een betrokken 

partij en in die lijn gaan we voort richting de gemeenteraadsverkiezingen van             

16 maart 2022 om zo ons best te gaan doen in de raadsperiode 2022-2026.  

We zien uw stem op het CDA-Hellendoorn dan ook graag tegemoet. 

 

We hopen op uw stem en steun. 

 

Uw CDA-Lijsttrekker,  

Roy Zijlstra 
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Onze prioriteiten voor 2022-2026 

1. We zetten de schouders onder één Hellendoorn dat de kracht van álle 

kernen en hun inwoners versterkt. We gaan voor de beste ideeën van lokale 

bodem als basis voor het thuis dat iedereen in onze gemeente vindt.  

  

2. We willen een dienstbare en beschermende gemeente die er altijd is voor 

burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen. We bouwen aan een 

betrouwbare overheid met een gemeentebestuur, dat kiest voor het 

algemeen belang, dat de inwoners en hun lokale vertegenwoordigers 

vertrouwt en maximale ruimte geeft.  

 

3. We willen dat Hellendoorn een thuis is voor iedereen, waarin mensen 

meedoen en verantwoordelijkheid nemen. Daarin staat voorop dat de 

gemeente kiest voor samenwerking en ‘ontzorgen’. Mensen die hulp en 

ondersteuning nodig hebben, hebben recht op een goede balans tussen 

eigen kracht en ondersteuning. In Hellendoorn praten we mét elkaar, 

rechtstreeks en met dezelfde gesprekspartner. Zo loopt een inwoner met 

een hulpvraag niet van het kastje naar de muur.  

 

4. We maken in Hellendoorn serieus Werk van de vergroening en 

verduurzaming met nieuwe energie en op een realistische en 

resultaatgerichte manier. We betrekken burgers vooraf bij grote besluiten             

en bieden ruimte voor zeggenschap over de eigen leefomgeving.  

  

5. We pakken de woningcrisis in Hellendoorn aan.  

We maken wonen in Hellendoorn aantrekkelijker door te bouwen op  

locaties die veel wooncomfort bieden. Daarbij kiezen we voor resultaat en 

brengen we meer plannen in ontwikkeling. Dit is belangrijk voor behoud van 

leefbaarheid in alle kernen. We maken optimaal gebruik van de ruimte en de 

kansen die onze regio biedt.  

 

6. Een sterke en eerlijke economie met specifiek extra aandacht voor de 

agrarische sector in onze gemeente. Daarbij kiezen we voor een aanpak om 

samen met de sector te kijken naar perspectieven voor de toekomst. 
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1.   Betrokken en betrouwbaar bestuur  
  

Het CDA Hellendoorn is een partij van en voor iedereen   

Het CDA Hellendoorn is een partij van en voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan 

onze steeds veranderende samenleving. Een samenleving waarin het individu, het ‘ik’, een steeds 

belangrijkere plaats lijkt in te nemen. Maar ook een samenleving waarin je steeds vaker merkt dat 

heel veel mensen dat soort individualisme eigenlijk helemaal niet willen. Binnen verenigingen, 

scholen, (sport)clubs, buurt en samenwerkingsverbanden en kerken, de familie en het gezin en ook 

gewoon op straat, zien we dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan alleen.  

  

Het CDA Hellendoorn staat voor verbinding  

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om transparante politiek. Voor het CDA Hellendoorn is 

verbinding het sleutelwoord. We willen samenwerking zoeken met alle partijen, binnen en buiten het 

gemeentehuis. Het gaat er wat ons betreft niet om wie het beste idee heeft. Alle goede ideeën 

verdienen het omarmd te worden. Het gaat ons niet om politiek gewin. We steken de hand uit naar 

iedereen. Sámen maken We de gemeente Hellendoorn.  

  

Het CDA Hellendoorn begint altijd in de dorpen en kernen  

Het CDA Hellendoorn staat in nauwe verbinding met álle kernen in Hellendoorn en kiest als 

vertrekpunt de inwoners en hun gemeenschappen. Elkaar kennen en waarderen leidt tot meer 

concreet – en gedragen – resultaat. Geïnspireerd door de christelijke normen en waarden zoekt het 

CDA Hellendoorn naar nieuwe vormen van samenwerking en bestuur, die passen bij een nieuwe tijd. 

Het politieke proces dient interactief te zijn met inwoners en het maatschappelijk middenveld. We 

vinden het belangrijk dat raadsleden en bestuurders erop uittrekken in onze mooie gemeente 

Hellendoorn. We gaan voor een overheid die vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en 

toekomstgericht denkt in kansen.  
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2.   Thuis in Hellendoorn  
  

CDA Hellendoorn kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee 

en werkt mee. Het begint met zorgen voor jezelf, en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp 

nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De 

menselijke maat staat centraal en “we” is belangrijker dan “ik”. Een sterke samenleving zien we als 

een gemeente waar:  

• Het goed wonen is voor iedereen,  

• De openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en  

• Voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.  

Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers wezenlijk voor de 

gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig.  

  

2.1   We pakken de woningcrisis in Hellendoorn aan  

Wat zien We?  

Er is een wooncrisis in Hellendoorn:  

• Er is een tekort aan woningen en  

• Er zijn te weinig geschikte bouwlocaties.  

Als gevolg hiervan staan de voorzieningen en daarmee ook de leefbaarheid van de kleinere kernen 

onder druk. Het CDA Hellendoorn vindt het belangrijk dit te voorkomen.  

  

Wat willen We?  

Woningbouw met ambities, in álle kernen  

Het CDA Hellendoorn wil wonen in Hellendoorn aantrekkelijk maken door te bouwen op locaties die 

veel wooncomfort bieden. Het is belangrijk dat in alle dorpen en kernen van Hellendoorn gebouwd 

wordt en niet slechts in een beperkt aantal. We willen ruimhartig meedenken om te komen tot 

woningbouw voor groepen als starters op de woningmarkt en voor woningzoekenden in de sociale 

huursector.  

Realistisch en resultaatgericht  

Het CDA Hellendoorn zet in de periode 2022-2026 in op 1.000 nieuwe woningen in onze gemeente.  

Woningbouw is belangrijk, zowel huur, sociaal en levensloopbestendige woningen.  

In samenspraak met de kernen in de gemeente ambities stellen  

Voor de leefbaarheid van met name de kleinere dorpen is het van belang dat gebouwd wordt. In 

gesprek met de dorpen formuleren we realistische ambities, zodat we voorzieningen - en daardoor 

de leefbaarheid - op peil houden met behoud van de karakteristieke eigenschappen van de kernen. 
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Ons speerpunt in het kort  

•  Het CDA Hellendoorn wil een investeringsfonds maken van waaruit we woon initiatieven 

kunnen aanjagen en in de kernen een actief grondbeleid kunnen voeren. We willen dit fonds 

vullen met € 1.000.000,00 vanuit de algemene reserve.  

  

2.2   We willen ruimte maken op de woningmarkt  

Wat zien We?  

De woningmarkt in Hellendoorn loopt vast:  

• Starters hebben te weinig kansen op de woningmarkt,  

• Senioren die binnen 10 jaar dagelijkse zorg nodig hebben, blijven in hun woning  

(want)  er zijn te weinig levensloopbestendige woningen in de kernen en er is een 

tekort aan sociale en  “midden-huur” woningen.  

• De doorstroming in de woningmarkt komt niet voldoende op gang.  

  

Wat willen We?  

Begin van de oplossing: flexibele en tijdelijke woonvormen voor starters  

Met flexibele en tijdelijke woonsystemen willen we doorpakken. Zo geven we starters de kans 

zelfstandig woonervaring op te doen. Nieuwe woonconcepten zoals b.v. Tiny House, krijgen vrijheid 

en medewerking om te ontwikkelen. Ook het transformeren van gebouwen biedt mogelijkheden, 

denk aan startersappartementen. Hierdoor halen we de druk van de ketel, wat de urgente 

woningnood betreft.   

Daarnaast komen we tegemoet aan de grote vraag naar woningen voor een redelijke prijs. Naast 

betaalbare koopwoningen willen we meer sociale en “midden-huur” woningen. Samen met 

Reggewoon willen we kijken hoe we realistische kansen aan doelgroepen kunnen bieden die niet of 

moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Hierbij denken we aan starters, singles, mensen met een 

beperkt inkomen of senioren met een klein pensioen. De bouw van huurwoningen moet dan ook niet 

vanuit efficiëntie, maar vanuit leefbaarheid worden benaderd.  

  

  

Levensloopbestendige woningen en mantelzorgwoningen houden mensen ‘thuis’  

Door woningen levensloopbestendig te bouwen of te maken, blijven mensen langer in hun sociale 

omgeving ‘thuis’. Dit maakt de buurt hechter en bevordert de leefbaarheid. Mantelzorgwoningen 

worden (tijdelijk) toegestaan in bestaande woningen of bijgebouwen, in nieuwe bijgebouwen slechts 

als dit (tijdelijke) units zijn.  
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Woningsplitsing voor duurzaam woninggebruik  

Woningsplitsing is duurzaam woninggebruik en kan starters een kans geven in hun geboorte- of 

woondorp te blijven wonen.  

  

2.3   Duurzaam bouwen omdat we de Wereld willen doorgeven  

  

Wat zien We?  

Nul-op-meter woningen voor nieuwbouw is nu de standaard. We weten echter dat meer dan de helft 

van de woningen voor 1975 zijn gebouwd. Het wordt een hele klus deze goed te isoleren en te 

verduurzamen.  

   

Wat willen We?  

De gemeente heeft kartrekkersrol bij verduurzaming en stimuleert de vergroening van tuinen, 

groene ontmoetingsplekken in de wijken om klimaatverandering beter de baas te kunnen.  

De gemeente heeft een rol in het klimaatbeleid van Hellendoorn. Dat doet zij door te faciliteren, 

stimuleren, richting te geven. Ook stelt zij kaders en regels op. Uiteraard worden bestaande subsidies 

ingezet om verduurzaming te vergemakkelijken en te versnellen.  

   

2.4   We willen investeren in de openbare ruimte voor vitale wijken en dorpen  

Wat zien We?  

Onze leefomgeving is belangrijk. De openbare ruimte is van ons allemaal. Samen maken we er 

gebruik van, samen dragen we er verantwoordelijkheid voor. We ontmoeten elkaar daar, we 

ontvangen er gasten en toeristen. Mede daarom zijn slecht onderhouden bermen, parken en 

plantsoenen een doorn in het oog.  

  

Er is behoefte aan voldoende recreatiemogelijkheden, niet alleen voor toeristen. Ook de inwoners 

van de gemeente willen niet alleen “thuis” zijn in Hellendoorn, maar er ook “uitgaan”.   

We zien dat jongeren elkaar niet graag op aangewezen locaties ontmoeten. Ze missen geschikte 

voorzieningen. Daardoor wijken ze uit naar andere locaties. Hier kan men overlast ondervinden.  

   

Wat willen We?  

We zetten in op kwaliteit van verblijven  

De openbare ruimte dient aangenaam te zijn om te verblijven. Het openbaar groen hoort er, in de 

héle gemeente, netjes bij te liggen en op peil gehouden te worden. Op deze manier kunnen 
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inwoners, hun gasten en onze toeristen het hele jaar gebruik maken van de voorzieningen in een 

verzorgde omgeving. Hier stellen we graag extra budget voor beschikbaar.  

  

Jongeren krijgen de ruimte elkaar buiten te ontmoeten  

Jongeren hebben behoefte aan een eigen, centrale ontmoetingsplek in hun wijk of dorp. In 

samenspraak met de doelgroep, de wijk of dorp wordt hiervan werk gemaakt. Het uitgangspunt blijft 

hierbij respect voor elkaar, elkaars spullen en onze gezamenlijke omgeving.  

Onze speerpunten in het kort  

• Het CDA Hellendoorn wil de bestaande recreatie en zwemvoorziening in de Regge ter hoogte 

van de Koemaste, waarvan veel jongeren gebruik maken, opwaarderen naar een zandstrand. 

We verwachten wel dat jongeren dan ook willen zorgdragen voor het beheer en onderhoud 

van het “Reggestrand”.   

• Het CDA Hellendoorn wil een evenementenfonds voor jongeren en door jongeren beheerd 

(zie jongererenraad).   

  

2.5 Wijk- en dorpshuizen houden de samenleving bij elkaar   

Wat zien We?  

Een Wijk- of dorpshuis is belangrijk. Hoe meer er te doen is, hoe beter. Nieuwe wetten en 

veranderende regels maken het er niet gemakkelijker op. Dat gaat ten koste van (nieuwe) 

initiatieven. Soms is er tekort aan mensen (vrijwilligers), soms aan geld. Het risico bestaat dat 

hierdoor de toegankelijkheid voor mindervaliden (fysiek) en voor inwoners met een kleine 

portemonnee onder druk komt te staan. Hoe kunnen de verschillende doelgroepen bereikt en 

bediend worden?   

Wat willen We?   

We steunen kansrijke initiatieven met raad en daad.  

De talloze vrijwilligers die de lokale gemeenschap dragen, dienen gekoesterd te worden. 

Saamhorigheid is de sleutel. Daarom vertrouwen we op initiatieven die uit het dorp of de wijk 

komen. Eigen plannen bieden een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. De kans van slagen is dus 

ontzettend groot. Het CDA Hellendoorn vindt dat de ontwikkeling van het nieuwe Multifunctionele 

Accommodatie (MFA) in Daarle gesteund moet worden en dat we ook moeten kijken naar de 

mogelijkheden voor het Noaberhuus en de Bibliotheek in Hellendoorn.  

Gemeenschapsaccommodaties voor iedereen   

De accommodaties in wijken en dorpen behoren fysiek goed toegankelijk te zijn, zodat iedereen er 

altijd welkom is. Zij zijn van de gehele gemeenschap, van jong tot oud. Ook dienen zij laagdrempelig 

te zijn voor mensen met beperkte middelen.      
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Onze speerpunten in het kort  

• Kijken naar een nieuwe rol voor de wijk- en buurthuizen  

• Actief meedenken met de ontwikkeling van het nieuwe MFA Daarle   

  
2.6 De veerkracht van verenigingen vasthouden   

Wat zien We?   

Er zijn ontzettend veel verenigingen actief. Deze worden gedragen door talloze vrijwilligers. Zij raken 

overbelast, ook omdat het moeilijk is voldoende vrijwilligers te vinden. Dat heeft met 

maatschappelijke trends te maken, zoals individualisering, maar ook met onbekendheid of angst om 

overvraagd te worden.   

Wat willen We?   

Cultuur en sport werken verbindend   

Cultuur en sport hebben een verbindend karakter. We hebben in Hellendoorn uitstekende 

sportvoorzieningen en een groot aanbod op cultureel gebied.   

Het CDA Hellendoorn wil vooral inzetten op cultuur die professionele en amateurkunst verbindt, 

bijvoorbeeld muziekkorpsen en koren, maar ook festivals en dorpsfeesten waarbij er sprake is van de 

inzet van veel vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via 

muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot 

leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van 

(amateur)kunst zijn. De mogelijkheid van ‘muziek in de klas’ wil het CDA Hellendoorn behouden.  

De gemeente Hellendoorn is een echte sportgemeente waar we trots op zijn. Sporten is niet alleen 

belangrijk voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid maar ook als sociaal en 

maatschappelijk bindmiddel en als ontwikkeling van besef voor waarden, normen en grenzen. We 

betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid en we zetten bekende 

sporters in als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.   

De jeugd is ook de toekomst van vrijwilligersorganisaties   

We moedigen verenigingen aan om zich sterk te maken voor jongeren als lid, maar vooral ook als 

vrijwilliger en bestuurslid. Zo leren zij een vereniging van binnen en van buiten kennen. Ze raken er 

sterker mee verbonden.  

We kiezen voor bundeling van krachten om de verenigingen te behouden   

Het verenigingsleven dient behouden te blijven. Het is daarom nodig om meer mensen bij 

verenigingen te betrekken, als lid of vrijwilliger. Dat kan door krachtenbundeling en uitwisseling van 
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mensen en middelen binnen het verenigingsleven. Omniverenigingen /overkoepelende verenigingen 

dienen te worden ondersteund en gemotiveerd (zonder verlies van subsidiekansen).   

  

2.7 Waarden, lokale tradities en eigen identiteit   

Wat zien We?   

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als 

goed, maar maken zich zorgen over hoe mensen met elkaar omgaan. Vriendelijkheid op straat, 

respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander in plaats van altijd en overal het eigen belang 

vooropstellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al 

generaties lang worden doorgegeven. Tradities die ook gevoed zijn door de lange geschiedenis van 

Nederland in de Wereld, maar ook door de komst van andere culturen naar ons land en onze 

gemeente.   

Wat willen We?   

Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Het CDA 

Hellendoorn koestert ook in onze gemeente de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze 

samenleving bijeenhouden. We hechten waarde aan de regionale en lokale geschiedenis zoals 

paasvuren, carbidschieten en vuurwerk rondom de jaarwisseling. Deze wil het CDA Hellendoorn 

behouden. Duidelijke regels, overleg over mogelijke overlast, veiligheid voor mens en dier en goede 

communicatie zijn voorwaarden voor het noodzakelijke draagvlak.  

Het CDA Hellendoorn steunt, al dan niet tijdelijk, activiteiten die zijn gericht op het vertrouwd maken  

met de lokale cultuur, waarden en tradities. Als voorbeeld noemen we de cultuurcaravaan en 

historische kringen.  

  

2.8 Veiligheid verdient waarborgen   

Wat zien We?  

Veiligheid is wezenlijk. Het gaat over meer dan alleen criminaliteit of overlast. Verkeersproblematiek, 

bijvoorbeeld, is ook een probleem dat aangepakt dient te worden. Het gaat hierbij om onveilige 

situaties zoals gevaarlijke oversteekplaatsen, te hoge snelheid van auto’s, onvoldoende verlichte 

fietspaden en slecht onderhouden wegen (ook in het buitengebied).   

Alcohol en drugs, waaronder lachgas, zijn een groot probleem. Je komt er, als het ware, sneller aan 

dan aan een pizza. Bepaalde groepen hangjongeren zorgen voor overlast en een onveilig gevoel. Ook 

cybercriminaliteit, ondermijning en illegaliteit gaan de gemeente, en zeker het buitengebied, niet 

voorbij.  
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Wat willen We?  

Als voorkomen niet kan, aanpakken!  

Om grip te krijgen op drugs- en alcoholoverlast en gevoelens van onveiligheid kiezen we voor 

preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Dat kan door voorlichting, gesprekken met jongeren en 

hun ouders of het stimuleren van deelname aan sportactiviteiten. Meer blauw op straat en inzet van 

boa’s maakt duidelijk dat overlast en onveiligheid aangepakt worden. Het gaat niet om het 

uitschrijven van bekeuringen. Aanspreken op gezond gedrag en ondersteunen van het netwerk 

kunnen ook een positieve bijdrage leveren.   

Verkeersveiligheid door verbeterde openbare verlichting  

De intensiteit van het weggebruik neemt nog jaarlijks toe. Er is daarom steeds meer aandacht nodig 

voor de verkeersveiligheid met name voor de kwetsbare weggebruikers zoals bijvoorbeeld 

wandelaars, ouderen en fietsers. Vanwege het groeiende aantal E-bikes en E-scooters zijn 

‘fietsstroken’ op sommige wegen en fietspaden vaak te smal.  

Het CDA Hellendoorn wil een verkeersveiligheidsfonds instellen van waaruit investeringen voor 

verkeersveiligheidsmaatregelen gefinancierd kunnen worden. Bijvoorbeeld de lokale afdeling van de 

Fietsbond kan hierbij betrokken worden.  

Veiligheid in het verkeer wordt ook verbeterd door de te zorgen voor kwalitatief goede Wegen en 

verlichting tussen dorpen en rondom accommodaties. Het is logisch dat inwoners betrokken worden 

bij het oplossen van onveilige verkeerssituaties.   

Digitale veiligheid is serieuze zorg   

Het is belangrijk verder in te zetten op bewustwording van de gevaren van het gebruik van digitale 

middelen.   

 Onze speerpunten in het kort  

• Preventie door:  

1. Voorlichting over ondermijning en cybercriminaliteit, vrijwilligersinzet,  

2. Stimuleren van buurtpreventie (via apps bijvoorbeeld),  

3. Voorlichting alcohol en drugs stimuleren op scholen  

• Een structurele veiligheidsschouw uitvoeren met dorps- en wijkraden,   

• Geen coffeeshops in de gemeente Hellendoorn  

• Investeren in afname alcoholgebruik en drugsgebruik waaronder lachgas,  

• Goed onderhoud van wegen en fietspaden  

• Cameratoezicht moet ingezet kunnen worden op plekken met langdurige ernstige overlast of 

onveilige situaties  

• Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en 

benaderbaar blijven in de buurt.  
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3.   Een sterke en duurzame gemeente  
We maken serieus werk van een sterke en duurzame gemeente. Een economie met ruimte voor 

lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente samen optrekt met lokale 

ondernemers in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. 

Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door 

continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

sociaal ondernemerschap stimuleren we.  

   

De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging, op zowel fysiek als sociaal vlak. CDA 

Hellendoorn gaat die uitdaging met nieuwe energie van harte aan. We willen de 

verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners uitvoeren. Met een groene en 

schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van de CO₂-uitstoot dragen  

bij aan het halen van de doelen van Parijs en Glasgow. Daarbij staan we voor een eerlijke balans 

tussen de lokale lusten en lasten van het klimaatbeleid.  

  

3.1   Met nieuwe energie gáán voor duurzaamheidsdoelen  

Wat zien We?  

In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) 

minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. De gemeente Hellendoorn heeft haar 

opgave in de Regionale Energie-Strategie (RES 1.0) aangegeven.  

Wat willen We?  

Goed voor de aarde zorgen is: klimaatdoelen halen  

We willen goed voor onze aarde zorgen. Dat houdt in: werken aan een schonere, gezondere en 

groenere omgeving. Daardoor kunnen we een betekenisvolle en zichtbare bijdrage leveren aan een 

duurzame toekomst. Het voldoen aan het Klimaatakkoord is een enorme opgave voor alle 

gemeenten in Nederland. We maken ons dan ook hard om aan de opgave uit de RES 1.0 te voldoen. 

We streven naar een energie neutrale gemeente in 2050. Daarom zetten we vol in op 

energiebesparing. Alle energie die we besparen, hoeven we namelijk niet op te wekken.  

 

  

We willen opwekking van nieuwe energie mogelijk maken  

Het gedeelte dat resteert zal duurzaam opgewekt moeten worden. De gemeente faciliteert 

initiatiefnemers op het gebied van duurzame energieopwekking.  

Maatschappelijk draagvlak en serieuze mogelijkheden tot participatie zijn onontbeerlijk. De 

gemeente heeft een belangrijke rol om stakeholders actief te betrekken: de inwoners, de 
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woningcorporaties, het waterschap, de ondernemers, de agrarische sector en netbeheerders. Eigen 

verantwoordelijkheid is eigen kracht.   

  

Onze speerpunten in het kort   

 

• De “Hellendoornse aanpak’ werkt en oogst waardering. Behoud van de energieregisseur(s) is 

belangrijk ook bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de Energietransitie. 

• Het CDA Hellendoorn wil dat er passende en toekomstgerichte infrastructuur is voor 

transport en terug levering van energie.  

• Het CDA Hellendoorn wil vooral blijven inzetten op vermindering van energiegebruik door 

burgers en bedrijven.  

• De mogelijkheden van meer aardgasvrije wijken te onderzoeken. 

• Bewustwording en urgentiegevoel bij woningbezitters vergroten door inzetten wooncoaches.   

• Bij zware regenval is opvang en ontkoppeling aan het riool noodzakelijk zodat dit bij 

droogteperiodes leidt tot minder schade en onnodig watergebruik.   

• We willen het verduurzamen van woningen oppakken waarbij het individuele kostenaspect 

van woningbezitters een zwaarwegende afweging zal zijn.  

• De kansen voor verdere vergroening van het rioolstelsel wil het CDA Hellendoorn benutten  

• Maximaal inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen.  

• Gebruik van regentonnen en ‘ontharding’ van tuinen en terreinen en realisatie van groene 

schoolpleinen moet blijvend worden gestimuleerd.  

 3.2   Ruimte voor groen, ruimte voor water  

Wat zien We?  

Onze dorpen zijn uniek. De klimaatverandering raakt  hen allemaal. Sommige dorpen zijn groener 

dan andere. De gemeente is verantwoordelijk voor het water dat in de openbare ruimte valt. De 

particulieren zijn verantwoordelijk voor het water dat op hun grond valt.  

     

Wat willen We? 

Groen geeft ruimte en diversiteit  

Naast ruimte voor groen moet er ook meer ruimte komen voor water in de bebouwde kom. Groen 

verbetert namelijk niet alleen het milieu, maar zorgt voor:  

• Een rijke biodiversiteit,  

• Verminderde luchtvervuiling,  

• Waterberging,  

• Demping van geluidshinder en  

• Verkoeling in warme periodes.  

Daarbij draagt groen bij aan een betere gezondheid, hoger welzijn en sociale cohesie.  
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Onze speerpunten in het kort  

• Bij het vervangen van bomen, wordt gekozen voor toekomstbestendige bomen die een 

bijdrage leveren aan de leefomgeving van insecten;  

• Meer groen en biodiversiteit in nieuwbouwwerken. Bij de herinrichting van straten, zijn het 

“groen” en “water” daar onderdeel van. Afkoppelen van hemelwater blijft belangrijk. Waar 

afkoppelen niet mogelijk is worden alternatieven (zoals regentonnen) blijvend gestimuleerd;  

• De biodiversiteit van ons landschap wordt vergroot met gericht onderhoud van de 

Wegbermen (milieuvriendelijk inrichten en onderhouden).  

  

3.3   Trots op onze boeren  

Wat zien We?  

De landbouw zit in een enorme transitie. Je ziet bedrijven die zich kleinschalig richten op speciale 

markten en grotere bedrijven. Ook stoppen agrariërs met hun bedrijf. Belangrijk is dat we de onze 

boeren omarmen en ontwikkelperspectief geven. Boeren vervullen een belangrijke rol in het 

behouden en versterken van de identiteit van het buitengebied in Hellendoorn. Mede hierdoor 

wordt de aantrekkelijkheid voor wonen, recreëren en ondernemen in het buitengebied sterk 

bevorderd. Steeds meer mensen gaan deze aantrekkelijkheid waarderen.   

Er is in het buitengebied een groei van nevenactiviteiten te zien en ook komen er andere gebruikers 

bij in het landelijk gebied. Meer woonfuncties, meer ondernemers op voormalig boerenerven, meer 

recreatie en zorg, terwijl bestaande boerenbedrijven vergroten en prominent zichtbaar blijven.  

  

Wat willen We? 

We willen ruimte en vertrouwen geven aan onze boeren. We zijn trots op de onstuitbare drang naar 

innovatie en ontwikkeling van de agrarische sector. Maar we zijn ook trots op de wijze waarop de 

sector in Hellendoorn - met oog voor dierenwelzijn en duurzaamheid - onze monden voedt. Lokaal 

geproduceerd vlees heeft een meerwaarde omdat men in ons land duidelijke regels en keurmerken 

heeft voor dierenwelzijn, gezondheid, milieu, voeding, enzovoorts.  

Jonge boeren die het bedrijf willen overnemen krijgen in onze gemeente de ruimte om te mogen 

boeren. Dit geeft een economische impuls in ons buitengebied. De nieuwe omgevingsvisie zal hierin 

duidelijkheid moeten verschaffen.   

  

Onze speerpunten in het kort  

• Het CDA Hellendoorn wil uitvoering geven aan Agrarische actieplan “uut Heldern” die 

onlangs is vastgesteld.  

• Het behoud van de gemeentelijke functionaris agrarische zaken.    
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• Inzet van ervencoaches coaches bij stille armoede binnen de sector.  

• Een stimulatieregel biodiversiteit voor inzaai akkerranden.  

• Boeren betrekken bij de uitvoering van de energietransitie en waterbeheer.  

• Pilot met agrarische bedrijven om energie neutrale boerenerven te creëren met eventueel 

boerderijmolens.  

• Ook zijn We voorstander van het creëren van zonnepanelen op het achtererf van de 

boerderij.  

• Mogelijkheden van herbestemmen agrarische gebouwen maximaal benutten.  

• Toekomstig duurzaam en verantwoord boeren is voor het CDA Hellendoorn een grote 

prioriteit. Vanuit vertrouwen Werken We aan een sterke agrarische sector om deze voor de 

toekomst vitaal te houden. We blijven in gesprek met de sector. 

 

 

 

3.4   Afval het hoofd bieden  

Wat zien We?  

Hellendoorn is op weg naar een meer circulaire economie, waarin op termijn hergebruik van 

producten de norm is. Zover zijn We nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is al wel volop 

in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk en misschien ook noodzakelijk. We kiezen voor een 

gemeente die de afvalinzameling organiseert, en bewoners, ondernemers en organisaties prikkelt en 

met goed voorbeeldgedrag inspireert om de hoeveelheid restafval terug te dringen.  

Het zwerfafval is voor inwoners vaak een doorn in het oog. In het buitengebied, bij afvalcontainers, 

maar ook binnen de bebouwde kom, verdient dit extra aandacht.  

 

Wat willen We? 

Het CDA kiest voor een reststoffenbeleid beleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, 

plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat. Bij de keuze welke manier van inzamelen het 

meest voordelig is betrekken we bewoners, bedrijven en organisaties.  

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ vindt het CDA een goed uitgangspunt.  

  

Onze speerpunten in het kort  

• De gemeente stimuleert zelf-composteren door inwoners. 

• Zwerfafval langs wegen dient verminderd te worden. De Landelijke Opschoondag krijgt extra 

aandacht. Verenigingen die helpen inzamelen worden beloond. 

• De gemeente bevordert het beperken, hergebruiken en duurzaam verwerken van particulier- 

en bedrijfsafval.  
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3.5   Duurzaam mobiel is beter  

  

Wat zien We?  

De gemeente Hellendoorn is met de opwaardering van de N35, de F35 (fietsverbinding) en spoor 

goed bereikbaar. Het CDA Hellendoorn zal zich bestuurlijk en politiek lokaal, provinciaal en landelijk 

tot uiterste blijven inspannen voor een volledige vierbaanse N35 met goede en veilige aansluitingen 

aan de oost- en westzijde van Nijverdal.   

Het OV-busvervoer komt onder steeds grotere druk te staan. Het provinciale OV-beleid zal 

nauwlettend en kritisch worden gevolgd. Het CDA Hellendoorn is blij met de door vrijwilligers 

gereden ‘buurtbussen’ als alternatief en wil dit waar mogelijk en nodig uitbreiden.  

  

Wat willen We?  

We steunen de mogelijke verdubbeling van het spoor Zwolle-Enschede mits dit niet leidt tot 

verslechtering van de dienstregeling voor Nijverdal en het spoor niet wordt gebruikt voor het 

transport van gevaarlijke stoffen en nachtelijk goederenvervoer. We zien graag dat er tussen alle 

kernen veilige fietsverbindingen zijn en vinden we het belangrijk dat het treinstation in Daarlerveen 

behouden blijft.  

 

Onze speerpunten in het kort  

• Het gebruik van de openbare parkeergarage wil het CDA Hellendoorn stimuleren door het 

gebruik er van ’s avonds van 19.00 uur tot de volgende dag 7.00 uur gratis te laten zijn.  

• De voltooiing van de N35 met veilige oversteken blijft de volle aandacht vragen.  

• Verdere ontwikkeling van de F35 juicht het CDA Hellendoorn toe  

• We willen graag een fietspad van Daarle naar Daarlerveen  

• We willen ook graag een fietspad langs de Stationsweg in Haarle  

  

3.6   Een duurzame economie groeit in verantwoordelijkheid en vertrouwen  

Wat zien We?  

We staan voor een ondernemende gemeente  

Een sterke lokale economie is voor een gemeente van groot belang. Met name MKB, winkels, 

recreatie, zorg en onderwijs en de landbouw genereren veel werkgelegenheid, ook voor jongeren. 

Bovendien ondersteunen veel bedrijven met sponsoring de lokale verenigingen. Hiervoor zijn een 

goed vestigingsklimaat, voldoende werklocaties/industrieterreinen en goede ontsluiting belangrijk.  

 In Hellendoorn hebben toeristen én inwoners veel te ontdekken.  
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Hellendoorn heeft een aantrekkelijk toeristisch profiel. Zo is er veel te zien en te beleven als je onder 

andere kijkt naar:  

• Het gevarieerde landschap,  

• Water (de Regge en het hele Reggedal),  

• Natuur (de Sallandse Heuvelrug en het Wierdenseveld),  

• Geschiedenis en diverse cultuurhistorische musea,  

• Diverse toeristische attracties  

Dit heeft niet alleen waarde voor gasten, maar net zo goed voor de eigen inwoners. Daarom 

stimuleren we ondernemers om kwalitatieve verblijfsvoorzieningen te realiseren, die aansluiten bij 

de grote variatie aan behoeftes. Daarbij houden we oog voor de inpasbaarheid in de fysieke 

omgeving en de draagkracht van omwonenden.  

   

Wat willen We?  

Het CDA Hellendoorn ondersteunt de verbreding van het begrip Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 

met als kerngedachte de heide- en veengebieden rondom het NP en rivierengebieden (de Regge en 

de Vecht) te promoten en samen met omliggende gemeentes toeristisch/landschappelijk te 

ontwikkelen. Genoemde ontwikkelingen mogen het agrarische landgebruik en de 

ontwikkelmogelijkheden niet belemmeren.  

Het huidige industrieterrein te Nijverdal is vol. Om werkgelegenheid en economische activiteit in 

onze gemeente verder te ondersteunen is een nieuw industrieterrein nodig.  

Het CDA heeft de ambitie de prijs voor de meest MKB- vriendelijke gemeente van Overijssel te 

winnen.   

Voor het CDA blijven zowel de HORT (Hellendoornse Ondernemers Recreatie en Toerisme) de TBO’s 

(terrein beherende organisaties) zoals Staats bosbeheer/Natuurmonumenten, boeren, LTO en het 

plaatselijk IVN belangrijke gesprekspartners. Het CDA Hellendoorn wil de realisatie van een 

gemeentelijk overlegorgaan voor duurzame economische ontwikkeling van recreatie en toerisme 

stimuleren en faciliteren.    

   

Onze speerpunten in het kort  

• De gemeente biedt actief ondersteuning bij vragen, wensen, initiatieven en acties van 

ondernemers;  

• De gemeente zet in op enkele compacte winkelcentra met een warme en 

publieksvriendelijke uitstraling;  

• De gemeente waarborgt een eerlijk speelveld voor ondernemers. Dat betekent dat er bij 

illegale activiteiten gehandhaafd wordt;  

• De gemeente brengt de parels van Hellendoorn meer in beeld en legt verbindingen met 

wonen, werken en recreëren in het hart van Overijssel;  

• De gemeente maakt optimaal gebruik van mogelijke subsidies;  
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• Ontwikkelen van hoogwaardige verblijfplaatsen voor toeristen wordt in de breedste zin 

aangemoedigd en gefaciliteerd;  

• Het CDA Hellendoorn wil de bestaande parkeerplaats bij het uitzichtpunt Noetselerberg 

vergroten en deels ook voor gereguleerd algemeen gebruik open stellen.  

• Het CDA Hellendoorn wil dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, 

aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid.   

  

 

3.7   Duurzame financiën zijn solide, sterk en sociaal  

   

Wat zien We?  

Nog nooit stonden gemeenten voor grotere uitdagingen als vandaag de dag. Het takenpakket 

en de verantwoordelijkheden stapelen zich op. Met alle financiële vraagstukken van dien.   

Wat willen We?  

Rentmeesterschap is een uitgangspunt van het CDA Hellendoorn. Het betekent ‘duurzaam beleid’. 

Dat is tevens van belang als het gaat om het huishoudboekje van de gemeente. Solide financieel 

beleid houdt in dat de gemeente haar ambities aanpast aan de financiële mogelijkheden. De 

lastendruk voor inwoners en bedrijven moet het evenwicht houden tussen:  

• Solidariteit om collectieve voorzieningen te kunnen blijven bekostigen en  

• Vrijheid zodat iedereen voldoende (financiële) ruimte behoudt om eigen keuzes te maken.  

Dat is een permanente zoektocht. Evenwicht is een belangrijke pijler voor ons.  

   

Onze speerpunten in het kort  

• Het CDA Hellendoorn wil het totaal van de lasten voor bedrijven en inwoners weer op het 

gemiddelde Overijsselse niveau hebben.  

• Hierbij houden we wel rekening met het voorzieningenniveau in onze gemeente  

• We verlagen de tarieven van grafrechten met 20%.   

• Bij de afvalstoffenheffing is uitgangspunt “de vervuiler betaalt”.  

• We heffen geen parkeertarief meer tussen 19.00 uur en 7.00 uur in de parkeergarage.  
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4. Een betrouwbare en dienstbare overheid is sociaal  
CDA Hellendoorn kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid willen 

dragen voor het dorp en de gemeente waarin we leven. We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar 

is het fundament onder onze samenleving. De coronacrisis heeft dat méér dan duidelijk gemaakt.   

Zolang we goed voor elkaar zorgen, kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de 

verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens 

telt. Het CDA Hellendoorn zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. We zijn ervan 

overtuigd dat dit meer perspectief en vertrouwen biedt dan een “ieder-voor-zich-maatschappij”.  

  

4.1   De kern is het hart van de democratie: dorpskracht voorop  

Wat zien We?  

Inwoners willen graag dat de afstand tussen burger en gemeente kleiner wordt. Dat betekent dat 

mogelijkheden voor inspraak op de juiste manier vorm moeten krijgen.  

   

Wat willen We?  

Democratie begint in de kern: dorps- en wijkkracht.  

We zetten in op maximale burgerparticipatie. Voorop staat het gebruikmaken van informatie, 

wensen, behoeftes en toekomstplannen die van onderop komen. Mensen krijgen de ruimte en 

middelen om met plannen te komen. Dat geldt voor individuele inwoners, maar ook voor het 

maatschappelijk middenveld dat groepen vertegenwoordigt.  

Het college onderhoudt goede en periodieke contacten met de dorpsraden en de verenigingen  

Plaatselijke Belang. De plaats Nijverdal heeft geen centrale dorpsraad. Het CDA wil de realisatie van 

raden van (eventueel) geclusterde wijken van harte ondersteunen. Het initiatief hiertoe moet uit de  

wijken zelf komen.   

  
Bibliotheken worden brede informatie-, kennis- en ontmoetingscentra  

De bibliotheken hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij zeer succesvolle veranderingen hebben 

doorgemaakt van plekken om boeken te lenen naar brede, maatschappelijke voorzieningen. 

Verschillende functies komen samen in de bibliotheek en het worden kennis- en ontmoetingscentra 

voor een steeds bredere doelgroep, soms zelf gecombineerd met school of dorpshuis. Toch blijven 

we scherp op de kerntaak van de bibliotheek: een laagdrempelige voorziening voor jong en oud waar 

het vooral om het lezen en lenen van boeken gaat.  

Wie niet over voldoende digitale vaardigheden beschikt verliest de aansluiting bij de samenleving. 

Scholen, bibliotheken en ouderenbonden moeten gestimuleerd worden samen te werken door 
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faciliteiten en cursussen digitale vaardigheden aan te bieden voor met name ouderen en laag 

geletterden.  

 Onze speerpunten in het kort  

 Elk dorp, iedere wijk heeft:  

 Een collegelid als bestuurlijk contactpersoon van dorpen en wijken  

 Een eigen ambtenaar als aanspreekpunt,  

 Een dorps- of wijkvisie, door de gemeente financieel ondersteund, waarin ook de inspraak en 

zeggenschap is geregeld (participatieladder),  

 Ruimte voor eigen initiatieven. Burgers kunnen en willen bij besluiten over grote 

maatschappelijke opgaven niet alleen betrokken worden, maar ook zelf het initiatief nemen.  

 Right to Challenge, zodat een groep (georganiseerde) bewoners taken van de gemeente kan 

overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.  

 Voor het bibliotheekwerk geldt:  

 Behoud van bibliotheekvoorzieningen in de kernen,  

 Voortzetting of zelfs uitbreiding van de aanpak van laaggeletterdheid   

4.2   Van zorg- naar welzijnsstelsel in een inclusieve gemeente  

Wat zien We?  

In het sociaal domein probeert men de nadruk te verleggen naar preventie. Het meeste geld gaat nog 

steeds naar “de achterkant” en te weinig naar “de voorkant”. Het huidige zorgstelsel is op termijn 

niet meer betaalbaar. Een aantal problemen op een rij:  

• Er zijn in de toekomst te weinig zorgprofessionals voor de (huidige) vraag;  

• Veel mensen zijn te lang afhankelijk van specialistische hulpverlening;  

• Er zijn te lange wachtlijsten voor jeugdhulp;  

• Er is een stijging van het aantal WMO-aanvragen;  

• Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt groeit.  

Wat willen We?  

We kiezen voor gezondheid in een inclusieve samenleving  

Het leidend principe is “gezondheid in een inclusieve samenleving”. De nadruk ligt op gezondheid en 

niet op problemen. Daarnaast blijven we werken aan meer inclusie. Het is namelijk belangrijk dat 

iedereen mee kan doen: op zijn of haar eigen manier. Vanuit gezondsheidsdoelen worden beleid en 

uitvoering vormgegeven. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van mensen: eigen regie (naar 

vermogen) maakt de kans op succes het grootst. We gaan meer mensen en middelen (geld) inzetten 

om te voorkomen, in plaats van te genezen.   
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Van zorgstelsel naar Welzijnsstelsel  

We willen zorg bieden aan mensen die het nodig hebben. Door inhoudelijke betere samenwerking 

tussen instanties en hulpverlening waarbij eigen kracht centraal staat, willen we kostenstijging 

voorkomen. We gaan van een zorgstelsel naar een Welzijnsstelsel. Inhoudelijke samenwerking met 

de zorgverzekeraars is hierbij noodzakelijk. Investeringen van de gemeente kunnen namelijk leiden 

tot kostenbesparingen in het medisch domein.  

De taken van lokale welzijnsorganisaties als De Welle, Evenmens en Avedan kunnen wellicht worden 

verbreed en verdiept. Zo ook de samenwerking met het onderwijs. Op basis van duidelijke kaders 

krijgen zij alle ruimte om meer invulling te geven aan een nieuwe rol op het gebied van zorg en 

welzijn.  

  

Onze speerpunten in het kort  

• Meer inzet op jongerenwerk ter voorkoming van specialistische jeugdhulp 

(budgetverschuiving);  

• Continueren succesvolle interventies jeugdhulp in samenwerking met jeugdhulpaanbieders. 

Stimuleren van fysiek aanwezig zijn op de scholen;   

• Vanuit een WoonZorgVisie en doelgroepenverordening gaan we kijken of we pilots kunnen 

starten met ‘voorzorgcirkels’. Een concept dat zich kenmerkt door zelfredzaamheid met de 

nadruk op samenredzaamheid (bv Noaberhofjes);  

• Continueren en realiseren van buurt- en huiskamerconcepten waarbij laagdrempelige, niet-

geïndiceerde dagbesteding kan plaatsvinden met een combinatie van professionals en 

vrijwilligers;  

• De ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers blijft op de huidige pijl 

gecontinueerd, vanwege het grote belang van informele zorg.  

  

4.3   Kansen en gelijkheid voor kinderen  

Wat zien We?  

Een gezonde leefstijl en preventie dragen bij aan een gezond leven en minder zorgvraag.  

De gemeente moet dit daarom actief ondersteunen. De gemeente stimuleren gezond gedrag 

(gezonde leefstijl) door actieve beweegprogramma’s en vroegtijdig preventieprogramma’s tegen 

roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik. De gemeente stimuleert bij de lokale situatie 

scholen en andere organisaties desgevraagd passende voorlichting.  

Wat willen We?  

Het CDA  Hellendoorn wil meer aandacht voor jongeren die mantelzorg verlenen, zodat de 

combinatie van studie, werk en mantelzorg verlenen verantwoord mogelijk blijft. Onderzocht moet 

worden of de gemeente jonge mantelzorgers kan ondersteunen die een beroep willen doen op de 

zogenaamde LOOT-status (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) en daarmee de dezelfde 

studiefaciliteiten krijgen als jonge topsporters.   



23  

  

Goede begeleiding van kinderen bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is 

noodzakelijk. Taalachterstand bij kinderen en jongvolwassenen moet voorkomen of verholpen 

worden. De bibliotheken, onderwijs en gemeente vervullen hierin een gezamenlijke taak.  Kinderen 

en gezinnen hebben recht op goede begeleiding bij vervelende echtscheidingssituaties.  

 

 Onze speerpunten in het kort  

• Continuering van de POH-ers. (Praktijkondersteuners huisartsen)  

• Aandacht voor kinderen uit echtscheidingsgezinnen  

• Veilige en voldoende speelplaatsen voor kinderen  

• De mogelijkheid van ‘muziek in de klas’ wil het CDA Hellendoorn behouden.  
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4.4   Bestaanszekerheid  

Wat zien We?  

Het lukt de gemeente Hellendoorn om mensen snel en duurzaam naar werk te begeleiden. De 

armoedebestrijding wérkt. Er is vroeg zicht op schulden(-problematiek). Toch mogen we niet 

achteroverleunen. Denk aan een mogelijke recessie na de coronacrisis, de ongewenste tweedeling in 

de samenleving én de blijvende risico’s van problematische schulden. Ook hierbij ligt de nadruk op 

preventie.  

Wat willen We?  

Het CDA Hellendoorn wil uithuiszetting en sociale ontwrichting vanwege schulden voorkomen, zeker 

wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. Bijvoorbeeld dakloosheid en huiselijk geweld hebben 

ernstige sociale en psychische effecten en leiden vaak ook tot hoge kosten voor de betrokkenen en 

de samenleving. We willen dat de schuldhulpverleningstrajecten en – saneringen vroegtijdig en 

effectief worden ingezet. Het kan daarbij in bijzondere situaties nodig zijn dat de gemeente in het 

kader van een schuldsanering eenmalig (preferente) schulden overneemt. Preventie door goede 

voorlichting is noodzakelijk.  

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er 

zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van 

armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze 

mogelijkheden.  

Het CDA Hellendoorn vindt dat de gemeente van harte aan de taakstelling voor begeleiding en 

huisvesting van statushouders voldoet en het werk van Stichting Vluchtelingenwerk ondersteunt.   

  

Onze speerpunten in het kort  

• We zoeken naar een intensivering om armoede onder kinderen verder terug te brengen,  

• Inzet op verschuiving van bewindvoering naar meer preventieve instrumenten zoals budget 

coaching in samenwerking met Hulpfonds, Stichting BOOM, Voedselbank Hellendoorn en  

eventueel Reggewoon,   

• In de re-integratie stellen we de eigen kracht voorop. We redeneren niet vanuit het 

bestaande aanbod, maar geven zonder oordeel ruimte aan de inwoner om eigenaar te zijn 

van het eigen re-integratietraject,   

• Voor kwetsbare jongeren, statushouders en inwoners waar direct een passende vacature 

voor is, continueren we de bestaande aanpak.  

   

 4.5   Welzijn voor senioren  

Wat zien We?  

De groep ouderen in onze regio groeit hard. Deze vergrijzing brengt uitdagingen met zich mee, maar 

biedt ook kansen. We weten dat eenzaamheid een steeds groter wordend probleem is. De gemeente 
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Hellendoorn moet een dementievriendelijke gemeente zijn, wat bijvoorbeeld inhoudt dat er 

voldoende en passende vormen van dagopvang is en er ook gedacht wordt aan de niet-demente 

partner. Er is extra aandacht nodig voor ouderen met een niet-Nederlandse identiteit.   

Wat willen We?  

Vergrijzing en eenzaamheid vragen om voortdurende aandacht. Uitgangspunten zijn de inclusieve 

samenleving en positieve gezondheid. Vergrijzing vraagt om een samenhangend nieuw 

ouderenbeleid. Dit willen we in samenwerking met alle ouderenorganisaties opstellen. Wat we doen 

dient goed aan te sluiten bij de behoefte van senioren, nu en in de toekomst.   

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Het aantal ‘natuurlijke’ ontmoetingsmomenten in 

bijvoorbeeld winkels, kerken, banken  vermindert doordat steeds meer producten en diensten via 

internet geleverd worden. Het bereiken van eenzamen is een groot probleem. Het CDA wil vooral 

inzetten op laagdrempelige activiteiten in buurten die ontmoetingen en ‘omzien naar de ander’ 

stimuleren. Buurtverenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen  

Onze speerpunten in het kort  

• Opstellen van een nieuw, samenhangend ouderenbeleid waarin een koppeling wordt gelegd 

met de “WoonZorgVisie” en de doelgroepenverordening.  

• We willen een dementievriendelijke gemeente zijn.  

 

4.6   Inclusieve samenleving  

Voor het CDA Hellendoorn telt ieder mens. Iedereen kan een bijdrage aan de samenleving geven. De 

gemeente heeft een zorgplicht voor inwoners die door beperkingen niet kunnen deelnemen aan het 

reguliere arbeidsproces. Uitgangspunt is dat er voor alle burgers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een passende Werkplek of dagactiviteit beschikbaar is.  

De overheid kan eenzaamheid kan niet alléén  oplossen. De samenleving heeft hierin ook een rol. 

Voorop staat de eigen kracht van mensen. Door initiatieven te ondersteunen en het aanbod zo 

toegankelijk mogelijk te maken, willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van 

eenzaamheid.   

  

Onze speerpunten in het kort  

• Gemeente moet aan de slag met een inclusieve samenleving.  

• Aandacht voor thema Eenzaamheid;  
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Speerpunten per kern  
Daarle  

1. Ondersteuning MFA (Multi Functionele Accommodatie)  

2. Ondersteuning verbouw De Ark 

3. Fietspad van Daarle naar Daarlerveen realiseren  

Daarlerveen   

1. Meewerken aan de realisatie nieuw schoolgebouw voor De Veenbrug 
2. Mensen blijven helpen bij het oplossen van de kanaalproblemen.  
3. Behouden van het treinstation 

 
Haarle  

1. Realisatie woningbouwplan De Grave in Haarle  

2. Fietspad langs de Stationsweg en Molenweg  

3. Veilige ongelijkvloerse oversteek bij de Stationsweg  

Hellendoorn  

1. Fietspad langs de Tunnelweg richting N35  

2. Verbreding woonfunctie van Woon Zorgcentrum De Blenke.  

3. Beeldkwaliteitsplan Behoud van het Cultuur Historisch Centrum  

Hulsen 

1. Oplossen problemen kunstgrasvelden sportpark 

Kruidenwijk  

1. Veiligheid bevorderen op het Kuperserf  
2. Leefbaarheid plan voor de Kruidenwijk opstellen: Kwaliteit van wonen   
3. Verplaatsen elektriciteitsmast Hondsdraf/Pastinaak    
4. Criminaliteitsbestrijding en tegengaan van vandalisme 

 

Marle, Egede en Elen & Rhaan  

1. Zuidelijke Kanaaldijk aanpassen op sluipverkeer en snelheid 

2. Meer openbare verlichting in het buitengebied  

Nijverdal  

1. Grotestraat bij Henri Dunantplein permanent afsluiten voor autoverkeer 

2. In of nabij Nijverdal een hotelaccommodatie  

3. Veiligheid in het Blokkenpark  

4. Verlenging van het bestaande bestrate wandelpad Mortuarium begraafplaats Meester 
Ponsteenlaan 

5. Realisatie uitkijktoren op de Sallandse Heuvelrug, omgeving Noetselerberg. 


