Wij zijn trots op onze stad en ontwikkelen verder.
Uit liefde voor Oldenzaal blijven wij ons ook de komende 4 jaar weer met hart en ziel inzetten voor onze
Boeskoolstad! We blijven gaan voor een leefbare stad waar iedereen meetelt.
We doen dit met een warm en sociaal hart, met en voor alle inwoners. Zij zijn het hart van onze samenleving.
We kunnen en willen dat niet alleen, want we hebben elkaar nodig om dingen te bereiken en verder te
groeien en ontwikkelen. Factoren als: verbinding, daadkracht, zorg en verantwoordelijk voor elkaar, respect
en onderling vertrouwen, zijn voor ons de kracht achter de Glimlach van Twente!
SAMEN met inwoners, vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en verenigingen.
SAMEN met andere Twentse (buur)gemeentes waar mogelijk en nodig.
SAMEN met andere politieke partijen en de gemeentelijke organisatie. Hierin hebben we een voorbeeldrol
en moeten deze pakken!
SAMEN bouwen we door op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt.

Waar gaan we voor?
Een moderne, in alle opzichten toekomstbestendige leefbare stad:


waar het aantrekkelijk is om te leven, wonen, leren, werken, ondernemen en recreëren,



waar het prettig, betaalbaar en veilig wonen is voor iedereen van jong tot oud,



waar goede huisvesting is voor onderwijs, sport en vrije tijd,



waar het verenigingsleven de levensader is en blijft van de gemeenschap,



waar aandacht en respect is voor elkaar, in de buurt, op school, bij werk en in vrije tijd,



waar ruimte is om te bewegen, sporten, cultuur te beleven en elkaar daarin te stimuleren,



waar voortdurend aandacht is voor in stand houden en verbeteren van onze natuurlijke leefomgeving,



waar de gemeentelijke overheid actief communiceert; transparant, betrouwbaar, dienstbaar en
slagvaardig is en haar inwoners ambtelijk en bestuurlijk actief opzoekt,



waar samenwerking in Noord Oost Twente en met andere gemeenten in Twente voor een sterke regio
vanzelfsprekend is.

Onze speerpunten op een rij:
Inwoners en organisaties een duidelijke rol in beleidsvorming en wijkontwikkeling
De mens en de menselijke maat staan centraal.
Er komt een Oldenzaal panel om de visie van inwoners op ontwikkelingen structureel te onderzoeken. De
gemeente neemt die inbreng serieus en laat dat vervolgens zichtbaar meewegen in de besluitvorming.
De gemeente doet wat ze zegt, zegt wat ze doet en is daardoor een betrouwbare partner voor inwoners
en organisaties. Regels zijn geen doel op zich. Bij plannen van initiatiefnemers verloopt de gemeentelijke
werkwijze volgens het principe “JA, tenzij in plaats van NEE, mits”.
In het politiek forum wordt een open gesprek tussen raadsleden, inwoners en organisaties mogelijk
gemaakt. De jeugdraad krijgt een vaste plek in het politiek forum bij elk onderwerp dat voor hen van
belang is. Er komt een kinderburgemeester/ jeugdburgemeester.

Scholen multifunctioneel als hart van de wijk met activiteiten voor iedereen
Schoolgebouwen worden het maatschappelijke centrum van de wijk. Dat betekent dat er allerlei
activiteiten kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld samen met welzijn en verenigingen) voor en door de wijk
en voor alle wijkbewoners.
Bewegingsonderwijs op school gebeurt door een vakleerkracht die (zo mogelijk) ook beschikbaar is voor
andere sportactiviteiten in de wijk. Er zijn voldoende veilige en geschikte sportaccommodaties zo dicht
mogelijk bij school.

Sociaal Domein in de schijnwerper
Het Sociaal Domein behelst de helft van de Oldenzaalse begroting. Duidelijke sturing hierop is nodig om
kosten te beheersen en kwaliteit op peil te houden of te verbeteren.
Voor ons staat op de eerste plaats: aandacht voor de inwoner die zorg of ondersteuning nodig heeft!
Preventie is de sleutel tot succes, want voorkomen is immers beter dan genezen.
Dus, geen bezuinigingen op de inzet van preventie (Impuls, Wijkracht, Humanitas). Maar concrete
afspraken over samenwerking (o.a. onderwijs, gemeente en Impuls/ Wijkkracht). Gezamenlijk investeren
aan de voorkant en vroegtijdig ondersteuning bieden. Daarmee ellende en dure zorg op langere termijn
voorkomen. Jongerenwerk en jeugdzorg worden als preventieve voorziening geïntegreerd in onderwijs.
Sport en cultuur worden ingezet in het kader van preventie bij jong en oud.
Het plan Vondelpark 2.0 als een uitnodigend en aantrekkelijk natuur-, ontmoetings-, sport- en
beweegpark is een belangrijke preventieve voorziening.
De centrale toegang sociaal domein wordt in 2022 gerealiseerd en is laagdrempelig.
Het aantal gecontracteerde zorgpartijen wordt drastisch verlaagd. Malafide zorgverleners geweerd.

Oldenzaal, een optimaal toegankelijke gemeente voor iedereen
Bij alle ontwikkelingen, zowel sociaal als fysiek, toetsen we of deze toegankelijk zijn voor alle inwoners en
bezoekers. Een inclusieve samenleving is voor ons vanzelfsprekend. Dat wil zeggen dat er rekening wordt
gehouden met iedereen, dus ook met mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke
beperking, of met een chronische ziekte of psychische/maatschappelijke kwetsbaarheid.
Toegankelijkheid kent vele aspecten: van gebouwen tot openbare ruimte, van onderwijs tot werk en van
recreatie tot websites.

Wonen in Oldenzaal
Er worden zo snel mogelijk voldoende en betaalbare woningen gebouwd om in de Oldenzaalse
woningbehoefte te voorzien. Voor wie dat wil stimuleren we optimaal wonen aangepast aan ieders
levensfase in elke wijk. Er komen maatregelen zodat woningen bewoond worden door de eigenaren en
niet gebruikt worden als beleggingspanden (die vervolgens tegen hoge prijzen verhuurd worden).
In het voorjaar 2023 wordt gestart met de bouw van de 2e fase van de Stakenbeek. De gemeente
stimuleert en faciliteert zoveel mogelijk activiteiten die klimaatneutraliteit van woningen bevordert.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om garant te gaan staan voor de studieschuld van starters, als
deze een belemmering is om een woning te kopen. De OZB (onroerend zaak belasting) stijgt niet
Inflatiecorrectie wordt alleen toegepast als dat echt nodig is voor een sluitende begroting.

Oldenzaal het centrum van Noord Oost Twente (NOT)
De binnenstad en maatschappelijke en culturele voorzieningen zijn aantrekkelijk en uitnodigend voor alle
inwoners van Noord Oost Twente (NOT). In de binnenstad kan men gratis parkeren en zijn er goede
gratis fietsparkeermogelijkheden. Het reguleren van parkeerstromen blijft op een andere manier in
stand. De bewaakte fietsenstalling blijft gratis op een centrale plek met voldoende oplaadmogelijkheden
voor elektrische fietsen. De Grootestraat en de Groote Markt (horecaplein) worden voetgangersgebied.
Door meer groen en voorzieningen toe te voegen voor ontmoeting op bijvoorbeeld Ganzenmarkt,
Plechelmusplein en op de plek waar de poot van de Vijfhoek is afgebroken krijgt de openbare ruimte een
nog prettiger leefklimaat. In overleg met de gebruikers van de binnenstad wordt hiertoe een
“vergroeningsplan” opgesteld en uitgevoerd.
De vernieuwde stadsstructuur, waarin alle partners (o.a. Oldenzaal promotie, ondernemers,
vastgoedeigenaren, horeca, evenementen, cultuursector en de gemeente) verenigd zijn en samenwerken
binnen de StadsNoabers, is van groot belang voor de toekomst van de stad. Hier worden actuele en
strategische vraagstukken omgezet naar gezamenlijke acties. Dit gebeurt in een open en transparant
proces, waar alle belanghebbenden bij betrokken worden. Oldenzaal Promotie houdt een centrale rol in
het nog beter op de kaart zetten van de stad en het verbinden van ondernemers. Zij werken samen met

de gemeente aan een herstelplan voor na de corona. Het belang hiervan is groot en maakt extra
capaciteit noodzakelijk.
Oldenzaal is een bezoek waard en mag gezien worden.
Dat geldt ook voor onze “Oaln Griez’n”. Deze wordt verlicht. Toerisme en recreatie worden bevorderd in
NOT-verband. In de stad komt een ontmoetingsplek voor jongeren (<17 jr.) en de Bond zet in op meer
activiteiten voor jongeren op een aantrekkelijke tijd (o.a. films).

Cultuur
We koesteren het rijke historische verleden van Oldenzaal en willen dat ook zichtbaar laten zijn en
blijven in de stad. Samen met onze inwoners wordt invulling gegeven aan de locatie van de
Deurningerpoort, waarbij gerefereerd wordt aan het verleden en de onlangs gedane opgravingen.
Cultuurparticipatie en educatie is belangrijk voor het welzijn van inwoners. Oldenzaal is een Hanzestad
en dat gaan we meer uitdragen. We zijn trots op ons cultureel erfgoed, waaronder carnaval.
Het carnavalsmuseum (de Hofnar) en het Pelgrimsmuseum verdienen een modernisering- en
professionaliseringsslag op een toegankelijke en aantrekkelijke locatie.

Veiligheid
We blijven gaan voor een structurele en snelle aanpak van verkeersonveilige situaties. De huidige aanpak
met een prioriteitenlijst werkt prima, maar sommige situaties vragen om meer tempo. Voor ons urgente
situaties zijn Burgemeester Wallerstraat, Thorbeckestraat, Dr. Kuyperstraat en de eerste afslag naar
Oldenzaal (het Hulsbeek) vanaf de A1. Fiets- en voetgangerspaden zijn of worden goed verlicht.
Er wordt zoveel mogelijk ingezet om ondermijning te voorkomen.

Oldenzaal en het spoor
Wij accepteren niet dat er in de toekomst meer goederentreinen door de stad Oldenzaal komen. Bij een
eventuele toekomstige aanpassing (bijvoorbeeld t.b.v. de versnelling van de lijn Amsterdam-Berlijn voor
personenvervoer) moeten onze inwoners en de gemeenteraad betrokken worden.

Afschaffen hondenbelasting
Sinds 2018 al flink verlaagd. Moet bij de begroting 2023 volledig worden afgeschaft.

Wij zijn trots op onze stad en ontwikkelen graag verder, samen met u!

