
 

Lokaal denken met Hart voor Oldenzaal!  
 
Waar zetten we ons de komende jaren voor in? 
Een kleine greep uit onze speerpunten: 
 

 Onderhoud openbaar groen moet echt veel beter!  

 Afschaffen hondenbelasting! 

 Start sloop In den Vijfhoek waar het kan! 

 Gratis quotum milieupas opnieuw invoeren!  

 Eén vast aanspreekpunt binnen het college voor alle binnenstad ondernemers!  
Winkels verleiden richting kernwinkelgebied! 

 Nieuwbouw voor Nutsschool op huidige locatie! Goede huisvesting voor het basisonderwijs! 

 Behoud van historisch pand Carmel Lyceumstraat inclusief kapel en trappenhuis! 

 Aanpassingen onveilige verkeerssituaties zoals; Thorbeckestraat, Dr. Kuyperstraat, 
Schipleidelaan! 

 Strenger handhaven van toegestane snelheid, specifiek bij schoolzones, verenigingen en in 
de wijk! Kinderen komen en gaan veilig naar school en vereniging! 

 Veilige woonwijken, wijkagent vaker zichtbaar in de buurt & in het centrum! Camera’s 
flexibel inzetten waar nodig! 

 Veilige en goede bereikbaarheid van faciliteiten voor ouderen, ook bij slechte 
weersomstandigheden! Comfortzones! 

 Een Vondersweijde met een groot verwarmd bad, ingericht als breed maatschappelijke 
voorziening gericht op preventieve zorg en een gezonde leefstijl! 

 Vakdocent lichamelijk opvoeding op alle basisscholen! 

 Jeugdraad structureel maken! Deze moet natuurlijk in stand blijven. 

 Bewaakte fietsenstalling binnenstad uitbreiden! Extra locatie! Sowieso meer 
fietsenstallingen nodig!  

 Ouderen kunnen blijven wonen in hun wijk! Adequaat meedenken en handelen vanuit 
stadhuis hoe! (Blijversregeling “Lang zult u wonen”) 

 Klantvriendelijke regiotaxi!  

 Meer betaalbare woningen voor jongeren en starters (kopen of huren)! 

 Accountmanager bedrijven blijft belangrijke rol houden! Nadruk op actief aantrekken en 
behouden van bedrijven in Oldenzaal! 

 Stimuleren van groei werkgelegenheid (ook voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt)! 

 
 
 
 
 
 
 
Bekijk al onze speerpunten op 
Website: www.cdaoldenzaal.nl 
Twitter: www.twitter.com/cdaoldenzaal 
Facebook: www.facebook.com/cdaoldenzaal 
Instagram www.instagram.com/cdaoldenzaal 

http://www.cdaoldenzaal.nl/
http://www.twitter.com/cdaoldenzaal
http://www.facebook.com/cdaoldenzaal
http://www.instagram.com/cdaoldenzaal


 

Wat hebben we zoal bereikt de afgelopen jaren? 
 
 

 Behoud zwembad in huidige omvang en toezegging raad/ college voor onze wens: renovatie 
met uitbreiding groot verwarmd bad (25 mtr)! 

 Aanpak van “Rotte kiezen” binnenstad, zoals Peugeotgarage, Huishoudschool,  
Stadsbleek, Ootmarsumsestraat, Strukton, Stakenbeek! 

 Hondenbelasting alvast omlaag met 25%! 

 Jufferbeek-Zuid is tot ontwikkeling gekomen! Aantrekken bedrijven! Groei 
werkgelegenheid! 

 Herbestemming leegstaande kantoorpanden zoals Mooi Vondel, Kienhuis Hoving! 
 Meer/ gevarieerder aanbod recreatiemogelijkheden op het Hulsbeek, ontwikkeling terrein 

de Hogt, komst Skydivetoren! 
 Start bouw crematorium!   
 Instellen jeugdraad! 
 Nieuw kunstgrasveld Quick'20 en FC Berghuizen! 
 Ontmoetingspunt Stakenboer (Kansrijk Berghuizen)!  
 Extra bus inzet in de spits (met name voor scholieren & studenten)!  
 Behoud mogelijkheid röntgenfoto’s maken bij de huisartsenpost / MST Oldenzaal!  
 Extra geld voor BoesCoolfit (vakdocent lichamelijke opvoeding basisscholen)!  
 Herinrichting Groote Markt, het horecaplein van Oldenzaal! 
 Geslaagde pilot bewaakte fietsenstalling binnenstad en station! 
 Speelbeleid afgestemd op de buurt en inzetten van wijkbudgetten! 
 Actieve aanpak leegstand binnenstad en Oldenzaal op de kaart bij de provincie: financiële 

middelen voor actieprogramma binnenstad (stadscheques), ontstaan Stadsnoabers en 
accountmanager binnenstad! 

 Extra bladkorven in de herfst en extra strooien (in de winter) wanneer nodig  
 Ontwikkeling Plan 9 op de Graven Es bijna afgerond!  
 Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen (Blijversregeling ook in Oldenzaal)!  
 Extra geld vanuit het rijk voor kinderarmoede hier ook voor besteed in o.a. fashioncheques! 
 Extra budget kleine verkeersmaatregelen! 
 Gevaarlijke verkeerssituaties geprioriteerd met NR. 1 aanpassingen Schapendijk!  
 Doorgang agenda voor Twente! 
 Afronding groene loper! 
 WBO ontvangt subsidie voor betaalbare woonlasten door verduurzaming woning!  
 Continuering Groene Leges!  
 Geen (kandidaat)raadsleden op  

stembureaus!  
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