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Onze belofte! 

Beste inwoner van de Gemeente Tubbergen, 

Voor u ligt het nieuwe programma van het CDA Tubbergen. Het is geen oneindige opsomming van 

standpunten, maar een concrete en bondige visie op de toekomst van onze prachtige gemeente. 

 

Van oudsher is het CDA een volkspartij, met 

diepe wortels binnen onze negen kernen en 

gemeenschap. We geloven in de kracht van 

onze samenleving, in al die maatschappelijke 

verbanden waar mensen elkaar ontmoeten en 

fantastische activiteiten organiseren. Binnen 

onze kernen, in onze gezinnen, verenigingen, 

kerken, sportclubs, (familie) bedrijven of 

nieuwe coöperaties. Het zijn plekken in onze 

gemeente waar jong en oud voor elkaar 

zorgen, mensen naar elkaar omkijken (ons 

noaberschap) en de vele inwoners die onze 

buurt schoon, veilig en leefbaar houden. 

 

Het CDA Tubbergen blijft investeren in een 

vitale gemeenschap en leefbare dorpen vanuit 

een duidelijk eigen identiteit. Onze kernen 

hebben in hun genen een stevig zelfbewustzijn 

en organisatiekracht maar tegelijkertijd komen 

er ‘grote’ maatschappelijke ontwikkelingen op 

de kernen af en daar moeten we mee aan de 

slag. Dit kan alleen door een samenspel van 

actieve en creatieve inwoners, een gemeente 

die betrokken is en de inzet van onze 

maatschappelijke organisaties en 

ondernemers. Met het proces MijnDorp2030 

hebben we daar de afgelopen periode een 

goede basis voor neergelegd en deze willen we 

actieve en creatieve inwoners, een gemeente 

die betrokken is en de inzet van onze 

maatschappelijke organisaties en 

ondernemers. Met het proces MijnDorp2030 

hebben we daar de afgelopen periode een 

goede basis voor neergelegd en deze gaan we  

samen met u verder uitbouwen. 

 

Dit programma is niet in beton gegoten. Het is 

geen document dat ‘af’ of tijdloos is. We zullen 

het moeten onderhouden om het up to date te 

houden, net zoals we dat met onze Gemeente 

Tubbergen moeten doen. De samenleving 

verandert. Juist daarom is het van groot belang 

om continue met elkaar in gesprek te blijven. 

Dat is de kern van ons bestaan en blijven we 

zien als absolute opdracht richting de 

toekomst. 

 

Van ons als CDA, en dus ook van dit 

programma, mag u verwachten dat we verder 

kijken dan de dag van vandaag. Dat we oog 

hebben voor de belangen van een kleine en 

grote kernen, van jong en oud, van arm tot rijk. 

hebben voor de belangen van de kleine en grote 

kernen, van jong en oud, van arm tot rijk. Dat we 

ondernemerschap stimuleren, goede zorg 

garanderen en onze sociale cohesie, de echte 

ontmoeting, laten groeien en bloeien om de 

volgende generatie een prachtige omgeving door te 

geven. 

  

In dit programma leest u aan de hand van een 

aantal speerpunten hoe we dat willen doen. Het is 

onze visie op de toekomst van Langeveen, 

Fleringen, Albergen, Reutum, Manderveen, 

Tubbergen, Vasse, Geesteren en Habrinkhoek -

Mariaparochie. We hopen dat velen van u er zich in 

kunnen vinden en herkennen, en nodigen u uit om 

dit samen met ons te onderhouden en verder vorm 

te geven. 

 

 

 

Roy de Witte 

Namens TEAM CDA Tubbergen 
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Wie willen we zijn? 

De politiek-maatschappelijke verhoudingen tussen de overheid, de markt en de gemeenschap zijn 

aan het veranderen. Steeds vaker zijn burgers en sociale ondernemers zelf actief in het publieke 

domein, bijvoorbeeld in de rollen van co-bestuurder en coproducent van publieke waarde. Wij zien 

dat bewoners in onze dorpen meer ruimte willen en nodig hebben. Als CDA Tubbergen willen die 

ruimte geven. 

 

Ruimte voor initiatief, voor verschil, voor 

zeggenschap en eigenaarschap betekent dat 

we als gemeente een partner zijn, dat ruimte 

geeft en de voorwaarden schept voor het 

initiatief. Dat vraagt wel een andere manier van 

werken, verandering van houding en gedrag. 

Een netwerkende of zelfs participerende 

overheid vraagt om een ander type bestuur en 

ambtelijk apparaat. 

 

Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de 

overheid of de markt centraal moet staan. Met 

elkaar hebben we de sleutel in handen voor 

een betere toekomst. Wij geloven niet in een 

gemeentelijke overheid die voor ons alle 

problemen oplost en alle risico’s uitsluit. Dat 

kan alleen de samenleving zelf. 

 

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren veel 

nieuwe taken gekregen die in het verleden door 

het Rijk werden uitgevoerd. 

 

 

 

Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal 

dit ook gebeuren bij de komende 

Omgevingswet. De gemeente moet ervoor 

zorgen dat zij deze nieuwe taken goed kan 

uitvoeren, dat de democratische controle 

gewaarborgd is en samengewerkt wordt met 

andere bestuurlijke partners zoals het 

waterschap en de provincie. 

 

Wij kiezen voor oplossingen die door mensen 

zelf worden gedragen, voor kleinschaligheid en 

wederkerigheid als dragende principes voor 

een sterke samenleving. In plaats van op 

grootschaligheid zetten we in op kleinschalige 

verbanden. Voor ons staat niet de politiek 

centraal maar de inhoud en de mens. We 

redeneren vanuit behoefte, onze 

verantwoordelijkheid en gezamenlijke 

uitdaging. 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 

• Samen met onze inwoners willen we in een 

periode van 8-10 weken een collegeakkoord en 

maatschappelijk (uitgangspunten)akkoord op 

hoofdlijnen maken. Samen met een 

coalitiepartner(s) willen we een openbare 

‘MijnDorp2030-tour’ organiseren waarin we in een 

innovatief en kort proces in alle dorpen ophalen wat 

onze gezamenlijke agenda voor de komende 

periode wordt. 

• Een gemeente die bestuurd wordt door een 

betrokken, ambitieus en modern bestuur dat ten 

dienste staat van de eigen bevolking, inwoners 

nauw betrekt bij ontwikkelingen en een goede 

(samenwerkings)partner is voor andere gemeenten 

in de regio. 
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• Vanuit onze trots en passie aansluiting 

zoeken bij het sociale karakter en de sterke 

punten van ieder dorp om van daaruit 

verbindingen te leggen tussen de grotere en 

kleinere dorpen van onze gemeente. Elke kern 

heeft zijn eigen DNA en samen zijn we een 

krachtig en uniek geheel. MijnDorp2030 zal de 

leidraad zijn in ons handelen. 

• Ruimte voor bestuurlijke vernieuwing en 

experimenten. Denk hierbij aan de 

burgerbegroting, burgerbesluit, G1000, open 

inspraakpodia inwoners, etc.  

• Een ‘Recht om uit te dagen / overname’ 

(right to challenge), waarmee inwoners het recht 

krijgen om bij de gemeente een (alternatief) 

voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, 

voorziening of plan van de gemeente.  

• Een zelfstandige gemeente Tubbergen. 

De eigenheid van de gemeente Tubbergen is 

voor het CDA een groot goed. We streven 

daarbij naar een betrokken gemeente die haar 

inwoners kent, waar de gemeenteraad 

bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de 

lokale bevolking. 

• We willen een moderne en innovatieve 

gemeente zijn, die ook aantrekkelijk blijft voor de 

jongere generatie. 

• Het CDA Tubbergen is uiteraard 

voorstander van samenwerken daar waar 

samenwerking winst oplevert voor de burgers.  

  

Samenwerken met andere gemeenten kan een 

oplossing zijn om kennis en kunde te bundelen 

in de uitvoering van complexe wet- en 

regelgeving (oa decentralisatie). 

• We blijven positief-kritisch op het 

functioneren van de ambtelijke organisatie 

Noaberkracht en zijn toegevoegde waarde voor 

onze inwoners. Voor ons staan daarbij de 

mensen centraal en waar nodig gaan we op 

zoek naar de samenwerkingsvorm waarin 

lokale ambities optimaal tot hun recht komen in 

de Gemeente Tubbergen. 

• Ons Gemeentehuis, Het Glashoes, als 

plek om elkaar te ontmoeten, te inspireren, 

ideeën uit te wisselen en te beleven. Het huis 

van Cultuur en Bestuur! 

• De toegang tot informatie, begeleiding 

en hulp is eenvoudig, transparant en dichtbij 

onze inwoners georganiseerd, met minimale 

bureaucratie en ruimte voor de professional om 

maatwerk te leveren.   

• CDA Tubbergen wil een formulieren- 

brigade instellen: een groep 

ervaringsdeskundigen die mensen, gratis, helpt 

met het aanvragen van verschillende zaken en 

de daarbij in te vullen formulieren. De 

formulierenbrigade adviseert ook bij het 

vereenvoudigen van de bestaande formulieren. 

• De gemeente moet een 

voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om het 

aanbieden van werkstages of  

 

 

werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen 

en proefplaatsingen met behoud van uitkering. 

• Een maatschappelijk plein als 

gemeenteloket waarin onze inwoners zowel 

fysiek als digitaal terecht kunnen voor vragen op 

het gebied van werk, inkomen, zorg, jeugd en 

gezin. Hiermee zetten we in op bereikbaarheid 

en bekendheid! 

• Verder optimaliseren van de 

samenwerking met de Gemeente Hardenberg 

en verbinding met Salland.  

• Samenwerkingsverbanden op de schaal 

van de 14 Twentse gemeenten mits de 

democratische legitimiteit voldoende 

gewaarborgd is. We zijn voor de Agenda voor 

Twente en zullen daar ons steentje aan 

bijdragen.  

• Ook op Euregionaal niveau blijft 

samenwerking en afstemming wenselijk en 

zullen we dit verder uitbouwen.  

• De samenwerking op inhoud en thema’s 

in Noordoost-Twente tussen Losser, Oldenzaal, 

Dinkelland en Tubbergen biedt veel voordelen 

en zetten we graag door. 
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Ons gezin 

Wij zien het gezin als het fundament voor onze samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen en 

verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen groeit op in een gezin en binnen een familie. De 

familie speelt een grote rol bij het overdragen van de normen en waarden van onze cultuur. Dat 

vinden wij belangrijk. In familieverband is de onderlinge verbondenheid heel vanzelfsprekend.  

 

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg 

belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en 

uitdagende leefomgeving waarin het kan 

spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het 

van belang dat kinderen veel buiten kunnen 

spelen. 

 
Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 
• De gemeente zorgt voor goede (ook 

informele) speelmogelijkheden in elke buurt, 

voor verschillende soorten spel en ontmoeting. 

De buurt moet hierbij worden betrokken, 

waarbij in samenwerking met gemeente de 

buurt zelf de inrichting en onderhoud van de 

voorziening kan regelen. 

• Een goed en veilig wegennet in onze 

gemeente. Een belangrijk aandachtspunt blijft 

hierbij de veiligheid van kwetsbare 

verkeersdeelnemers zoals kinderen, fietsers, 

ouderen en gehandicapten. 

 

 

• Verbeteren van ons evenementen-

beleid. Kritisch kijken naar de noodzaak van 

vergunningen en vergunningen voor 

terugkerende evenementen waar mogelijk voor 

meerdere jaren verstrekken. 

• Meer maatwerk in de buiten- en 

voorschoolse voorzieningen, met ruimere 

openingstijden en een betere aansluiting 

tussen school en de buitenschoolse opvang. 

• Een veilige gemeente vraagt om 

maatregelen. Wij richten ons in het bijzonder 

op het tegengaan van criminaliteit die een grote 

impact heeft op het slachtoffer, diens directe 

omgeving en het veiligheidsgevoel in de 

maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook 

op thema’s als verkeersoverlast, veilige 

schoolomgeving en openbare ruimte. 
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Meedoen (sport en cultuur) 

Sport en cultuur staan niet op zichzelf. Zij 

verbinden inwoners, leggen belangrijke 

verbindingen met het onderwijs en het sociaal 

domein en leveren een bijdrage aan de 

leefbaarheid in buurten en dorpen. 

 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 
• Sportverenigingen krijgen in 

toenemende mate een maatschappelijke rol bij 

de aanpak van sociale problemen en het 

bevorderen van de gezondheid. Dat verdient 

ondersteuning en daarom werken we het 

partnerschip tussen de verenigingen en de 

gemeente verder uit. 

• Het verder verduurzamen van onze 

multifunctionele- en sportaccommodaties.  

•  Wij zullen blijven inzetten op 

ondersteuning van het vrijwilligerswerk door 

onnodige regels voor hen en voor verenigingen 

te schrappen. 

• Binnen het kindpakket de ruimte te 

bieden om sport en cultuur voor ieder kind 

mogelijk te maken. 

 

 

Hierdoor voorkomen we dat kinderen als 

gevolg van een armoedesituatie buitengesloten 

worden van allerlei activiteiten - elk kind 

verdient kansen! 

• Samen met TOF, Kaliber en de 

Muziekfederatie het muziekonderwijs een 

verdere impuls te geven. 

• Het behoud van cultureel erfgoed is 

voor ons van groot belang om waardevolle 

monumenten, kerken, maar ook kunstwerken, 

archieven, documenten en boeken voor 

komende generaties te bewaren. 

• Wanneer kerken niet langer hun 

oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen 

zoekt de gemeente bij de transformatie van 

een dergelijk gebouw actief mee naar een 

passende nieuwe functie. 

• De gemeente stimuleert kunst in de 

openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in 

samenwerking met lokale initiatieven of het 

bedrijfsleven.  

• Als grensregio is ook kennis van de 

Duitse taal en - cultuur belangrijk. Via 

uitwisselingen laten we jongeren kennis maken 

met de cultuur over de grens. We blijven de 

‘Dag van de Duitse taal’ faciliteren.   
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Zorg en inkomen 

Zorg gaat over mensen; wij kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de mens centraal staat, 

waarin professionele zorg en zorg door familie of bekenden goed aansluiten en langdurige en 

intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is. 

 

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht, 

waardigheid en eigen verantwoordelijkheid van 

mensen. Natuurlijk houden we rekening met 

wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt 

is wat mensen wel kunnen. 

 

Het CDA staat voor een beleid dat activerend is 

voor wie kan, toereikend voor wie dat niet meer 

kan en streng voor wie niet wil. Onze mensen 

mogen niet onnodig aan de kant komen te 

staan. Dat doet geen recht aan hun talenten en 

mogelijkheden om bij te dragen. Een uitkering 

is echter een vangnet en geen hangmat. 

Meedoen is de norm. Ook voor mensen 

waarvoor betaald werk een brug te ver is, is 

participatie van belang. 

 

Mantelzorgers zijn een onmisbare kracht in de 

zorg en aandacht voor ouderen, gehandicapten 

en chronisch zieken. Wij vinden dat de 

gemeente niet kan korten op zorg als 

mantelzorg niet voorhanden is.  

 

 

 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 
• Ondersteuning van lokale en regionale 

initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, 

bedrijven, kerken, etc. met elkaar alledaagse 

zorg voor ouderen en zieken in hun eigen 

omgeving organiseren. 

• Eén regisseur per gezin die zo nodig 

andere instanties inschakelt. 

• Integrale ketenaanpak blijft aandacht 

vragen. Kennen en gekend worden van belang. 

Krachten bundelen daar waar nodig. 

• Mantelzorgers, als 

ervaringsdeskundigen, betrekken bij het 

opstellen en de uitvoering van het beleid. 

• Professionele ondersteuning van 

mantelzorgers voor informatie, advies of 

praktische ondersteuning. 

• Het mantelzorgcompliment handhaven 

als blijk van waardering aan mantelzorgers. 

• Een rookvrije generatie, die opgroeit in 

een rookvrije openbare ruimte, te beginnen met 

rookvrije scholen, schoolpleinen, 

sportaccommodaties en gemeentelijke 

gebouwen. 

 

 

• Wonen en zorg voor een gehandicapt kind 

of familie zo mogelijk organiseren in de directe 

woonomgeving.  

• Facilitering door de gemeente van 

woningaanpassingen en domotica. 

• Het voortouw nemen in het gesprek over 

mobiliteit en verkennen van mogelijke samenhang 

van leerlingenvervoer, WSW-vervoer en 

vrijwilligersinitiatieven zoals buurtbussen. 

• Een actuele wegwijzer naar werk, wonen, 

welzijn en zorg. Op de sociale kaart staan alle 

zorgaanbieders vermeld.  

• Een gemeentelijke aanpak van 

eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement 

dreigen te raken regelmatig worden bezocht. 

• De collectieve zorgverzekering voor 

mensen met een laag inkomen blijven we uitvoeren. 

• Het blijven betrekken van de WMO 

Adviesraad. Wij vinden het van belang dat 

adviesraden van cliënten en patiënten niet alleen 

adviseren over nieuwe voorstellen maar ook over 

de uitvoering van het bestaande beleid.  

• Integrale aanpak om vermindering 

bureaucratie binnen het sociaal domein. Stimuleren 

van eenvoudige procedures, tegengaan van 

overbodige regels en rapportages.  

• Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 

aanpak van drugs- en drankproblematiek.  
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• Mensen moeten zolang mogelijk in hun 

eigen omgeving oud kunnen worden. Ook hier 

zijn kleinschalige woonprojecten gewenst in de 

wijken. 

• De blijverslening voor ouderen 

stimuleren, zodat zij langer in hun eigen 

omgeving kunnen blijven wonen.  

• Voor ieder die ongewenst thuiszit een 

persoonlijk plan voor begeleiding naar werk of 

passende (vrijwilligers-)activiteiten. 

• Wij zetten in op duurzaam werk, 

tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd 

perspectief bieden op een vervolg. Hierin gaan 

we op zoek naar creatieve vormen om mensen 

aan het werk te helpen en zoeken we binnen de 

regels naar meer flexibiliteit. 

• Een innovatief en actief armoedebeleid, 

met behoud van de huidige goede onderdelen, 

zoals preventie en de burgerinitiatieven 

Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld, 

Verjaardagbox en de Kindpakketten. 

• Onderzoek naar (lokale) mogelijkheden 

voor de invoering van het basisinkomen. Dat 

geeft mensen, die tijdelijk langs de kant staan, 

rust om te werken aan zichzelf en een volgende 

stap te maken in hun werkzame leven. 

 

• Samenwerking met de voedselbank die 

we zien als noodzakelijke maar tijdelijke 

oplossing. De gemeente ondersteunt waar 

nodig bij het vinden van een geschikte 

accommodatie. 

• Het CDA wil dat onze nieuwe inwoners 

(statushouders) direct in aanraking komen met 

onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, 

zodat de stap naar betaald werk en daarmee 

participatie kleiner wordt. De burgerinitiatieven 

vanuit onze gemeenschap blijven we 

waarderen en steunen. (Taalhuis, Stayble, etc) 

• Het door ontwikkelen van Soweco als 

sociaal onderneming. Met daarbij behoud van 

bestaande kennis, zijn identiteit, zijn 

doelgroepen en zijn maatschappelijke rol. 

Focus op lokale inbedding als partner binnen 

het sociale domein. 

• Eén regisseur per gezin die zo nodig 

andere instanties inschakelt. We willen het 

goede werk van ons Team Ondersteuning en 

Zorg voortzetten en ruimte bieden verder te 

ontwikkelen 
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Onderwijs 

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de 

samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om 

hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de 

invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau 

veel aandacht zijn voor onderwijs. 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 

• De ontwikkeling / transformatie van 

bestaand maatschappelijk vastgoed naar 

Integrale Kindcentra. Daarbij moet er aandacht 

zijn voor  

• Het verder transformeren van 

verouderde schoolgebouwen en deze waar 

mogelijk energieneutraal maken.  

• De ontwikkeling van een doorgaande 

ontwikkel- en leerlijn waardoor de ontwikkeling 

van alle kinderen van 0 – 12 jaar wordt 

ondersteund. 

• Behoud en versterking van scholen in 

de kleine kernen, door slimme vormen van 

eigentijds onderwijs in combinatie met 

maatschappelijke functies (ideeën zoals in 

Manderveen en Fleringen). 

• De gemeente bevordert de 

maatschappelijke stage door zelf stageplekken 

te bieden en door in contacten met 

maatschappelijke organisaties het belang van 

deze stage onder de aandacht te brengen. 

 

 

• Versterken van het Canisius als de 

voortgezet onderwijs locatie van onze 

gemeente. Voorgezet Onderwijs moet 

bereikbaar zijn.   

• Betaalbaar en adequaat 

leerlingenvervoer waarbij het belang van het 

kind voorop staat. Waar mogelijk wordt gebruik 

gemaakt van het regulier openbaar vervoer. 

• Het onderwijs is vrij 

preventieactiviteiten in te zetten, passend bij 

hun school en de actuele behoefte. Ons Team 

Ondersteuning en Zorg zal daarin partner zijn. 

• Wij willen dat de omgeving van scholen 

verkeersveilig is, zodat kinderen zelfstandig 

naar school kunnen. 

• Het samenvoegen van de 

peuterspeelzalen en kinderopvang tot één 

voorschool, zodat deze kinderen weer met 

elkaar spelen én leren.  

• Wij willen dat kinderen tussen twee en 

vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen 

voorschool, met de mogelijkheid voor 

aanvullende opvang voor ouders die dat willen. 

 

Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht 

zijn voor taal en ontwikkeling en een optimale 

overdracht naar de bassischool.  

• Blijven investeren in nauwe 

samenwerking tussen onderwijs, ondernemers 

en overheid. Zikke is een goed voorbeeld en 

blijven we steunen.  

• Het door ontwikkelen van de Bibliotheek 

op School (BoS) waarin we blijven werken aan 

de taalontwikkeling, leesbevordering en 

mediawijsheid van kinderen. 

• Goede voorzieningen voor studenten, 

waarbij vervoer naar onderwijsinstellingen en het 

Centraal Station goed geregeld is.  
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Wonen 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 
• Voldoende bouwmogelijkheden in alle 

kernen om te voldoen aan de eigen behoefte 

en zo de leefbaarheid van de kernen in stand 

te houden. 

• Een gezonde balans tussen inbreiding 

en/of uitbreiding. Focus op inbreiding.  

• Kavelprijzen afstemmen op 

voorzieningenniveau binnen de kernen met 

daarin speciale aandacht voor starters en 

sociale huur.  

• Actieve rol binnen transitie bestaande 

woningvoorraad met bewonersinitiatieven en 

de Woningstichting Tubbergen om een 

duurzamere leefomgeving te creëren.   

• Herontwikkeling en/of herbestemmen 

van leegstaande winkelpanden bevorderen, 

met oog voor diversiteit, zodat het centrum een 

gewild woon- en winkelgebied wordt. 

• Verduurzamen van bestaande 

woningvoorraad en gerichte energiezuinige 

nieuwbouw. 

 

• Ruimte bieden op het gebied van 

collectief en particulier opdrachtgeverschap 

(CPO). 

• Doorzetten van het succesvolle 

instrument startersleningen. 

• Inzet op levensloopbestendig bouwen, 

zodat ouderen langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen in hun eigen kern.  

• Het gericht gezinsvriendelijke inrichten 

van de wijken voor jong en oud.  

• Wonen en zorg voor een 

zorgbehoevend kind of familie in de directe 

woonomgeving. Hiervoor kan de gemeente 

vergunningen voor flexibele bouwconcepten 

(mantelzorgwoning) met een bepaalde duur 

afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is 

beëindigd, wordt verwijderd.  

• Tijdelijke inspanningen om actief bij te 

dragen aan een goede oplossing voor een 

vastgelopen woningmarkt. Daarvoor bieden 

inspanningen als tijdelijk en modulair bouwen 

goede uitkomsten. Waar mogelijk stimuleren 

we publiek-private samenwerking die deze 

bouwvormen tot gevolg kan hebben. 

Goed wonen in een aantrekkelijk omgeving is wat onze dorpen leefbaar en vitaal houd. De 

woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij ons woonbeleid. Voor het CDA moet het 

woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. We willen dat ook in 

de toekomst voldoende en divers aanbod is van woningen voor jong tot oud in alle kernen. We 

streven ernaar om dit met de inwoners per kern op te pakken. 
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Ondernemers 

In de eerlijke economie kiezen we voor bedrijven en ondernemers, die in de ontwikkeling en 

productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. 

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij 

aan de vitaliteit en de leefbaarheid van dorpen 

en kernen. Voor het CDA zijn de agrarische 

bedrijven, familiebedrijven en MKB-bedrijven 

de motoren waar de samenleving op draait. 

 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 

• Het blijven inzetten op krachtig 

partnerschap met onze 

ondernemersverenigingen. Zorgen voor de 

“smeerolie” tussen de ondernemers en 

overheden. 

• Initiatieven van lokale ondernemers 

voor het opzetten van een ondernemersfonds 

of een bedrijven investeringszone werken we 

graag aan mee. 

• Vergroten toegankelijkheid onderwijs 

voor ambachten (vmbo-mbo-hbo) en 

samenwerking met het bedrijfsleven. De 

gemeente is daarbij vooral aanjager en 

intermediair. 

 

• Doorgaan met het ondersteunen van 

initiatieven, zoals de Innovation Hub, OST en 

bedrijfsconsulent, Zikke, Techniekpact, Mineral 

Valley Twente, startersbijeenkomsten en 

actieplan arbeidsmarkt om daarmee potentieel 

talent voor Gemeente Tubbergen te behouden.   

• In onze dorpen willen we de winkels 

centreren in het centrum: dat houdt onze 

dorpen en de winkels gezellig en bereikbaar 

• Een permanente goede ontsluiting van 

onze gemeente met openbaar- en eigen 

vervoer naar zowel de Twentse steden alsook 

naar de Rijkswegen openbaar vervoer. 

• De sector vrijetijdseconomie is een 

groeisector die kansen biedt voor onze 

Gemeente Tubbergen. Focus is belangrijk en 

daarom steunt het CDA de keuze in te zetten 

op het ‘GlasDNA’ in relatie met ons prachtige 

gebied. Samen met de nieuwe organisatie 

Toeristisch Glinsterend Tubbergen (TGT) en 

ondernemers geven we dit verder vorm. 

• Het door ontwikkelen van de 

routenetwerken vanuit toerisme in de regio 

Twente met duidelijke profilering en aansluiting 

bij lokale arrangementen. 

• Het versnellen en verstevigen van 

innovatieve en sociaal ondernemers om hun 

ideaal te realiseren, zodat zij kunnen bijdragen 

aan het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken. Een win-win situatie voor 

iedereen; voor zowel de sociaal ondernemers, 

de partners, als de maatschappij. 
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Landbouw en buitengebied 

Onze landbouw levert een grote bijdrage aan onze economie maar ook aan ons mooie landschap. 

Zij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel voor consumenten over de hele wereld. Bovendien 

spelen zij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen in onze gemeente. 

Daarmee wordt ook de toeristische aantrekkelijkheid van onze mooie gemeente Tubbergen 

bevorderd.  

Het is van groot belang om bij alle maatregelen 

van de gemeente rekening te houden met het 

ondernemerschap in het buitengebied. Niet 

alleen van de agrariërs, maar in de breedste 

zin van het woord wil het CDA inspelen op 

nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Ook 

hechten we grote waarde aan 

rentmeesterschap zodat we landschap, bodem 

en ondergrond op een goede en duurzame 

manier kunnen doorgeven aan een volgende 

generatie.  

 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 

• Het CDA streeft naar een gezonde 

balans tussen natuur, land- en tuinbouw en 

recreatie. 

• Een brede samenwerking tussen 

kenniscentra en bedrijfsleven en wil waar nodig 

dit stimuleren (bijvoorbeeld Mineral Valley). 

• Landbouwers zijn ook de 

groenbeheerders van ons land. Het groene, 

weidse landschap als ook coulissen draagt op 

allerlei manieren bij aan het welzijn en het 

geluk van mensen, en daarmee aan de 

omgevingskwaliteit waar Tubbergen geliefd om 

is. Ingrijpen in dit landschap is vaak 

onomkeerbaar, en moet dus zorgvuldig worden 

overwogen.  

• Het bewerken van organische mest om 

deze in te kunnen zetten als vervanger van 

kunstmest is essentieel voor een duurzame 

klein kringloop op het boerenerf.  

• Steun aan initiatieven om de productie 

te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, 

gezonder en concurrerender wordt.   

• Ook zien we het aantal boeren 

afnemen waarbij ook kansen zijn bij 

leegkomende gebouwen/erven. We willen dat 

onze gemeente de initiatieven maximaal 

faciliteert welke leiden tot een economische 

verbetering. Hierdoor voorkomen we 

verpaupering van het platteland.  

• Het CDA wil dat het natuurbeheer 

betaalbaar is, en dat de gebieden bij voorkeur 

worden beheerd door mensen uit de directe 

omgeving zoals agrariërs, particulieren en 

 

recreatieondernemers. Door de grote 

betrokkenheid van het gebied ontstaan er 

efficiënte en duurzame initiatieven. 

• We respecteren de opgave vanuit de 

PAS (Programmatisch Aanpak Stikstof) om 

binnen de Natura 2000 gebieden het 

natuurherstel volgens gemaakte afspraken te 

ontwikkelen. Dit moet wel in nauwe 

samenspraak met betreffende grondeigenaren 

gebeuren en met een passende 

onkostenvergoeding. Overige natuurontwikkeling 

moet gebeuren op vrijwillige basis. 

• Asbestsanering moet volop aandacht 

krijgen. De inspanning om er met elkaar voor te 

zorgen dat alle asbest voor 2024 van de daken 

is gesaneerd vraagt veel aandacht van alle 

partners. 

• De agrarische sector heeft een unieke 

positie om een bijdrage te kunnen leveren aan 

de energietransitie. Zonnepanelen op daken van 

stallen en het vergisten van mest om gas te 

produceren zouden extra inkomsten kunnen 

generen. 

• Het doet ons goed om te horen dat er 

voldoende animo is van jongeren om het 

boerenbedrijf op te volgen van ouders. Samen 

met de AJK zullen we pleiten voor meer 

aandacht en focus op landelijke regelingen 

waarmee we bedrijfsovernames kunnen 

vereenvoudigen. 
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• Als gemeente Tubbergen willen we 

meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit 

van onze leefomgeving, activiteiten in de 

ondergrond en de veiligheid bovengronds. Wij 

weten namelijk het beste wat er onder onze 

inwoners leeft en we voelen de 

verantwoordelijkheid om onze inwoners te 

beschermen. Dit alles vanuit onze CDA 

basisbegrip gedachte, Rentmeesterschap:  We 

hebben de natuur én de cultuur geërfd van 

onze (voor)ouders en te leen van de generaties 

die na ons komen. 

We willen ervoor zorgen dat we als gemeente 

proactief kunnen handelen bij nieuwe en 

bestaande ondergrondse activiteiten en 

incidenten richting hogere overheden. 
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Duurzaamheid 

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt 

de kern van de CDA-visie op een duurzame toekomst. 

Werken aan een duurzame toekomst vraagt 

forse inspanningen. Het is een grote opgave 

om alle woningen te verduurzamen. Maar er 

ligt ook een maatschappelijk inspanning: 

energie- opwekking vindt steeds dichterbij huis 

plaats. 

 

Dat vraagt om acceptatie en een bottom-up 

benadering van opwekkingsmogelijkheden, 

zoals zonneparken, windmolens en 

biovergisters. De sleutel voor deze transitie is 

de vorming van lokale 

energiecoöperaties, met lokaal maatwerk. 

Waarbij de opbrengsten van lokale 

energieopwekking zoveel mogelijk lokaal 

beschikbaar komen voor investeringen in de 

eigen kern. 

 

Maar duurzaamheid is ook klimaatadaptatie: 

meer (regen)water en meer droogte, 

door klimaatverandering, zorgen in de 

toekomst voor wateroverlast en 

watertekort. De gevolgen hiervan worden in de 

komende jaren zichtbaar. 

In samenwerking met provincies en 

waterschappen moet dit probleem worden 

opgelost. Daarnaast gaat het bij duurzaamheid 

om de circulaire economie: hoe zorgen we 

ervoor dat we een zo’n groot mogelijk deel van 

ons afval kunnen hergebruiken als 

grondstoffen. 

 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 

• Ondersteuning en stimulering van 

lokale energieprojecten binnen onze kernen.  

• Als gemeente geven we zelf het goede 

voorbeeld. We gebruiken duurzaam opgewekte 

energie en kopen duurzaam in.  

• Stimuleren decentrale 

energieopwekking door bijvoorbeeld 

mestvergisting. Dit geeft de landbouw 

mogelijkheden voor bedrijfsverbreding. 

• Stimuleren en ondersteunen van CO2-

neutrale woningbouw. 

• In de afspraken met de 

Woningstichting Tubbergen worden 

verplichtingen vastgelegd over verduurzaming 

van hun eigendom. 

• Ontwikkeling structureel 

actieprogramma duurzame scholen (inclusief 

bewustwording en educatie): zonnepanelen, 

afvalscheiding, beperking watergebruik, etc. 

• Laagdrempelige 

duurzaamheidsleningen mogelijk maken aan 

verenigingen die energiebesparende 

maatregelen willen treffen in hun gebouwen. 
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Financiën 

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten 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 heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van 

belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. 

We hebben de overtuiging dat we duurzaam 

moeten omgaan met de financiële middelen die 

voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het 

financieel beleid van het CDA zijn: 

zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie 

en gematigde lokale lasten. 

 

Het CDA Tubbergen staat hierbij voor; 

 

• De hoogte van de gemeentelijke 

uitgaven en investeringen vormt geen doel op 

zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk 

doel. We zorgen dus ook voor voldoende 

weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor 

gewenste investeringen. 

• Stabiliteit van de woonlasten (OZB, 

afvalstoffen- en rioolheffing) van de bewoners, 

behoudens inflatiecorrectie. 

• CDA Tubbergen wil alle subsidies 

omvormen naar activiteitensubsidies. 

• Het CDA vindt dat de 

gemeentebegroting structureel in evenwicht 

moet zijn omdat de gemeente per definitie 

behoedzaam en duurzaam moet omgaan met 

de schaarse financiële middelen. 

• Structurele uitgaven worden gedekt uit 

structurele inkomsten; tekorten worden kordaat 

opgelost en niet naar de toekomst 

doorgeschoven. 

• Een gezonde balans tussen een 

sluitende begroting, lage lokale lasten en 

investeringen in de samenleving.  

• Transparant in doen en laten. Inwoners 

krijgen elk jaar bij hun OZB-aanslag een korte 

toelichting op waar het gemeentelijke geld aan 

wordt uitgegeven en welke resultaten daarmee 

worden bereikt. 
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