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Voorwoord 
 
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  
 
De inwoners van de gemeente Twenterand kleuren de samenleving. Jong, oud, ondernemer, 
werknemer, student, vader, moeder, vrijwilliger, leerling, bestuurslid van een vereniging, opa, 
oma en mantelzorger. 
Precies deze kracht van mensen, die de samenleving kleuren, is voor het CDA Twenterand 
reden geweest om een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te betrekken bij de 
opstelling van dit verkiezingsprogramma. 
 
Op basis van onder andere hun ideeën hebben we onze keuzes gemaakt voor de komende 
periode 2022-2026.  
 
Als CDA hebben we gekozen voor het thema: ‘Kiezen én Delen’. We zijn er ons van bewust 
dat er de komende jaren duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Deze keuzes worden 
gemaakt op basis van onze christendemocratisch uitgangspunten: 
 

• De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een 
betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De 
overheid is er om onrecht te bestrijden. 

 
• De overheid geeft de mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze 

goed in zijn. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te 
gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld 
moeten worden.  

 
• Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet 

alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven.  
 

• Wij hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor) ouders en te leen van de 
mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en 
onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. 
Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.  

 
Tenslotte denken en handelen CDA’ ers ook over de gemeentegrenzen heen. Het CDA is 
van oudsher dé partij van de regio, dankzij goede contacten met leden van Provinciale 
Staten, de Tweede Kamer, Euregio en het Europees Parlement. In regionaal verband willen 
we in Den Haag en in Brussel nόg steviger opkomen voor onze belangen. Nederland is 
immers groter dan de Randstad. 
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1. Werken en Economie 
 
Het CDA wil voor MKB, familiebedrijven en voor de boeren uit onze gemeente een gunstig 
vestigingsklimaat behouden en creëren. We kiezen hierbij voor een duurzame, gezonde 
economie met aandacht voor de leefbaarheid in onze gemeente. Daarom kiezen we voor: 
 

• Het stimuleren dat meer detailhandel, het kleinere MKB en meer horeca zich 
ontwikkelt en/of vestigt in de kernen van onze gemeente.  

• Aantrekkelijke winkelcentra in alle grote kernen.  
• Het stimuleren van ondernemerschap, inclusief ZZP’ers en freelancers, door het 

beter benutten van het ondernemersfonds en het initiëren van kenniskringen.(dit is 
goed voor de economie en de werkgelegenheid en komt de leefbaarheid ten goede).  

• Het uitbreiden en benutten van bedrijventerreinen in onze gemeente voor het grotere 
MKB en familiebedrijven.  

• Prioriteit geven aan bedrijven met hoogwaardige dienstverlening zoals ICT en/of 
bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor de 
inwoners van onze gemeente.  

• Ondersteunen van boeren- en familiebedrijven in een duurzame, gezonde 
bedrijfsvoering voor huidige en toekomstige generaties. De agrarische sector is 
belangrijk voor de economie van onze gemeente en voor de leefbaarheid en het 
natuurbeheer in Twenterand.  

• Een duurzame en gezonde bedrijfsvoering. Dit stelt ook eisen aan de leefbaarheid 
van de omgeving en dus aan de omvang en intensiteit van de bedrijven. Voor 
(nieuwe) megastallen en megabedrijven is geen ruimte in onze gemeente. 

• Regelmatig overleg met de ondernemersverenigingen, dus niet over maar met elkaar!  
 

2. Wonen en Leefbaarheid 
 
Ons doel is dat mensen zich thuis voelen op hun plek in de gemeente Twenterand. Thuis is 
meer dan een huis, het gaat niet alleen om hoe je woont, maar ook hoe je de leefomgeving 
(groen, speelmogelijkheden) ervaart en welke voorzieningen (scholen, sport, winkels enz.) 
op redelijke afstand beschikbaar zijn. We vinden het erg belangrijk dat de woonwensen van 
onze inwoners centraal staan in het woonbeleid. Of nog een stap verder: dat mensen zelf 
een actieve rol spelen in het bouwen aan hun eigen woning, buurt en kern. Dat leidt tot 
straten en buurten, waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen. Daarom kiezen we voor: 
 

• Een goede spreiding in elke kern van voldoende betaalbare woningen voor de 
verschillende doelgroepen.  

• Inbreiding waar het kan, uitbreiding waar nodig. 
• Een uitbreidingslocatie in elke kern.  
• Het kijken naar mogelijkheden voor rood voor rood. 
• Het stimuleren en faciliteren, waar mogelijk, dat door de woningstichting 

gedateerde/verouderde woningen worden opgeknapt en verduurzaamd zodat ‘oude’ 
wijken aantrekkelijk worden.  

• Het creëren van mogelijkheden voor innovatieve, circulaire woningbouw en tijdelijke 
huizen. 

• Het zo optimaal mogelijk uitvoeren van het groenonderhoud om verslonzing tegen te 
gaan en willen we ook de aanplant van groen bevorderen.  

• Het onderhouden en in stand houden van openbare speelgelegenheden. 
• Het aantrekkelijk maken van winkelcentra, zodat mensen vanuit de gemeente 

Twenterand maar ook daarbuiten komen winkelen. 
• Het toekomstbestendig maken van de dorpen, door zorg te dragen voor meer 

verbindingen en initiatieven in buurten.   
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• Het behouden van gratis parkeren in alle kernen.  
• Het toegankelijker maken van de openbare ruimte in de gemeente Twenterand voor 

mindervaliden. 
• Meer burgerparticipatie: bij het maken van beleid vooraf met burgers en 

belangenorganisaties praten en niet óver burgers om zo draagvlak te creëren. Bij 
nieuwe ontwikkelingsplannen is toegankelijkheid voor mindervaliden een vast 
onderdeel.  

• Het blijven inzetten voor rechtstreekse bus/trein verbinding naar Almelo en 
Hardenberg.  
 

3. Sociaal Domein  
 
Samenleven doe je niet alleen. Zeker in de gemeente Twenterand wordt het begrip 
“Noaberschap” nog in praktijk gebracht. Elkaar helpen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld als 
iemand (tijdelijk) niet voor zich zelf kan zorgen. Vrijwilligers, die zich op deze manier met hart 
en ziel inzetten voor anderen, dichtbij of ver weg, zijn de basis voor de leefbaarheid en 
vitaliteit in de dorpen, wijken en buurten.  
De gemeente moet hierbij goed faciliteren. Soms door domweg los te laten en niet over te 
nemen. Soms in de vorm van geld en soms door ervoor te zorgen dat er werkbare regels zijn 
om het werk van vrijwilligers leuker en gemakkelijker te maken. “Kiezen én Delen” is daarbij 
onze basis. Ook als het gaat om “meedoen” in de samenleving. Wie door 
ziekte, werkloosheid, schulden of welke andere reden dan ook tijdelijk “geblokkeerd” wordt, 
mag rekenen op hulp en ondersteuning. Daarom kiezen we voor:  
 

• Een koppeling van vrijwilligers en professionals bij opstellen van vroeg 
signaleringsprogramma’s (Beleid en uitvoering samen met professionals en 
vrijwilligers). 

• Het inzetten van beschikbare rijksbijdragen waarvoor het is bedoeld.  
• Het belonen van mantelzorgers met een jaarlijkse gratificatie. 
• Het inzetten van buurtcoaches om de sociale verbinding tussen inwoners te 

bevorderen, deze buurtcoaches zijn een vraagbaak voor inwoners en signaleren 
problemen.   

• Het stimuleren om meer activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen 
om zo het welzijn te bevorderen. De verschillende doelgroepen worden hierbij 
betrokken en hebben een rol hierin.  

• Het betrekken van maatschappelijke organisaties en scholen bij het inzetten op 
preventie en vroeg signalering, daarbij wordt het geven van trainingen gefaciliteerd.  

• Het realiseren en in stand houden van ontmoetingsplekken voor jongeren.  
• Een regiehouding van de gemeente in zorgverlening, daarbij zijn er zo min mogelijk 

verschillende zorgverleners per individu/gezin. 
• Het meer inzetten op re-integratie van bijstandsgerechtigden, waarbij bedrijven uit de 

gemeente Twenterand worden betrokken.   
• De regiorol van de gemeente in schuldhulpverlening. 
• Voldoende ondersteuning en hulpmiddelen  

 
4. Onderwijs 

 
Inwoners moeten worden gestimuleerd het beste uit zichzelf en elkaar te halen. 
Achterstanden, die soms van generatie op generatie worden doorgegeven, moeten  
worden bestreden. Het CDA kiest voor kwalitatief goed onderwijs in goede gebouwen. 
Scholen zijn van groot belang voor het ontwikkelen van talenten en zelfvertrouwen van 
kinderen. Scholen zijn ook de vindplaats voor die kinderen die zorg en aandacht nodig 
hebben. Daarom kiezen we voor: 
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• Aandacht voor basisvaardigheden, lezen, schrijven en digitale vaardigheden: 
iedereen doet mee!  

• Een belangrijke rol bij de leesbevordering door de bibliotheek. Deze voorziening moet 
voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via ‘bibliotheek’ op school. 

• Het stimuleren van een actieve samenwerking tussen het beroepsonderwijs (BOVO, 
ROC, Zone en Noordik). 

• Het stimuleren van een (maatschappelijke) stage in samenwerking met voortgezet 
onderwijs, MBO en HBO en lokale bedrijven.  

 
5. Energie 

 
Werken aan een duurzame toekomst vraagt forse inspanningen. Het is een grote  
(financiële) opgave om alle woningen te verduurzamen. Maar er ligt ook een  
maatschappelijk inspanning: energie- opwekking vindt steeds dichterbij huis plaats.  
Daarom kiezen we voor: 
 

• Het meenemen van duurzaamheid als speerpunt bij nieuw te ontwikkelen plannen. 
• Geen grote windmolens. 
• Geen uitbreiding van zonneparken maar zonnepanelen op het dak. 
• Het bieden van ruime mogelijkheden om op kleinere schaal door middel van 

alternatieven zon, wind, lucht en aardwarmte als energiebron te gebruiken zonder dat 
dit een storende factor voor de omgeving wordt. Eén van de alternatieven is warmte 
halen uit het water van de zandwinning(en).  

• Experimenten door particulieren. Om deze alternatieven te ontwikkelen moeten deze 
met een eenvoudige procedure gemeld kunnen worden aan de gemeente. 

• Het zoeken naar alternatieven.  
  

6. Vrijetijdsbesteding 
 
Ontspanning is belangrijk voor ieder mens. Of het nu gaat om sport, cultuur, 
vakantie of een dagje uit. Al deze dingen brengen mensen samen en brengen mensen  
in beweging. Sport helpt mensen gezond te blijven. Cultuur laat mensen nieuwe talenten 
ontdekken. En bij een evenement ontmoeten mensen nieuwe vrienden. In een sterke 
samenleving is er dus volop ruimte, voor ontspanning voor iedereen, is er een rijk 
verenigingsleven en valt er altijd iets te beleven, te ontdekken of te leren.  
Daarom kiezen we voor: 
 

• Het faciliteren van sport, cultuur en muziek waar dat mogelijk is. Er zullen wel  keuzes 
gemaakt moeten worden in verband met beperkte financiële middelen. 

• Het actief stimuleren van sport en bewegen, bijvoorbeeld door samenwerking van 
een sportvereniging en de Buitenschoolse opvang (BSO).  

• Toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de sport voor elke inwoner van 
Twenterand, ongeacht leeftijd of beperking.  

• Het niet buitensluiten van kinderen van wie de ouders niet de financiële 
mogelijkheden hebben om het lidmaatschap van een club te betalen.  

• Het stimuleren van activiteiten en evenementen. Verenigingen en clubs ondersteunen 
in nieuwe initiatieven. De gemeente heeft hierin een verbindende rol en doet haar 
uiterste best om de werkzaamheden met betrekking tot een vergunningsaanvraag tot 
een minimum te beperken en daar waar nodig een proactieve adviserende rol vervult. 

• Het stimuleren van de streektalen in onderwijs en cultuuruitingen. 
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7. Veiligheid 

 
Het CDA wil een samenleving waarin iedereen veilig kan leven. De gemeente heeft een 
belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Een betrouwbare gemeente stelt 
duidelijke grenzen en handhaaft die.  Daarom kiezen we voor: 
 

• Bestrijding van overlast. 
• Voldoende handhavers.  
• Het geven van voorlichting over buurtpreventie, inbraakpreventie en ondermijning. 
• Preventie op het gebied van overlast, in samenwerking met onderwijs, verenigingen 

en HALT. 
• Het faciliteren van voorlichtingen over ICT/digitalisering (cybercriminaliteit) daar waar 

kan. 
• Het bevorderen van veilige oversteekmogelijkheden/paden voor fietsers en 

voetgangers in alle kernen. 
• Een veiligere N36/verkenning A36 
• Het toezien op een correcte afhandeling van de schade, veroorzaakt door 

kanaal Almelo de Haandrik. Hierbij moeten we de inwoners zoveel mogelijk 
ondersteunen.  

8. Toerisme 
 

Een vitaal platteland kan breder getrokken worden dan alleen de agrarische sector. Ook 
toerisme en recreatie zijn hierin factoren. Het mooie agrarische landschap en de natuur in de 
gemeente Twenterand bieden talrijke mogelijkheden om van te genieten en zijn dus zeer 
geschikt voor veel verschillende vormen van recreatie en toerisme. Daarom kiezen we voor: 
 

• Het ondersteunen van toeristische initiatieven. 
• Het promoten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Twenterand voor recreanten 

en toeristen door te zorgen voor goede informatievoorzieningen.  
• Veilige fietsverbindingen zoals rondom Engbertsdijksvenen, Zandstuvebos en ook de 

verbinding Salland, Twente met Duitsland. 
• Het onderhouden en waar mogelijk verbeteren van fiets-, wandel-, ATB- en 

ruiterpaden. 
• Het onderzoeken van mogelijkheden voor het uitbreiden van fietssnelwegen. 

 
9. Bestuur en Financiën  

 
De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. De kracht zit bij de mensen in de 
samenleving. Hun ideeën, initiatieven en wensen zijn leidend. Het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke organisatie zijn daaraan ondersteunend. Het doel is om naast initiatiefnemers 
te staan, hen de ruimte te geven en te faciliteren. De rol van de gemeente is steeds vaker 
“Mede mogelijk maken”, in plaats van zelf trekker te zijn en uitvoerder. Daarom is het 
belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties ook te betrekken bij de koers van de 
gemeente en (nieuwe) beleidsvraagstukken. En dat alles binnen de financiële 
mogelijkheden. Het gemeentelijke huishoudboekje behoort op orde te zijn, inclusief een 
appeltje voor de dorst in moeilijker tijden. Uitgaven moeten bijdragen aan de 
maatschappelijke doelen. Daarom kiezen we voor:  
 

• Het bereikbaar, benaderbaar en service gericht zijn van de overheid (de gemeente).  
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• Het effectief en efficiënt inzetten van personeel, om zo het verloop tegen te gaan. 
Meer deskundigheidsbevordering.  

• Het gunnen van zoveel mogelijk werken en diensten  aan bedrijven uit Twenterand 
binnen de aanbestedingsregels. 

• 3 wethouders in de komende collegeperiode. 
• Het niet meer verhogen van de OZB opbrengsten dan de inflatiecorrectie. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


