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1. Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Het CDA is een christen-democratische volkspartij. Ons bindt, naast geloof in
democratische waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron bij het
zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Het CDA wil graag een
bloeiende en bruisende gemeenschap als inspirerend hart van de gemeente. Wij willen
een gezond bedrijfsleven, een actief verenigingsleven en een gezellig uitgaansleven.
Het CDA wil ook graag een gemeente met grote onderlinge betrokkenheid van de
inwoners met een sterk besef van de primaire verantwoordelijkheid van burgers en
inwoners.
In dit inleidend hoofdstuk vindt u in 1.1 de uitgangspunten van het
verkiezingsprogramma. Daarna wordt in 1.2 ingegaan op de visie van het CDA op de
gemeentelijke organisatie.

1.1 De basis van het CDA in Twenterand

Het CDA Twenterand geeft een antwoord op vragen, gaat voor uitdagingen en kiest
oplossingen voor structurele problemen. Dit doen wij met visie, die gebaseerd is op de
grondbeginselen van het CDA, te weten:
 Gespreide verantwoordelijkheid: vrije en verantwoordelijke keuzes maken voor
jezelf en je naaste en de overheid beperkt zich tot kerntaken.
 Publieke gerechtigheid: betrouwbaar zijn vanuit vaste waarden, en inwoners de
zekerheid bieden van de gemeentelijke basis, die grenzen stelt en ruimte biedt.
 Solidariteit: betrokkenheid tussen generaties, een rechtvaardig en voorspelbaar
inkomensbeleid waarbij de draagkracht van huishoudens uitgangspunt is.
 Rentmeesterschap: verantwoord omgaan met onze leefomgeving, de natuur en het
milieu, zodat er duurzame welvaart is voor de huidige en volgende generaties.
Het CDA wil een partij zijn die tussen de mensen staat, die de maatschappelijke
vraagstukken kent en die kiest voor een samenleving waarin op grond van gedeelde
waarden en normen iedereen meetelt.
Daarmee heeft het CDA een geheel eigen plaats in het politieke krachtenveld.
Menselijk geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar, respect en
gemeenschapszin zijn hierbij de uitgangspunten.
Het CDA Twenterand doet een appèl op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van
de inwoners. Zij kunnen door actief en kritisch inwonerschap een belangrijke bijdrage
leveren aan het algemeen welzijn in onze gemeente. Het gemeentebestuur stuurt de
samenleving niet aan maar schept randvoorwaarden en kan stimuleren of afremmen.
Het CDA wil de blik richten op zowel het heden als de toekomst.
Onze plattelandsgemeente verandert en blijft in ontwikkeling. Werkgelegenheid, zorg,
veiligheid en woongenot verdienen blijvend de aandacht.
Er moet rekening worden gehouden met een veranderende samenstelling van de
bevolking. Een zelfbewuste jeugd, een toenemende vergrijzing en andere
levenspatronen vragen een aangepaste visie. Allesomvattend moet gewerkt worden
aan de leefbaarheid van Twenterand, van haar kernen en van het platteland.
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Het CDA ziet de politiek niet als doel, maar als middel om zaken in de samenleving
voor elkaar te krijgen. Het CDA is betrouwbaar, heeft direct contact met inwoners,
bedrijfsleven en organisaties. Zij communiceert goed en werkt samen met de
inwoners van Twenterand. Wij hebben duidelijke standpunten over de toekomst, maar
dwingen die niet af. Besluiten die op een ruime steun kunnen rekenen, zijn duurzamer
dan die met een krappe basis. Daarom werken we samen, ten dienste van de
inwoners van Twenterand, om een levende gemeente te zijn.
1.2 Hoe ziet het CDA de gemeentelijke organisatie?
Het CDA wil inwoners en organisaties (inter)actief betrekken bij de beleidsvorming
d.m.v. direct contact: wijkavonden, gesprekken met maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, kerken, middenstand en verenigingen.
Het CDA wil een actief, daadkrachtig en rechtmatig optredend gemeentebestuur dat
staat voor een open houding, transparantie, integriteit en dialoog met de
samenleving.
Het CDA wil dat het beleid van de gemeente Twenterand gericht is op een efficiënte
besteding van middelen, zodat de gemeentelijke lasten voor de inwoners dalen of
gelijk blijven. Dit is een maatgevende financiële randvoorwaarde voor andere
beleidsvelden. Indien blijkt dat dit praktisch onmogelijk is, dan mag voor de
gemeentelijke belastingen maximaal de inflatiecorrectie toegepast worden.
Het CDA wil hiervoor een ruimtelijk economische toekomstvisie per grote kern.
Het CDA wil een handhaving van veiligheidsvoorschriften, vergunningen en van
bestemmingsplannen. Het CDA wil de gemeentelijke dienstverlening voor de burgers
en bedrijven verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening moet de prioriteit krijgen
die zij verdient. Het CDA zet in op een klantgerichte en efficiënte organisatie.
Het CDA wil dat de gemeente daar waar dit concrete voordelen oplevert voor haar
inwoners samenwerkt met andere gemeenten, of de regio Twente. Dit om kosten te
besparen en/of vanwege toenemende behoefte aan gespecialiseerd personeel. Gelet
op de grotere verschillen tussen stad en platteland verdient het de aanbeveling om de
samenwerking met omliggende plattelandsgemeenten prioriteit te geven.
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2. Leefbaarheid en veiligheid
Intro hoofdstuk, bijv. Het CDA vindt leefbaarheid en veiligheid van het grootste
belang. Daarom vindt u dit hoofdstuk als een van de eerste onderwerpen in dit
programma. Hieronder wordt de visie van het CDA op leefbaarheid en veiligheid
uiteengezet in speerpunten.
- Het CDA wil beleid dat inwoners op wijk- of buurtniveau betrekt bij de leefbaarheid
van hun omgeving. In dat kader steunt het CDA de initiatieven van de nieuwe
dorpsraden. Daar waar mogelijk via Dorpsplan plus. Het CDA pleit voor goede en
veilige speelvoorzieningen voor onze jeugd en optreden tegen ongewenste situaties
door hangjongeren.
- Het CDA pleit voor een integrale aanpak van problemen in wijk of buurt.
Samenwerking tussen inwoners, gemeente, politie, justitie, woningstichting en
maatschappelijk werk moet leiden tot structurele oplossingen. Wijkgericht werken en
meer zichtbaarheid van politie op straat zijn voorbeelden hiervan.
- Het CDA wil dat bij de inrichting van openbare ruimtes aandacht geschonken blijft
worden aan veilige fiets- en wandelroutes, oversteekplaatsen en een goede
verlichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij scholen, openbare
voorzieningen en sportaccommodaties.
- Het CDA wil dat er wordt opgetreden tegen overlast van hondenpoep, zwerfvuil en
graffiti.
- Het CDA is tegen betaald parkeren.
- Het CDA is voor het verbeteren van breng- en haalsituaties bij scholen in
samenspraak met scholen/ouders/omgeving.
- Het CDA wil een aantal verkeersonveilige plekken in beeld brengen en deze
knelpunten oplossen.
- Het CDA wil verpaupering tegengaan en oplossen; te denken valt o.a. aan de
plekken Trio Westerhaar, voormalig postkantoor Vroomshoop, voormalig C-1000
Vroomshoop, Benerink Vriezenveen, revitalisering industrieterreinen.
- Het CDA is er voorstander van om de groenvoorziening minimaal te handhaven op
het huidige kwaliteitsniveau.
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3. Generatiebeleid
In dit hoofdstuk vindt u de uitgangspunten en specifieke punten ten aanzien van
generatiebeleid die de aandacht vragen van het CDA. Dit is uitgesplitst in de
paragrafen:
3.1 Jeugd- en jongerenbeleid
3.2 Gezinsbeleid
3.3 Ouderenbeleid.
3.1 Jeugd – en jongerenbeleid
Het CDA wil blijvende aandacht voor de grote groep jongeren, waarmee het goed
gaat. De kleine groep jongeren waarmee het minder gaat heeft aandacht op maat
nodig.
Het CDA pleit voor een samenhangend pakket van voorzieningen voor jongeren,
waarbij prijs en kwaliteit van tevoren worden vastgesteld en gecontroleerd,
differentiatie in het aanbod mogelijk is, al naar gelang de behoefte van de jongeren in
de betreffende kern
De doelstelling van het CDA t.a.v. jongerenbeleid is gericht op preventie in zowel
ondersteunende als ook uitvoerende activiteiten die door het jongerenwerk worden
ondernomen. Het CDA wil blijvende subsidiëring voor jongerenwerk. Het staat het
CDA voor ogen om hierin de vrijwilligers centraal te stellen, waarbij een betaalde
kracht een coachende / uitvoerende rol naar behoefte kan spelen. Het CDA ziet graag
dat de kernactiviteiten van het jongerenwerk liggen bij de jongereninloop en ziet de
gemeente hierin nadrukkelijk een pro-actieve en preventieve rol vervullen.
Het CDA gaat er t.a.v. het jongerenwerk vanuit dat er een wisselwerking is tussen
jongeren en het jongerenwerk om zo te komen tot een juiste verhouding van vraag en
aanbod per kern, waarbij de Jeugdadviesraad en Klankbordgroep volwaardige
adviesorganen zijn.
Het CDA wil vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen en jongeren, zoals
problemen in de opvoeding of beginnende verslavingsproblemen.
In het preventief jeugdbeleid ziet het CDA het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) als
een laagdrempelige instantie, waar op een actieve manier in een vroegtijdige fase
problemen worden onderkend en aangepakt, in het verlengde van de keten
consultatiebureau, kinderopvang/peuterspeelzalen, onderwijs.
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden om te gaan bewegen.

3.2 Gezinsbeleid
Het CDA benadrukt dat de eerste verantwoordelijkheid van de opvoeding bij de
ouders ligt.Het CDA vindt, dat de gemeente de taak heeft, ouders/opvoeders te
ondersteunen en te stimuleren bij hun opvoedende taken. Het CDA stimuleert een
laagdrempelige ouderschapscursus voor aanstaande ouders.
Gemeentelijke regie op de gehele keten van jeugd- en gezinsbeleid blijft noodzakelijk,
waarbij het gezin als hoeksteen van de samenleving het uitgangspunt is. Voor
ernstige probleemgezinnen wordt intensieve (gezins)begeleiding aangeboden. Het
CDA vindt dat aanvaarding van deze hulp niet vrijblijvend mag zijn. Het belang van
het kind eist dat
ouders/opvoeders hieraan meewerken.
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3.3 Ouderenbeleid
Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente zorgt voor voldoende
levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen bij zorgcomplexen.
Ouderenadviseurs en het zorginformatiepunt hebben volgens het CDA, in
samenwerking met ouderen- en welzijnsorganisaties, een belangrijke taak bij de
individuele hulpvraag van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In de
vitale lokale samenleving die het CDA voor ogen staat, is sprake van respect en
ontmoeting tussen generaties, tussen oud en jong.
Het CDA wil dat de gemeente programma’s en activiteiten ondersteunt, gericht op
binding en ontmoeting tussen generaties en waarin oud en jong participeren. Het CDA
is voor het inrichten van ouderen ontmoetingsplaatsen, (OOP’S) in elke kern. Het CDA
wil verpleegvoorzieningen in Vroomshoop, bij voorkeur gekoppeld aan een
gezondheidscentrum.
4. Onderwijsbeleid
In dit hoofdstuk vindt u de speerpunten van het CDA met betrekking tot onderwijs.
- Het CDA hecht aan de kwaliteit en vrijheid van het onderwijs en kent grote waarde
toe aan de betrokkenheid van ouders bij de school.
- Het CDA vindt het behoud van basis- en speciaal onderwijs zeer belangrijk en wil
streven naar behoud en uitbreiding van adequaat voortgezet onderwijs binnen de
gemeente.
- Verder uitwerking c.q. invulling van het concept Brede school, als netwerk van
voorzieningen voor de jeugd en de wijk, met ingezette en/of nieuwe projecten. De
brede school is een samenwerkingsconcept op het vlak van met name onderwijs,
opvang, sport en cultuur.
- Het CDA hecht eraan dat ook in gevallen van samenwerking instanties hun eigen
identiteit moeten kunnen behouden.
- Het CDA wil het peuterspeelzaalwerk toegankelijk houden en ook oog hebben voor
de betaalbaarheid hiervan. Het CDA hecht grote waarde aan de voor- en
vroegschoolse educatie daarbinnen.
- Het CDA wil uitbreiding van het MBO in Twenterand om op die manier schooluitval
verder terug te dringen. Tevens kan dit zorgen voor een betere aansluiting op de
arbeidsmarkt.
- Het CDA wil een verdere versterking van de Zorg Advies Teams (ZAT’s), de
onderlinge afstemming van dienstverlenende professionals in de jeugdhulpverlening.
- Bij de verdeling van middelen is het CDA een voorstander van open overleg met
schoolbesturen om te komen tot afspraken over de financiering van benodigde
investeringen.
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5. Sociaal beleid
In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste punten voor het CDA met betrekking tot de
doelgroepen en onderwerpen: mensen met een zorgvraag (5.1), vrijwilligers (5.2),
arbeidsmarkt (5.3), bestrijding sociaal isolement en armoede (5.4), gezondheidsbeleid
en verslavingszorg (5.5).
5.1 Mensen met een zorgvraag
Voor het CDA is het uitgangspunt van het WMO beleid: ‘Op eigen kracht waar
mogelijk, ondersteuning indien nodig’, waarbij aan mensen die zorg nodig hebben
maatwerk wordt geboden. Uiteindelijk mag de zwakkere in de samenleving er niet
onder lijden. Daarom moeten de van rijksoverheid ontvangen WMO middelen alleen
ingezet worden in het kader van de WMO. Bij aanbestedingen in het kader van de
WMO zijn kwaliteit van diensten en voorzieningen in principe leidend, zonder daarbij
een goede prijs-kwaliteitverhouding uit het oog te verliezen.
Het CDA is voor handhaving van één loket in elke kern waar alle relevante informatie
op het gebied van de zorg moet worden verkregen. (zorginformatiepunt). Het CDA wil
sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten bevorderen,
waarbij inwoners zelfredzaam en betrokken zijn bij hun omgeving. Dit maakt het
mogelijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat vereist
een adequaat niveau van regelingen en voorzieningen.
5.2 Vrijwilligers
Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze
samenleving en vrijwilligerswerk voorkomt sociaal isolement. Het CDA streeft naar
een adequate ondersteuning van vrijwilligerswerk, mantelzorg en vrijwilligers in de
zorg. De gemeente geeft deze ondersteuning in goed overleg met vrijwilligers en
mantelzorgers en de WMO adviesraad.
Het CDA is voorstander van een doelgerichter gemeentelijk dienstverleningsproces
met betrekking tot de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het CDA stimuleert en
ondersteunt de zelfredzaamheid van verenigingen en/of organisaties en
buurtinitiatieven.
Het CDA wil jaarlijks een vrijwilligersprijs uitreiken en een speciale dag organiseren
voor vrijwilligers. Het CDA wil door de maatschappelijke stage de sociale
betrokkenheid van jongeren stimuleren, zodat ze oog blijven houden voor
vrijwilligerswerk.
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5.3 Arbeidsmarkt
Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Werk voorkomt
sociaal
isolement en bevordert zelfontplooiing. Het CDA pleit voor het benutten van kansen
voor de gemeente om samenwerkingsverbanden op te zetten met het UWV ter
bestrijding van werkloosheid.
Het CDA steunt het opzetten van één loket voor werkzoekenden en werkgevers in
arbeidsmarktregio’s. Het CDA vindt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden zo snel
mogelijk naar de arbeidsmarkt toe moet leiden. Gemeenten dienen zo veel mogelijk
verbindingen te leggen tussen de WMO, de WWB, de WSW, de Wet Integratie Burgers
(WIB) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Jongeren (18-27 jaar) verdienen de hoogste prioriteit bij
werkgelegenheidsbevordering. Het CDA wil dat alle jongeren die een
bijstandsuitkering aanvragen direct actief aan de slag gaan in een gemeentelijk
werktraject. Wie geen diploma heeft moet alsnog een startkwalificatie behalen.
Het CDA vindt dat bij gezinnen met kinderen door de gemeente een extra inspanning
moet worden verricht bij het bemiddelen van de ouder(s) naar werk, door rekening te
houden met zorgtaken.
5.4 Bestrijding sociaal isolement en armoede
Het CDA kiest voor een gemeentelijk armoedebeleid dat activerend is voor wie nog
kan werken en toereikend is voor wie dat niet meer kan. Het CDA zet zich in voor
financiële tegemoetkoming van bijzondere kosten als gevolg van chronische ziekte of
handicap voor mensen met een minimuminkomen.
Het CDA wil maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen met een
minimuminkomen stimuleren, door financiële gemeentelijke ondersteuning. Bij het
verstrekken van bijzondere vormen van bijstand hanteert het CDA de norm 120% van
het minimumloon. Het CDA streeft naar het verminderen van bureaucratie met
betrekking tot het aanvragen van vormen van bijstand
5.5 Gezondheidsbeleid en Verslavingszorg
Het CDA wil actief werken aan het voorkomen van verslavingsproblematiek. In het
bijzonder wil zij het alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar ontmoedigen. Verder
is erkenning en bewustwording van de aanwezige problematiek binnen de grenzen
van de gemeente een belangrijk punt.
Het CDA wil dat jongeren en ouders op tijd en deskundig worden voorgelicht over de
risico’s van genotmiddelen. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast
dient vanuit de signaleringsnetwerken nauw contact onderhouden te worden met de
verslavingszorg, zodat snelle doorgeleiding naar zorg kan plaatsvinden waar nodig.
Het CDA is tegen coffeeshops en gedoogzones.
Het CDA vindt dat gemeenten actief beleid moet voeren op preventie en
vroegsignalering van alcoholgebruik onder minderjarigen. Het CDA wil het project
‘Happy Fris’ een vervolg geven. Het CDA wil dat het gemeentelijke gezondheidsbeleid
zich vooral richt op preventie en vroegsignalering van gezondheidsrisico’s, ziektes en
aandoeningen onder kinderen en jongeren. Het CDA vindt dat de gemeente
programma’s aan moet bieden die gericht zijn op een gezondere levensstijl van
kinderen en jongeren. Dit doet zij samen met scholen, (sport)verenigingen,
maatschappelijke instellingen en partijen in de gezondheidszorg.
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6. Voorzieningen in Twenterand
6.1 Sport
Sport is meer dan alleen bewegen. Sport is goed voor iedereen, vooral voor jongeren.
Sport zorgt voor een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen in de
groei van hun leven. Sport bevordert de gemeenschapszin en draagt als bindmiddel
bij aan een leefbare gemeente.
Het CDA wil een duidelijk sportbeleid, gericht op alle leeftijden, voor de komende
raadsperiode. Uitgangspunten voor dit beleid moeten zijn een deugdelijk en
transparant subsidie beleid. De samenwerking met andere beleidsterreinen die direct
of indirect met sport en bewegen te maken hebben is een vereiste.
Het CDA ondersteunt verenigingen die een inspanning leveren voor het bevorderen
van bepaalde doelgroepen, zoals ouderen, allochtonen en gehandicapten.
De keuze van het wel of niet aanhouden van zwembaden of eventueel vervangen of
privatiseren dient in nauwe relatie met de toekomstvisie gemaakt te worden.

6.2 Cultuur en media
De bibliotheek heeft een belangrijke functie voor het vergaren van kennis en
informatie. Daarom is het CDA voor het behoud van de bibliotheekfunctie in de grote
kernen.
Het CDA wil dat er voldoende aandacht is voor culturele activiteiten en amateurkunst
waarbij scholen en lokale partijen worden betrokken zodat zoveel mogelijk jongeren
worden bereikt. De cultuur in Twenterand moet bevorderd worden met ruimte voor
uitingen van kunst in openbare ruimten.
Het CDA steunt muziekonderwijs in Twenterand. Daarbij is uitgangspunt dat zoveel
mogelijk inwoners kunnen kennis maken met een diversiteit aan muzikale uitingen.
De eigen bijdrage is gerelateerd aan het inkomen. De muziekverenigingen worden
voor hun jeugdleden financieel ondersteund met een subsidie.
Het CDA wil een beleid voeren tot behoud en verdere ontwikkeling voor wat betreft
musea in Twenterand.
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7. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Hieronder vindt u de belangrijkste punten van het CDA met betrekking tot
ruimtelijke ordening en wonen:
- Het CDA is van mening dat iedere kern in de gemeente Twenterand zijn eigen
unieke identiteit heeft. Het beleid moet daarom per kern ingevuld worden. Daarbij
rekening te houden met historische en demografische omstandigheden, en ook met
economische en sociale factoren.
- Het CDA wil de leefbaarheid van de (kleine) kernen behouden en waar mogelijk
stimuleren.
- Het CDA wil in de vier grotere kernen een actieve houding van de gemeente bij
aanleg van bedrijventerreinen om in de geplande behoefte te kunnen voorzien
- Het CDA is er een voorstander van om daar waar het kan, het wonen en werken met
elkaar te combineren. Bedrijfswoningen op bedrijfsterreinen zijn daarvoor een
mogelijkheid.
- Het CDA is voorstander van een actief grondbeleid teneinde zelf het voortouw te
kunnen nemen bij de ontwikkeling van nieuwe in- of uitbreidingsgebieden.
- Het CDA wil de ontwikkeling van inbreidingslocaties stimuleren.
- Het CDA wil ook aandacht voor revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.
- Het CDA wil dat we meer aansluiting zoeken bij de omliggende
plattelandsgemeenten, juist om daarmee het stedelijk regionaal
samenwerkingsverband vanuit een positieve grondhouding te kunnen volgen.
- Het CDA wil de Woonvisie actueel houden en daarop inspelen met planologisch
beleid.
- Het CDA wil via prestatieafspraken met woningcorporaties en via projecten met
marktpartijen komen tot meer betaalbare koop- en huurwoningen, specifiek gericht
op starters en senioren.
- Het CDA stimuleert dat bedrijven welke hinder voor de woonomgeving veroorzaken
worden verplaatst en dat op deze locaties woningbouw wordt gerealiseerd.
- Het CDA wil samenhang en kwaliteit in het wonen en in de woonomgeving. Het CDA
streeft naar een gezonde en evenwichtige mix van verschillende doelgroepen in
zowel bestaande als nieuwe wijken.
- Nieuwe woonwijken moeten voorzien zijn van daarbij behorende voorzieningen zoals
parkeerplaatsen, speelplaatsen, voldoende openbaar groen en –water en trapvelden
en honden uitlaatplaatsen.
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8. Economie en werkgelegenheid

8.1 Economie en bedrijventerreinen
Het CDA wil een goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers door het
instellen van een ondernemersloket. Het CDA is van mening dat de gemeente een
sterk ondersteunende en stimulerende bestuursrol op het gebied van de economische
ontwikkeling moet hebben.
Het CDA pleit voor samenwerking en afstemming met andere gemeenten / Regio
Twente, het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de
Kamer van Koophandel. Samenwerking vindt plaats onder voorwaarde dat er concrete
meerwaarde is voor de inwoners van Twenterand
Het CDA vraagt speciale aandacht voor ontwikkelen en begeleiden van het Midden- en
Kleinbedrijf. Het CDA wil dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de ISV-gelden
(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).
Het CDA vindt het belangrijk dat per kern de bedrijventerreinen plaats bieden aan de
plaatselijke ondernemers. Dit geldt ook voor starters, die in een
bedrijfsverzamelgebouw een toekomst kunnen opbouwen.
8.2 Detailhandel en ontwikkeling van de dorpscentra
Het CDA vindt dat detailhandel zoveel mogelijk in de centra van de kernen thuis
hoort.
Het CDA is tegen het houden van koopzondagen binnen de gemeente Twenterand.
Het CDA vindt dat openbare advertentiecampagnes, gefaciliteerd door de gemeente,
voor koopzondagen in de regio geweerd moeten worden.
Het CDA propageert aantrekkelijke winkelgebieden met regionale aantrekkingskracht.
8.3 Toerisme
Het CDA onderkent de behoefte aan meer economische dragers van ons platteland.
Toerisme moet in samenwerking met de regionale en lokale VVV’s en de Twentse
Hooilanden worden bevorderd door verdere uitwerking van de recreatieve potentie
van de kernen.
Het CDA pleit voor meer overnachtingscapaciteit in Twenterand; particuliere
initiatieven voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaande campings/hotels
moet worden aangemoedigd.
Het CDA wil een voortzetting van het beleid tot verdere ontwikkeling van recreatie en
toerisme, met aandacht voor de beste kansen hiervoor van de kern Den Ham.

8.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het CDA is voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en brengt dat
tot uiting door in de prijs/kwaliteit afwegingen onder de noemer van kwaliteit ook
sociale, ecologische en ethische aspecten te laten doorklinken.
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8.5 Platteland
Het CDA is voorstander van (het instant houden van) familieplus bedrijven en
derhalve tegen de komst van megabedrijven.
Het CDA vindt dat de agrariër nog steeds bij uitstek degene is die het buitengebied in
stand houdt. Het grootste deel van de grond in Twenterand is in gebruik voor de
landbouw.
De landbouw (het buitengebied) vormt een belangrijke drager van het platteland, niet
alleen vanwege de voedselvoorziening, maar ook vanwege het beheer van het
landschap. Het CDA propageert het gebruik van (provinciale) subsidies hiervoor.
Kansen op recreatief en toeristisch gebied dienen benut te worden.
Het CDA is van mening dat vernieuwende initiatieven gestimuleerd en ondersteund
moeten worden, om een alternatief te hebben als er agrarische werkgelegenheid
verloren dreigt te gaan.
Het CDA wil een leefbaar en economisch platteland. Functieverruiming van
vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen moet mogelijk zijn. Bestaande bedrijfsvoering mag
echter niet belemmerd worden.
Het CDA wil de agrarische sector stimuleren tot een duurzaam ingerichte economische
deelsector. Het CDA wil kritisch zijn op soms al te ambitieus overkomende
waterambities met onevenredig schadelijke gevolgen voor de landbouw.

9. Milieu, water, verkeer en vervoer

9.1 Milieu
Het CDA wil de ruimtelijke kwaliteit behouden en is daarom terughoudend bij het
plaatsen van windmolens in het buitengebied.
Het CDA vindt een constante aandacht voor de afvalproblematiek onontbeerlijk,
waarbij het terugdringen van het zwerfafval en de hondenpoep een hoge prioriteit
hebben.
Het CDA wil dat er door particulieren 2 x per jaar grof vuil kan worden meegegeven.
Het uitgangspunt dient te blijven het principe van de vervuiler betaalt. Daarnaast
dient het hergebruik gestimuleerd te worden, ook als dit op vrijwilligersinitiatief
gebeurt.
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9.2 Verkeer en vervoer
Het CDA wil voor de lange termijn bereikbaarheid van Twenterand streven naar een
rijbaanverdubbeling van de N36. Daarmee blijft Twenterand bereikbaar, dit is van
eminent belang voor het bedrijfsleven en in verband met toenemende verkeersdrukte
is dit noodzakelijk om op langere termijn dezelfde bereikbaarheidskwaliteit te
behouden.
Het CDA wil de verkeersproblematiek en vooral dat van het doorgaande vrachtverkeer
in woonkernen (m.n. Vroomshoop en Vriezenveen) zo snel mogelijk op een adequate
manier oplossen. Dat impliceert een noordelijke rondweg voor Vriezenveen-West en
onderzoek voor een betere ontsluiting van het bedrijventerrein in Vroomshoop.
Het CDA is tegen het afsluiten van de Aadorpsweg door Almelo vanwege Waterrijk,
omdat dit de bereikbaarheid van Almelo met Vriezenveen, Vroomshoop en Den Ham
verslechtert.
Het CDA wil goed begaanbare voetpaden, ook goed te gebruiken door minder validen.
Het CDA vindt dat er in elke grotere kern goede verbindingen via openbaar vervoer
moeten zijn. Goede aansluitingen tussen bus- en treinvervoer zijn noodzakelijk.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het onderhouden van
wegen, verhardingen en openbaar groen. Het CDA is derhalve tegen drastische
ingrepen bij het groenonderhoud.
Het CDA vindt dat vervoer en recreatie / toerisme over water gestimuleerd moet
worden.

10. Financiële paragraaf
Hieronder vindt u de belangrijkste afwegingen van het CDA met betrekking tot het
financieel beleid.
- Het CDA is voor een verantwoord en degelijk financieel beleid, waarbij een redelijk
weerstandsvermogen behoort, afgestemd op de risico’s. Het CDA pleit voor een
financieel beleid van de gemeente Twenterand dat gericht is op de concentratie op
gemeentelijke kerntaken en op een efficiënte/effectieve besteding van middelen.
- Het CDA wil dat er steeds kritisch naar de omvang van de gemeentelijke organisatie
wordt gekeken.
- Naar mening van het CDA dienen inwoners bij het gebruik van de niet persé
verplichte gemeentelijke diensten en voorzieningen, zelf in de kosten bij te dragen.
. Het CDA vindt dat de tarieven van de gemeentelijke belastingen niet met meer dan
het inflatiepercentage mogen stijgen.
- Het CDA is van mening dat gemeentelijke tarieven (zoals voor afvalstoffen) in eerste
instantie kostendekkend dienen te zijn, voordat besloten wordt tot verhoging van
andere tarieven (zoals huur van gebouwen, sportaccommodaties)
- Het CDA stelt dat de zogenaamde grote projecten financieel goed onderbouwd
dienen te zijn.
- Het CDA is voor een vroegtijdig overleg met de recreatieondernemers om de
afgedragen toeristenbelasting ten bate van de recreatiesector in te zetten.
- Het CDA wil ook voor mensen met minder financiële draagkracht mogelijkheden
behouden om de kosten te drukken, middels gebruik van de regelingen van de
WWB, WMO, en autonoom gemeentelijk beleid.
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