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Voorwoord 

 
 
Vriezenveen, oktober 2013 
 
 
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 Twenterand. Een te dominante overheid 
of teveel marktwerking staan wij niet voor. 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.  
 
Het verkiezingsprogramma is het resultaat van een krachtig en intensief proces. Leden, 
organisaties binnen het CDA Twenterand en het maatschappelijk middenveld hebben 
waardevolle bijdragen geleverd aan het verkiezingsprogramma. Een woord van dank gaat 
ook uit naar de programmacommissie bestaande uit mevrouw F. Bramer -Hegen en de heer  
J. Kuilder en de leden die amendementen op de concepttekst hebben ingediend. 
 
Met dit program biedt het CDA uitzicht op een toekomstbestendige gemeente. Een gemeente 
waarin wij rekening houden met elkaar, waarin iedereen de kans krijgt zijn talenten te 
ontplooien, we verzekerd zijn van de menselijke maat in de zorg, baanzekerheid en ons veilig 
voelen.  
 
Samen knokken voor baan, buurt en zorg! 
  
Met hartelijke groet, 
 
Huib Eshuis, voorzitter CDA Twenterand 
Jan Cees Kaas, voorzitter programmacommissie  
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De basis van CDA-Twenterand 

 
CDA-Twenterand geeft een antwoord op vragen, gaat voor uitdagingen en kiest oplossingen 
voor structurele problemen. Dit doen wij met visie, die als uitgangspunten heeft: 
 
1. De samenleving, niet de overheid 
Wij willen dat je weer invloed krijgt op de wereld om je heen, ook in de politiek. Wij zien een 
overheid die naast je staat in plaats van tegenover je. Wij willen een samenleving, waar je 
samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.  
Toepassing Twenterand: erkenning van maatschappelijk initiatief. 
 
2. Wij zien een taak voor iedereen 
Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen 
die kan, doet mee. Maar wie niet wil, kan niet blijvend rekenen op ondersteuning. 
Toepassing in Twenterand: CDA wil dat iedereen een kans krijgt, waar mogelijk zal de 
gemeente helpen maar iedereen dient wel een taak op te pakken. 
 
3. Een eerlijke economie 
Wij kiezen voor een eerlijke economie waar werken loont en sparen wordt beloond. Waar 
middeninkomens en gezinnen geen melkkoe zijn. Wij willen een economie waarin kleine 
ondernemers en familie-bedrijven onze absolute prioriteit krijgen.  
Toepassing Twenterand: Het CDA vindt dat waar nodig en mogelijk lokale ondernemers een 
kans moeten krijgen. 
 
4.Tegen de profiteurs 
Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je 
op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. Profiteurs die zich daaraan onttrekken staan we niet 
toe. 
Toepassing Twenterand: het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarden 
voor de bescherming van menselijke waardigheid. 
 
5. De familie is ons fundament 
Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen 
en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert 
en duurzame relaties ondersteunt. 
Toepassing Twenterand: het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge 
verbondenheid te versterken en erkent en waardeert in dit verband het gezin en familie. 
 
6. Een zelfbewust Nederland 
Verbonden met Europa Nederland staat vooraan in Europa, om onze economie en onze 
werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken ook een scherpe grens tussen wat Brussel 
wel en niet bepaalt.  
Toepassing Twenterand: Samenwerken met onze buurgemeenten, provincie, landelijke 
overheid en Europa om onze lokale economie en werkgelegenheid te versterken, echter niet 
tegen elke prijs. 
 
7. De toekomst van onze kinderen 
Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om hervormingen om 
Nederland structureel op orde te brengen. Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst van 
onze kinderen. 
Toepassing op Twenterand: vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt 
het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.  
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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 krijgt het CDA een geheel eigen plaats in het politieke krachtenveld. Menselijk 
geluk, waardigheid, veiligheid, zorg voor elkaar, respect en gemeenschapszin zijn hierbij de 
uitgangspunten. 
 
CDA afdeling 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. De overheid doet een stap terug, waardoor er ruimte is 
voor creatieve oplossingen in deze samenleving. Het gemeentebestuur stuurt de samenleving 
niet aan maar schept randvoorwaarden en kan stimuleren, versnellen of waar noodzakelijk is 
ook afremmen.  
 
Het CDA wil de blik richten op heden en de toekomst. Onze plattelandsgemeente verandert 
en blijft in ontwikkeling. Daarnaast zijn wij onderdeel van een groter geheel, denk aan hogere 
overheden en andere naburige gemeenten. 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. 
 
Het CDA ziet de politiek niet als doel maar als middel om zaken in de samenleving voor 
elkaar te krijgen. Het CDA wil betrouwbaar zijn, heeft direct contact met inwoners, 
bedrijfsleven en organisaties, communiceert in brede zin en werkt samen met de inwoners. 
Wij hebben uitgesproken standpunten over de toekomst, maar dwingen die niet af. Besluiten 
die op een ruime steun en een breed draagvlak kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met 
een krappe basis. Daarom werken we waar dat kan samen met andere politieke partijen, 
bewoners en het bedrijfsleven. Dat doen we ten dienste van de inwoners van Twenterand, 
om een vitale gemeente te zijn. 
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Hoe ziet het CDA de gemeentelijke organisatie? 
 

 Het CDA wil de inwoners en organisaties (inter)actief betrekken bij de beleidsvorming 
d.m.v. direct contact: wijkavonden, gesprekken met maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven, kerken, middenstand en verenigingen; 

 Een actief, daadkrachtig en rechtmatig optredend gemeentebestuur dat staat voor een 
open houding, transparantie, integriteit en dialoog met de samenleving; 

 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 
macronorm toegepast worden;  

 Een ruimtelijk economische toekomstvisie per grote kern; 
 Een handhaving van veiligheidsvoorschriften, vergunningen en van  bestemmingsplannen; 
 De goede gemeentelijke dienstverlening voor de burgers en bedrijven in stand houden en 

waar mogelijk verbeteren. De gemeentelijke dienstverlening moet de prioriteit krijgen die 
zij verdient. Het CDA zet in op een klantgerichte en efficiënte organisatie; 

 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; 

 Subsidieverlening c.q. donaties beter in kaart brengen om te onderzoeken of dit nog 
efficiënter geregeld kan worden; 

 Het CDA zet in op maximaal 3 FTE aan wethouders in het college. 
 
 
Concrete doelen 

 Samenwerking op gebied van sociale werkvoorziening; 

 Uitvoering van de participatiewet. 
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1. Leefbaarheid en veiligheid 
 
1.1 Inwoners op wijk- of buurtniveau betrekken bij de leefbaarheid van hun omgeving. 
1.2 Goede en veilige speelvoorzieningen voor onze jeugd en optreden tegen ongewenste 

situaties waardoor overlast ontstaat.  
1.3 Integrale aanpak van problemen in wijk of buurt. Samenwerking tussen inwoners, 

gemeente, politie, justitie, woningstichting, welzijnsinstellingen en maatschappelijk werk 
moet leiden tot structurele oplossingen. (Wijkgericht werken en meer zichtbaarheid van 
politie op straat zijn voorbeelden hiervan). 

1.4 Aandacht schenken aan veilige fiets- en wandelroutes, oversteekplaatsen en een 
goede verlichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij scholen, openbare 
voorzieningen en sportaccommodaties.  

1.5 Optreden tegen ergernissen in openbare ruimte, zoals overlast van hondenpoep, 
zwerfvuil en graffiti. 

1.6 Tegen betaald parkeren.  
1.7 In samenspraak met scholen verbeteren van veilige breng- en haalsituaties bij scholen. 
1.8 Oplossen van knelpunten bij verkeersonveilige plekken.  
1.9 Oplossen van verpaupering en voorts verpaupering tegen gaan. 
1.10 Verbetering van het huidige kwaliteitsniveau van de groenvoorziening.  
 
 
Concrete doelen 

 Opheffen van verpauperingssituaties in straten en wijken binnen de gemeente; 

 Aanpakken van drugsproblematiek; 

 Waarborgen aanrijtijden van hulpverleningsinstanties;   

 Adequaat onderhoud van openbare ruimten zoals bijv. trottoirs;  

 Gratis parkeren in de kernen handhaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkiezingsprogramma CDA-Twenterand 2014-2018 
8 

2. Generatiebeleid 

Jeugd – en jongerenbeleid 

2.1. Met de transitie van de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente, heeft de gemeente 
de regie in handen gekregen inzake het jeugd- en jongerenbeleid.  

2.2. De doelstelling van het CDA t.a.v. jongerenbeleid is gericht op preventie en regionale 
samenwerking.  

2.3. Blijvende aandacht voor de grote groep jeugd en alle jongeren moeten de kans hebben 
om deel te nemen aan het verenigingsleven.   

2.4. Blijvende subsidiëring door de gemeente voor het jongerenwerk. Hierin de vrijwilligers 
centraal stellen. Een betaalde kracht kan, indien nodig, een coachende / uitvoerende rol 
hierbij spelen. 

2.5. Het beschikbare geld kan door verschillende jeugd-jongerenstichtingen worden 
aangewend voor het organiseren van diverse activiteiten waarbij door middel van 
marktwerking een kwalitatieve en betaalbare oplossing ontstaat. 

2.6. Een wisselwerking tussen jongeren en jongerenwerk om zo te komen tot een juiste 
verhouding van vraag en aanbod per kern.  

2.7. Vanaf 18 jaar staan jongeren op eigen benen, bij (dreigende) ontsporing zorgt de 
gemeente voor een maatschappelijk vangnet.  

2.8. In het preventieve jeugdbeleid is het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) als een 
laagdrempelige voorziening, waar vroegtijdige problemen worden onderkend en 
aangepakt, in het verlengde van de keten consultatiebureau, 
kinderopvang/peuterspeelzalen, onderwijs. 

2.9. Betaalde kracht qua jongerenzorg minimaliseren en toepassen van vrijwilligers 
stimuleren. 

 
  
Gezinsbeleid 
 
2.10. Het CDA benadrukt dat de eerste verantwoordelijkheid van de opvoeding bij de ouders    

ligt. 
2.11. De gemeente heeft de taak ouders/opvoeders te ondersteunen en  te stimuleren bij hun 

opvoedende taken.  
2.12. De gemeente ondersteunt initiatieven als het Mammacafe en oudercursussen waar 

ouders elkaar kunnen ontmoeten. 
2.13. Gemeentelijke regie op de gehele keten van jeugd- en gezinsbeleid blijft noodzakelijk, 

waarbij het gezin als hoeksteen van de samenleving wordt gezien. 
2.14. Voor ernstige probleemgezinnen  wordt intensieve (gezins)begeleiding aangeboden met 

als uitgangspunt een gezin, een plan, een regisseur.  
 
 

Ouderenbeleid 
 
2.15 De gemeente moet elke inwoner ondersteunen bij het levensloopbestendig maken van 

woningen. De gemeente denkt in mogelijkheden in plaats van belemmeringen.  
2.16 Ouderenadviseurs en het zorginformatiepunt hebben in samenwerking met ouderen- en 

welzijnsorganisaties, een belangrijke taak. Hierbij gaat het vooral om de individuele 
hulpvraag van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

2.17 In de vitale lokale samenleving  is sprake van respect en  ontmoeting tussen oud en 
jong.  
 
 
 



Verkiezingsprogramma CDA-Twenterand 2014-2018 
9 

 
Concrete doelen 

 Het levensloopbestendig maken van woningen. Het CDA denkt in mogelijkheden in 
plaats van belemmeringen;  

 Een blijvende subsidiering door de gemeente voor het jongerenwerk per kern waarbij 
per kern een bedrag ter beschikking staat; 

 Hergebruik van middelen zoals rollators, scootmobiel stimuleren om de kosten te 
minimaliseren.  
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3. Onderwijsbeleid 
 

3.1 Basisscholen moeten behouden blijven in de kleine kernen.  
3.2 Kwaliteit en vrijheid van het onderwijs is van groot belang.  
3.3 Ouders zijn actief betrokken bij de school van hun kinderen.  
3.4 Belangrijk is het  behoud van basis- en speciaal onderwijs en alle vormen van 

voortgezet onderwijs (VMBO HAVO/VWO) binnen de eigen gemeente.  
3.5 Voorstander van een brede-school concept, waar met name op het gebied van 

onderwijs, opvang, sport en cultuur wordt samenwerkt.  
3.6 Binnen deze samenwerkende organisaties moet ieder hun eigen identiteit kunnen 

behouden.  
3.7 Betere aansluiting van het VMBO/ MBO op de arbeidsmarkt door onderwijs en 

bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. 
3.8 Alle onderwijsinstellingen voeren een actief beleid t.a.v. het voorkomen van pesten en 

het aanleren van respect hebben voor elkaar.  
3.9 Bij de verdeling van middelen is er open overleg met schoolbesturen om te komen tot 

afspraken over de financiering van benodigde investeringen. 
 
 
Concrete doelen 

 Behoud van kleine scholen in de kernen; 

 Betere aansluiting van het VMBO/ MBO op de arbeidsmarkt;  

 Behoud van voortgezet en speciaal onderwijs binnen Twenterand. 
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4 Sociaal beleid 
 
Mensen met een zorgvraag 
 
4.1 Uitgangspunt van het sociaal beleid: ‘Op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning 

indien nodig’.  
4.2 Voor mensen die zorg nodig hebben wordt maatwerk geboden.  
4.3 Omzien naar elkaar is een Christelijk basisprincipe: de sterkere komt voor de zwakkere 

op. 
4.4 Bij aanbestedingen zijn kwaliteit van diensten en voorzieningen in principe leidend,  

daarbij verliezen we  een goede prijs-kwaliteitverhouding niet uit het oog.  
4.5 Eén loket in elke kern waar alle relevante informatie op het gebied van de zorg wordt 

verkregen (zorginformatiepunt).  
 
Vrijwilligers 
 
4.6 Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving en dienen waar mogelijk 

ondersteund te worden. 
4.7 Ons basisprincipe is een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en 

verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.  
4.8 Mantelzorg verdient bijzondere aandacht, bijvoorbeeld door middel van het aanbieden 

van relevante cursussen.  
4.9 Zelfredzaamheid van verenigingen en/of organisaties en buurtinitiatieven worden 

gestimuleerd en waar nodig ondersteund. 
4.10 Vrijwilligerswerk voorkomt sociaal isolement.  
4.11 Het CDA reikt jaarlijks een vrijwilligersprijs uit op Valentijnsdag en besteedt op deze 

manier aandacht aan het vele vrijwilligerswerk binnen de gemeente Twenterand.  
 
Arbeidsmarkt 
 
4.12 Betaald werk is de beste vorm van sociale zekerheid. Werk voorkomt sociaal isolement 

en bevordert zelfontplooiing. 
4.13 De gemeente zet samenwerkingsverbanden op ter bestrijding van werkloosheid. 
4.14 Jongvolwassenen ( boven 18) verdienen de hoogste prioriteit en gerichte begeleiding bij 

werkgelegenheidsbevordering.   
4.15 Bij het bemiddelen van de ouder(s) naar werk wordt bij gezinnen met kinderen door de 

gemeente rekening gehouden met zorgtaken. 
 
Bestrijding sociaal isolement en armoede 
 
4.16 Een activerend gemeentelijk armoedebeleid voor wie nog kan werken en toereikend is 

voor wie dat niet meer kan. 
4.17 Financiële tegemoetkoming van bijzondere kosten als gevolg van chronische ziekte of 

handicap voor mensen met een minimuminkomen.  
4.18 Maatschappelijke deelname van kinderen in gezinnen met een minimuminkomen 

stimuleren, door financiële gemeentelijke ondersteuning. 
4.19 Bij het verstrekken van bijzondere vormen van bijstand hanteert het CDA de norm 

115% van het minimum. 
4.20 Vermindering van bureaucratie met betrekking tot het aanvragen van vormen van 

bijstand. 
4.21 Schuldhulpverlening wordt actief ondersteund, bijvoorbeeld door cursussen of via 

instrumenten zoals bijv. schuldhulpmaatje. 
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Gezondheidsbeleid en Verslavingszorg 
 
4.22 Actieve houding ten aanzien van voorkoming van verslavingsproblematiek. Daarbij gaat 

het onder meer om alcoholverslaving, drugsverslaving en gokverslaving.  
4.23 Jongeren en ouders worden op tijd en deskundig voorgelicht over de risico’s van 

genotmiddelen. De gemeente heeft hierin een regisserende rol.  
4.24 Tegen coffeeshops en gedoogzones.  
4.25 De gemeente moet actief beleid voeren op preventie en vroegsignalering van 

alcoholgebruik en andere gezondheidsrisico’s onder minderjarigen.  
4.26 In samenwerking met scholen, (sport)verenigingen en partijen in de gezondheidszorg 

biedt de gemeente programma’s aan die gericht zijn op een gezondere levensstijl van 
kinderen en jongeren. Dit doet zij samen Dit geldt ook voor het voorkomen van pesten 
en bevordering van onderling respect. 

 
.  
Concrete doelen 

 Het CDA is voor handhaving van één loket in elke grote kern waar alle relevante 
informatie op het gebied van de zorg moet worden verkregen; 

 Het voorkomen van pesten en bevordering van onderling respect;  
 

 Mantelzorg verdient bijzondere aandacht en waardering; 
 

 Intensief samenwerken van gemeente met de diverse instanties in het bestrijden van 
hard- en softdrugs. 
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5. Voorzieningen in Twenterand 
 
Sport 

5.1. 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.  

5.2. Mensen met een beperking moeten kunnen sporten. 
5.3. Er is een duidelijk sportbeleid, gericht op alle leeftijden, voor de komende raadsperiode. 

de samenwerking met andere beleidsterreinen die direct of indirect met sport en 
bewegen te maken hebben is een vereiste.  

5.4. Een bloeiend (sport) verenigingsleven is van belang, de gemeente biedt waar nodig 
ondersteuning. (eventueel financieel en/of organisatorisch) Hierbij is het wel zo dat er 
telkens een afweging dient te worden gemaakt tussen noodzaak, wensen en financiële 
mogelijkheden, waarbij de inbreng van de deelnemers/verenigingen zelf mee weegt.  

5.5. Er is ondersteuning van  verenigingen die een inspanning leveren voor het bevorderen 
van bepaalde doelgroepen, zoals ouderen, allochtonen en gehandicapten.  

5.6. De zorg voor voldoende accommodaties voor de sport vraagt om een planmatig 
accommodatiebeleid en een daarbij behorende financiële reservering. Hierbij geldt de 
norm dat deze voor basissport -niveau is gebaseerd en niet voor het uitoefenen van 
topsportniveau. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de verenigingen. 

5.7. Extra ondersteuning wordt verleend aan sportverenigingen en anderen die meewerken 
aan een efficiënt gebruik van accommodaties door samenwerking met anderen. 

5.8. Zelfwerkzaamheid en overname van taken van de gemeente worden gestimuleerd. 
 
Cultuur en media 
 
5.9. De bibliotheek heeft een belangrijke functie voor  het vergaren van kennis en informatie 

waarbij ook de taalontwikkeling wordt bevorderd. De bibliotheekfunctie in de grote 
kernen blijft bestaan. Er is voldoende aandacht voor culturele activiteiten en 
amateurkunst waarbij scholen en lokale partijen worden betrokken zodat zoveel 
mogelijk jongeren worden bereikt.  

5.10. De cultuur in Twenterand moet bevorderd worden met ruimte voor uitingen van kunst in 
openbare ruimten. 

5.11. Het  muziekonderwijs in gemeente Twenterand wordt ondersteund. Daarbij is 
uitgangspunt dat 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. 

5.12. Musea met cultureel-erfgoed zullen vanwege de grote vijf maatschappelijke waarden 
(zoals landelijk genoemd in het museabeleid) worden ondersteund met subsidie. 

 
Concrete doelen 

 Mensen met een beperking moeten kunnen sporten;  
 

 Gemeentelijke sportvoorzieningen zijn goed en veilig te bereiken; 
 

 De jeugdsubsidie voor de muziekverenigingen blijft in stand; 

 Alle kinderen moeten kunnen sporten. De gemeente zal in de vorm van 
maatwerksubsidies hier een stimulerende rol in spelen. 
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6. Ruimtelijke Ordening en Wonen 

 
6.1. Iedere kern in de gemeente Twenterand heeft zijn eigen unieke identiteit, het beleid 

moet daarom per kern ingevuld worden. Daarbij wordt rekening gehouden met 
historische en demografische omstandigheden, en ook met economische en sociale 
factoren. 

6.2. De leefbaarheid van de (kleine) kernen behouden en waar mogelijk stimuleren.  
6.3. Daar waar het kan, het wonen en werken met elkaar combineren. Bedrijfswoningen op 

bedrijfsterreinen zijn daarvoor een mogelijkheid. 
6.4. Verpauperde terreinen zullen tijdelijk op passende wijze worden aangekleed, 

bijvoorbeeld door een groenvoorziening. Dit zal actief opgepakt worden. 
6.5. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.  
6.6. Oplossingsgerichte opstelling van de  gemeente inzake wijzigingen van 

bestemmingsplannen, wanneer dat stimulerend kan werken voor de (doorstroming van) 
woningmarkt of voor bedrijven en / of instellingen. 

6.7. Stimulering van verplaatsing van bedrijven welke hinder voor de woonomgeving 
veroorzaken. 

6.8. Er is samenhang en kwaliteit in het wonen en in de woonomgeving. Er is een gezonde 
en evenwichtige mix van verschillende doelgroepen in zowel bestaande als nieuwe 
wijken.  

6.9. Nieuwe woonwijken moeten voorzien zijn van daarbij behorende voorzieningen zoals  
parkeerplaatsen, speelplaatsen, voldoende openbaar groen en –water, trapvelden en  
hondenuitlaatplaatsen.   

 

 
Concrete doelen 

 Duurzame en slim ingerichte bedrijventerreinen met aansluiting op glasvezel en 
openbaar vervoer; 

 Woningbouw aangepast aan de behoefte en karakter van de omgeving; 

 Het ontplooien van initiatieven om de woningmarkt te stimuleren. Waar mogelijk gebruik 
maken van landelijke/provinciale middelen zoals bijvoorbeeld de starterslening; 

 Aandacht en bevordering van mogelijkheden en activiteiten voor bedrijven, die zo 
specifiek zijn voor onze gemeente; 

 Het voeren van een actief beleid met betrekking tot het verwerven en stimuleren van 
kleinschalige bedrijvigheid; 

 Vrijkomende bedrijfsterreinen in de kernen invullen ten behoeve van kleinschalige 
bedrijven met passende woningbouw. (nijverheid, winkel, kantoren ect.); 

 Aandacht besteden aan innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijfsterreinen, 
t.a.v. duurzaamheid, efficiënt ruimtegebruik, collectieve voorzieningen zoals 
parkeermogelijkheden, service-points; 

 Weigering vestiging van en uitbreiding tot grootschalige-, intensieve-, niet 
grondgebonden agrarische bedrijven, zoals (mega)varkens -en kippenmesterijen en 
andere vormen van industrieel getinte agrarische bedrijven; 

 Parkeermogelijkheden voor vrachtauto's mede ontwikkelen en overlast beperken. 
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7. Economie en werkgelegenheid 
 
Economie en bedrijventerreinen 
 
7.1. Er is een goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers met uitbreiding van 

capaciteit voor het ondernemersloket, waarbij wordt gewerkt met een vast 
aanspreekpunt vanuit de gemeente.  

7.2. De gemeente heeft een sterk ondersteunende en stimulerende bestuursrol op het 
gebied van de economische ontwikkeling. 

7.3. Samenwerking en afstemming met andere gemeenten Samenwerking vindt 
plaats onder voorwaarde dat er concrete meerwaarde is voor de inwoners van 
Twenterand. 

7.4. Graag speciale aandacht voor het ontwikkelen en begeleiden van het Midden- en 
Kleinbedrijf door middel van het Platform Detailhandel en Platform Economische Zaken 
en Industrie en gerichte aandacht voor de winkelcentra in de kernen, waarbij 
herinrichting wellicht in bepaalde gevallen nodig is.  

7.5. Per kern bieden de bedrijventerreinen plaats aan zowel plaatselijke als niet plaatselijke 
ondernemers. Dit geldt ook voor starters, die in een bedrijfsverzamelgebouw een 
toekomst kunnen opbouwen. 

7.6. Daar waar mogelijk lokale bedrijven de kans geven bij gemeentelijke aanbestedingen 
en gemeentelijk inkoopbeleid. 

7.7. Stimuleren en actief werken aan het werven van nieuwe bedrijven zodat Twenterand 
een grote spreiding krijgt aan soort werk en daarmee kansen krijgt om de werkloosheid 
terug te dringen. 

7.8. Een maximale inzet van de gemeente t.a.v. stimuleren de arbeidsmarkt.  
 
 
Detailhandel en ontwikkeling van de dorpscentra 
 
7.9. Detailhandel zoveel mogelijk in de centra van de kernen en hergebruik van lege panden 

stimuleren. 
7.10. Tegen koopzondagen binnen de gemeente Twenterand. 
7.11. Het CDA ziet er op toe dat de Detailhandel Structuurvisie 2011-2016 wordt uitgevoerd. 

 
 
Toerisme  
 
7.12. 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. 

7.13. Initiatieven voor nieuwe of uitbreiding en kwaliteitsverbetering van bestaande 
campings/hotels moet worden aangemoedigd. 

7.14. Het stimuleren van aaneengesloten recreatief toeristische fiets- en wandelstructuur voor 
de gemeente Twenterand. 

7.15. Voortzetting van het beleid dat leidt tot verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme, 
met aandacht voor met name de kern Den Ham en directe omgeving.  

 
 
Platteland  
 
7.16. Voorstander van (het instandhouden van) familie-plus bedrijven en  tegen de komst van 

mega-bedrijven.  
7.17. De landbouw (het buitengebied) vormt een belangrijke drager van het platteland, niet 

alleen vanwege de voedselvoorziening, maar ook vanwege het beheer van het 
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landschap. Het gebruik van (provinciale) subsidies hiervoor wordt gestimuleerd. Kansen 
op recreatief en toeristisch gebied dienen benut te worden. 

7.18. Vernieuwende initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund, om een alternatief te 
hebben als er agrarische werkgelegenheid verloren dreigt te gaan. 

7.19. We hebben een leefbaar en economisch platteland. Functieverruiming van vrijkomende 
agrarische bedrijfsgebouwen moet mogelijk zijn. Bestaande bedrijfsvoering mag echter 
niet belemmerd worden. 

7.20. Het CDA is geen voorstander van het onder water zetten van 250 hectare goede 
landbouwgrond ten oosten van de Engbertsdijksvenen.  

7.21. Er moet rekening gehouden worden met de belangen van het landbouwverkeer bij het 
onderhouden en verbeteren van plattelandswegen. 
 

 
Concrete doelen 

 Versterken capaciteit ondernemersloket; 

 Stimuleren van bedrijventerreinen in de grote kernen;  

 Herinrichting centrum Vriezenveen, centrum Den Ham en Julianaplein Vroomshoop; 

 Stimuleren recreatie en toerisme; 

 Bedrijven moeten goed bereikbaar zijn, de infrastructuur moet hier zoveel mogelijk op
 afgestemd worden;  

 Een maximale inzet van de gemeente t.a.v. stimuleren van de arbeidsmarkt. 
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8. Milieu, water, verkeer en vervoer 
 
Milieu 
 
8.1. Het beleid moet gericht zijn op duurzaamheid, energiebesparing. 
8.2. Ruimtelijke kwaliteit behouden en daarom terughoudend bij het plaatsen van 

windmolens in het buitengebied. 
8.3. Er moet een constante aandacht voor de afvalproblematiek zijn, waarbij het 

terugdringen van het zwerfafval en de hondenpoep een hoge prioriteit hebben. 
8.4. Afval moet gezien worden als grondstof. Daarom het milieubesef binnen de gemeente 

bevorderen en handhaving van het hoge ambitieniveau voor afvalverwijdering en 
afvalscheiding. 

8.5. Het uitgangspunt dient te blijven het principe van de vervuiler betaalt. Daarnaast dient   
het hergebruik gestimuleerd te worden, ook als dit op vrijwilligersinitiatief gebeurt.  

  
Verkeer en vervoer  
 
8.6. Voor de lange termijn bereikbaarheid van Twenterand wordt gestreefd naar een rijbaan-

verdubbeling van de N36. Daarmee blijft Twenterand bereikbaar, dit is van eminent 
belang voor het bedrijfsleven en in dit verband met toenemende verkeersdrukte.  

8.7. Realisatie van veilige fietspaden naar sportaccommodaties.  
8.8.   Goed begaanbare voetpaden, ook goed te gebruiken door minder validen.  
8.9. In elke grotere kern zijn goede verbindingen via openbaar vervoer. Goede aansluitingen 

tussen bus- en treinvervoer zijn noodzakelijk. 
8.10. Met betrekking tot straatverlichting stelt het CDA dat veiligheid voor financieel gewin 

gaat, waar nodig worden knelpunten met prioriteit opgelost.  
8.11. Het CDA is voorstander van duurzame straatverlichting zoals bijv. LED.   
 
 
Concrete doelen 

 Waar nodig aanleg van veilige fietspaden naar sportaccommodaties; 

 Meer geld voor onderhoud wegen, fiets en voetpaden; 

 Op korte termijn oplossen van de nog aanwezige verkeersonveilige situaties in de N36 
en aansluiting van Raab Karcher te Vriezenveen op de N36. 
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9.  Financiële paragraaf 
 
Voor de nieuwe raadsperiode wordt een evenwichtig financieel beleid geboden, niet alleen 
om een sluitende begroting te bewerkstelligen, maar ook om fondsvorming voor investeringen 
te realiseren om zo nodig nieuw beleid te kunnen initiëren. Bij het vaststellen van de omvang 
van de algemene reserve wordt voldoende rekening gehouden met de risico's. 
9.1. Inventiviteit, durf, inspanning maar ook interactieve afstemming met betrokken 

burgergroeperingen en/of individuele burgers zijn volgens het CDA nodig om draagvlak 
te verwerven en daardoor tot optimale resultaten te komen.  

9.2. Voor een solide begroting is volgens het CDA nodig: 

- dat gemeente prioriteit geeft aan kerntaken waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
verplichte taken en niet verplichte taken. 

- dat het financiële beleid gericht is op beteugelen van uitgaven, vergroting van 
inkomsten en gekenmerkt wordt door een uiterst zakelijke instelling. 

- dat de kwaliteit van het ambtelijk apparaat permanent wordt verbeterd. 
- dat waar mogelijk samenwerking, uitbesteding en overdracht van werk plaats vindt, mits 

dat voordelen verschaft ( onderhoud gebouwen, sportvelden, wegen). 

9.3. Voor een sober beleid is van belang: 

- dat bezuinigingen worden beoordeeld op hun effecten. 
- dat voor verleende diensten aan derden de kostprijs in rekening wordt gebracht. 
- dat kosten en baten van samenwerkingsverbanden eens per jaar tegen het licht worden 

gehouden. 
- dat het gebruik van subsidies jaarlijks  wordt getoetst en de gemeente op het 

vinkentouw zit voor het aanboren van subsidiebronnen. 
- dat de burger in toenemende mate wordt aangesproken op eigen (ook financiële) 

verantwoordelijkheid.  
9.4. Druk op beschikbare middelen mag niet zonder meer leiden tot verhoging van 

gemeentelijke belastingen. Een eventuele verhoging kan pas geschieden na 
zorgvuldige motivering en afweging alsmede voorlichting aan de burgers. 

9.5. Er is een verantwoord en degelijk financieel beleid, waartoe een redelijk 
weerstandsvermogen behoort, afgestemd op de risico’s.  Dat betekent een financieel 
beleid van de gemeente Twenterand dat gericht is op de concentratie op gemeentelijke 
kerntaken en op een efficiënte/effectieve besteding van middelen.  

9.6. Er wordt zeer kritisch naar de omvang en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie 
gekeken. Een ambtelijk apparaat dat qua omvang en kwaliteit in staat is om 
voornoemde kerntaken uit te voeren. Waar mogelijk wordt samengewerkt en afgestemd 
met omliggende gemeentes. 

9.7. Gemeentelijke tarieven (zoals voor afvalstoffen) zijn  in eerste instantie kostendekkend , 
voordat besloten wordt tot verhoging van andere tarieven (zoals huur van gebouwen, 
sportaccommodaties). 

9.8. Ook voor de minder draagkrachtigen mogelijkheden behouden om de kosten te 
drukken, middels gebruik van de regelingen van de WWB, WMO, en autonoom 
gemeentelijk beleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkiezingsprogramma CDA-Twenterand 2014-2018 
19 

Concrete doelen 

 
 Bij gelijkblijvend voorzieningenniveau geen toename van de belastingdruk (OZB) 

behoudens het toepassen van maximaal de macronorm; 

 Doorberekening van kosten in tarieven vindt op een eenvoudige wijze plaats, waardoor 
dit voor burgers inzichtelijk en controleerbaar is; 

 Geen extra aanpassingen van de belastingdruk om de financiële huishouding kloppend 
te krijgen. Het CDA pleit daarom voor een doelmatig financieel beleid;  

 Een begroting waarin kosten worden toegerekend aan de producten en diensten waar 
zij bij horen; 

 Nieuwe investeringen moeten verantwoord worden afgeschreven en passen in het 
beleid waar de gemeente voor staat. Zo moeten variabele renteopbrengsten van 
reserves geen structurele uitgaven dekken; 

 Blijven inzetten op vermindering inhuur derden; 

 Alleen samenwerken met andere partijen als dit daadwerkelijk kostenbesparend en/of 
efficiency  verhogend is; 

 Er wordt zeer kritisch naar de omvang en effectiviteit van het gemeentelijk apparaat 
gekeken.  
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Samen knokken voor baan, buurt en zorg 

CDA Twenterand Verkiezingsprogramma 2014-2018 

Samenvatting 
 

 

De gemeentelijke organisatie, het CDA staat voor: 
 

 Samenwerking in de sociale werkvoorziening 
 Uitvoering van de participatiewet 

 
Leefbaarheid en veiligheid, het CDA staat voor:  
 

 Opheffen en voorkomen van verpauperingssituaties in straten en wijken 
 Aanpakken van drugsproblematiek 
 Waarborgen aanrijtijden van de hulpverleningsinstanties 
 Adequaat onderhoud van openbare ruimten zoals bijv. trottoirs  
 Gratis parkeren in de kernen handhaven 

 
Generatiebeleid, het CDA staat voor:  
 

 Het levensloopbestendig maken van woningen   
 Een blijvende subsidiering voor het jongerenwerk per kern waarbij per kern een 

bedrag ter beschikking staat 
 Hergebruik van middelen zoals rollators, scootmobiel stimuleren 

 
Onderwijsbeleid, het CDA staat voor:  
  

 Behoud van kleine scholen in de kernen 
 Betere aansluiting van het VMBO/ MBO op de arbeidsmarkt  
 Behoud van voortgezet en speciaal onderwijs binnen Twenterand 

 
Sociaal beleid, het CDA staat voor:  
 

 Eén loket in elke kern waar alle relevante informatie op het gebied van de zorg moet 
worden verkregen 

 Het voorkomen van pesten en bevordering van onderling respect  
 Mantelzorg verdient bijzondere aandacht en waardering 
 Intensief samenwerken van gemeente met de diverse instanties in het bestrijden van 

hard- en softdrugs 
 
Voorzieningen in Twenterand, het CDA staat voor:  

 
 Mensen met een beperking moeten ook kunnen sporten 
 Gemeentelijke sportvoorzieningen moeten goed en veilig zijn te bereiken  
 De jeugdsubsidie voor de muziekverenigingen moet in stand blijven 
 Alle kinderen moeten kunnen sporten 
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Ruimtelijke Ordening en Wonen, het CDA staat voor:  
 

 Het inrichten van duurzame bedrijventerreinen met aansluiting op glasvezel en 
openbaar vervoer 

 Vrijkomende bedrijfsterreinen in de kernen invullen ten behoeve van kleinschalige 
bedrijven met passende woningbouw. (nijverheid, winkel, kantoren ect.) 

 Woningbouw moet worden aangepast aan de behoefte en karakter van de omgeving 
 Het ontplooien van initiatieven om de woningmarkt te stimuleren. Waar mogelijk 

gebruik maken van landelijke/provinciale middelen zoals bijv. de starterslening 
 Weigering vestiging van en uitbreiding tot grootschalige-, intensieve-, niet 

grondgebonden agrarische bedrijven en andere vormen van industrieel getinte 
agrarische bedrijven 

 Parkeermogelijkheden voor vrachtauto's mede ontwikkelen en overlast beperken 
 
Economie en werkgelegenheid, het CDA staat voor:  
 

 Versterken capaciteit ondernemersloket 
 Stimuleren van bedrijventerreinen in de grote kernen 
 Herinrichting centrum Vriezenveen, centrum Den Ham en Julianaplein Vroomshoop 
 Stimuleren recreatie en toerisme 
 Bedrijven moeten goed bereikbaar zijn, de infrastructuur moet hier op afgestemd 

worden 
 Een maximale inzet van de gemeente t.a.v. stimuleren van de arbeidsmarkt 

 
Milieu, water, verkeer en vervoer, het CDA staat voor:  
 

 Waar nodig aanleg van veilige fietspaden naar sportaccommodaties 
 Meer geld voor onderhoud wegen, fiets en voetpaden 
 Oplossen van de nog aanwezige verkeersonveilige situaties in de N36 en aansluiting 

van Raab Karcher op de N36 
 
Financieel beleid, het CDA staat voor:  
 

 Bij gelijkblijvend voorzieningenniveau geen toename van de belastingdruk (OZB) 
behoudens het toepassen van maximaal de macronorm 

 Doorberekening van kosten in tarieven vindt op een eenvoudige wijze plaats waardoor 
dit voor burgers inzichtelijk en controleerbaar is 

 Het CDA pleit voor een begroting waarin kosten worden toegerekend aan de 
producten en diensten waar zij bij horen  

 Nieuwe investeringen moeten verantwoord worden afgeschreven en passen in het 
beleid waar de gemeente voor staat 

 Blijven inzetten op vermindering inhuur derden 
 Alleen samenwerken met andere partijen als dit daadwerkelijk kostenbesparend en/of 

efficiency verhogend is 
 Er wordt zeer kritisch naar de omvang en effectiviteit van het gemeentelijk apparaat 

gekeken   
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