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INHOUDSOPGAVE

Afgelopen jaar hebben we veel gesprekken gevoerd met inwoners en vertegenwoordigers van 
organisaties en verenigingen in onze gemeente. Ze zijn actief op allerlei gebieden zoals zorg en 
welzijn, ondersteuning bij armoede en schuldhulp, cultuur en sport en recreatie. Ze vormen het 
cement van onze samenleving. Allemaal willen ze met hun activiteiten een bijdrage leveren aan 
het prettig wonen en samenleven in onze mooie gemeente. 
We hebben gesproken over de taken en plannen van de organisaties en verenigingen en de 
zorgen die ze hierbij hebben. Ook de samenwerking met de gemeente is uitgebreid aan bod 
geweest. Wat gaat goed en wat kan beter? 

De adviezen en opmerkingen uit deze gesprekken hebben een belangrijke input gevormd voor dit 
verkiezingsprogramma. In de citaten die hierin zijn opgenomen zijn vragen en opmerkingen van 
verschillende deelnemers aan de gesprekken samengevat.  
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We zijn trots op onze mooie gemeente! Het is voor de meeste inwoners goed wonen en leven. 
Dat is het resultaat van een sterke samenleving met veel vrijwilligers en een bloeiend 
verenigingsleven. Het lokale CDA heeft daar een grote steen aan bijgedragen in de afgelopen 
decennia. Met al onze leden, vrijwilligers, raadsleden en wethouders hebben we ons steeds 
ingespannen om onze gemeente sterker en beter te maken. Ook de afgelopen raadsperiode 
hebben we mooie dingen bereikt zoals:

 Voorkomen van kortingen op de subsidies
 Woningbouw op De Berghorst, Het Zuidbroek en Kleen Esch
 Thema water op de kaart gezet
 Dorpsstraat, Dorpsplein en verharding Werfstraat in Enter gerealiseerd
 Veel voorwerk gedaan voor realisatie van fietspaden. F35 tussen Rijssensestraat en 

Stegeboersweg gerealiseerd
 Goed en verstandig financieel beleid gevoerd
 Verhoging van de OZB niet direct, maar meer geleidelijk ingevoerd
 Voorbereiding van de Passie en een nieuwe sportaccommodatie met de daarbij behorende 

financiële middelen
 En nog veel meer…

Ook de komende vier jaren willen we ons weer met volle overtuiging inzetten. De input van dit 
programma is geleverd door inwoners, agrariërs, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, 
stichtingen, belangengroepen en nog vele anderen. We hebben een gezicht gegeven aan onze 
visie en standpunten door diverse groepen aan het woord te laten. Onze basisprincipes, die zijn 
geïnspireerd op kernwaarden uit de Bijbel, zijn hierbij onze leidraad:  

1. Een betrouwbare gemeente
Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat onze inwoners kunnen vertrouwen op de 
gemeente. Een gemeente die grenzen en kaders stelt, maar ook faciliteert en als vangnet 
fungeert voor degenen die het nodig hebben. Een gemeente die een ieders belang op een 
zorgvuldige manier afweegt. 

2. Omzien naar elkaar
We worden geroepen tot zorg en liefde voor elkaar. We kunnen daar aan bijdragen door 
verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen en vrijwillig iets voor een ander te doen. Als 
betrokken inwoners proberen we onze onderlinge verbondenheid te versterken via ons dorp, 
gezin, school, buurt, kerk, bedrijf of vereniging.

3. Maatschappelijk initiatief
We dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige gemeente waarin 
iedereen meedoet en meetelt. Wij geloven in eigen initiatief en kracht van inwoners om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Het is aan de lokale overheid 
en politiek om het debat en initiatieven te initiëren en te stroomlijnen zodat mensen en 
groepen gehoord worden.

4. Duurzaam
We hebben de wereld geërfd van onze ouders en te leen van onze 
kinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en 
onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Er zijn grote uitdagingen 
op het gebied van milieu, zorg en landgebruik. We willen onze 
mooie gemeente op een goede manier beheren en doorgeven aan 
onze kinderen en kleinkinderen.

ONZE BASIS
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“Wij willen graag een gemeente zijn die er is voor haar inwoners. Een betrouwbare 
partner die haar inwoners zo goed mogelijk faciliteert en als vangnet fungeert voor 
degene die het nodig heeft. Om dit te kunnen bereiken hebben we een ambtelijke 
organisatie nodig die voldoende middelen heeft met voldoende werknemers om 
onze taken goed uit te kunnen voeren. Een grotere financiële armslag is hiervoor 
nodig.”

Lokaal CDA Wierden-Enter waardeert onze gemeentelijke organisatie. Er zijn de afgelopen 
jaren veel extra taken bijgekomen en dat zal ook de komende periode niet afnemen. We willen 
blijvend investeren in een goede ambtelijke organisatie om dit op te kunnen vangen. Voor ons 
is belangrijk dat de organisatie ook de ruimte en de middelen krijgt om zich te profileren als 
een meer servicegerichte organisatie. Uiteraard staat het belang van een overheid die 
rechtvaardig en betrouwbaar is voorop. Op de gemeente moet je kunnen rekenen en mag je 
verwachten dat ze zich sterk maakt voor sociale zekerheden en veiligheid. 
Concreet betekent dit:

 Eerlijkheid, transparantie en gelijke behandeling voor iedere inwoner.
 Meer investeren in de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie moet meer tijd en 

mogelijkheden krijgen om servicegerichter te kunnen werken. Er zal geïnvesteerd moeten 
worden in kennis en vaardigheden voor een betere dienstverlening en communicatie naar 
haar inwoners. 

 Communicatie in een duidelijke, eerlijke en begrijpelijke taal. Daar waar mogelijk een 
persoonlijke benadering en dienstverlening op maat voor iedere inwoner.

 Waar mogelijk bredere samenwerking met de Regio om kosten te besparen, maar onze 
eigen identiteit behouden heeft daarbij prioriteit.

 Meer en zorgvuldige samenspraak met de inwoners met name op essentiële toekomst-
gerichte thema's. De gemeente moet toegankelijk zijn en blijven voor haar inwoners. 

 Plaatselijk belangverenigingen en andere vertegenwoordigende groepen (werkgevers, 
ouderen etc.) moeten meer betrokken worden bij visievorming en voorbereiding van 
besluitvorming.

 Een gedegen financieel beleid is voor ons een belangrijk uitgangspunt, maar we willen niet 
alleen maar bezuinigen. Wij willen ook heel graag (blijven) investeren in onze mooie 
gemeente. Wij pleiten daarom voor meer financiële armslag voor de gemeente. 

 Als lokale partij in landelijke verband zullen we ons stevig inspannen en druk blijven 
uitoefenen in de provincie en Den Haag om op te komen voor onze mooie gemeente. Als 
gemeente zullen we een bijdrage van het Rijk moeten krijgen om een gezonde financiële 
positie te behouden en ruimte te verkrijgen voor nieuwe initiatieven. Denk hierbij aan 
infrastructuur, onderwijs faciliteiten (gebouwen), zorg en onze sterke sociale gemeenschap.

 Meer ruimte creëren in de organisatie om vrijwilligers en verenigingen te helpen met kleine 
hand en span diensten (met name in de buitendienst).
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DE GEMEENTE WIERDEN:



DE AGRARIËR:
“Onze landbouw levert een grote bijdrage aan onze economie maar ook aan ons 
mooie landschap. Wij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel over de hele 
wereld. Ook spelen wij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en 
groen in onze gemeente. Daarmee wordt ook de toeristische aantrekkelijkheid 
bevorderd. Het is van groot belang om bij alle maatregelen vanuit de gemeente 
rekening te houden met het ondernemerschap 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 de 
volgende generatie. Op dit moment hebben we te maken met grote opgaven 
waardoor de toekomst van ons boerenbedrijf in het gedrang komt. Het wordt ons 
erg lastig gemaakt om onze kinderen het boerenbedrijf over te laten nemen.”

Lokaal CDA Wierden-Enter is trots op het mooie platteland/buitengebied van onze gemeente 
en blijft daar volop energie in steken! Er liggen grote opgaven en uitdagingen om met elkaar 
alle belangen te stroomlijnen. Wij zien de agrarische sector als een belangrijke spil en daarom 
kijken wij graag samen met de agrariër naar de oplossingen die we zoeken op het terrein van 
de stikstofproblematiek, klimaatadaptatie, de energietransitie en de meest veilige 
voedselproductie. Concreet betekent dit:

 Wij streven naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. 
 Landbouwers zijn de groenbeheerders van ons land. Het groene, weidse landschap draagt 

op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen en daarmee aan de 
omgevings- kwaliteit waar Wierden, Enter, Hoge Hexel en de buitengebieden geliefd om 
zijn. 

 Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar en moet dus zorgvuldig worden overwogen. 
 De aanwezigheid van Vitens, met meerdere waterwinningen, mag niet kostprijs verhogend 

werken voor onze agrariërs en inwoners. Daarom moet er gekeken worden naar een betere 
samenwerking, waarbij extra kosten verhaald kunnen worden. Met andere woorden een 
ruimhartiger financiële bijdrage vanuit Vitens in relatie tot de droogte-problematiek.

 We zien het aantal boerenbedrijven afnemen. Er liggen kansen bij leegkomende gebouwen 
en erven. We willen dat onze gemeente de initiatieven maximaal faciliteert die leiden tot een 
economische verbetering. Door ons Rood voor Rood beleid zorgvuldig te hanteren, 
voorkomen we verpaupering van ons platteland. 

 Wij willen dat het natuurbeheer betaalbaar is en dat de gebieden bij voorkeur worden 
beheerd door mensen uit de directe omgeving zoals agrariërs, particulieren en recreatie-
ondernemers. Door de grote betrokkenheid van het gebied ontstaan er efficiënte en 
duurzame initiatieven.

Z.O.Z.
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 Nationaal park de Sallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal bieden kansen, maar mogen 
nooit belemmerend werken op de aanwezige perspectiefvolle agrarische bedrijven. 

 We respecteren de opgave vanuit de Provincie om binnen het Natura 2000 gebied het 
Wierdense Veld het natuurherstel volgens gemaakte afspraken te ontwikkelen. Dit moet wel 
gebeuren in nauwe samenspraak met de omliggende grondeigenaren en met een passende 
ruimhartige compensatieregeling. Overige natuurontwikkeling moet op vrijwillige basis 
gebeuren en passen binnen nieuwe verdienmodellen. 

 Aandacht voor de continuering van het landschapsonderhoud. Asbestsanering moet volop 
aandacht krijgen. De inspanning om er met elkaar voor te zorgen  dat alle asbest voor 2030 
van de daken is gesaneerd. Dat vraagt de nodige 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 schuren, boerenwindmolens op het 
erf en het vergisten van mest om groengas te produceren kunnen extra inkomst genereren. 

 Het doet ons goed om te horen dat er voldoende animo is van jongeren om het 
boerenbedrijf over te nemen van hun ouders. Samen moeten we zorg dragen dat er 
perspectief blijft voor deze jonge ondernemers. 

 In het verlengde van onze agrarische sector hebben de kernen en de buurtschappen een 
unieke positie om de leefbaarheid op het platteland in stand te houden. Wij zijn trots op de 
kulturhusen die we hebben in onze gemeente en vinden het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om deze voorzieningen in stand te houden. Dit geldt ook (binnen de wettelijke 
kaders) voor de scholen die we in onze kernen en buurtschappen huisvesten.

 We willen niet alleen op lokaal niveau betekenisvol zijn, maar ons ook op zowel provinciaal 
en landelijk niveau profileren als plattelandsgemeente. 

 Voor de agrariër is het gezamenlijk doordenken van gerichte investeringen op het terrein 
van recreatie, cultuur en de versterking/verbetering van de dorpskernen en buurtschappen 
onze opdracht. Daarnaast verdient de agrariër, als drager van de gemeenschappen en 
economie  van het platteland, dat de gemeente meestrijdt tegen knellende regelgeving. Wij 
stimuleren de mogelijkheden voor de agrariër om innovatief te investeren.

 Geen extra verkeersdrempels en andere verkeer-ontmoedigende maatregelen in ons 
buitengebied.

 We moeten zuinig zijn en blijven op ons buitengebied. Dit betekent dat we met alle  
betrokken partijen een toekomstbestendige visie hierop moeten ontwikkelen.
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DE AGRARIËR: - VERVOLG
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“Ik zing graag bij het koor en ben actief als vrijwilliger bij De Welle. Ik vind het 
fijn om mensen een bezoekje te brengen en te helpen als het nodig is. Zo help ik 
een beetje tegen de eenzaamheid. Mijn man heeft jaren in het bestuur gezeten 
van de sportvereniging, maar daar is hij nu mee gestopt. Hij maakte zich best 
zorgen over de opvolging. Jonge mensen hebben het vaak erg druk en er komen 
ook steeds meer regeltjes bij. We vinden het verder belangrijk dat het goede 
behouden blijft en vragen daarom om aandacht voor tradities en erfgoed.”

Lokaal CDA Wierden-Enter waardeert de inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente 
enorm. Samen maken we veel mogelijk in onze gemeente. Het is van belang dat de 
gemeente Wierden dat blijft ondersteunen. Concreet betekent dit:

 Blijvende ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers. In Wierden zien we om naar 
elkaar en dat moet zo blijven. 

 Ondersteuning en waardering van mantelzorgers voortzetten. Hun inzet is enorm 
waardevol en onmisbaar.

 Blijven inzetten op het tegengaan van eenzaamheid. Hiervoor is een ruim aanbod van 
verenigingen en activiteiten van belang en het behoud en herintroduceren van 
ontmoetingsplekken. 

 We willen verenigingen en welzijnsorganisaties een meerjarig perspectief bieden op 
subsidies met duidelijke kaders, zodat daar niet elk jaar onzekerheid over is.

 Minder druk op de professionalisering van de vrijwilligers, door regels te verminderen of 
te verduidelijken en verenigingen en organisaties van vrijwilligers actief ondersteuning 
te bieden bij het aanvragen van vergunningen. 

 Het in stand houden van tradities, zoals paasvuren, evenementen en jaarmarkten en 
deze daar waar mogelijk ondersteunen. 

 Stichtingen die actief zijn voor het behoud van erfgoed, vakmanschap en het vertellen 
van onze historie willen we blijven ondersteunen bij hun waardevolle werk. 

 Samen zijn we soms meer dan de som der delen. Verenigingen kunnen van elkaar leren 
en elkaar versterken.

7Verkiezingsprogramma CDA Wierden-Enter 2022-2026 

DE VRIJWILLIGER:
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“In mijn werk kom ik bij veel verschillende mensen over de vloer en dat is ook
het mooie ervan. Achter de voordeur zie ik naast gezondheidsproblemen ook
wel veel sociale problemen zoals eenzaamheid, schulden en armoede. Een
stapeling van al deze problemen in één huishouden komt ook regelmatig voor.
Wat gaat de gemeente hieraan doen?”

De zorgmedewerker komt wekelijks, soms zelfs dagelijks, bij mensen over de vloer. De 
problemen die zich afspelen achter de voordeur zijn voor ons moeilijk in kaart te brengen. CDA 
Wierden-Enter realiseert zich dan ook dat de zorgmedewerker een belangrijke 
signaleringsfunctie heeft omtrent eenzaamheid, schulden en armoede. Door met hen in 
gesprek te gaan en te blijven kunnen we grotere problemen wellicht voorkomen. 
Concreet betekent dit:

 Inzetten op preventie door een gezonde voeding en leefstijl te promoten.
 Bij preventie hoort ook financiële voorlichting. Dit begint al op scholen, maar bewustwording 

bij jonge gezinnen en ouderen is ook nodig.
 Bewustwording bevorderen betreffende de gevaren van drugs- en andere verslavingen.
 Goede samenwerking tussen gemeente, scholen, kerken en maatschappelijke organisaties 

om problemen tijdig te signaleren, zodat mensen die in de knel dreigen te komen tijdig hulp 
aangeboden krijgen.

 Wijkgericht werken bevorderen, zodat er een vertrouwensband ontstaat tussen zorgmede-
werkers en de mensen in de wijk.

 Samenwerking tussen verschillende zorginstanties bevorderen, zodat mensen één 
aanspreekpunt hebben voor een hulpvraag.

 Stichting BOWIE (in samenwerking met Jij&Wij) heeft een belangrijke rol in het vroeg 
signaleren van hulpvragen. Wij pleiten voor het behouden van een goede subsidie zodat zij 
kunnen blijven inspelen op de behoeftes die leven in onze gemeente.

 Het in stand houden van de bijzondere bijstand.
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DE ZORGMEDEWERKER:

Altijd dichtbij



“We hebben de wereld geërfd van onze ouders en te leen van onze kinderen.
Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd! Er ligt
wereldwijd een grote klimaatuitdaging. Ook onze gemeente zal een steentje
moeten bijdragen!”

Lokaal CDA Wierden-Enter beseft dat het vijf voor twaalf is voor onze mooie planeet. Er 
zullen de komende periode concrete stappen gezet moeten worden, ook door de 
gemeente Wierden. De gemeente zal haar verantwoordelijkheid hierin moeten nemen. 
Opwekking van duurzame energie (zon en wind) is daarbij noodzakelijk. De gemeente zou 
moeten streven naar energieopwekking in eigen beheer zodat de baten ten goede komen 
aan de gemeenschap. Concreet betekent dit:

 We gaan van fossiel naar zonne- en windenergie en andere vormen van gas ter 
vervanging van aardgas.

 De gemeente draagt bij aan de doelstelling van de Regionale Energiestrategie Twente 
voor de opwek van duurzame elektriciteit uit wind en zon, in verhouding tot de 
mogelijkheden die in de gemeente hiervoor zijn (‘fair share’).

 Wij zetten maximaal in op zon op dak, maar sluiten de aanleg van zonneparken en 
windturbines niet uit.

 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om zelfstandig een energiepark te 
exploiteren als voorbeeldfunctie en om inkomsten te genereren.

 Voor de opwek van duurzame energie willen wij een lokaal eigenaarschap van 
tenminste 50%. Dit draagt bij aan de lokale betrokkenheid.

 De gemeente start een onderzoek naar mogelijkheden voor opwekken van groengas bij 
veehouders.( 1 m³ dagverse mest kan 30 m³ groen gas leveren )

 Duurzaam en innovatief bouwen betekent levensloopbestendig en circulair bouwen en 
liefst klimaatneutraal.

 Meer energieopwekking op eigen daken (zowel woningbezitters als bedrijven).
 Inzet op meer innovatie en ondernemerschap om de energietransitie te stimuleren.
 In het kader van duurzaamheid zijn onze jongeren de toekomst. Wij willen ervoor 

zorgen dat de jongeren een gedegen basis hebben over duurzaamheid. Zodat zij voort 
kunnen bouwen op onze ontwikkelingen. 

 Hemelwater wordt afgekoppeld van riool en daar waar mogelijk opgevangen op eigen 
terrein. 

 Woonwijken maken we klimaatbestendig.
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DE RENTMEESTER:
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 Biodiversiteit wordt maatgevend bij berm en maaibeleid van de gemeente.
 Laadpalen bij de kulturhusen en andere gemeentelijke gebouwen.
 We blijven inzetten op het vooraf scheiden van ons afval. Wij hanteren het principe van 

afval naar grondstof.
 De innovatiekracht (kennis en kunde) van onze eigen inwoners en lokale ondernemers 

benutten.
 Nadrukkelijke aandacht voor zwerfafval in bermen en sloten.
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DE RENTMEESTER: - VERVOLG
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“Als winkeliers willen we dat onze centra zo aantrekkelijk mogelijk zijn. 
Aantrekkelijke centra trekken onze eigen inwoners naar de dorpen, maar ook 
winkelend publiek van buiten. We zien graag dat er regelmatig evenementen 
worden georganiseerd. Een goede PR en communicatie zijn dan essentieel. Als 
winkelier krijg ik graag de ruimte om mijn ambities waar te kunnen maken. We 
verwachten van de gemeente open communicatie, adequaat handelen en 
medewerking bij vergunningen”

Lokaal CDA Wierden-Enter vindt het belangrijk dat winkeliers de ruimte krijgen om hun 
ambities waar te maken. Door hen maximaal te faciliteren en te ondersteunen houden we 
onze centra leefbaar en aantrekkelijk om te verblijven en te winkelen. Onze inwoners zijn 
we hiermee van dienst, maar ook trekken we dan meer recreanten en mensen van buiten 
onze gemeente. Concreet betekent dit:

 De stem van de middenstanders en bewoners in onze centra moeten worden gehoord 
en vertaald worden in daadwerkelijke acties. Hiervoor zal er geïnvesteerd moeten 
worden in het ondernemersloket van de gemeente.

 Het moet mogelijk zijn individuele wensen en behoeftes van de lokale ondernemer daar 
waar mogelijk te faciliteren. Onderscheidend en transparant. Voorbeelden zijn: 
gezamenlijke acties, evenementen, promotie, parkeren en inrichting. 

 Het winkelaanbod moet zo divers mogelijk zijn. Winkeliers moeten de kans krijgen om 
in een bruisend centrum te ondernemen. De gemeente moet dit mogelijk maken.

 Toewerken naar meer compacte winkelgebieden waar detailhandel en horeca centraal 
staan. Dat betekent zoveel mogelijk winkels naar het kernwinkelgebied toe bewegen en 
het woonaanbod beperken. Oude winkelpanden buiten de binnenring kunnen worden 
omgebouwd naar woningen, maar niet in de binnenring. Prioriteit in de centra moet 
liggen op de winkels en de ondernemers. 

 Investeren in aankleding van de centra zoals bloemen, feestverlichting, vlaggen etc. 
 Een goede mix tussen horeca en winkels. Het is belangrijk dat er een volledig aanbod is 

van winkels zodat inwoners voldoende keuze hebben. De horeca zorgt ervoor dat het 
winkelend publiek langer in het centrum blijft.  

 De mogelijkheid om terrassen op een veilige en verantwoorde wijze uit te breiden. 
 Het centrum aantrekkelijk maken voor kort verblijf door een goede bereikbaarheid voor 

voetganger, fietser en automobilist. Dat betekent voldoende- en gratis 
parkeergelegenheden, veilige fietspaden en trottoirs en meer fietsenrekken.

Z.O.Z.
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DE WINKELIER:



 Stimuleren en faciliteren van zoveel mogelijk culturele en sportieve evenementen in de 
centra. Dat betekent vanuit de gemeente meer geld in de pot om dit mogelijk te maken, de 
reclamebelasting alleen is lang niet voldoende.

 Gezamenlijk nadenken over een goede identiteit voor het centrum van Wierden.
 Om een ontmoetingsplek te creëren in Enter denken wij na over de mogelijkheden om de 

bibliotheek te verplaatsen naar een multifunctionele plek. In Wierden is dit al het geval. 
 Investeren in de uitstraling van het Binnenhof in Wierden en meer betrekken bij de rest van 

het centrum. 
 De gemeente moet het goede voorbeeld geven bij haar aanbestedingsbeleid door zoveel 

mogelijk lokaal in te kopen (waar mogelijk).
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DE WINKELIER: - VERVOLG
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“Wij zijn de motor van onze Wierdense en Enterse economie! Als ondernemer wil ik 
de ruimte krijgen om mijn ambities waar te kunnen maken. Bereikbaarheid, 
duurzaamheid en circulair ondernemen spelen hierin een belangrijke rol. wij 
zouden graag zien dat de regelgeving minder en eenvoudiger wordt 
vormgegeven.”

Lokaal CDA Wierden-Enter zet in op ondernemerschap door te kiezen voor slimme 
samenwerking en mee-investeren in kansrijke innovaties, zonder belemmerend te zijn 
voor andere sectoren. Ondernemers in Wierden en Enter dienen gesteund en 
gestimuleerd te worden door de gemeente. Investeringen op het terrein van 
hernieuwbare energie en het inzetten op krachtig partnerschap met het MKB zijn voor ons 
zeer bewuste keuzes. Concreet betekent dit:

 Ontwikkelen van meer bedrijventerreinen in de gemeente. Ook om de vraag van buiten 
de gemeentegrenzen op te kunnen vangen.

 Het creëren van voldoende mogelijkheden voor industrie en MKB op bestaande 
bedrijventerreinen. 

 Klimaatneutraal en circulair zijn, dat worden de uitdagingen van het komende 
decennium.

 Samenwerken met de provincie Overijssel aan het spoedig realiseren van de verbreding 
van de N35 richting Zwolle.

 Bij elkaar brengen van ondernemers, burgers, bedrijven en instellingen door de 
gemeente om nieuwe inzichten op te doen en haalbare bedrijfsmodellen te 
ontwikkelen.

 Het faciliteren van goede huisvesting van arbeidsmigranten. 
 Het up-to-date houden van bestaande bedrijventerreinen.
 Bereikbaarheid van centra en bedrijventerreinen kritisch beoordelen op veiligheid en
 toegankelijkheid.
 Meer kantoorruimtes  faciliteren voor (jonge) ondernemers en talenten. Waarbij wij 

willen inzetten op meer kantoorruimtes in onze centra. 
 Het behouden van ruimere ontwikkelmogelijkheden voor niet-

agrarische bedrijven op bestaande locaties in het buitengebied.
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DE ONDERNEMER:

Altijd dichtbij



“Ik vind het leuk om in Wierden te wonen. Veel van mijn familieleden wonen hier en 
de meeste vriendinnen wonen in de buurt. Dat is fijn! Ik ga in Almelo naar school, op 
de fiets. In mijn vrije tijd sport ik, ik zit op voetbal en spreek ik af met mijn 
vriendinnen. Ik werk ook nog, bij de supermarkt. Wel fijn om wat extra geld te 
verdienen voor het uitgaan of om te shoppen. En natuurlijk moet ik ook nog 
huiswerk maken.  Mijn vrienden en ik vinden het leuk als er iets wordt 
georganiseerd in het dorp. Bij de meeste feesten zijn we wel van de partij. Het zou 
mooi zijn als er ook een discotheek zou komen. Verder vind ik veiligheid wel 
belangrijk. Veilige fietsroutes. Ik weet nog niet wat ik verder ga studeren. Ik heb nog 
geen keuze gemaakt, best lastig. Ik denk wel dat ik op kamers wil, hopen dat dat 
lukt. Ik zou daarna best een leuke baan willen in de buurt van Wierden en een 
eigen woning. Ik heb me al ingeschreven bij de woningstichting.”

Lokaal CDA Wierden-Enter vindt het belangrijk dat jongeren een fijne plek hebben in de 
gemeente. We willen jongeren graag in onze gemeente houden of zorgen dat ze na hun 
studietijd weer terugkeren. We willen dat jongeren elkaar blijven ontmoeten en zorgen 
voor een fijne plek om te wonen. Concreet betekent dit:

 In gesprek gaan met jongeren over hun toekomst en wensen. Zo kunnen wij 
achterhalen wat hen bezighoudt en hier rekening mee houden bij de plannen en het 
beleid dat we maken. 

 Verschillende voorzieningen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten om zo het gevoel 
van ‘samenzijn’ te vergroten. 

 Goede sportvoorzieningen en een toegankelijk ‘t Lageveld waar jongeren kunnen 
recreëren. 

 Het vergemakkelijken van het organiseren van evenementen voor jongeren.  
 Een veelzijdig aanbod voor jongeren onder de achttien zodat er ook voor die 

leeftijdsfase ruimte is om elkaar te ontmoeten.  
 Een gevoel van veiligheid voor alle jongeren binnen onze gemeente. Dit willen we 

bereiken door voldoende energiezuinige straatverlichting, de zichtbaarheid van 
handhaving en voorlichting over het veilig deelnemen in het verkeer. 

 Veiligheid op de weg, waarbij wij ook het vrij liggende fietspad langs de Ypeloweg 
willen realiseren (traject Enter – Leemslagenweg). Wij hebben ervoor gezorgd dat er 
grond is aangekocht, nu willen we hem ook daadwerkelijk realiseren. 

 Het vergemakkelijken van studeren vanuit hun eigen leefomgeving. Alle studenten-
steden zitten vol, waardoor het voor veel jongeren niet mogelijk is om te vertrekken 
naar een studentenstad. Voor de jongeren die wel uitvliegen naar studentsteden willen 
we het makkelijker maken om terug te keren naar onze gemeente. Dit kunnen we 
onder andere realiseren door het aanbod van huurwoningen te vergroten. 
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DE JONGERE:



“Wij zijn al enige tijd op zoek naar een betaalbare woning in de gemeente Wierden. 
Op dit moment wonen wij nog bij onze ouders omdat de woningmarkt niet 
aantrekkelijk is voor starters. We willen erg graag in deze mooie gemeente blijven 
wonen, maar helaas wordt het ons erg moeilijk gemaakt om dit voor elkaar te 
krijgen. Veel vrienden zijn inmiddels verhuisd naar omliggende steden omdat het 
woningaanbod daar aantrekkelijker is. Even op de fiets naar goede vrienden zit er 
voor ons helaas niet in. We hebben behoefte aan een eigen woning die wij als 
starters goed kunnen financieren.”

Lokaal CDA Wierden-Enter snapt de zorg van deze jonge starters. We willen jonge mensen 
graag behouden voor onze gemeente, maar daar zullen we wel wat voor moeten doen. 
Het realiseren van voldoende, betaalbare woningen is daarbij het meest belangrijk. 
Concreet betekent dit:

 Voldoende, betaalbare woningen waarbij gekeken wordt naar de verschillende 
segmenten binnen onze gemeente. We bedoelen hiermee dat er niet alleen voldoende 
‘betaalbare’ woningen komen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Zo kan er een 
goede doorstroom gecreëerd worden. Jongeren nemen de eengezinswoning over van 
het jonge gezin dat naar een grotere woning gaat die zij hebben gekocht van een 
gepensioneerd stel. Het gepensioneerde stel kan vervolgens een appartement in het 
centrum betrekken. Goede doorstroom is net zo belangrijk als het genereren van 
betaalbare koopwoningen voor de starters. 

 Het uitvoeren van De Berghorst fase 2/3 en Het Zuidbroek, waarbij een goede balans 
wordt gegenereerd tussen sociale huur, eengezinswoningen en vrije kavels zodat er 
doorstroom kan ontstaan binnen onze gemeente. 

 Een gemeente die een meer actief grondbeleid voert door meer eigen grond posities te 
verwerven.  

 Het bevorderen van startersleningen via de gemeente, zodat het aankopen van een 
woning in samenspraak gaat met de gemeente. Het verkopen van een woning met 
winst wordt hiermee ingedekt zodat we een stabiele doorstroom kunnen realiseren. 

 Wij gaan in gesprek met de provincie om woningbouw te versnellen.
 Een woningmarkt die ook één persoonshuishoudens huisvesting kan bieden. 
 Goede faciliteiten voor hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. We zien de 

laatste jaren dat veel jonge mensen het lastig vinden om een goede balans te creëren 
tussen de verschillende activiteiten die zij ondernemen. Door hier goede faciliteiten voor 
neer te zetten en er als gemeente alert op te zijn, kunnen we vroegsignalering en 
bewustwording laten plaatsvinden bij de jongeren. Op deze manier kunnen we grotere 
problemen voorkomen. 
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DE STARTER:



“Voor ons is het belangrijk om in een schone, veilige en prettige omgeving te 
wonen. Met voldoende keuze uit goede scholen en voldoende kinderopvang. Verder 
zijn verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen belangrijk. En hoe gaan we de 
woning verduurzamen en de energierekening binnen de perken houden?”

Lokaal CDA Wierden-Enter staat voor een schone, veilige en prettige omgeving om te 
wonen, waarbij wij veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Overzichtelijke en veilige 
rotondes, goed verlichte fietspaden en een goed onderhouden leefomgeving zijn hierin 
van groot belang. Concreet betekent dit: 

 De omgevingen en de voorzieningen in de woonwijken in goede staat houden en waar 
nodig verbeteren, bijvoorbeeld voldoende groen en leuke speeltuinen.

 Wierden is een veilige gemeente. Hier hebben we gezamenlijk voor gezorgd door een 
goede samenwerking tussen buurtpreventieteams en gemeente, gerichte maatregelen 
op plekken die als minder veilig worden ervaren. Daar bouwen we de komende jaren op 
voort.

 Zorgen voor goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid, juist rond maatschappelijke 
locaties als scholen, verenigingsgebouwen en sportclubs. 

 We investeren de komende vier jaar in onderhoud en verlichting van fietspaden.
 Loop- en fietsroutes in en naar het centrum moeten beter op elkaar aansluiten en 

veiliger worden.
 Rotondes bij de spoortunnel in Wierden en de kruising bij de oude begraafplaats zijn 

niet veilig en onvriendelijk in het gebruik. Er moet gekeken worden naar een betere 
inrichting. 

 Daar waar 30 en 60 km zones nog niet als zodanig zijn ingericht worden deze bij 
voorrang ingericht, met name op plekken waar snel en langzaam verkeer elkaar veelal 
kruist.

 De toename van het vervoer per spoor (ook met gevaarlijke stoffen) wordt steeds 
intensiever en veroorzaakt steeds meer overlast. Wij pleiten nadrukkelijk voor een 
structurele oplossing bij ProRail om de overlast tot een minimum te beperken en 
daarmee het woongenot aangenaam te houden.

 De bestaande scholen behouden en geld apart zetten voor gefaseerde renovatie en 
verduurzaming van de schoolgebouwen. Inzetten voor vervolgstappen en ontwikkeling 
van een multifunctioneel schoolgebouw in Enter. Daar waar mogelijk streven we ernaar 
om hier alle scholen aan deel te laten nemen.

 Bewaken van voldoende mogelijkheden voor kinderopvang (0-4 jaar en BSO).
 Het zo vroeg mogelijk in beeld brengen van financiële en/of andere problemen bij 

inwoners en een gemeente die hier op een juiste wijze op inspeelt. Een gedegen 
jeugdzorgbeleid is hierbij erg belangrijk. 
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HET JONGE GEZIN:



 Inzet van de gemeente om bewoners bewust te maken van de mogelijkheden om de eigen 
woning te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie of zonnepanelen. De gemeente draagt 
hieraan bij door een adequate voorlichting en doorverwijzing naar mogelijke 
subsidieverstrekkers.

 Doorgaan met gescheiden afvalinzameling en maximale recycling van afval. In dit kader gaat 
de gemeente de haalbaarheid onderzoeken van gescheiden inzameling van luiers en 
incontinentiemateriaal. Ook meer momenten voor ophalen van groen afval (ook in voor- en 
najaar) en PMD container. 
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HET JONGE GEZIN: - VERVOLG

Altijd dichtbij



“Ik ben een vitale oudere van 70 jaar. Ik woon graag in Wierden. Doe er graag mijn 
boodschappen en vind het leuk als er iets wordt georganiseerd. Bij culturele 
evenementen ben ik meestal wel van de partij. Het is leuk en fijn om andere 
mensen te ontmoeten en om samen dingen te beleven.
Ik zit, wandel en fiets veel, dus geniet ook volop van de omgeving en thuis geniet ik 
van mijn tuintje. Mijn huidige woning is eigenlijk al wat te groot voor mij en ik wil 
best wat kleiner wonen, maar het is moeilijk om iets te vinden. Een kleinere woning 
in een hofje met plek om buiten te zitten lijkt me fantastisch. Ik hoop natuurlijk 
gezond oud te worden en zo lang mogelijk in mijn eigen huis te kunnen wonen. Als 
het nodig is wil ik graag kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, en als dat niet 
meer kan op een plek in Wierden zelf waar ik verzorgd kan worden. Dicht bij mijn 
familie en kennissen zodat ze me makkelijk kunnen bezoeken.”

Lokaal CDA Wierden-Enter vindt het fijn om te horen dat veel ouderen vitaal zijn en met 
plezier in Wierden wonen, genieten van de omgeving en het ruime aanbod van 
voorzieningen en activiteiten van verenigingen. Maar we delen ook de zorgen over het 
woningaanbod en de zorg. Concreet betekent dit:

 Goede en aantrekkelijke recreatievoorzieningen voor jong en oud, zowel in de 
woonwijken als in het buitengebied. Hiermee kunnen zowel inwoners als toeristen 
genieten van het mooie dat onze gemeente te bieden heeft en fit blijven. 

 Meer nieuwbouw van woningen voor starters en ouderen. Een woningaanbod dat past 
bij de lokale behoefte. Levensloopbestendig en duurzaam gebouwd. Maar daarnaast 
willen we ook mogelijkheden blijven bieden voor mensen die ruimer willen en kunnen 
wonen. 

 Zorg op maat voor wie thuis zorg nodig heeft. 
 Speciale aandacht vergt het aanbod aan woonzorg in onze gemeente. Deze moet op 

peil blijven en naar behoefte worden uitgebreid. Daarbij is van belang dat er 
voorzieningen blijven om elkaar te ontmoeten of voor gezamenlijke activiteiten. 

 Voor Wierden is er een grote wens om ook verpleegplekken te hebben voor revalidatie 
of voor mensen die vanwege somatische klachten niet langer in hun eigen woning 
kunnen blijven wonen. We willen niet dat je daarvoor naar een andere plaats moet, ver 
weg van de mensen en om je heen. 

 Samen met ouderen investeren in preventie met als doel om de fysieke en geestelijke 
gezondheid te stimuleren. Uiteraard in goed overleg tussen zorg-professionals, 
verenigingen en de ouderen zelf.

 Een rijk aanbod van sport en cultuur in onze gemeente behouden en blijven 
ondersteunen. Dit is het cement van onze samenleving.

 Behoud van voldoende openbaar vervoer voor ouderen.
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DE OUDERE:



“In mijn vrije tijd sport ik graag. Dat houdt mij fit, geeft me energie en is goed voor 
mijn sociale contacten! In de gemeente zijn er gelukkig veel sportclubs en vele 
faciliteiten om lekker te kunnen sporten. Ik zou willen dat de gemeente blijft 
investeren in een omgeving die mensen stimuleert om te gaan sporten.”

Lokaal CDA Wierden-Enter blijft investeren in een omgeving die mensen stimuleert om te 
gaan sporten. Sporten is niet alleen op fysiek vlak erg belangrijk, maar ook mentaal draagt 
het een grote steen bij. Wij zien het belang van goede faciliteiten en willen hier continu op 
in blijven spelen. Sporten draagt bij aan een gezond en vitaal leven. Het heeft een 
preventieve werking met name voor mensen vanaf 55/60 jaar en het draagt bij aan de 
bestrijding van overgewicht. Concreet betekent dit: 

 Faciliteiten rondom sportclubs moeten in orde zijn. Met name de bereikbaarheid en 
veiligheid van en naar de sportaccommodaties hebben prioriteit. Veilige en verlichte 
fietsroutes richting de sportparken in Wierden en Enter hebben daarbij prioriteit. Ook 
veiligheid om in de natuur te kunnen sporten is van belang.  

 Naast de wens van de verenigingen voor voldoende sportaccommodaties, het upgraden 
van een sportzaal naar een sporthal te realiseren om daarmee de breedtesport te 
faciliteren. 

 Uitbreiding van buitensportmogelijkheden in de natuur. Faciliteren van stichten van 
nieuwe sportverenigingen zodat er meer keuzemogelijkheden ontstaan en uitbreiding 
van mountainbikeroutes en fitness apparaten buiten.

 Faciliteren en stimuleren van (meer) sportevenementen in de gemeente. 
 Voor de zwemmers is het belangrijk dat zwembad De Kolk in Wierden blijft. De subsidie 

hiervoor moet blijven bestaan.
 Jeugd moet toegang hebben tot sport. Daar waar dat financieel niet haalbaar is moet 

de gemeente bijspringen.
 Gemeente heeft een duidelijke doorwijsfunctie naar stichtingen die gehandicapten-

sport stimuleren en faciliteren (De Klup).
 De gemeente moet zich via PR meer profileren met het mooie en ruime aanbod van 

sportmogelijkheden zoals het zwembad, twee golfbanen (Erve Braakman en de Koepel) 
etc..

 Meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van diverse partijen 
(gemeente, ESF, SSW, SAWE) over accommodaties en velden. Laten we ook naar andere 
gemeenten kijken hoe het daar is geregeld.  

 Alle voorzieningen die met financiële hulp van de gemeente worden gerealiseerd 
moeten zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt (denk aan verenigingen die 
gebruik maken van kulturhusen).

 Betere samenwerking tussen verenigingen en zorgaanbieders tot stand brengen zodat 
multifunctioneel gebruik gestimuleerd wordt (denk aan dagactiviteiten in kantines).
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DE SPORTER:



“De gemeente Wierden heeft prachtige natuur en goede voorzieningen. Ik houd 
ervan om de omgeving wandelend of met de fiets te verkennen. En tussendoor 
lekker winkelen en een terrasje pakken in een van de dorpen. Ook vind ik het leuk 
als er een evenement is als ik ergens in de buurt op een camping sta.”

Lokaal CDA Wierden-Enter ziet een kans om meer toeristen te trekken naar onze mooie 
omgeving. We moeten zorgen voor aantrekkelijke centra, goede voorzieningen en 
ondernemers helpen meedenken in hun plannen. Een goede PR is hierbij belangrijk. 
Concreet betekent dit:

 Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de dorpskernen van Enter en Wierden. Het 
is er aantrekkelijker geworden voor inwoners, dagjesmensen en vakantiegangers. Er 
moet blijvend geïnvesteerd worden in de centra om het nog aantrekkelijker te maken. 

 Meer ruimte bieden aan horeca in de centra. Fysieke ruimte in de vorm van 
terrasuitbreidingen, maar ook ruimte voor horecaondernemers om hun bedrijfsvoering 
goed te kunnen doen. Horeca trekt mensen aan en draagt bij aan de beleving en zorgt 
ervoor dat mensen langer in het centrum blijven.  

 Gemeente moet stimuleren, faciliteren en bijdragen aan het mogelijk maken van 
evenementen in de culturele sector. Een nieuw cultureel podium is een van de voor de 
hand liggende opties. 

 Er moet geld vrijgemaakt worden voor openbare toiletten in de dorpskernen van 
Wierden en Enter. Of er kan geïnventariseerd worden of het project ‘Nette Toilette’ 
(ondernemers stellen hun toilet beschikbaar) kans van slagen heeft.

 Er moet blijvend geïnvesteerd worden in wandel- en mountainbike routes zodat 
inwoners en toeristen meer mogelijkheden en alternatieven krijgen. 

 ‘t Lageveld moet aantrekkelijk blijven voor evenementen en dagjesmensen door te 
investeren in faciliteiten.  

 Goede en veilige fietspaden. Door de toename van het aantal elektrische fietsen zijn 
bredere fietspaden zeer wenselijk.  

 Er moet geïnvesteerd worden in meer bankjes en afvalbakken.
 Samen met omliggende gemeenten de toeristische streek het Twents 

Reggedal profileren en meeprofiteren van het Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug. Deelname in het Nationaal park kan alleen 
positief uitpakken als alle deelnemers, dus ook de agrariërs, er 
voordeel bij hebben. 
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DE TOERIST:

Altijd dichtbij
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Dit verkiezingsprogramma 2022-2026 is opgesteld door CDA Wierden-Enter, 
de lokale afdeling van het CDA (Christen Democratisch Appél) 

Contact: 

Martijn Maris (voorzitter)
mail:  m.maris@cdawierdenenter.nl

Gertjan ten Brinke (lijsttrekker)
mail: g.tenbrinke@cdawierdenenter.nl

Volg ons op:

Internet: https://www.cda.nl/overijssel/wierden-enter

Facebook: https://m.facebook.com/cdawierden

Instagram: https://instagram.com/cdawierdenenenter

Twitter: https://twitter.com/cdawierdenenter

COLOFON

Altijd dichtbij

mailto:m.maris@cdawierdenenter.nl
mailto:g.tenbrinke@cdawierdenenter.nl
https://www.cda.nl/overijssel/wierden-enter
https://m.facebook.com/cdawierden
https://instagram.com/cdawierdenenenter
https://twitter.com/cdawierdenenter

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

