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Inleiding 
 
De PvdA staat voor een sociale samenleving, een samenleving waarin 
we naar elkaar uitkijken en samen zorgdragen voor onze omgeving. 
Iedereen probeert in eerste instantie zelf het beste van zijn leven en 
zijn omgeving te maken, maar waar dit niet lukt, stelt de gemeente 
zich solidair op voor de mensen die zich buiten hun schuld om tijdelijk 
of permanent minder goed kunnen redden. Iedereen heeft recht op 
perspectief, gelijke kansen en een (lokale) overheid die daarvoor de 
voorwaarden schept. Hiervoor is een eerlijke en open houding van de 
gemeente richting de burgers essentieel.  
 
In deze economisch donkere dagen hebben we geen gemakkelijke 
opgave. De werkloosheid neemt toe, veel banen staan op de tocht en 
voor veel bedrijven dreigt sluiting. Dat is bedreigend voor veel 
mensen, maar vooral voor diegenen die toch al een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt hebben, denk aan uitzendkrachten, voormalige 
bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe medelanders en 
mensen met een beperking. Daarnaast zal in de komende 
raadsperiode ook de gemeente Hof van Twente gekort worden op 
haar budget en vermindert daardoor de financiële armslag. 
 
Hoe fors de bezuinigingen ook zullen zijn, de PvdA zal ervoor blijven 
staan dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Het 
solidariteitsprincipe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen, blijft voor de PvdA onverkort gehandhaafd. 
 
Naast de genoemde bedreigingen heeft de komende periode ook veel 
kansen. Gestimuleerd door bezuinigingen zullen de inwoners van 
onze gemeente weer meer in staat zijn om zelf initiatieven te nemen 
en deze te ontwikkelen. De gemeente neemt dan niet meer het 
voortouw, maar faciliteert. De PvdA zal deze participatie waar 
mogelijk ondersteunen en versterken. 
 
Daarnaast zal de PvdA zich inzetten voor een sterke en vitale 
gemeente, waarin we werkgelegenheid stimuleren en ervoor willen 
zorgen dat zowel jong als oud goed in onze gemeente kan wonen. 
Een gemeente waarin je wilt leven en waarin je graag je kinderen 
groot wilt brengen. Dat willen we doen op een duurzame wijze en 
met behoud van onze prachtige natuur en landschappen. Dat kunnen 
we niet alleen, wél samen met de inwoners en andere betrokkenen 
bij onze Hof van Twente. 
 
Het motto van de PvdA voor de komende raadsperiode luidt dan ook: 

 
Met elkaar, voor elkaar! 
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1. Dit is gelukt! 
  
De PvdA Hof van Twente heeft de afgelopen vier jaar in de 
oppositiebanken gezeten, maar heeft toch heel veel bereikt. 
  
Een greep uit de zaken, die door de inzet van de PvdA-fractie in de 
Hof zijn bereikt: 

 

Leefomgeving en veiligheid 

 Grootschalige veehouderij – zoals de varkensclusters – zijn 
tegengehouden. De PvdA heeft zich verzet tegen het verlenen van 
een milieuvergunning voor een grootschalige geitenfokkerij in 
onze gemeente. 

 We voeren actie tegen de komst van goederentreinen en we 
bestrijden de overtredingen van Pro Rail. 

 Op ons initiatief heeft de gemeente Hof van Twente zich 
schaliegasvrij verklaard. 

 We hebben een voorstel gedaan om te komen tot een optimale 
straatverlichting waarbij ook de veiligheid van inwoners is 
gewaarborgd. Donker waar het kan en licht waar het moet. 

 De PvdA heeft als enige tegen het bestemmingsplan op het Schild 
in Goor gestemd omdat we hoogbouw niet vinden passen op die 
plek.  

 We hebben ons ingezet voor meer handhaving en daardoor is er 
een extra toezichthouder gekomen. 

 

Economie en werkgelegenheid 

 Het centrum in Goor wordt aangepakt mede dankzij de injectie 
van € 500.000 op voorstel van de PvdA 

 We hebben ons ingezet voor het pact van Twickel omdat dat 
belangrijk is voor de werkgelegenheid in deze tijd en het goed is 
voor het toerisme 

 De gemeente voert een duurzaamheidplan uit dat in eerste 
instantie door de PvdA is bedacht. Er is in totaal 2 miljoen 
geïnvesteerd in duurzaamheid. 

 De PvdA heeft als eerste voorgesteld om leegstaande 
industrieterreinen anders te gaan gebruiken, bijvoorbeeld door er 
zonnepanelen op te plaatsen 

 De PvdA heeft bij het College en de Raad continue gehamerd op 
de ontwikkeling van het industrieterrein Markelo. 

 

Zorg en welzijn 

 We hebben steeds aandacht gevraagd voor de veranderingen in 
de zorg en onze uitgangspunten neergelegd in een door ons 
opgestelde zorgnota. 
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 We hebben ons ingezet voor een goede financiële basis voor 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijven (Triangel) conform de 
afspraken. 

 We hebben bemiddeld in de woonproblematiek op het Gijmink, 
waardoor het gesprek tussen de bewoners en Viverion weer op 
gang is gekomen. 

 Ook het vastgelopen overleg tussen huurdersvereniging Goor en 
Viverion is door bemiddeling van de PvdA weer losgetrokken. 

 We hebben het Ombudsteam in onze gemeente opgezet. 

 

Kunst en cultuur 

 Samen met de Reggehof en de bibliotheek zijn er plannen 
uitgevoerd om sluiting of minimalisering tegen te gaan 

 We hebben constante aandacht voor behoud van kunstwerken en 
ons cultureel erfgoed, concreet door de instelling van de 
erfgoedcommissie. 

 Samen met de VVD hebben we er voor gezorgd dat er een budget 
beschikbaar is gekomen voor het behoud van gemeentelijke 
monumenten, zoals het tolhuisje en historische boerderij Ambt 
Delden. 

 

Overige zaken 

 We hebben als partij om een onderzoek gevraagd naar het reilen 
en zeilen van de ambtelijke organisatie. Mede door de uitkomsten 
van dit onderzoek gaat het nu weer de goede kant op 

 We hebben voortdurend gehamerd op inzicht in de uitgaven voor 
wegenonderhoud. De rekenkamer heeft ons in het gelijk gesteld 
en het blijkt dat de gemeente geld aan wegen uitgeeft zonder te 
weten of dat echt nodig is 

 Collectief opdrachtgeverschap heeft veel extra woningen voor 
mensen met lage inkomens opgeleverd. 

 We hebben een onderzoek gedaan naar de (overstap) tarieven 
van Syntus vanuit Goor en Delden. Mede daardoor zijn in de 
Tweede Kamer de tarieven in positieve zin aangepast. 

 Constructief hebben meegedacht over de bezuinigingen en 
daarom mede hebben gezorgd voor gezonde financiën  

 We hebben in alle kernen constante aandacht voor de 
verkeersveiligheid en hebben voortdurend bij alle ontwikkelingen 
onze inwoners erbij betrokken. 
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2. Bestuur en democratie 
 
De gemeente: dat zijn we met zijn allen 
 
Onze visie 
De gemeente is er voor de inwoners en moet de dienstverlening aan 
de burger optimaal organiseren. De gemeente moet een 
vraaggerichte organisatie zijn, die initiatieven van de inwoners 
ondersteunt en ze verder helpt. 
  
Communicatie is belangrijk en de PvdA wil dat de gemeenteraad 
meer uitdraagt waar ze mee bezig is en welke rol de burgers kunnen 
spelen bij de voorbereiding van de besluitvorming.  
 
Veel vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen lenen zich 
uitstekend voor de organisatie en uitvoering op in de kernen of 
wijken. Andere vraagstukken moeten op basis van inhoud opgelost 
worden op intergemeentelijke schaal. Van belang blijft dat de 
besluitvorming democratisch is. 
 
Overbodige regels moeten geschrapt, de regels die er zijn moeten 
worden gehandhaafd. Volwassen burgerschap betekent ook: je 
verantwoordelijk voelen voor het handhaven van die regels. 
 
De knelpunten 
Inwoners weten zich te vaak onvoldoende gehoord en er is niet altijd 
een open en constructieve houding bij bestuur en werkorganisatie 
van de gemeente.  
 
De werkwijze van de gemeenteraad met technisch beraden, 
commissievergaderingen, raadsvergaderingen in haar huidige opzet is 
teveel naar binnen gekeerd en nodigt te weinig uit voor het aangaan 
van de dialoog met de inwoners, bedrijven, verenigingen en 
organisaties.  
 
De samenwerking tussen gemeenten is op dit moment slecht 
democratisch geregeld. Zo is de betrokkenheid van de gemeenteraad 
is bij deze samenwerking te gering. 
 
Onze oplossingen 
 Burgers die initiatieven nemen moeten ondersteund worden door 

de gemeente. Burgerparticipatie bij voorbereiding en uitvoering 
van gemeentelijke plannen wordt daadwerkelijk ingevoerd. 

 
 De PvdA wil dat er over onderwerpen die grote gevolgen hebben, 

hoorzittingen of inloopbijeenkomsten worden georganiseerd. 
 
 De gemeente moet faciliteren dat alle dorpen en woonwijken een 

dorps- of wijkraad krijgen. Deze raden geven gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college van B&W. 

 
 De ambtenaren moeten de burgers en bedrijven meer gaan 

ondersteunen bij de uitvoering van hun wensen en ideeën. 
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Overige aandachtspunten: 
 
 De PvdA wil een andere manier van vergaderen die burgers meer 

bij het bestuur betrekt. In commissievergaderingen moet de 
politiek ook de discussie aangaan met (vertegenwoordigers) van 
burgers, bijvoorbeeld in de vorm van rondetafelgesprekken. 

 
 De PvdA wil dat commissie vergaderingen ook op locatie gehouden 

worden. Hierdoor maken we het burgers makkelijker om mee te 
doen. 

 
•  De raad moet zich duaal opstellen door gericht te zijn op de rol van 

de volksvertegenwoordiger. Zowel oppositie als coalitie dient zich 
constructief maar kritisch te verhouden tot het College vanuit de 
rol van volksvertegenwoordiger. 

 
 Om contacten tussen burgers en de gemeentelijke instanties 

makkelijker te maken en de informatie over onze gemeente beter 
vindbaar te maken, moet de gemeentelijke internetsite ingericht 
worden op een wijze zoals gedacht vanuit de burger. 

 
 Om in de samenwerking tussen gemeenten goed en helder het 

belang van (de inwoners van) Hof van Twente te kunnen 
behartigen wil de PvdA dat er een lokale agenda wordt opgesteld. 
Hierin is opgenomen wat de belangrijke onderwerpen voor Hof van 
Twente zijn en welke doelen we hierin willen bereiken.  

 
 De PvdA wil voor de Twentse samenwerking een rechtstreeks of 

indirect democratisch gekozen vertegenwoordiging, bijvoorbeeld 
door een verlengd lokaal bestuur met fracties. 

 
 De Hof van Twente zoekt haar samenwerking zoveel als mogelijk 

binnen het Twentse samenwerkingsverband. 
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3. Economie, werk en inkomen 
 
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze lokale 
economie 
 
Onze visie 
Werk is van groot belang voor zowel ieder mens als de samenleving. 
Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan 
eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. De 
PvdA zet zich daarom in voor een sterke, lokale economie, maar 
realiseert zich dat de gemeente Hof van Twente voor de 
werkgelegenheid afhankelijk is van haar omgeving. 
 
De PvdA vindt dat als mensen buiten hun schuld niet meer in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien, de gemeente voor een minimum 
bestaan moet zorgen.  
 
De PvdA is van mening dat – hoe tegenstrijdig dit ook klinkt – de 
recessie ook kansen biedt, zoals blijkt uit de vele initiatieven die door 
jonge ondernemers worden ontplooid. Deze kansen moeten worden 
gekoesterd en door de gemeente ondersteund. 
 
De knelpunten  
Nederland bevindt zich in een economische crisis, die ook in onze 
gemeente zijn weerslag heeft.  
 Het totaal aantal werkzoekenden in de gemeente steeg tot 1048 

personen in maart 2013, 6,7% van de beroepsbevolking. Ten 
opzichte van een jaar geleden is dit een stijging met 227 
personen (27,6%). De jeugdwerkloosheid tot 27 jaar steeg tot 
101 begin 2013. 

 Het aantal banen daalde met ca. 600 van 15.200 in 2008 tot 
14.600 eind 2012. 

 ‘Ontgroening’ in de kernen dreigt op termijn de economische groei 
van het midden- en kleinbedrijf te drukken. Leegstand van 
winkels en bedrijfsruimtes zijn hiervan het gevolg.  

 Het aantal mensen met schulden neemt toe, ook bij de 
middeninkomens. 

 
Onze oplossingen: 
• Faciliteer startende ondernemers en zzp-ers door inwoning in 

bestaande bedrijven te stimuleren en een bestaand bedrijvenpand 
in te richten en ondersteun ze door een starters- of microkrediet. 
De gemeente moet gaan deelnemen in de ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) 

 
• Bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten moet het positief 

effect op de lokale economie en werkgelegenheid gemaximaliseerd 
worden. 

 
 De gemeente moet constructief en proactief meewerken aan 

schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand zelfstandigen 
intensiveren. 
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Overige aandachtspunten 
 Stimuleer kleinschalige bedrijvigheid, ook in het buitengebied als 

dit daar past. Hierdoor kunnen laagdrempelig en goedkoop 
nieuwe initiatieven worden ontplooid, die leiden tot versteviging 
van de (lokale) economie en werkgelegenheid. 

 
 Ontwikkel een ondernemershuis, een netwerk waarin 

ondernemers uit de gehele gemeente samen optrekken en elkaar 
werk gunnen en gezamenlijk investeren in sponsoring van 
opleidingen. Vergroot daarmee ook de saamhorigheid onder 
ondernemers. 

 
 Verlaag gemeentelijke heffingen of scheldt deze kwijt voor 

zelfstandigen met een laag inkomen.  
 
 De PvdA wil dat de gemeente structureel met ondernemers 

overlegt over de economische situatie in de gemeente en de 
regio om gezamenlijk knelpunten op te lossen.  

 
 Gemeentelijke aanbesteding moet zo veel mogelijk toegankelijk 

worden gemaakt voor zzp-ers en lokale bedrijven. 
 
  Richt een nieuwe tussenwerkgever op voor: 

- Mensen met een gemeentelijke uitkering, die binnen 3 jaar 
niet te re-integreren zijn op de reguliere arbeidsmarkt; 

- Wajongers, die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid 
komen te vallen en die duurzaam en langdurig 
arbeidsongeschikt zijn; 

- WSW-ers op de wachtlijst van wie de indicatie automatisch 
eindigt na 5 jaar. 

De tussenwerkgever kwalificeert en plaatst haar werknemers 
(maximaal 100) voor vrijwilligerswerk en voor gemeenschapstaken.  

 
 Om verergering van problemen te voorkomen moeten de minima 

worden ontzien door middel van een genereus 
kwijtscheldingsbeleid. Verder verdient de groep met een inkomen 
net boven het minimum extra aandacht. Voorkomen moet worden 
dat zij onder het minimum zakken en niet meer maatschappelijk 
kunnen participeren. 

 
 Stimuleer dat inwoners werk kunnen gaan zoeken in de Euregio 

(Duitsland), bijvoorbeeld door het faciliteren van cursus Duits en 
het houden van een gericht spreekuur door het UWV en de 
Euregio in de gemeente. 
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4. Onderwijs en cultuur 
 
Onderwijs is de basis van onze samenleving 
 
Onze visie 
Onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Ieder kind groeit op 
in een passende, gezonde en liefdevolle leeromgeving, waar ze zich 
uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen. Alle kinderen 
kunnen deelnemen aan de activiteiten op school en peuterspeelzaal 
ongeacht de (financiële) situatie waarin zij opgroeien. De PvdA wil dat 
openbaar onderwijs in welke vorm dan ook beschikbaar voor alle 
kinderen in de gemeente en dat deze vorm van onderwijs bij 
voorkeur tot het laatst toe wordt gehandhaafd. 
 
Scholen vormen een belangrijke spil in een gemeenschap. Deze rol 
moeten scholen kunnen blijven vervullen. Het combineren van 
meerdere voorzieningen op één locatie versterkt deze rol.  
 
Van paasvuur tot theatervoorstelling en van harmonie tot 
kasteeldagen, de Hof van Twente bruist door een rijk sociaal en 
cultureel leven. Juist dit maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te 
wonen, te ondernemen en te recreëren. De vele verenigingen en 
instellingen spelen hierin een essentiële rol. De basis hiervan ligt in 
de gemeenschappen met de inzet van vrijwilligers die fundamenteel 
is voor het behoud en de ontwikkeling van onze cultuur.  
 
In economisch moeilijk tijd past het om te kijken waar het met 
minder toe kan. Culturele instellingen worden door ons uitgedaagd 
om te zoeken naar nieuwe creatieve manieren om zich te organiseren 
en verbindingen te leggen. Maar het behouden van de kunst- en 
culturele infrastructuur, die in betere tijden weer uitgebouwd kan 
worden, ziet de PvdA als een basis. Wat weg is komt nooit meer 
terug.  
 
Gemeente Hof van Twente kent veel cultureel waardevolle 
landschappen en monumenten, zoals kastelen, oude boerderijen, 
huizen, industrieel erfgoed en kerken. Als gemeente moeten we trots 
zijn op deze rijkdommen en ze beschermen. Voor het voortbestaan 
van monumenten is het belangrijk dat ze een functie blijven 
vervullen. Onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’ wil PvdA 
nieuw monumentenbeleid ontwikkelen. Centraal hierin staat het 
behoud van het waardevolle en hierbinnen ontwikkelen van nieuwe 
functies.  
 
De knelpunten: 
  Veel ouders hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te 

knopen, kinderen zijn hier niet zelden de dupe van. Hierdoor 
hebben niet alle kinderen dezelfde kansen om zich te ontwikkelen 
en ontstaat een tweedeling in de samenleving. 

  Het aantal schoolgerechtigde kinderen neemt af en daardoor dreigt 
een overcapaciteit aan scholen 

  Kleine scholen worden met sluiting bedreigd. Dit is vooral een 
probleem in de buurtschappen. Juist hier vervullen de scholen een 
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belangrijke sociale rol, die hiermee ook bedreigd is. 
  Door de bezuinigingen in de sociaal-culturele sector zijn 

instellingen als de muziekschool, de bibliotheek en de Reggehof 
uitgekleed. De PvdA maakt zich zorgen over het voortbestaan van 
deze voorzieningen. 

  Monumenten in de gemeente Hof van Twente worden onvoldoende 
beschermd. Hierdoor zijn ze vogelvrij. Aantasting van de 
monumenten leidt tot een achteruitgang van de ruimtelijke 
kwaliteit en de culturele identiteit van de gemeente. 

 
 
Onze oplossingen 
  
  De PvdA streeft naar een nieuwe brede school in Markelo  
 
  Ook kleine scholen in wijken, kernen en buurtschappen blijven zo 

veel mogelijk behouden. Kwaliteit van onderwijs is hierbij een 
voorwaarde.  

 
  Verschillende voorzieningen zoals scholen, bibliotheken, centra 

voor jeugd en gezin, peuterspeelzalen, buurthuizen, creatieve 
centra en kinderopvang worden zo veel mogelijk bij elkaar 
ondergebracht in multifunctionele accommodatie. Op deze manier 
kunnen deze voorzieningen elkaar versterken en ontstaat een 
ontmoetingspunt in iedere gemeenschap.  

 
  De gemeente moet de zoektocht van culturele instellingen naar 

nieuwe verbindingen met elkaar of met andere (commerciële) 
partijen stimuleren en faciliteren. De gemeente fungeert als 
aanjager en tussenpersoon. 

 
 
 
Overige aandachtspunten: 
 Jonge kinderen, die dat nodig hebben, kunnen gebruik maken van 

activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale 
vaardigheden. Hiervoor wordt de samenwerking tussen 
kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs verder 
gestimuleerd. 

 
 Vrijwilligers die werkzaam zijn in verenigingen krijgen gratis een 

verklaring omtrent gedrag en, afhankelijk van hun inkomen, een 
gemeentelijke bijdrage in de kosten voor bijscholingscursussen.  

 
 Bij nieuwe bezuinigingen worden de, door eerdere bezuinigingen al 

hard getroffen sociale en culturele instellingen, ontzien. Daar waar 
de fundamenten van voorzieningen onder druk komen te staan 
worden (na economisch herstel) al genomen bezuinigingen 
teruggedraaid of op zijn minst toekomst bestendige maatregelen 
genomen. Behoud van een kwalitatief goede bibliotheek, 
muziekschool en Reggehof staat voor de PvdA als een huis. 
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 Monumenten worden door nieuw beleid beter beschermd en 
eigenaren van monumenten worden ondersteund bij het 
ontwikkelen van hun eigendom. Hiervoor komt structureel budget 
beschikbaar. 
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5. Recreatie en toerisme 
 
Wees welkom in onze Hof, het is hier goed vertoeven 
 
Onze visie 
De landschappelijke kwaliteit van onze gemeente zijn de beken, de 
houtwallen, de karakteristieke bebouwing, de vergezichten, kortom 
een samenspel van elementen die ons landschap zo mooi maken. 
Investeren in deze elementen zien wij als investeren in een plezierige 
en gezonde woon- en werkomgeving en investeren in een onze 
grootste toeristische trekpleister.  
 
Onze gemeente leent zich bij uitstek voor kleinschalige recreatie en 
dat is ook de grote aantrekkingskracht. De infrastructuur (fiets- en 
wandelpaden) en accommodaties zijn hierop afgestemd. 
 
De knelpunten 
 De Hof van Twente is afhankelijk van kleinschalige recreatie en 

toerisme en moet daarin concurreren met andere naburige 
gemeenten en regio’s. 

 
Onze oplossingen 
  
  Bevorderen van de afwisseling in het landschap en de variëteit in 

infrastructuur (wandel-, fiets-, ruiter- en mountainbikepaden).  
 
  Activiteiten die het toerisme bevorderen worden door de 

gemeente gestimuleerd. 
 
 Gastheerschap en een goede informatievoorziening zijn van groot 

belang voor het toerisme. 
 
  Het versterken van de mogelijkheden tot het lokaal verkopen van 

streekeigen producten. 
 
  Het realiseren van kleinschalige camperplaatsen en voorzieningen 

voor plezierschepen. 
 
Overige aandachtspunten 
 De PvdA-Hof van Twente wil het accent leggen op maatwerk per 

kern en kleinschaligheid. De recreatieve voorzieningen moeten 
passen in het landschap en de lokale economie versterken.  

 
 De ontwikkeling van de Domelaar in Markelo voor recreatie 

(wandelen, fietsen en watersport) moet ter hand worden genomen. 
Hoewel de vergunning tot zandwinning nog geldt tot 2019, moet zo 
snel mogelijk gestart worden met het ontwikkelen van een plan. 
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6. Sport 
 
Sport verbindt en houdt je erbij 
 
Onze visie 
Door te investeren in sport en beweging bevorderen we niet alleen de 
gezondheid, maar ook het actief deelnemen aan de samenleving. Het 
is daarom van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is, 
zowel individueel als in verenigingsverband. Het inkomen mag geen 
drempel vormen. 
 
Voldoende bewegen is bij iedereen een belangrijk preventief middel 
om geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten te voorkomen. 
Voor de PvdA betekent dit dat de gemeente de twee zwembaden in 
de gemeente en één sporthal per kern structureel moet 
ondersteunen.  
 
De knelpunten 
 Sport is vaak het kind van de rekening als het gaat om 

bezuinigingen, zowel bij de gemeente als bij de mensen zelf. 
 

 Het onderhouden van accommodaties wordt steeds duurder en de 
gemeente wil deze taken afstoten. 

 
 

 Het aantal geboortes neemt af en dat betekent dat 
(sport)verenigingen met kinderen als doelgroep het steeds 
moeilijker krijgen 
 

 Bewegingsonderwijs wordt steeds verder uitgehold onder andere 
door het verdwijnen van vakleerkrachten en het niet meer 
faciliteren van vervoer naar sportaccommodaties en zwembaden. 

 
Onze oplossingen 
  
  De combinatiefunctionaris voor bewegingsonderwijs moet blijven. 

Voor de financiering kan onder andere gekeken worden naar 
sponsoring vanuit de zorgverzekeraars.  

 
  De PvdA wil het systeem van sportstimuleringsbonnen voor 

minima invoeren. 
 
  Bestaande dure accommodaties moeten een bredere bestemming 

krijgen en voor meerdere functies geschikt worden gemaakt. 
 
  Minimaal één sportzaal of sporthal per kern en de zwembaden in 

Markelo en Delden zijn basisvoorzieningen. 
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Overige aandachtspunten 
 Sport- en recreatieve voorzieningen moeten bereikbaar blijven, 

zowel qua spreiding en accommodatie als qua betaalbaarheid. Dit 
laatste zo nodig in combinatie met bijzondere bijstand en de WMO-
mogelijkheden. Voor wat spreiding betreft moet per kern bepaald 
worden aan welke sport- en recreatieve activiteiten behoefte is. 

 
 De PvdA wil specifiek aandacht en financiële bijdrage voor het 

sporten en recreëren door ouderen, bijvoorbeeld door:  
a. Realiseren van bewegen voor ouderen als activiteit in alle 

kernen 
b. Zorgdragen van vervoer van ouderen naar en van sport- en 

recreatieve activiteiten. 
 
 Basis voor de keuze van accommodaties moet in ieder geval zijn: 

iedereen moet van de accommodatie gebruik kunnen maken, de 
accommodatie moet ten minste voor gehandicapten en ouderen 
beschikbaar en toegankelijk zijn. 
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7. Welzijn en zorg 
  
Zorg op maat is onze grootste uitdaging in de komende jaren 
 
Onze visie 
De PvdA zet in op zoveel mogelijk maatregelen in de welzijnssfeer die 
preventief werken en die uiteindelijk minder zorg (en kosten) met 
zich meebrengen. Bijvoorbeeld wordt er vroeg gesignaleerd wanneer 
kinderen dreigen af te dwalen. 
 
De PvdA staat voor zorg op (menselijke) maat en dichtbij huis. Zorg 
moet via één loket te verkrijgen zijn en als er zorg wordt geboden 
moet dat door één partij worden geregisseerd zodat er 
samenhangende en optimale (gezins)zorg kan worden verleend. Zorg 
wordt lokaal geboden waar het kan en regionaal waar het moet uit 
oogpunt van efficiëntie en/of kennis. 
 
De PvdA wil niet blijven praten over wat niet (meer) kan, maar over 
wat wel kan en met de nodige creativiteit en de maximale benutting 
van de wettelijke mogelijkheden. 
 
De knelpunten 
 De gemeente krijgt te maken met een overgang naar de gemeente 

van delen van de AWBZ en van de jeugdzorg en met de 
Participatiewet als vernieuwing van de Wet Werk en Bijstand. Alle 
drie ontwikkelingen hebben gemeen, dat ze overgaan naar de 
gemeente met een verwachte forse financiële korting.  

 
 De overgang van de Jeugdzorg naar de gemeente staat gepland 

voor 2015, terwijl hiervoor nog geen (regionale) plannen zijn 
 
 Door de bezuinigingen dreigt de aanbesteding van zorg 

voornamelijk op basis van kosten te gebeuren en niet op basis van 
kwaliteit 

 
 Er is een omslag in denken nodig en verandering van bewustzijn. 

Vanuit het denken ‘waar heb ik recht op’ moet er een denktrant 
worden ontwikkeld van ‘wat kan ik nog’, eventueel met behulp van 
anderen. 

 
  Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast  
  
 Hulpverlening aan kinderen en jongeren met problemen wordt te 

sectoraal opgepakt. Deze jongeren komen vaak uit gezinnen waar 
verschillende problemen gelijktijdig spelen. Deze problemen 
worden onvoldoende in samenhang benaderd. 
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Onze oplossingen 
  
  Welzijn werkt preventief en moet hoge prioriteit krijgen. Huisarts, 

wijkverpleegster en onderwijs moeten ondersteund worden om 
een (signalerende) rol te gaan vervullen. Zorg wordt zoveel 
mogelijk kern- of buurtgericht en met inzet van de directe 
omgeving georganiseerd 

 
  Noodzakelijke collectieve voorzieningen, zoals groepsvervoer en 

meer bewegen voor ouderen moeten in het vernieuwde WMO-
voorzieningenpakket nadrukkelijk terugkomen.  

 
  Mantelzorgers moeten ondersteund worden door onder meer: 
  - Huisvestingsfaciliteiten, zoals aanpassen van woningen of 

tijdelijke bijbouw; 
  - Vaste parkeermogelijkheden bij (zorg)instellingen; 
  - Regelen van vakantiemogelijkheden; 
  - Korting op de eigen zorgbijdrage vanwege de preventie, die zij 

mogelijk maken 
 
 
 
Overige aandachtspunten 
  
 Welzijnsinstellingen moeten lokaal en op maat kunnen leveren, 

nauw samenwerken, geen dubbele taken of dezelfde activiteiten 
uitvoeren en overeenkomstige functies op administratief en 
leidinggevend niveau samenvoegen. De instellingen moeten 
gezamenlijk komen tot de opzet en inhoud van de 
samenwerking, waarbij een projectmatige aanpak voorop moet 
staan. 

 
 Het vrijwilligersbeleid in onze gemeente moet geconcentreerd 

worden (bijvoorbeeld bij de SWO Hof van Twente), zodat 
vrijwilligers effectief begeleid, ingezet en getraind kunnen 
worden. 

  
 Het jongerenwerk moet kerngericht ondersteund worden door de 

gemeente 
 
  De gemeente gaat, in samenwerking met o.a. scholen, 

jeugdzorg en GGD, actief op zoek naar kinderen en jongeren die 
niet ten volle participeren in de gemeenschap. De gemeente 
gaat actief beleid voeren om de kansen van deze kinderen te 
vergroten. Middelen om deze kinderen te ondersteunen worden 
actief en gericht ingezet, zodat deze kinderen volwaardig mee 
kunnen doen. De leerplichtambtenaar krijgt een prominente rol 
bij het signaleren van problemen bij kinderen en het gezin. 

 
 De gemeente moet het ouderenwerk inhoud en vorm geven voor 

die ouderen die behoefte hebben aan: 
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-  Advies- en consulentendiensten om zodoende maximaal 
zelfstandig te kunnen blijven worden en actief te blijven 
deelnemen aan de samenleving: 

-  Activiteiten, die ervoor zorgen dat ze actief blijven deelnemen 
aan onze samenleving, maar ook activiteiten die hun 
zorgvraag zo lang mogelijk uitstelt (bijvoorbeeld door meer 
bewegen voor ouderen). 

-  De gemeente moet als het gaat om zorg samenwerking met 
andere gemeenten, voor wat betreft de uniforme opzet van de 
hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en de gezamenlijke 
aanbesteding voor zorgactiviteiten. 

 
 Zowel voor de overgang van delen van de AWBZ en de jeugdzorg 

als voor de Participatiewet geldt, dat de gemeente moet 
samenwerken op regionaal niveau als het gaat om aanbesteden 
van opdrachten, ontwikkelen van beleid op hoofdlijnen en zo 
uniform mogelijke voorzieningen. De uitvoering moet met nadruk 
bij de gemeente blijven, omdat deze als overheid het dichtst bij 
de individuele burger staat. 

 
 De PvdA wil zogenaamd inclusief beleid voor gehandicapten 

volgens de agenda 20 van de Verenigde Naties. Dit beleid houdt 
in dat alles wat toegankelijk voor gehandicapten kan worden 
gemaakt, ook toegankelijk wordt gemaakt tenzij er dwingende 
redenen zijn om dat niet te doen. 
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8. Ruimte en wonen 
 
Kom en blijf wonen in de Hof van Twente 
 
Onze visie 
De Hof biedt een rijk geschakeerde, ruime leefomgeving waarin 
woonkernen, bedrijventerreinen, productielandschap en natuur met 
elkaar verweven zijn, verbonden door goede infrastructuur. Behoud 
en versterking van deze unieke waarden vormen de grondslag voor 
toekomstige welvaart en welzijn.  
 
De PvdA wil dat bij de besluitvorming over de inpassing van 
activiteiten en de ruimtelijke inrichting van onze gemeente ook het 
belang van die toekomst wordt meegewogen. Nederland vergrijst, het 
platteland ontgroent. Het is belangrijk om rekening te houden met 
deze ontwikkelingen. Een steeds weer passend aanbod van woningen 
en woonvormen ‘op maat’ staat voorop.  
 
De PvdA is van mening, dat het leeglopen van de kernen en het 
landelijke gebied zich - in zekere mate - wel laat sturen. De 
gemeente kan initiatief nemen en faciliteren in bijvoorbeeld een 
evenwichtig woningaanbod met laagdrempelige toegang voor 
starters, in een woonomgeving met voldoende werkgelegenheid en 
voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur 
 
De knelpunten 
  De grootste uitdaging is het in stand houden van de voorzieningen 

voor een goed woon-, werk- en leefklimaat.  
 
 Het behoud van een fijnmazige, tot in de kernen reikende 

infrastructuur voor onderwijs, sport, cultuur en recreatie staat 
onder druk door bezuinigingen en ontgroening. 

 
 Onze leefomgeving ‘verrommelt’ door verouderde of niet gebruikte 

industriegebiedjes  
 
Onze oplossingen 
  
  Voorkom uitstroom en bevorder de instroom van nieuwe 

bewoners door collectief opdrachtgeverschap, bouwen op 
erfpacht, versimpelen van starterslening, financiële fondsen voor 
starters en verduurzaming. 

 
  Identificeer wijken die (op termijn) in aanmerking komen voor 

renovatie. Zet in op inbreiding voor uitbreiding, 
levensloopbestendig bouwen en bouw gevarieerder. 

 
  Ga verrommeling van onze industriegebieden tegen door ze op te 

knappen of een andere bestemming te geven. Niet gebruikte 
gebieden kunnen worden ingezet voor energieopwekking, zoals 
zonnecollectoren en/of kleine windmolens. 
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Overige aandachtspunten 
 Promoot de gemeente Hof van Twente als woonplaats door de 

nadruk te leggen op de kwaliteit van de woonomgeving, de sterke 
sociale cohesie en de nabijheid van werkgelegenheid. 

 
  Wonen moet prettig en veilig zijn. Bewoners hebben zelf in de 

eerste plaats de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen 
maar daar waar mensen zich niet aan regels houden krijgt de 
actieve burger steun onder andere door de inzet van handhavers 
en mediators 
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9. Een vitaal platteland 
 
Ons platteland is gezichtsbepalend 
 
Onze visie 
De Hof van Twente is een plattelandsgemeente, krachtig en mooi. 
Dankzij een sterke sociale samenhang en inzet van de bewoners is 
het er ook goed wonen. Daarom wil de PvdA investeren in de kracht 
van het platteland. 
 
De kwaliteit van het landschap staat onder druk. Veel agrarische 
bedrijven stoppen en daarnaast vind er een enorme schaalvergroting 
plaats op de bedrijven die doorgaan. De PvdA begrijpt dat 
schaalvergroting noodzakelijk en wil hiervoor ook ruimte bieden, 
maar hier zit wel een grens aan. De PvdA wil alle ontwikkelingen die 
niet passend zijn in ons landschap of ontwikkelingen die een 
bedreiging vormen voor de volksgezondheid niet toestaan op ons 
platteland.  
 
 
De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen die dit wil in zijn of haar 
eigen omgeving kan blijven wonen, sporten, ontspannen en naar de 
basisschool gaan. Dit is essentieel voor de leefbaarheid en de sociale 
samenhang in onze plattelandsgemeenschappen. Wij willen de 
werkgelegenheid een impuls geven door het aanleggen van glasvezel 
in het buitengebied en het ondersteunen van ondernemers bij nieuwe 
ontwikkelingen,  
 
De knelpunten 
 Door de schaalvergroting en verrommeling staat de ruimtelijke 

kwaliteit van het platteland onder druk. Schaalvergroting in de 
landbouw leidt tot maatschappelijke onrust en kan een bedreiging 
voor de landschappelijke kwaliteit gaan vormen.  

 
  De werkgelegenheid staat onder druk op het platteland. De 

toenemende werkloosheid vormt een bedreiging voor veel 
gezinnen. 

 
  Huisvesting is voor starters en voor ouderen een probleem op het 

platteland. Zij hebben moeite met het vinden van passende 
woonruimte en voelen zich hierdoor genoodzaakt om elders te 
gaan wonen. 

 
Onze oplossingen 
 
  Agrarische en niet-agrarische bedrijfsontwikkelingen die een 

ernstige aantasting van het landschap of een bedreiging voor de 
volksgezondheid vormen worden niet toegestaan op ons 
platteland.  

 
  Het gehele platteland wordt voorzien van glasvezel om een 

hoogwaardige internetverbinding te realiseren. Hierdoor wordt 
ondernemerschap in het buitengebied gestimuleerd. 
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  Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties op ons platteland, 

wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van 
starters- en seniorenwoningen. Hierbij wordt indien wenselijk 
gebruik gemaakt van collectief particulier opdrachtgeverschap. 

 
 
Onze overige aandachtspunten 
 
 Ondernemers die kleinschalige ontwikkelingen willen uitvoeren op 

het platteland, zoals, duurzame vormen van landbouw, verbrede 
landbouw of kleinschalige bedrijvigheid in voormalige agrarische 
gebouwen worden door de gemeente geholpen bij de ontwikkeling 
van hun plannen en het verkrijgen van de juiste vergunningen e.d. 

 
 De gemeente moet bij ontwikkelingen op het platteland ook 

nadrukkelijk het compensatiemechanisme (voor wat hoort wat) 
hanteren. Hierdoor kan onder andere de natuurontwikkeling 
worden gestimuleerd. 
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10. Veiligheid en openbare orde 
 
Veiligheid voorop! 
 
Onze visie 
In de Hof voelen we ons veilig en dat wil de PvdA zo houden. 
Ondanks dat er relatief weinig incidenten zijn, hebben we de 
afgelopen jaren een groeiend probleem met inbraak en diefstal. 
Veiligheid is echter meer dan zonder angst de straat op gaan. Het is 
belangrijk dat politie en Boa’s makkelijk aanspreekbaar zijn. Daarom 
zet de PvdA in op vaste agenten en Boa’s die vaak zichtbaar zijn in de 
verschillende kernen van de gemeente. 
 
De PvdA streeft naar minder regels, maar wel naar goede handhaving 
van de afspraken die zorgen voor een leefbare gemeente. 
Speerpunten voor handhaving zijn het veroorzaken van overlast in de 
openbare ruimte, dumping van afval, geluidsoverlast en drankgebruik 
en overlast door minderjarigen. 
  
De uitvoering van een groot gedeelte van het veiligheidsbeleid is 
ondergebracht bij regionale organen, zoals de veiligheidsregio. De 
organen bepalen grotendeels zelf wat zij doen, zonder dat hier goede 
controle op plaatsvindt vanuit de gemeenten. De PvdA wil de invloed 
die de gemeenteraden hebben op deze organen vergroten.  
 
Veiligheid is echter meer dan zonder angst de straat op gaan. Het is 
ook je geborgen en gewaardeerd voelen in de omgeving. In feite 
hebben we het dan noaberschop. De PvdA is van mening dat de 
gemeente deze noaberschop moet faciliteren en moet koesteren. 
 
De knelpunten 
  De zeggenschap van de gemeenten over de inzet van politie staat 

door de landelijke centralisatie onder druk 
 
  Er is momenteel onvoldoende BOA-inzet waardoor gemeentelijk 

beleid niet gehandhaafd wordt. Dit zorgt voor een situatie waar 
het recht van de brutaalste geldt en hierdoor oneerlijke situaties 
ontstaan t.o.v. mensen die zich wel aan de regels houden. 

  
 
  Hoewel statistisch gezien het steeds veiliger wordt, voelen de 

burgers zich steeds onveiliger. Dit komt deels door de 
‘onzichtbaarheid’ van handhavers in de wijken. 
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Onze oplossingen 
 
  De PvdA wil – in samenwerking met andere gemeenten -  meer 

Bijzondere Opsporing Ambtenaren (Boa’s) inzetten  
 
  De PvdA wil het aantal wijkagenten uitbreiden tot een niveau van 

1 wijkagent op 5000 inwoners. 
 
  Door uitbreiding van samenwerking tussen politie, Boa’s en 

beveiligingsdiensten wil de PvdA verbetering van de veiligheid. 
 
 
 
Onze overige aandachtspunten 
 
  Veiligheid moet hoog op de politieke agenda. De gemeenteraad 

gaat daarom periodiek om de tafel met politie, kerncoördinatoren 
en vertegenwoordigers van scholen, kern- en buurtverenigingen 
en -vertegenwoordigers. 

 
  Het geven van voorlichting aan inwoners over het voorkomen van 

inbraak en diefstal blijft een voortdurend aandachtspunt, evenals 
het ontwikkelen van methodes om diefstal en overvallen in 
winkels tegen te gaan. 

 
  Regels zijn regels en in het lokale politiebeleid verdient de aanpak 

van asociaal gedrag en de aanpak van veelplegers prioriteit, 
waarbij een voorkomende aanpak boven een bestraffende aanpak 
gaat. Overtreders moeten worden aangepakt en de PvdA kiest 
voor het slachtoffer. 

 
  Wangedrag en criminaliteit onder jongeren worden voorkomen en 

bestreden. Dat doen we door een intensieve, niet vrijblijvende 
samenwerking tussen scholen, bureaus jeugdzorg, algemeen 
maatschappelijk werk, reclassering, en politie. Wij spreken ook 
ouders aan op het gedrag van hun kind. 

 
  Te vaak is er bij overlast en geweld sprake van alcoholmisbruik 

vooral bij jongeren. Het verstrekken van alcohol aan jongeren 
onder de achttien jaar wordt aangepakt. 
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11. Verkeer en vervoer 
 
Veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid 
  
Onze visie 
Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn voorwaarden voor 
ons woon- en werkklimaat. Dat betekent dat we inzetten op een 
adequate infrastructuur. De PvdA wil daarbij wel dat de veiligheid en 
de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd zijn. Dat betekent 
onder andere dat overlast door verkeersintensiteit in de woonwijken 
beperkt blijven en dat de bestaande spoorlijn alleen gebruikt wordt 
voor personenvervoer en zeker niet voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
 
De PvdA vindt een doelmatig wegenonderhoud van belang, niet in de 
laatste plaats voor de veiligheid: we zetten in op een sober, veilig en 
doelmatig onderhoudsregiem, op basis van een duidelijk 
beleidskader. 
 
De PvdA vindt dat het buitengebied ook snel digitaal moet worden 
ontsloten. Ondernemers, al dan niet in de agrosector, hebben een 
groot belang bij snel dataverkeer. In de kernen speelt digitaal 
dataverkeer al een vanzelfsprekende, alledaagse rol. De PvdA wil 
bevorderen dat de digitale mogelijkheden ook maximaal worden 
ingezet bij zorg en welzijn, zoals in de wijkzorgteams 
 
De knelpunten 
  De plannen voor Goederenvervoer Oost-Nederland en het 

Basisnet Goederenvervoer betekenen een grote aanslag op de 
veiligheid en het woon welzijn in de gemeente vormen de 
belangrijkste uitdaging voor de komende jaren.  
 

 De veiligheid van de inwoners langs het spoor Zutphen-Hengelo is 
in het geding door het rijden van goederentreinen met gevaarlijke 
stoffen. 

 
  Het reguleren van verkeersstromen in de kernen Goor en Markelo 

blijft een groot probleem. Aan- en inwonenden moeten een 
duidelijke inspraak krijgen bij de totstandkoming van de 
oplossingen. 

 
 
Onze oplossingen 
 
  Geen goederenvervoer door dorpskernen over de 

Twentekanaallijn 
 
  Sober, veilig en doelmatig wegenonderhoud, op basis van helder 

beleid en duidelijke toetsingscriteria 
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  Om te voorkomen dat er onveilige verkeersbewegingen gaan 
ontstaan, moet de gemeente druk uitoefenen op de provincie en 
Rijkswaterstaat om de bruggen over het Twentekanaal aan te 
pakken.  

 
 
Onze overige aandachtspunten: 
  Veilige wegen en fietspaden in de Hof, ook vanuit recreatief 

oogpunt (delen van wegen) 
 
  De wegeninfrastructuur moet gericht zijn op het ontsluiten van de 

kernen en de industriegebieden. 
 

  Wijzigingen in routes van het lokale openbaar vervoer kunnen 
nooit plaatsvinden zonder dat daarbij bewoners betrokken zijn. 

 
  Een helder en eenduidig parkeerbeleid en handhaving daarvan in 

de centra.  
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12. Financiën 
 
Een gezonde financiële basis voor een eerlijk en sociaal beleid  
 
Onze visie 
De PvdA staat voor een solide en gezond financieel beleid met een 
sluitende begroting en een sluitende meerjarenbegroting. De huidige 
generatie betaalt de kosten voor de gemeentelijke voorzieningen die 
zij gebruikt. Dat betekent dat we geen lasten voor ons uit schuiven. 
Zoveel als mogelijk worden de werkelijke kosten via de belastingen, 
heffingen en leges doorberekend.  
 
Het bestedingspatroon van de gemeente Hof van Twente biedt 
mogelijkheden om ook de sociale en culturele infrastructuur op een 
acceptabel niveau te houden.  
 
De gemeente is het aan haar inwoners verplicht doeltreffend en 
doelmatig te werken. Goedkoopst adequate oplossingen gaan voor 
prestige. De ambtelijke organisatie en de inhuur van personeel moet 
constant getoetst worden op grond van nut en noodzaak. Meer dan 
tot nu toe moeten niet beleidsmatige taken gezamenlijk door 
gemeenten worden aangepakt.  
 
De komende uitkeringen voor de grote decentralisaties AWBZ en 
jeugdzorg moeten zorgvuldig landen in de gemeentelijke begroting. 
Voorkomen moet worden dat geld uit deze decentralisaties aan 
andere zaken worden besteed. 
 
De knelpunten. 
  De financiële situatie van Hof van Twente leidt ertoe dat er 

keuzen moeten worden gemaakt. Nieuw beleid is mogelijk als 
daarvoor in oud beleid wordt geschrapt en er geen bovenmatig 
weerstandsvermogen wordt gehanteerd. 

 
  Economisch en sociaal kwetsbare groepen dreigen nog meer dan 

de afgelopen jaren het geval was het kind van de rekening te 
worden.  

 
  Ook de zorgvuldig opgebouwde sociale en culturele infrastructuur 

in onze kernen wordt bedreigd. Het inkomen van de gemeente zal 
de komende jaren sterk onderdruk komen te staan. Het 
gemeentefonds zal een lager uitkering kennen.  
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Onze oplossingen 
  Heffingen en leges moeten het profijt beginsel als uitgangspunt 

hebben. Dit betekent onder andere een gedifferentieerd tarief bij 
de reinigingsrechten en rioolrecht mede op grond van het 
watergebruik. 

 
  Er komt minder geld beschikbaar voor wegen, dit geld wordt 

verschoven naar de sociale infrastructuur zoals cultuur, zorg, 
welzijn en participatie. 

 
  Het weerstandsvermogen wordt in goede tijden op een hoog 

niveau gebracht maar mag in slechtere tijden worden verlaagd.  
 
  Gezien de toename van taken en geldstromen in de gemeente 

bepleit de PvdA een versterking van de Rekenkamer, zowel in 
kwaliteit als in capaciteit. 

 
 
 
Onze overige aandachtspunten: 
 Heffingen en leges zijn transparant opgebouwd en 

kostendekkend. 
 
 Wij willen eventuele overschotten die ontstaan bij de 

decentralisaties storten in een aparte egalisatiereserve. Hierdoor 
voorkomen we dat geld ‘weglekt’ naar ander beleid. 

 
 De vergoeding voor gemeenteraadsleden wordt in tijden van 

crisis, verminderd met 10% 
 
 Subsidie mogelijkheden bij andere overheden en mogelijkheden 

voor cofinanciering moeten optimaal benut worden. 
 



Met elkaar, voor elkaar!  PvdA Hof van Twente 
 

 27

12. Een groene en duurzame gemeente 
 
Onze visie 
De inwoners van de Hof van Twente hebben het geluk te mogen 
wonen in een van de aantrekkelijkste gebieden van Nederland. Dat 
willen we graag zo houden. Achteruitgang en aantasting gaan we 
tegen en waar mogelijk versterken we de kwaliteiten van ons 
landschap.  
 
We gebruiken met elkaar (te) veel energie, grondstoffen en ruimte. 
Dat gaat ten kosten van anderen, op dit moment en in de toekomst. 
Ook hopen onze afvalstoffen zich op. In en op de bodem en in de 
lucht, in de vorm van CO2, waardoor het klimaat verandert.  
 
De PvdA wil niet interen op de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. We willen niet leven met lusten die ten laste komen 
van anderen. De term ‘duurzaam’ vat dat samen. Preventie komt op 
de eerste plaats: geen verspilling, geen oneerlijke handel, geen 
uitputting van ecosystemen. Dit kan door hergebruik van 
grondstoffen, goede isolatie, zuiniger apparaten en auto’s, en door 
bewust gedrag als consument. 
 
De ontwikkeling naar een duurzame samenleving verloopt langzaam, 
het is ook een ingewikkeld proces. Technisch kan er veel, maar het 
realiseren blijkt lastig. De PvdA wil burgers, ondernemers, de 
gemeente en haar maatschappelijke partners helpen om de juiste 
keuzes te maken en daarmee de duurzaamheid te bevorderen.  
 
De knelpunten 
 Wij teren in op eindige voorraden water, energie en grondstoffen, 

we leven boven onze stand en ten kosten van anderen nu en in de 
toekomst. 

 
  De ombuiging naar een duurzame samenleving gaat (te) 

langzaam. En de nadelige gevolgen van onze keuzen zijn (nog) 
niet altijd zichtbaar of voelbaar. Ze raken andere, ons onbekende 
mensen, ver weg of in een verre toekomst.  

 
 Eén enkele consument of ondernemer, of een enkele gemeente 

zoals de Hof van Twente, kan de wereld niet redden. Maar samen 
komen we verder.  

 
Onze oplossingen 
 
  De duurzaamheidscheck, de gemeente maakt in haar 

beleidsplannen inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor het milieu en 
de sociale omgeving van de keuzen die zij maakt. 

 
  Fair en groen inkopen. De gemeente verbindt 

duurzaamheidsvoorwaarden bij inkoopbeleid en aanbestedingen 
van producten en diensten, zoals fair trade keurmerk, geen 
kinderarbeid, FSC-hout e.d. 
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  Energie ambitieus. De gemeente gaat voor de doelstelling: in 
2020 20% hernieuwbare energie en 20% reductie CO2-uitstoot. In 
2030 is de gemeente energie- of klimaatneutraal.  

 
   Lokale energie. De PvdA is voor oprichting van of steun aan een 

lokaal energiebedrijf.  
 
  Afvalvrije gemeente. De gemeente is in 2030 (vrijwel) afvalvrij, 

door gescheiden inzameling, opwerking en hergebruik en 
energiewinning.  

 
  De gemeente stimuleert maatregelen (ook bij de inwoners), die 

leiden tot schoner afvalwater. 
 
 
Onze andere aandachtspunten: 
 De gemeente ontwikkelt beleid, zodanig dat 

‘duurzaamheidswinst’, ook in de vorm van compenserende 
maatregelen, tot uitdrukking gebracht kan worden bij 
vergunningverlening en aanbestedingen. Zo zou voor een 
energieneutrale woning met een substantieel volume aan muur- 
en dakisolatie compensatie kunnen gelden in de vorm van een 
groter toegestaan bouwvolume. 

 
 De gemeente wil ‘groen investeren’ bevorderen, door 

aantrekkelijke leningen te verstrekken (revolving fund), bij 
voorkeur in samenhang met cofinanciering vanuit provinciale, 
landelijke en Europese fondsen. 

 
 De gemeente bevordert vlinder- en bijenstand door inzaai van 

bloeiplantzaad op braakliggende terreinen.  
 
 Bevordering van de agrarische sector als energieproducent. 
 
 Verbetering van de openingstijden en veiligheid van de 

milieustraat in Goor.  


