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Visie en voornemens deel I: wat we vinden 
 
Werken aan de toekomst 
De Partij van de Arbeid in Hof van Twente vindt onze gezamenlijke toekomst erg belangrijk. Zodanig 
belangrijk, dat we die toekomst het liefst zelf actief vorm willen geven. Met andere partijen in een nieuw 
college en met een nieuw collegeprogramma. Onder het motto ‘het gaat goed, maar het kan beter’. We 
nodigen u van harte uit om met ons aan de toekomst van Hof van Twente te werken. Te beginnen in het 
stemhokje op 21 maart 2018!. 
 
Kwaliteit centraal 
We stellen de kwaliteit van ‘leven in de Hof’ centraal. Kwaliteit in alle verscheidenheid, materieel en 
immaterieel. Eerst en vooral in onze eigen gemeenschap en in het ‘nu’. Maar met rekenschap van de 
gevolgen van onze keuzen en ons handelen ‘elders’ en ‘later’. Dat elders betreft onze buurgemeenten, 
onze regio en ook verre streken. Het ‘later’ gaat vooral om onze kinderen en kindskinderen. 
 
Voor allemaal 
Wij zijn er voor alle ‘Hofgenoten’. We behartigen de belangen van onze inwoners naar eer en geweten. 
We zoeken mensen en meningen op en verwoorden die in de gemeenteraad. We signaleren 
misstanden en zoeken daarvoor oplossingen. We leggen verantwoording af over onze opvattingen en 
over de bereikte resultaten. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners zien we als 
basis. Daarom juichen we initiatieven vanuit de samenleving toe en ondersteunen die waar mogelijk. 
We gaan uit van zelfredzaamheid, van individu en gemeenschap. Maar met waar nodig aanvullende 
steun en voorzieningen. Op basis van vertrouwen in de kennis, kunde en integriteit van de burger,  
zonder institutionele argwaan en overdreven controlezucht. 
 

Geld als middel 
Het gaat ons niet om ‘centen’, maar om  Hof van Twente. We zien geld niet als doel, maar als middel 
om te investeren in de kwaliteit van ons bestaan, in onze gemeenschap en leefomgeving, in onze 
toekomst en die van onze kinderen. We zijn niet voor potverteren, we willen juist slim omgaan met de 
beschikbare middelen, bijvoorbeeld door middel van een ‘geldverdubbelaar’: Hofgeld opplussen met 
subsidies van provincie, Rijk en Europa. Maar ook door het herschikken van ons uitgavenpatroon, 
bijvoorbeeld wat minder geld voor asfalt in ruil voor wat meer geld voor zorg. Samenwerken, zoals in 
regioverband, helpt daarbij. Maar dan wel met behoud van eigen regie, eigen accenten, eigen 
afwegingen. En, natuurlijk, we zijn voor eerlijk delen. De lasten verdeeld naar draagkracht, de lusten 
ook toekomend aan inwoners met een wat dunnere portemonnee.  

Samen sterker 
Dit programma vat onze visie en voornemens samen. Voor een aantal belangrijke onderwerpen 
stemden we die voornemens af met GroenLinks en de SP. Dat gedeelte, de Hofroute 2018 - 2022, is als 
afzonderlijk deel III van dit programma opgenomen. We zetten die samenwerking na de verkiezingen 
voort. Bij voorkeur ook met andere, welwillende partijen in coalitieverband. 
 
Uitstekend startpunt 
Hof van Twente is een grote gemeente, in oppervlakte zelfs een van de grotere gemeenten in 
Nederland. Het is gezegend met krachtige gemeenschappen, waar men oog heeft voor elkaar en waar 
men zich nog inspant voor de gezamenlijkheid. Met voor onze inwoners passende woon- en 
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werkgelegenheid, divers in soorten en maten. En met een - hoewel nog niet overal - florerende 
middenstand, gastvrije horeca en hoogwaardige agrarische bedrijvigheid. En dat alles te midden van de 
mooiste landschappen van Nederland. 
 
En toch werk aan de winkel 
Zijn we daarmee klaar? Natuurlijk niet! Want: 
 welzijn en welvaart zijn ongelijk verdeeld. Helemaal gelijk hoeft niet en kan niet, maar we zijn wel 

voor eerlijk(er) delen en onderlinge solidariteit; 
 misstanden, bestaand of nieuw, moeten gesignaleerd en bestreden worden; 
 het behouden van welvaart en welzijn vergt inspanningen en een vooruitziende blik; 
 het alleen behouden van wat goed is, is niet voldoende. De ontwikkelingen in onze regio, in 

Nederland en in de wereld nopen immers tot alertheid. Wat ons betreft niet omdat we bang zijn voor 
verandering, maar juist omdat verandering kansen biedt. 

 
Sterke gemeenschappen 
Nederland groeit in  zijn stedelijke kernen en vergrijst - als we niet oppassen - in de landelijke gebieden. 
Tegelijkertijd levert dat landelijke gebied heel veel diensten: van voedselproductie tot gastvrijheid voor 
stedelingen die rust, ruimte en niet te vergeten ‘beleving’ zoeken. Dat zijn kansen voor ons, dat is onze 
toekomst. Om die diensten te kunnen blijven leveren zijn in kernen en buurtschappen qua inwoners 
evenwichtige en economisch vitale gemeenschappen nodig. Het is van groot belang dat we 
toekomstkansen bieden aan onze (jonge) inwoners. Vooral het vertrek van jonge mensen werkt negatief 
door in de sociale samenhang en economische weerbaarheid van een gemeenschap. Daarom zetten 
we in op versterking van onze kernen en buurtschappen. Met perspectief voor onze (jonge) inwoners, 
en daarmee ook geborgde zorg voor de oudere inwoners. 
 

We hebben al veel bereikt 
We hebben de afgelopen vier jaar vanuit de oppositiebanken - en daarvoor als collegepartij - veel in 
gang gezet en veel bereikt. Om een aantal concrete zaken te noemen. 
 

Economie en werkgelegenheid 
 BedrijfsInvesteringsZone (BIZ). Al in 2010 is er door de PvdA op aangedrongen om in samenspraak 

met ondernemers een afgebakend gebied een economische impuls te geven. Voor het 
kernwinkelgebied Goor is nu een BIZ-verordening in de maak. 

 Glasvezel buitengebied. Bij voortduring is door de PvdA ingezet op realisatie van glasvezel in het 
buitengebied en is gewezen op Europese subsidiemogelijkheid. 

 Overleg ondernemers re-integratie/participatie. Gericht op de vraag van werkgevers/ondernemers 
om via maatschappelijk verantwoord ondernemen moeilijk bemiddelbare personen weer een plek op 
de arbeidsmarkt te geven. Resultaat is het structureel overleg hierover met Goor Collectief. 

 Medicinale wietteelt. De PvdA-fractie heeft zich uitgesproken voor de mogelijkheid tot het zelfstandig 
kweken van medicinale wiet, door hen die dat op basis van medische noodzaak moeten gebruiken. 
Bevordering Duits. Ter bevordering van de grensoverschrijdende werkgelegenheid is een PvdA-
motie ter bevordering van de Duitse taal met algemene stemmen aangenomen. 

 Duurzaamheid. Vanaf 2008 is de PvdA-fractie op basis van het samen met de VVD opgestelde 
“Duurzaamheidplan” druk bezig met het zoeken naar mogelijkheden van verduurzaming en 
opwekken van  alternatieve energie en dit een positief financieel voordeel te laten hebben op de 
inwoners.   
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Leefomgeving en veiligheid 
 Wijkvoorziening ‘t Doesgoor. Door de PvdA-fractie is in 2009 de eerste impuls / ondersteuning 

gegeven aan het initiatief voor de wijkvoorziening ’t Doesgoor. Inmiddels is deze wijkvoorziening een 
succes, dat in een duidelijke behoefte voorziet en dat een voorbeeld is geworden voor diverse 
andere projecten in het land. 

 Opvang vluchtelingen in Tuindorp. De PvdA-fractie is positief over de opvang van vluchtelingen en 
asielzoekers. Vanwege allerlei andere problemen in de wijk werd echter de opvang van 12 
minderjarige alleenstaande vluchtelingen in de wijk Tuindorp als onmogelijk gezien en is dat  door 
tussenkomst van de PvdA voorkomen. Een bijkomend gevolg is dat er in overleg tussen gemeente 
en woningcorporatie, een herinrichtingsplan voor Tuindorp komt. 

 Asbestsanering. Er is maximale inzet om particulieren tegemoet te komen bij de verwijdering van 
asbest in de grond en van de daken. Dit voor agrariërs in combinatie met 
duurzaamheidmaatregelen/energieopwekking.  

 Verplaatsing ABZ Markelo. Met algemene stemmen is een PvdA-motie aangenomen over een 
verkenning met alle betrokkenen van de verplaatsing van ABZ-Diervoeders in Markelo.  

 Verkeerssituaties. Vanaf 2009 heeft de PvdA ingezet op verbetering van de verkeersveiligheid in de 
Molenstraat te Goor. Op basis van weerstand tegen het ingestelde éénrichtingsverkeer, loopt er nu 
een objectief onderzoek naar de verkeerstromen en –veiligheid. Ook voor de verkeersituatie in de 
kern Markelo is constante druk gezet en aandacht gevraagd en zijn hiervoor samen met de 
Dorpsraad plannen ontwikkeld. 

 Veehouderij en Gezondheid. In het verlengde van de Q-koorts is de PvdA-fractie voortdurend alert 
daar waar het gaat om gezondheid en veehouderij. Megabedrijven dienen te worden voorkomen, 
zonder de agrarische sector te gronde te richten.  De focus ligt op familiebedrijven. 

 

Zorg en welzijn 
 Veranderingen in de zorg. In de raadsperiode 2014/2018 is door de PvdA een “Zorgplan” opgesteld. 

Inmiddels zijn daaruit heel veel punten in het gemeentelijk beleid t overgenomen. 
 Armoedeplan. In 2017 is door de PvdA-fractie een armoedeplan opgesteld, dat in de volgende 

raadsperiode zal worden ingevoerd. 
 Gezondheidsonderzoek Markelo. Op aandringen van de PvdA-fractie is de roep van omwonenden 

van ABZ-Diervoeders gehonoreerd om te komen tot een gezondheidsonderzoek. 
 Onvermijdbaar medisch afval. Op inzet van de PvdA-fractie is een acceptabele financiële 

compensatie bereikt. 
 
Sport, kunst en cultuur 
 Sportpark “De Mors” in Delden. Door een motie van de PvdA-fractie is een directe beslissing 

geforceerd voor het besluit  tot   herinrichting van sportpark “De Mors” te Delden. 
 Integraal Kind Centrum Markelo (IKC). Er is vanaf het begin voortdurend ingezet  om het IKC 

gerealiseerd te krijgen op de locatie van OBS “De Zwaluw”. 
 Cultureel erfgoed. De PvdA heeft constante aandacht voor het behoud van kunstwerken en ons 

cultureel erfgoed. 
 
Burgerparticipatie 

Onder ander door fractiebijeenkomsten op diverse locaties in de gemeente is de PvdA voortdurend  op 
zoek naar de dialoog met de inwoners van onze gemeente. Een aantal voorbeelden hiervan: 
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 Huize Scherpenzeel. Omwille van het belang van de aanwonende oudere zorgvragende bewoners 
van Huize Scherpenzeel is voorkomen dat er ruim 100 vluchtelingen zouden worden gehuisvest, 
terwijl het huis daarvoor  te klein was. 

 Plan Mooi Markelo Kaasplein. Er is volop steun gegeven aan het proces van burgerparticipatie voor 
de uitvoering van het Plan Mooi Markelo. 

 Regionaal zorgvervoer. Na gesprekken met betrokkenen komt dit probleem m.b.t. het lokale vervoer 
naar de zorgboerderijen weer aan de orde door een motie van de PvdA-fractie. 

 Huurdersvereniging Goor. Vanwege problemen bij de huurdersvereniging Goor is vanuit de PvdA-
fractie een aanzet gegeven om te komen tot een herinvulling van de bewonersvertegenwoordiging. 
Een aantal prominente PvdA-leden heeft daar de schouders onder gezet, met als resultaat sinds kort 
een representatief en kwalitatief bestuur van de huurdersvereniging. 

 
 
Maar we willen meer... 

In deel II van ons programma leest u onze visie en voornemens aan de hand van een aantal thema’s: 
 Een vitale economie - samenwerken vanuit een eigen koers 
 Evenwichtig inwonertal in aantrekkelijke woon- en werkomgeving  
 Kansrijk: toerisme, gastronomie en  vrijetijdseconomie 
 Koester ons cultureel kapitaal 
 Versterk onze ‘landelijke’ economie - divers landgebruik in balans 
 Decentraal sterke en toegankelijke overheid - met partners en inzet van allen 
 Gedeelde zorg(en) - voor jong en oud 
 Ruimtelijk geordend: grenzen stellen en perspectief bieden 
 Energietransitie: kansen benutten - slim combineren - eerlijk delen 
 Fysiek en digitaal mobiel; veilig verbinden 
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Visie en voornemens deel II: wat we willen 
 

 Een vitale economie - samenwerken vanuit een eigen koers 
 

Waarom belangrijk 

Onze samenleving staat voor grote opgaven, zoals de omgang met ‘open grenzen’, het benutten van 
digitalisering, klimaatverandering en energietransitie, duurzaam landgebruik met behoud van 
biodiversiteit. Elke opgave biedt  kansen. Kansen waarmee ook veel subsidiemogelijkheden zijn 
gemoeid, vanuit Zwolle, Den Haag of Brussel. Onder meer gericht op landbouw en veeteelt, bosbouw 
en natuurbeheer of toerisme en vrijetijdseconomie: dit zijn alle voor de Hof belangrijke sectoren. We 
zien hier goede ontwikkelingen, met ruimte voor verbetering. Denk aan ‘slimme landbouw’, 
energietechnologieontwikkeling, het vermarkten van regionale producten en het versterken van ons 
“vrijetijdseconomie”-profiel. De ontwikkelingen op ICT-gebied komen ten goede aan deze sectoren. Let 
wel: ICT op een draagvlak van  menselijke inzet en vakmanschap en in een blijvend aantrekkelijke 
omgeving. Dat vraagt om samenwerking tussen partijen, lokaal en regionaal: gemeenten, ondernemers, 
producenten, tussenhandel en consumenten, kennis- en opleidingsinstituten.  
 
Regio’s met een helder profiel, een sterke economie en een aantrekkelijke leefomgeving winnen de slag 
om werkgelegenheid en welvaart. Het is des te beter wanneer een veelheid van afzonderlijke plannen 
zijn ingebed in een gezamenlijke regionale strategie. Dat geldt voor de gemeente Hof van Twente 
evengoed als voor de regio Twente. De PvdA is blij met de aanzetten die gemaakt zijn, zoals in de 
Economische Visie of het Energiebeleidsplan, en met de samenwerking die op tal van terreinen in 
regionaal verband wordt aangegaan. Maar het kan beter. 

 
Hoe concreet 
 we verkiezen coöperatieve samenwerking boven ‘gescheiden eilandjes’, binnen en buiten de Hof; 
 we versterken de regionale samenwerking en ontwikkelkracht, ook door de Agenda van Twente en 

in Euregio verband; 
 maar wel op basis van een Hof-eigen strategie en ontwikkelingsrichting; 
 we stimuleren de toegang tot en het gebruik van internet in de diverse sectoren (glasvezel, 

domotica, VT-economie, burgerparticipatie); 
 we hechten meer waarde aan ‘bottom-up’- initiatieven dan aan ‘top-down’- directieven, met meer 

oog voor innovatiekracht en minder behoud van bestaande sectoren en machtsstructuren; 
 we volgen daarbij een ‘tweesporenbenadering’ in de omgang met regels en bureaucratie: 

o een snelle, doelmatige en transparante besluitvorming die ruimte biedt aan initiatieven en 
ondernemingsbereidheid 

o waken over de gevolgen van een initiatief voor andere belangen in de directe omgeving of op 
de langere termijn. 
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 Evenwichtig inwonertal in aantrekkelijke woon- en werkomgeving  
 
Waarom belangrijk 
We willen investeren in de kwaliteit die onze gemeente haar inwoners en bezoekers kan bieden. Dat is 
de grondslag voor een vitale economie. We willen dat ‘jong en oud’ aanwezig en verbonden blijven in 
onze kernen en buurtschappen. Dat is de grondslag voor het waarborgen van de sociale samenhang, 
en op den duur van de leefbaarheid. Die evenwichtige leeftijdsopbouw staat onder druk. Voor 
(voortgezette) opleiding en (hoogwaardige) werkgelegenheid biedt de stedelijke omgeving de beste 
kansen. Terugkeer naar de landelijke woonomgeving daarna vraagt om laagdrempelige toegang, 
arbeidsplaatsen, woonruimte en een goed perspectief op het combineren van werk en gezin. Thuis- en 
telewerken maken dit beter mogelijk. 
 
Leegstand van winkels, schuren en bedrijfspanden is achteruitgang die moet worden bestreden. Het 
toelaten van nieuwe functies in bestaande bebouwing is daar onderdeel van. Net als het wegnemen van 
drempels - financieel, regelgeving - voor startende ondernemingen die thuis, in leegstaande 
winkelpanden of bedrijfsgebouwen hun kansen willen wagen. Bij voorkeur met activiteiten die 
verbonden zijn met lokale en regionale sterkte: agroproductie, recreatie en toerisme, kunst en cultuur, 
ICT-bedrijvigheid en kenniseconomie, metaal- en installatietechniek, ambachtelijk vakmanschap. En 
activiteiten die de betrokkenheid van specifieke groepen inwoners en nieuwkomers bevorderen. 
 
Hoe concreet 
 we willen dat er voor elke doelgroep voldoende en betaalbare woonruimte is, in elke kern, wijk en 

buurtschap; 
 met volledige aansluiting op het glasvezelnetwerk; 
 we maken ons sterk bij de woningbouwverenigingen om ‘kern-eigen’ woningzoekenden een zekere 

voorkeur bij toewijzing te laten krijgen; 
 we willen het bouwen in corporatief verband en het bouwen op erfpachtgrond mogelijk maken; 
 we willen speculatie op de woningmarkt, vooral in het starterssegment, ontmoedigen en waar 

mogelijk tegengaan; 
 nabije kinderopvang is ook een vereiste; we staan open voor en faciliteren nieuwe concepten als 

‘leengrootouder’, ‘dagvaders en -moeders’ en ‘generatiewonen’ in de verwachting dat initiatieven 
hiervoor lokaal, ‘van onderaf’ ontwikkeld gaan worden; 

 tegengaan van leegstand van winkels in aantrekkelijke centra, met voldoende en gratis 
parkeergelegenheid.  
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 Kansrijk: toerisme, gastronomie en  vrijetijdseconomie 
 
Waarom belangrijk 
Voor zowel onze stedelijke kernen als ons landelijk gebied is deze sector van grote betekenis. De Hof 
mag wat dat betreft haar zegeningen tellen, tot stand gebracht door de inzet van velen in een ver en 
een meer recent verleden. Wij willen die inzet met kracht voortzetten. Door behoud en versterking van 
landschappelijke kwaliteit, veilig toegankelijk voor inspanning en ontspanning, een gevarieerd aanbod 
van kunst en cultuur, aantrekkelijke en levendige kernen en gulle gastvrijheid en verblijfsmogelijkheden 
in uiteenlopende prijsklassen. Dit alles vergt samenwerking van veel partijen, ook in regionaal verband, 
met een gemeente die initiatief neemt en initiatieven steunt, die partijen bijeenbrengt, richting geeft en 
regie voert. 
 
Hoe concreet 
 we bevorderen dat lokaal en duurzaam geproduceerde kwaliteitsproducten, ‘met Hof-predikaat’ 

lokaal worden opgediend en elders vermarkt worden; 
 we gaan in gesprek over een streek- en seizoensgebonden programmering van activiteiten, zoals 

een ‘Boerenherfst’ in de najaarsmaanden met (oogst)feesten, muziek, gastronomie, hand- en 
ambachtswerk e.d.; 

 we willen een netwerk van veilige fietspaden, zonder stukgereden rafelranden maar met wifispots 
en ebike-oplaadpunten; 

 we willen uitbreiding van het netwerk van mountainbikeroutes, waarbij we rekening houden met 
onze, soms kwetsbare, natuur; 

 met meer dan nu openbare toiletten in onze kernen; 
 we hechten aan de ‘landelijke’ uitstraling van delen van ons buitengebied, met een schaapskudde 

die daaraan bijdraagt én die tegelijk bijdraagt aan effectief onderhoud. Wij vinden het redelijk dat we 

dit als gemeente, met provincie en andere partijen, mogelijk (blijven) maken, zeker wanneer hierbij 
werkplekken ontstaan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 

 de Domelaar bij Markelo, nu nog een zandwinplas, komt op langere termijn beschikbaar voor 
andersoortig gebruik. Dit oppervlaktewater in deze omgeving heeft grote potentie voor recreatief 
gebruik. Er zijn ook andere vormen van gebruik denkbaar, zoals het gebruik voor warmteopslag als 
energiebuffer. Wij willen de komende jaren verkennen welke kansrijke opties de toekomst van de 
Domelaar biedt; 

 we zien kansen in de ontwikkeling van aan gezondheid en welzijn gerelateerde producten en 
activiteiten, zoals cosmetica, kruidenteelt en -toepassingen, wellness en badcultuur, spirituele 
vorming en ontspanning.  
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 Koester ons cultureel kapitaal 
 
Waarom belangrijk 
Creativiteit en cultureel besef zijn sleutelfactoren voor de ontwikkeling van individu, samenleving en 
economie. Als we hier als gemeenschap niet in investeren, te beginnen met onze jeugd, boeren we op 
termijn achteruit. Wij bepleiten daarom de instandhouding en versterking van onze culturele faciliteiten, 
theaters en musea, exposities en (kinder)voorstellingen, concerten en muziekonderricht, toneel- en 
muziekgezelschappen. Door versterking van de basis en meer samenwerking worden nieuwe 
(verschijnings-)vormen mogelijk en blijft de Hof een cultureel aantrekkelijke gemeente. Voor alle burgers 
in de Hof en voor publiek uit omliggende gemeenten én van verder weg die de moeite wil nemen om 
ons te bezoeken. 
 
Hoe concreet 
 We zetten in op ruimere budgettering in plaats van verdere bezuinigingen.  
 De bezuiniging op de Reggehof wordt ongedaan gemaakt. Dit ten behoeve van een breed en 

aantrekkelijk theater en filmprogramma. 
 We brengen partijen bijeen, zoals in Diepenheim waar verschillende partijen mooie dingen doen, 

maar waar door verdere samenwerking kansen benut kunnen worden die nu blijven liggen. 
 
In de Hofroute 2018 - 2022 vindt u hierover meer. 
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 Versterk onze ‘landelijke’ economie - divers landgebruik in balans 
 
Waarom belangrijk 
Het beslag op natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen neemt wereldwijd toe. Onze ‘vierkante meters’ 
nemen daardoor in waarde toe. Met biomassa als primaire opbrengst, in de vorm van voedingsmiddel of 
–supplement, energiedrager, plantaardige en dierlijke vezels, grondstof voor chemie en farmacie. 
Natuur en landschap, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit met de daarmee samenhangende 
recreatiemogelijkheden zijn belangrijke nevenproducten. Evenals ons (grond)water en de ruimte die we 
hebben voor het winnen van energie uit zon, wind en water. Vergiftiging, uitputting, onbalans en 
verspilling van energie of grondstof zijn kostbare verliesposten.  

De PvdA ziet de Hof als proefgebied voor een bedrijfseconomisch rendabele mix van ruimtegebruik, 
waarbij hoogwaardige (precisie-) landbouw en veeteelt, bosbouw en natuurbeheer, energieopwekking 
en recreatieve benutting hand in hand gaan. Het is noodzaak dat de agrarische sector 
bedrijfseconomisch sterk is en blijft, met perspectief voor bedrijfsopvolgers. We zien hiervoor twee 
richtingen. Ten eerste langs de weg van intensivering, bedrijfsoptimalisatie en schaalvergroting. Maar 
alleen waar ons landschap dat toelaat en wanneer gezondheid, milieukwaliteit en dierenwelzijn geborgd 
zijn. Ten tweede, in andere delen van de Hof, in de vorm van kleinschaliger bedrijven met 
hoogwaardiger producten en een duurzame en ‘verbrede’ activiteitenmix. 

De afzet van hoogwaardige producten tegen goede prijzen is een noodzakelijk onderdeel van onze 
strategie. Die afzet kan ten dele lokaal gevonden worden, via consumentkringen, horeca en 
streekmarkten. Meer afzet zoeken we buiten Hof van Twente: de koopkracht en kooplust voor 
exclusieve kwaliteit liggen in de Randstad en in Duitsland. Hiervoor moeten in corporatief verband 
gezekerde aanvoer- en afzetkanalen worden ontwikkeld. Met merknaam en garantie van herkomst en 
kwaliteit: het predicaat ‘Hofkwaliteit’. Wij willen met de sector bezien hoe dit kan gebeuren. 

 
Wanneer het ‘boeren’ alleen onvoldoende wordt voor het economisch overleven van een bedrijf, is 
diversificatie noodzakelijk. Bijvoorbeeld het bieden van ‘groene zorg’ kan dan perspectief bieden. 
Hieronder wordt verstaan het verzorgen van activiteiten die bijdragen aan de gezondheid, het 

welbevinden, opvoeding en ontwikkeling of sociale vaardigheden van specifieke doelgroepen. Het biedt 
nevenarbeid en -inkomsten aan het ‘boerengezin’ en leidt tot nieuwe, decentrale en geschakeerde 
vormen van begeleiding, verzorging en activatie van jong of oud.  
 
Hoe concreet 
 ondersteunen van initiatieven en het stimuleren van kennisuitwisseling, in beide genoemde sporen; 
 ondersteunen van productdiversificatie: zoals (gelegaliseerde) wietteelt, energieteelt; 
 het verbinden van partijen in de gehele keten van productie tot consumptie: 

o door de vorming van ketendekkende coöperaties, 
o meer afzet van Hof-producten via eigen horeca, streekmarkten en consumentenkringen; 

 het stimuleren van productie en afzet ‘op afstand’ via merknaam en kwaliteitsgaranties; 
 het hierbij benutten van (Europese) subsidiegelden; 
 we bevorderen dat de gemeente partner wordt in de ontwikkeling van ‘groene zorgdiensten’, als 

afnemer van de aangeboden diensten voor specifieke doelgroepen; 
 met ondersteuning op het vlak van scholing, financiering, vergunningverlening en fysieke en digitale 

infrastructuur. 
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 Decentraal sterke en toegankelijke overheid - met partners en inzet van allen 
 
Waarom belangrijk 
De gemeentelijke overheid moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in direct contact staan met haar 
inwoners en ondernemingen. Dat geldt voor haar politieke vertegenwoordigers, voor het 
gemeentebestuur, de ambtelijke diensten en  voor de intermediaire organisaties die de uitvoering 
verzorgen van gemeentelijke taken zoals zorg, onderwijs, veiligheid en onderhoud van de leefomgeving. 
Zo worden burgers en bedrijven gehoord en bediend. Ook de mensen die zich minder gemakkelijk 
uiten, die de weg naar de instanties niet gemakkelijk vinden of die moeite hebben met het gebruik van 
moderne (digitale) communicatiemiddelen. 
 
Maar een gemeente staat niet alleen. De eigen inwoners, bedrijven en instellingen zijn ons belangrijkste 
kapitaal. Gemeenschapszin en een actieve inzet voor de (eigen) gemeenschap dragen onze 
samenleving. Zonder die inzet is er geen sociale samenhang en zorg voor elkaar, geen of minder sport 
en cultuur, vorming en educatie. Deze inzet moet nadrukkelijk en openlijk worden gekoesterd. ‘Werving’ 
kan worden bevorderd door nut, noodzaak en opbrengsten zichtbaar te maken via onderwijs, door 
voorlichting en via maatschappelijke stages. Ook kan door scholing hulp geboden worden bij het 
opdoen van kennis, ervaring en sociale vaardigheden via vrijwilligers- en verenigingswerk. Deze 
kwaliteiten helpen de betrokkenen, verenigingen  en de samenleving. 
 
Daarnaast trekken we op met partners in regionaal en provinciaal verband. Ieder voor zich kan een 
hoop bereiken, maar samen kom je verder. Coöperatieve samenwerking werkt ‘van onderaf’. 
Woningbouw en woonvoorzieningen, energieopwekking en agroproductie, culturele en recreatieve 
activiteiten blijken in gezamenlijk verband nog mogelijk wanneer dat op individuele grondslag niet lukt. 
Daarom willen we coöperatieve samenwerking van burgers en bedrijven bevorderen.  Regionale 

samenwerking biedt schaal- en kostenvoordelen. We zoeken die voordelen op basis van maatwerk, met 
behoud van eigen beleidsruimte. Hierdoor kan bijvoorbeeld ‘kwaliteit’ een medebepalend criterium 
blijven bij de inkoop van zorg in plaats van alleen ‘kostenvoordeel’ waarvan zowel cliënt als 
hulpverleners de dupe worden. 
 
Omgekeerd vinden we dat mensen die door de samenleving worden ondersteund, gevraagd kunnen 
worden zich,  in passende mate, in te zetten voor die samenleving. 
 
Hoe concreet 
 verdere verbetering van informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven; leesbaarheid van 

overheidsinformatie verbeteren door bijvoorbeeld het instellen van een ‘leesgroep’; 
 faciliteren van ieders inbreng en ‘gehoord worden’ in en buiten raadsverband, versterken van 

(digitale) burgerfora, experimenteren met een vorm van ‘burgerbesluiten’; 
 voorlichting over en ondersteunen van de vorming van coöperatieve samenwerking van burgers en 

bedrijven; 
 passend belonen van vrijwilligerswerk, zonder korting op uitkeringen en tegemoetkomingen; 
 de PvdA wil voor de Twentse samenwerking een rechtstreeks of indirect democratisch gekozen 

vertegenwoordiging, bijvoorbeeld door een verlengd lokaal bestuur met fracties. 
 
In de Hofroute 2018 - 2022 vindt u hierover meer. 
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 Gedeelde zorg(en) - voor jong en oud 
 
Waarom belangrijk 
De toenemende levensverwachting is een zegen voor velen, mits de randvoorwaarden voor de kwaliteit 
van leven kloppen. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis, mits het bekommeren om elkaar, zorg en 
verpleging en mobiliteit in de gehele Hof gezekerd zijn. De lokale gemeenschap, met sociale netwerken 
via familie, buurt en verenigingen, vormt een eerste signalerende en ondersteunende ring. Zorg en 
verzorging aan huis, onder eigen regie en met zo veel als mogelijke activatie. Specialistische hulp op 
afstand en uithuizige zorg vormen het vangnet daar omheen. De huisarts, wijkzorg en specifieke 
ondersteuningen aan huis signaleren onderling en werken samen in dit geheel. 
 
De gemeente heeft de afgelopen jaren een goede aanzet gegeven voor het bieden van zorg op maat. 
Georganiseerd onder regie van de gemeente, in handen van uitvoeringsorganisaties en van private 
aanbieders die in regionaal verband worden gecontracteerd. De belangrijkste slag die wij nu zien is het 
‘kantelen’ van de zorgverlening. Niet de aanbieder, de uitvoeringsorganisatie of de inhurende gemeente 
staat centraal, maar de zorgontvanger. Met daar omheen zijn of haar eigen, lokale netwerk: buren en 
buurtschap, familie en bekenden, vereniging en kerkelijke gemeenschap. Wij vinden daarom dat een 
deel van de middelen die nu naar de private zorgaanbieders gaat, ingezet moet worden voor de ‘kring’ 
die de zorgvrager ondersteunt. 
 
Onderwijsvoorzieningen in kleinere kernen staan onder druk, omdat het leerlingenaantal afneemt tot 
beneden de gangbare norm. Wij vinden het behoud van nabij, kwalitatief goed onderwijs gecombineerd 
met kinderopvang belangrijk. We willen dat de gemeente er alles aan doet om dat, in redelijkheid, 
mogelijk te maken. De ontwikkeling van de integrale kindcentra is een stap in de goede richting. 
 
Sport- en recreatieve voorzieningen zijn van groot belang voor onze gemeenschap. Met alle lopende 

uitbreidingen en aanvullingen zijn onze kernen ‘materieel’ goed voorzien. We bevorderen dat 

sportfaciliteiten en -verenigingen een bredere, signalerende, verbindende en activerende functie in de 

desbetreffende gemeenschap krijgen. Wij pleiten daarom voor een verdere samenwerking van sport-,  

recreatie- en cultuurverenigingen met reguliere zorgorganisaties. Al onze faciliteiten zijn en blijven 

vanzelfsprekend goed bereikbaar, zowel qua spreiding en accommodatie als qua betaalbaarheid.  

 
Hoe concreet 
 faciliteren en financieel steunen van plaatselijke zorgcorporatie of een (sport-)vereniging met een 

brede maatschappelijke doelstelling; 
 het bevorderen van de samenwerking van medische, verpleegkundige en (psycho-)sociale 

zorgverleners;  
 ondersteunen van lokale zorg en zorg aan huis, onder meer door het toelaten van passende 

woonvormen, met infrastructuur voor hulp, toezicht en telediagnostiek via internet;  
 ondersteunen van bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg- en sportvoorzieningen, met o.a. 

klantgericht maatwerkvervoer; 
 laagdrempelige toegang tot sportactiviteiten voor iedereen, bijvoorbeeld in de vorm van 

sportstimuleringsbonnen voor minima; 
 (her-)introductie van combinatiefunctionaris voor bewegingsonderwijs. 
 
In de Hofroute 2018 - 2022 vindt u hierover meer.  
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 Ruimtelijk geordend: grenzen stellen en perspectief bieden 
 
Waarom belangrijk 
We gingen in het verleden soms slordig om met onze ruimte. Leegstand in bebouwd gebied, nieuwbouw 
en bedrijventerreinen in het buitengebied. Het hebben van veel ruimte is geen excuus voor slordig 
ruimtegebruik. We streven naar compacte kernen, duurzaam leefbaar en levendig. Middenstand en 
kleinschalige bedrijvigheid passen daar in. Grote bedrijven, die gepaard gaan met veel verkeer, overlast 
en aantasting van de leefomgeving, horen thuis op daarvoor ingerichte bedrijventerreinen. Het 
verplaatsen van enkele van oudsher in de bebouwde kom gevestigde bedrijven is lastig, kostbaar en 
van lange adem. Wij vinden dat ‘van ouds gevestigd’ geen garantie mag zijn voor het ‘ten eeuwigen 
dage’ veroorzaken van overlast. Het signaal moet juist zijn dat zo’n bedrijf op passende termijn een 
andere vestigingsplaats zoekt. In beginsel gaat de gezamenlijk genoten omgevingskwaliteit boven het 
gewin van een enkeling. Handhaving van die omgevingskwaliteit gaat boven ‘slap gedogen’ en het laten 
voortbestaan van ongewenste situaties. 
 
Ook in ons buitengebied is – incidenteel - sprake van ontwikkelingen waar we niet blij mee zijn. We zijn 
niet tegen schaalvergroting, mechanisatie en technologische innovatie als antwoord op mondiale 
marktwerking. We zijn wel tegen de aantasting van milieukwaliteit en het verlies van natuurwaarden, 
biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. En we maken ons zorgen over gezondheid en welzijn van de 
boer(in), zijn of haar gezin en van omwonenden. Een vitaal platteland vergt bedrijfseconomisch 
gezonde bedrijven. Waar de schaalgrootte past in het landschap, mogen die bedrijven wat ons betreft 
ook groot zijn. Zo kunnen investeringen in milieukwaliteit, dierenwelzijn en eliminatie van 
gezondheidsrisico worden bekostigd. Op andere plaatsen moet worden uitgegaan van een balans 
tussen verschillende gebruiksfuncties. Een balans die ook moet worden gehandhaafd bij 
vergunningverlening én daarna. Wij verwachten dat de Omgevingswet ons vanaf ca. 2020 meer 

middelen zal geven om hierin sturend beleid te ontwikkelen. 
 
Hoe concreet 
 structurele overlast, onveiligheid, gezondheidsrisico’s en milieuaantasting bestrijden (bestaande 

activiteiten) en voorkomen (nieuwe activiteiten). Geen megastallen voor geiten of varkens; 
 versterken van sturend en randvoorwaarden stellend beleid door toepassing van de mogelijkheden 

die de Omgevingswet  biedt; 
 transparante afweging en handhaving van ‘spelregels’ in de planfase en ruimtelijke inpassing, bij 

vergunningverlening en gedurende de gebruiksfase van bouwwerken, inrichtingen en infrastructuur; 
 meer oog voor (handhaving van) de landschappelijke kwaliteit en landschapselementen zoals 

houtwallen of wegbermen en slootkanten die biodiversiteit bevorderen; 
 dialoog met Diervoederbedrijf ABZ in Markelo aangaan om te komen tot langetermijnafspraken over 

de verplaatsing van de activiteiten. 
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 Energietransitie: kansen benutten - slim combineren - eerlijk delen 
 
Waarom belangrijk 
De overgang van ‘fossiele’ naar hernieuwbare energiebronnen biedt toekomstkansen voor onze 
economie en werkgelegenheid. Biomassaproductie en -aanwending zijn hiervan voorbeelden, met 
kansen voor het versterken van zowel ons agrarisch areaal als de delen waar natuurbeheer de 
boventoon voert. Mestvergisting draagt bij aan het herstel van een verstoorde mineralenbalans. 
Windenergie is noodzakelijk onderdeel van de ‘duurzame ‘energiemix. Dat kan, in passende mate, 
binnen onze eigen gemeentegrenzen worden gerealiseerd, op basis van betrokkenheid van en 
draagvlak onder de direct betrokken lokale gemeenschap. Maar onze windenergie kan ook elders, 
bijvoorbeeld op zee, gewonnen worden. De grootte van Hof van Twente staat relevante winning van 
zonnewarmte en  -stroom toe, bij voorkeur als meervoudig ruimtegebruik op de daken van stallen, 
bedrijfsgebouwen en woningen. De energie uit wind, zon en biomassa komt onregelmatig beschikbaar. 
Daarom zijn ook compacte en betaalbare opslagsystemen nodig (accu, warmteopslag e.a.). De Hof kan 
zich opwerken tot pilotgemeente voor geïntegreerde systemen voor bedrijfsgebouwen, stallen e.d. 
 
De gemeente Hof van Twente formuleerde een energievisie waarvoor wij, met de VVD, het fundament 
legden. Er ligt een uitdagend masterplan voor asbestsanering. De visie is er, het is nu tijd voor concrete 
stappen, van gemeente en partners ‘in het veld’. Dat vergt durf, overtuigingskracht en vasthoudendheid 
waaraan het de afgelopen jaren heeft ontbroken. We zetten daarbij twee kanttekeningen. De benutting 
van wind of zon voor energiewinning levert geld op, anders zou er niet in worden geïnvesteerd. Wij 
vinden dat die opbrengst vooral aan onze inwoners moet toevallen, door hulp bij investering en 
aflossing. Ook vinden we dat die opbrengst bij kan dragen aan de kosten van noodzakelijke 
investeringen in sanering van asbestdaken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.  
 

Hoe concreet 
 de PvdA wil zo snel mogelijk kwantitatief inzicht in hoe ver de Hof is met de doelstelling 

‘energieneutraal’. Dit bepaalt voor een deel de grootte van de stappen die nog moeten worden 
gezet in de periode tot 2035; 

 wij pleiten voor (kleinschalige) energie-initiatieven die van onderaf (collectief) worden opgezet en 
waarbij de maatschappelijke impact wordt meegewogen; 

 de overgang naar elektrisch aangedreven auto’s voltrekt zich snel. Wij willen daarom op de 
parkeerplaatsen in alle kernen laadpalen realiseren.  

 
Duurzaam energiegebruik vergt  veranderingen in onze omgang met of verspilling van energie, grond- 
en reststoffen, materiële consumptie, reisgedrag en zo meer. Kortheidshalve verwijzen we hier naar 
onze Hofroute 2018 -2022 
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 Fysiek en digitaal mobiel: veilig verbinden 
 
Waarom belangrijk 
Digitaal verbonden zijn biedt kansen aan ondernemers en opent nieuwe vormen van bedrijvigheid, ook 
in traditionele bedrijfstakken, zoals ICT-toepassingen voor ‘precisie landbouw’. Het stelt burgers in staat 
gebruik te maken van diensten, contacten te onderhouden en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het 
verkleint het nadeel van (bedrijfs-)vestiging in het landelijke gebied in vergelijking met een stedelijke 
vestiging. De PvdA is daarom van begin af aan pleitbezorger voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, 
met volledige aansluiting in het buitengebied.  
 
Juist in het landelijke gebied is fysieke mobiliteit van levensbelang. Voor scholing en werk, voor 
boodschappen en diensten, voor artsen- of familiebezoek. Onze kernen en buurtschappen zijn goed 
ontsloten, verbonden en toegankelijk voor auto- en fietsverkeer. Onze zorg richt zich daarom vooral op 
de mobiliteit van mensen die niet in staat zijn om met eigen auto of met de fiets te reizen. Het openbaar 
vervoer is afgebouwd tot alleen hoofdwegen. Niet zelfvoorzienende reizigers zijn aangewezen op de 
buurtbus en regiotaxi. Beide voorzieningen staan onder druk door gebrek aan vrijwilligers of door 
prijsvechterij. Daar moeten we wat aan doen. 
 
Ons wegennet is van uitstekende kwaliteit, hieraan is de afgelopen jaren vele miljoenen besteed. 
Onderhoud vindt plaats volgens de hoogste kwaliteitsnormen;  dat kan wat ons betreft wel een tandje 
minder. In ruil vinden we dat er meer aandacht moet zijn voor onveilige verkeerssituaties. In de kernen  
is dat een aantal kruispunten waar zwaar verkeer, fietsers en voetgangers elkaar onoverzichtelijk 
kruisen of passeren. In het buitengebied verdragen landbouwverkeer en fietsers elkaar soms slecht, 
vooral daar waar wegkanten door het zware verkeer stuk gereden zijn; uitwijken voor een naderend 
voertuig brengt de fietser op de oneffen wegrand met het risico van vallen.  

 
Het binnenstedelijke verkeer in onze kernen blijft een punt van zorg. De vraag om oplossingen wordt 
regelmatig gesteld, in samenhang met bedrijfsgebonden vrachtverkeer (Markelo), incidentele 
verkeersmaatregelen (Goor), begaanbaarheid en veiligheid (Delden). We hebben hierop geen direct en 
snel antwoord. Zo zijn de aanleg van ‘rand- of ringwegen’ (Markelo, Goor) niet aan de orde. De 
verplaatsing van ABZ (op termijn) uit de dorpskern van Markelo is noodzakelijk. Wel kan nu al 
doorgaand vrachtverkeer met moderne technologie, zoals nummerbordherkenning, uit de centra 
geweerd worden. De verkeerscirculatie in en rond Goor wordt bemoeilijkt door de historisch gegroeide 
opbouw van de stad. Voor een deel van de gemeente, het gebied van Molenstraat en Van Kollaan, 
wordt nu in brede samenspraak een zo goed mogelijk verkeersplan opgesteld. Wij willen naar 
aanleiding van dit (deel-)plan eenmalig bezien waar dan nog knelpunten resteren en hoe deze opgelost 
zouden kunnen worden. Ook in Delden zijn maatregelen gewenst. De begaanbaarheid voor mensen 
met rollator of rolstoel laat te wensen over. Een aantal kruispunten is onoverzichtelijk of zelfs onveilig 
door intensief, kruisend auto- en fietsverkeer. Op andere plaatsen is de veiligheid van fietsers in het 
geding. Tenslotte wordt gepleit voor meer handhaving in de 30-km zones. 

 
 

Hoe concreet 
 we bevorderen ICT-communicatie, inclusief opleiding en instructie ‘van jong tot oud’; 
 ons buitengebied moet goed ontsloten en ‘betaalbaar’ bereisbaar blijven voor inwoners en 

bezoekers. (Semi-) vrijwillige of sociale dienstverlening draagt hieraan bij; 



De Kwaliteit van onze Hof  

16 
 

 we inventariseren onveilige situaties in onze kernen en doen voorstellen voor verbetering. Voor de 
wegen in het buitengebied met veel (seizoensgebonden) fiets- en landbouwverkeer inventariseren 
we risico’s en nemen we structurele maatregelen; 

 we willen een plan opstellen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door onze kernen; 
 we willen eenmalig onderzoek van de verkeerscirculatie in Goor, met knelpunten en 

verbetervoorstellen.
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De Hofroute 2018 - 2022 is een Politiek Manifest annex Verkiezingsprogramma van GroenLinks, PvdA 
en SP gezamenlijk (de GPS-partijen). We vatten hierin samen wat we willen met een aantal belangrijke 
thema’s. Dit programma maakt ook onderdeel uit van de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks en de 
SP. 
 

Visie en voornemens deel III: de ‘Hofroute 2018 - 2022’ 
 
De Hof van Twente is een economisch, sociaal en ecologisch rijke gemeente. Dit ‘bezit’ stelt ons in 
staat ambitieuze doelen te stellen voor de toekomst. Onze toekomst en die van onze kinderen. Die 
doelen gaan vooral over de kwaliteit van onze gemeenschap. Een kwaliteit die in de afgelopen jaren 
verschraald is geraakt. Drie progressieve partijen werken samen om die toekomst te verwezenlijken. 
Vanuit de overtuiging en met het besef verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van onze gemeenschap 
en van onze leefomgeving. In het hier en nu, maar ook in de wereld van morgen. Met respect voor de 
mens, voor de natuur en voor de cultuur die ons, in alle diversiteit, verbindt en sterk maakt.  
 
Wij hebben onze ambities, die ‘Agenda voor Morgen’ verwoord in dit manifest. Dat ‘Politiek Manifest’ 
gaat over zeven onderwerpen die we belangrijk vinden. Belangrijk als toegevoegde waarden voor onze 
in beginsel rijke gemeente. ‘Toegevoegd’ omdat we allereerst vinden dat het voorzien in basisbehoeften 
zoals inkomen, veiligheid, scholing en transparant bestuur vanzelfsprekend kwalitatief goed en 
ordentelijk geregeld dient te zijn. Die extra’s zijn: 
 

 burgerparticipatie  : we ontwikkelen moderne vormen van betrokkenheid; 
 zorg   : we stimuleren ‘samenredzaamheid’ en bieden maatwerk waar nodig; 
 (kinder)armoede  : vinden we onaanvaardbaar, we bieden perspectief en begeleiding; 
 agrarisch ondernemen : levensvatbare (familie)bedrijvigheid draagt ons buitengebied; 
 verduurzaming van de Hof : klimaatneutraal, hergebruik, fairtrade: kans voor onze ondernemers; 
 vluchtelingen  : een begeleide instroom versterkt onze economie én cultuur; 
 kunst en cultuur  : versterkt onze gemeenschap en bevordert het vestigingsklimaat. 
 
In de volgende pagina’s geven we kort aan hoe we die toegevoegde waarden zien, en hoe we die willen 
bereiken. We beseffen heel goed dat zeggingskracht en daadkracht op gemeentelijk niveau begrensd 
zijn. Dat neemt niet weg dat we onze ambities benoemen en aan u voorleggen.  
 
Tot slot, dit Manifest is onderdeel van onze verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadverkiezing in 
2018. Het is daarmee ook richtinggevend voor ons handelen in de gemeenteraad na die verkiezing. Als 
u het belang van dit programma ook onderkent, stem dan op ons. Zodat we in de raad, maar liever nog 
als coalitiepartner, deze plannen handen en voeten kunnen geven. 
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 Burgerparticipatie: deelnemen en samenwerken  

Waarom belangrijk? 
Er gebeurt veel in de gemeente, en er zal altijd veel gebeuren. Dat kan niet zonder actieve deelname, 
betrokkenheid en medewerking van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, vooraf, 
tijdens en na het bedenken van allerlei plannen en de uitvoering daarvan. Hoe eerder en beter 
gemeente en betrokkenen samenwerken, des te beter en slimmer worden die plannen, kan er sneller 
worden gewerkt, en neemt de opbrengst toe. Met als grondhouding vertrouwen in mondige inwoners! 
 
Dit geldt bij vrijwel alle maatschappelijke opgaven, zoals publieke werken, het beheer van 
collectieve goederen, de inrichting van maatschappelijke voorzieningen, de openbare orde en het 
algemeen belang. Dit geldt voor zowel gemeentelijke projecten en beleidsprocessen als voor 
initiatieven uit de samenleving die de gemeente ondersteunt. En tenslotte gaat het om alle denkbare 
samenwerkingspartners van een gemeente: bewoners, bedrijven, verenigingen, belangengroepen, 
professionele instellingen, experts en andere overheden. 

Wat is dat dan? 
Veel inwoners willen ‘actief burgerschap’, niet altijd en vast ook niet allemaal. Die hang naar ‘eigen 
kracht’ en ‘doe-democratie’ is van oudsher een kracht van onze samenleving: eigen boontjes doppen, 
willen weten wat er gaat spelen, en daar een mening over hebben. Dat ‘mee willen doen’ kan op 
verschillende manier vorm krijgen. Door activatie: het stimuleren om iets zelf te doen, door participatie: 
het actief deelnemen aan een initiatief, en door ‘co-creatie’: het samen iets bedenken en doen. 
 
Wij vinden die vormen van burgersamenwerking en burgerparticipatie belangrijk. We kunnen daarmee 
met elkaar werken aan een gemeenschappelijk belang, dat uiteindelijk bijdraagt aan een 

aantrekkelijke en vitale (plattelands)gemeenschap. 
Burgerparticipatie is niet vrijblijvend, het is geen eenrichtingverkeer. ‘Samen’ werkt alleen als burgers 
zich verantwoordelijk voelen en ook verantwoordelijkheid nemen als lid van de gemeenschap. En niet 
aan de zijlijn blijven staan. Niet omdat iemand vergat ‘ze’ tijdig uit te nodigen voor een gesprek of 
omdat een inbreng niet (h)erkend werd als waardevol. Maar ook niet vanuit opvattingen als ‘het maakt 
toch niet uit’ of ‘ze doen maar’. Burgerparticipatie gaat juist om het gebruik maken van de eigen kracht 
en deze te versterken. Ook ongevraagd in de vorm van burgerinitiatieven, door inwoners maar ook 
door ondernemers, die geloven dat er iets in hun wijk, plaats of leefwereld anders en beter kan. Voor 
het uitvoeren van deze ideeën en initiatieven is meestal tijd, ruimte, geld en soms ook toestemming 
nodig. 
 
En hoe dan? 
Wij willen dat de gemeente burgerparticipatie (bottom-up) bevordert en faciliteert via onder andere 
buurtschappen en stads- en dorpsraden. De raad en het college moeten daarvoor de middelen 
beschikbaar stellen: kaders en procesgang bepalen, informatie, menskracht en geld beschikbaar 
stellen. Niet omdat ze politici zijn, maar vooral ook omdat ze burgers zijn die hetzelfde doel/belang 
hebben als alle andere inwoners. In de praktijk betekent dat dat inwoners en inwonersorganisaties 

vanaf het eerste moment desgewenst kunnen deelnemen aan de plan- en beleidsvoorbereiding en 
ook zelf initiatieven kunnen starten in dit kader. 
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Wat zijn dan de verdere mogelijkheden voor een succesvolle burgersamenwerking? Hoe kunnen we 
elkaar betrekken en effectief met elkaar communiceren? Langs welke lijnen, met welke ‘voelhoorns’, 
leggen en onderhouden we contacten? Als voorbeelden, voor dit moment: 
 
 via digitale platforms, vorming van app-groepen e.d., 
 door gerichte, proactieve (thema)bijeenkomsten: op locatie, inventariserend en luisterend, 

informerend en toelichtend; 
 door burgers en bestuur dichter bij elkaar te brengen: 

o door middel van keukentafelgesprekken 
o door af en toe raadsvergaderingen ‘op locatie’, in passende kern- of buurtcentra in plaats 

van alleen in het Gemeentehuis 
o door in raadsvoorstellen niet alleen financiële gevolgen te benoemen, maar ook de 

opbrengsten en de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties. 
 door op een passend moment en onderwerp stuur- en/of stuwgroepen samen te stellen, 
 door het instellen van een jongerenraad, jongerenlintje, 
 door het faciliteren van actieve betrokkenheid, zoals van: 

o burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die meedenken bij het opstellen van de 
gemeentelijke structuurvisie, 

o inwoners die tijd, energie en geld willen investeren om een dorpshuis her te bestemmen, 
o schoolbesturen, docenten en ouders die een lokale onderwijsagenda willen opstellen en 

uitvoeren; 
 tenslotte door versterkte, gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie, 

politie en bewoners of -organisaties gericht op de leefbaarheid en veiligheid van wijken. 
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 Zorg - op basis van samenredzaamheid en maatwerk waar nodig 
 
Waarom belangrijk? 
De zorg is van iedereen en voor iedereen. Onze inwoners blijven langer gezond en winnen aan 
kwaliteit van leven door het bevorderen van gezondheid (preventie), door het creëren van een goede 
toegankelijkheid (laagdrempelig, vroegtijdige signalering) en door een samenhangende aanpak (in de 
eigen omgeving, door zo nodig professionals). Als er zorg ‘bijgeplust’ moet worden, is dat op basis van 
maatwerk, betaalbaar en met zo min mogelijke bureaucratie. Kern blijft het uitganspunt dat ieder die 
zorg nodig heeft daarop kan rekenen. 
 
Wat te doen? En hoe? 
 
1. Bevorderen van gezondheid 
Dat willen we bereiken door: 
 vroegsignalering: 

o door de zorg laagdrempelig, op het niveau van wijken en buurtschappen te organiseren, 
o door dat te organiseren rond huisartspraktijk en in de brede eerste lijn; 

 voorwaarden vervullen door inzet op zoveel mogelijk beleidsterreinen:  
o ‘mentale’ activering (versterken contactennetwerk, deelname aan activiteiten) 
o ‘fysieke’ activering (sport en beweging), 
o onderwijs (meedoen, gezondheidsvaardigheden), 
o ruimte en ruimtelijke kwaliteit (een groene en gezonde omgeving), 
o sociale zaken (werk, armoedebestrijding),  

 in te zetten op een gezonde leefstijl: voldoende bewegen, goede voeding, aanpak overmatig 
gebruik genotsmiddelen, meedoen, vrijwilligers werk; 

 de continuïteit van hulp, dienstverlening én dienstverleners zo veel mogelijk te garanderen; 
 de inzet van technologie (domotica, eHealth en eCare). 
 
2. Goede toegankelijkheid 

Hiervoor zetten we in op: 
 het wegnemen van bureaucratische belemmeringen, de toegang is laagdrempelig en snel; 
 een integrale en onderling afgestemde dienstverlening; 
 optimaal gebruik van voorzieningen rondom en in de huisartsenpraktijk/eerste lijn, zodanig dat 

cliënten eerder en sneller naar de juiste zorg geleid worden. Met als inzet om, met behoud van 
kwaliteit, dure zorg te voorkomen; 

 het beperken en altijd inkomensafhankelijk doen zijn van eigen bijdragen. Eigen bijdragen voor 
voorzieningen vanuit diverse bekostigingsregimes in de zorg worden bij elkaar opgeteld, het 
totaal wordt gebonden aan een bovengrens; 

 gebruikers van zorg zoveel mogelijk invloed te geven op de keuze van de eigen hulpverlener c.q. 
zorgorganisatie: zorgcoöperatie en kleinschaligheid; 

 waarde toe te kennen aan (de continuïteit van) een goede zorg-infrastructuur in plaats van (alleen 
maar) af te rekenen op basis van productie.  
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3. Samenhangende aanpak 
Dit willen we bevorderen door: 
 de zorg wordt georganiseerd op wijk- en buurtschapniveau, het cliëntbelang gaat boven 

organisatiebelang; 
 we gaan uit van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, dit door mensen zoveel als mogelijk zelf te 

laten doen wat ze zelf nog kunnen, en door ze daar ondersteuning bij te geven en waar mogelijk 
de benodigde vaardigheden te vergroten; 

 professionele (betaalde) zorg wordt ingezet wanneer kennis en kunde dat vereisen; 
  clustering van wonen en zorg wordt mogelijk gemaakt, waarbij professionele zorg en mantelzorg 

elkaar aanvullen. Denk aan toegesneden huisvesting zoals de mogelijkheid van zelfstandige 
woonruimte voor een mantelzorger grenzend aan het huis van de hulpvrager, de zgn. kangoeroe 
huizen e.a. 

 
4. En als algemene beleidsuitgangspunten 
We ondersteunen initiatieven om te komen tot zorgcoöperatie(s) binnen de gemeente. Hierin ligt de 
regie en het eigenaarschap van de zorg bij de inwoners zelf.  
 
Er worden overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. We zetten daarbij in op samenwerking en 
langjarige relaties met zorg verlenende organisaties. Bij aanbestedingen staan de kwaliteit van de 
geleverde zorg, samenwerkingsgerichtheid en eerlijke arbeidsvoorwaarden voorop. Pas daarna 
komen de financiële aspecten. Zo nodig volgen we bij aanbestedingen een eigen koers ten opzichte 
van de aanbesteding in regioverband. 
 
Zorgverlening is maatwerk. De zorg wordt georganiseerd op wijk- en buurtschapniveau, met 

overkoepelende expertises. De zorg biedt gelegenheid voor maatschappelijke stages en - in passende 

mate - voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zien zorgverlening als een 

investering in de samenleving.  
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 De Hof: geen plaats voor (kinder)armoede 
 
Waarom belangrijk? 
In onze welvarende samenleving mag ‘echte‘ armoede, leven beneden het bestaansminimum, niet 
voorkomen. Dat is niet alleen een kwestie van een minimum inkomen. Ook de uitgavenkant kan, door 
een stapeling van kosten, bijdragen aan een onhoudbare en onaanvaardbare leefsituatie. Sociaal 
isolement is één van de gevolgen, vooral kinderen worden hiervan de dupe. Een ‘zorgzame’ 
samenleving laat dat niet gebeuren. Niet op basis van het onbeperkt toeschuiven van geld, maar door 
het ontwikkelen van inzicht en eigen verantwoordelijkheid, het activeren en het bieden van perspectief. 
 
Wat dan te doen? En hoe? 
Voorkomen van armoede is voor ons prioriteit nummer één: eenmaal in armoede gevangen stapelen 
de problemen zich op. We zetten in op preventie via verschillende wegen: 
 via werkgelegenheidspolitiek: het waar mogelijk (bij)sturen van de verdeling van werk en inkomen, 

het in stand houden van beschut werk, het stimuleren van werkervaringsplaatsen voor jongeren 
en werk voor mensen met een arbeidshandicap bij MKB en gemeente. 

 via aanbestedingen: bij aanbestedingen past de gemeente de 5% regel toe, die er toe leidt dat 5% 
van de werknemers c.q. van de werkgelegenheid bestemd is voor mensen met een 
arbeidshandicap. 

 via een proef met basisinkomen voor een bepaalde groep mensen in de bijstand (zgn. fase 4) en 
een mogelijkheid voor een zachte lening als onderdeel van schuldhulpverlening. 

 via vroegtijdige signalering van een mogelijke schuldproblematiek, door het systematisch 
‘afromen’ van signalen van wijk- en buurtteams, onderwijs, sportverenigingen, maatschappelijk 
werk, kerken en woningcorporaties, met doorgeleiding en vervolgens op preventie gerichte hulp 
door de aangewezen instantie(s). 

 
Geen kinderen in armoede 
Het is onaanvaardbaar dat kinderen in armoede moeten opgroeien. Voor minima-gezinnen moet er 
een sluitende regeling komen voor deelname van kinderen aan sport, cultuur en onderwijs (o.a. via de 

Stichting Leergeld), en een geïntegreerd aanbod aangaande de mogelijkheden van toeslagen en 
vrijstellingen en de mogelijkheid van budget coaching. 
 
Weg uit armoede 
Voor mensen in de bijstand is er een mogelijkheid tot erkenning van competenties en het verwerven 
van een officieel ervarings-certificaat om beter bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt, zo nodig 
deelname aan een alfabetiseringscursus en andere scholingstrajecten richting arbeidsmarkt. Een 
starterslening om een onderneming te kunnen starten behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Informatie over en de mogelijkheden van bijzondere bijstand, toeslagen en vrijstellingen worden breed 
bekendgemaakt en desgewenst toegelicht, door de gemeente en via wijkteams en buurtschappen. 
Samenredzaamheid en maatschappelijke participatie in buurt en woonkern wordt gestimuleerd. 

Er is één regisseur voor een gezin in (armoede) problemen en/of schulden. Hulp bij acute noden wordt 
verder gecoördineerd, vanuit een integrale benadering. Als opvangnet wordt een Stichting Urgente 
Noden Hof van Twente opgericht: één loket voor urgente noden met protocollen via gemeente, 
kerken, maatschappelijk werk en wijkteams. Een andere noodvoorziening is de voedselbank die 



De Kwaliteit van onze Hof 
 

23 
 

samenwerkt met de stadslandbouw. Tenslotte streven we naar het bestendigen van een vergelijkbare 
faciliteit voor kleding. De kledingbank “ Van Katoen” verleent diensten in de vorm van het gratis 
beschikbaar stellen van kleding. De doelgroep van onze kledingbank zijn inwoners van de gemeente 
die: 
 een gemeentelijke uitkering hebben,  
 niet meer dan het wettelijke minimum loon verdienen, 
 gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening, of  
 een verwijsbrief van de gemeente Hof van Twente hebben. 
Wij willen dat de gemeente de kledingbank, voor zover nodig, structureel steunt. 
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 Agrarisch ondernemen 
 
Waarom belangrijk? 
Ons buitengebied, met haar agrarische sector, is van grote betekenis. En we zijn in oppervlak 
gemeten een van de grootste gemeenten van Nederland. De functies van ons buitengebied zijn 
divers, ze dragen bij aan onze economie, aan natuurwaarden en ecologische kwaliteiten, ze 
bevorderen ons welzijn, we wonen en recreëren er. We zoeken daarbij naar de juiste balans, een 
balans die in de loop van de tijd ook verandert. In het verleden bood het buitengebied plaats aan 
relatief veel en kleinschalige familiebedrijven. Deze brachten een divers landschap en hielden dat in 
stand. Een aantal grote landgoederen vormden de kersen op de taart. Marktwerking dwong de 
bedrijven tot schaalvergroting: minder bedrijven met grotere stallen en meer vee. Deze ontwikkeling 
brengt op termijn de boerenstand uit balans: de bedrijfseconomische grondslag kalft af, de 
ecologische schade is groot, het welzijn van mens en dier komen in de knel.  
 
Wat te doen? 
Een transitie is nodig, we moeten toe naar een economisch, ecologisch én ethisch houdbare 
agrarische sector. Dat kan niet zonder sterke agrarische bedrijven. We moeten dan wel investeren in 
nieuwe vormen van landbouw en veeteelt. Kleinschaliger en extensiever, maar met voldoende 
opbrengsten. Zoals hoogwaardige, biologische producten die lokaal worden afgezet bij horeca en 
particulieren. Ook energieteelt, biomassaverwerking en de teelt van nieuwe gewassen - zoals 
cannabis voor medicinaal gebruik - bieden perspectief. Tenslotte kan flankerende bedrijvigheid - 
natuurontwikkeling en natuurbeheer, recreatie en vrijetijdseconomie, wonen en zorg, ICT-bedrijven - 
het buitengebied verder versterken. We beseffen dat de ‘behoudende’ krachten vanuit bedrijfsleven, 
banken, Europese Unie en wereldmarkt groot zijn. Maar verandering is noodzakelijk, en de gemeente, 
maar ook de EU, heeft middelen om die verandering te stimuleren. 

 
En hoe dan? 
Met de sector willen we de ontwikkeling naar biologische en kleinschalige landbouw faciliteren. Door 
goed draaiende duurzame bedrijven in de Hof als voorbeeld te stellen voor bedrijven die een 

dergelijke verandering overwegen. En door onderwijsprojecten en voorlichting over de verandering 
naar een duurzame landbouw. Initiatieven vanuit de sector en vanuit de buurtschappen die bijdragen 
aan het verduurzamen van het buitengebied willen we materieel en immaterieel steunen. Door 
bijvoorbeeld duidelijke procedures, procesondersteuning, bijdragen aan haalbaarheidsstudies. 
Tenslotte kunnen via het vestigings- en vergunningenbeleid meer duurzame en kleinschaliger 
familiebedrijven worden gestimuleerd. 
 
Er komen financiële middelen om coöperaties te starten door agrarische bedrijven die gezamenlijk 
duurzaam willen ondernemen. Aan de vraagzijde kan de markt voor hoogwaardige, lokale 
landbouwproducten worden versterkt. Door bijvoorbeeld inkoopcoöperaties, ’plukdagen’ en door 
voorlichting over de samenhang tussen koopgedrag en de kwaliteit van de eigen leefomgeving.  
 
We willen agrariërs die over willen stappen naar energieteelt (“zonneboerderij”, biomassa) of nieuwe 
gewassen ondersteunen, in samenwerking met de sector zelf. We zorgen voor goed internet in het 
buitengebied, zodat de technische ontwikkelingen binnen de sector niet belemmerd worden. Maar die 
ook de vestiging van andersoortige, kleinschalige activiteiten mogelijk maken (zorg, ICT-bedrijven). 
Tenslotte willen we agrotoerisme als inkomstenbron stimuleren. Onder meer door bij de inrichting van 
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het landschap en de toelating van activiteiten rekening te houden met de verschillende belangen van 
bijvoorbeeld natuur, toerisme en landbouw. Verrommeling moet worden tegengegaan, de kwaliteit van 
het Twentse landschap met zijn cultureel erfgoed moet behouden en uitgebouwd worden. 
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 Verduurzamen van de Hof 
 
Waarom belangrijk? 
Duurzaamheid raakt ons allemaal. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van onze aarde, 
uitbuiten van ontwikkelingslanden door geen eerlijke prijs te betalen, onze aarde te zwaar te belasten 
met verontreiniging van grond, water en lucht. We onderschrijven het ingezette beleid van de 
gemeente: klimaatneutraal, nul-emissie CO2, gesloten kringlopen, kortom circulaire economie. We 
voegen daar het doel ‘fairtrade gemeente’ aan toe. Deze inspanningen zijn we verplicht aan onze 
mede wereldbewoners en aan onze kindskinderen. We vinden het niet meer dan ‘normaal’ om geen 
misbruik te maken van anderen, om het aards bezit niet meer dan evenredig op te souperen, om ons 
‘huis’ niet te bezoedelen en om de gevolgen van ons handelen niet ten laste te laten komen van 
degenen die deze wereld na ons zullen bewonen. Verduurzaming is dan ook noodzaak vanuit vier 
gezichtspunten: economisch, sociaal, klimaat en ethisch. 
 
Wat te doen? 
Ons energiegebruik kan en moet worden teruggebracht, evenals het nettogebruik van waardevolle 
grondstoffen en materialen. Voor zover dan nog nodig wordt onze energiebehoefte gedekt door 
duurzame vormen van energie: zon, wind, biomassa, waterkracht. De resterende klimaatimpact wordt 
gecompenseerd. Materieel gebruiken we ‘fairtrade’ en ‘groen’ gecertificeerde materialen en producten 
op allerlei gebied. Ook het transport wordt duurzaam: elektrisch en brandstofcel. Het begrip duurzaam 
past bijna op alles in onze gemeenschap. Zo wordt de Hof fossielvrij, klimaatneutraal en materieel en 
moreel duurzaam. Niet alleen omdat dat moet, maar omdat we dat willen. 
 
En hoe dan? 
De benodigde beweging kan alleen collectief tot stand worden gebracht, het kan niet zonder de 

bijdragen van burgers, bedrijven, instellingen en gemeente. Daartoe worden de initiatieven van 
burgers en bedrijven gericht gestimuleerd en ondersteund. Coöperatieve samenwerking lijkt 
aantrekkelijk. Wel zodanig dat de ‘opbrengsten’ vooral aan het doel en aan onze gemeenschap ten 
goede komen, aan alle inwoners. Door ervaring wijs geworden zijn we kritisch over de rol van 

commerciële partijen in dit proces. Ze zijn nodig, maar binnen kaders die we zelf stellen. En we 
beseffen ook dat initiatieven niet alleen bij burgers en bedrijven berusten, maar dat de gemeente ook 
zelf aan de bak moet. Dit leidt in het algemeen tot een transitie van grootschaligheid op allerlei 
terreinen naar kleinschaligheid. 
 
De bewustwording over de noodzaak van deze transitie groeit: tijd om te handelen!. Daarnaast willen 
we ‘niche markten’ bevorderen, voor bijvoorbeeld scharrel- en biologische producten, diervriendelijk 
geproduceerde vleeswaren e.d. We zullen ons daarbij ook moeten inspannen om de consument er toe 
te brengen hiervoor een ‘faire’ prijs te willen betalen. Datzelfde geldt voor energiezuinige en/of 
duurzaam geproduceerde producten: wil én kan de consument hiervoor meer betalen? En zo nee, zou 
de gemeente dan het verschil moeten bijpassen? We laten die vraag voor nu nog onbeantwoord, 
maar ze is wel aan de orde. 

Wij zien deze transities als kans voor onze gemeenschap. Het biedt mogelijkheden van 

technologische verbetering waaraan onze ondernemers kunnen bijdragen en waarvan ze kunnen 
profiteren. Onze maakindustrie, de bouw- en installatiebedrijven en de ondernemers in ons 
buitengebied kunnen er wel bij varen. Dit door de benodigde investeringen in zonnepanelen, 
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woningisolatie, gasmetervrije en ‘groen label plus’ woningen, energieteelt en installaties voor 
biomassa- en mestvergisting. Ook vervoer, vervoerssystemen en de logistieke verkaveling van wonen 
en werken zullen oplossingen gaan vragen die we nu nog onvoldoende kunnen overzien. 
 
Het helpt de burgers om met elkaar doelen te stellen en te bereiken, en daar uiteindelijk ook zelf 
voordeel van te hebben. Dat gaat niet altijd makkelijk: ‘mooi’ en ‘zonder risico’ zijn rekbare begrippen. 
Door procesgang, plaats en vormgeving kunnen bezwaren voorkomen worden: 
 buurt en omgeving moeten willen, bij voorkeur als initiatiefnemer zelf, anders door vroegtijdige 

betrokkenheid, meedelen in opbrengsten en zo nodig ruimhartige compensatie; 
 de uitvoeringsvorm telt natuurlijk ook mee, zoals bv veel kleine turbines in plaats van een hele 

grote met een doordachte landschappelijke inpassing. 
   
De opgave is veelomvattend. Energiebesparing landt bij bedrijven, woningeigenaren en -corporaties, 
en individuele burgers. Duurzame energieopwekking vergt een scala aan technieken die gebruik 
maken van zon, water en wind. Duurzaam transport komt met elektrisch rijden en brandstofcellen. Ook 
een mestvergisting is onzes inziens noodzakelijk en wenselijk, of dat groot- of kleinschalig is zal nog 
moeten blijken.  
 
De politiek tenslotte zal richting moeten geven, kaders stellen en middelen en menskracht moeten 
toewijzen. Wat ons betreft omvat dat verschillende aspecten:  
 we kopen als gemeente ‘groen’, ‘fairtrade‘ en ‘sociaal rechtvaardig’ in 
 we kopen bij voorkeur lokaal, we investeren bij voorkeur in de Hof, met de Regio als goede 

tweede 
 en dat mag wat extra kosten, economie is niet alleen maatgevend 
 we willen meer ‘maatschappelijk geld’ inbrengen om de transitie tot stand te brengen, bij 

renderende initiatieven in de vorm van startersleningen die uiteindelijk weer worden terugbetaald 
 we willen gebruik maken van objectieve, onafhankelijke expertise in gesprekken met 

initiatiefnemers, die zoeken we bij onze eigen bedrijven en bij onderzoeksinstellingen zoals de UT 
 tenslotte ontwikkelen we een effectieve vorm communicatie met burgers en bedrijven, om ons te 

verantwoorden en om onze partners in deze transitie te betrekken en te ondersteunen. 
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 Vluchtelingenbeleid  
 
Waarom belangrijk? 
Van oudsher gold in Twente: Noabers helpen elkaar. Dit Twentse Noaberschap wordt in deze tijd 
aangevuld met de internationale verdragen voor de rechten van het kind en de rechten van de mens. 
Dus allereerst bieden wij mensen die vluchten voor politiek of oorlog en geweld hulp en onderdak. 
 
Wat te doen? 
Nieuwkomers vormen een verrijking van de cultuur en economie in de Hof van Twente. De gemeente 
spant zich in om statushouders te huisvesten. Onze gemeenschap begeleidt deze nieuwkomers 
vanzelfsprekend als noabers. Daar staat tegenover dat veel mensen zich zorgen maken, over de 
beschikbaarheid van huisvesting, werk, veiligheid. Deze zorg richt zich ook - en vaak niet terecht - op 
nieuwkomers met een andere etnische achtergrond, cultuur, gebruiken en overtuigingen. Onnodige 
zorg moet worden weggenomen, ook en vooral door contact en communicatie. De gemeente brengt 
daartoe mensen bij elkaar en organiseert een bewustwordingscampagne over de begrippen 
vreemdeling, asielzoeker, vluchteling, migrant, gastarbeider, illegaal, statushouder, Nederlander. 
 
De buurt wordt gestimuleerd en ondersteund in het bijdragen aan de assimilatie van statushouders. 
Zolang als nodig vindt begeleiding plaats door vrijwilligers die daartoe ook professionele 
deskundigheidsbevordering en ondersteuning ontvangen. De gemeente begeleidt mensen naar en bij 
de inburgercursus. Na het slagen voor de inburgercursus geeft de gemeente adequaat advies en 
begeleiding bij de toeleiding naar een NT2 opleiding en/of passend werk. Vanaf een vroeg stadium in 
het integratieproces worden individuele kwaliteiten en ambities in beeld gebracht, deze worden gericht 
ontwikkeld. Taalvaardigheid is hierbij een eerste vereiste. Daarnaast is er voortdurend professionele 
aandacht voor psychosociale problematiek 

 
En ook 
 In Hof van Twente is ruimte voor een kleinschalig AZC, inpasbaar in de gemeenschap. De 

inwoners worden vroegtijdig geïnformeerd bij de planvorming over plaats en huisvesting. Er is op 

dit moment geen behoefte aan zo’n AZC, maar we willen er klaar voor zijn als de situatie 
verandert. 

 De gemeente streeft naar ruimhartige toepassing van het kinderpardon voor hier gewortelde 
kinderen (kinderen die minimaal al 5 jaar in Nederland verblijven). 

 De gemeente voert regie bij de inburgering. 
 Er komt een schakelklas in de Hof van Twente. Nieuwkomer-kinderen kunnen hier terecht als 

schakel naar het regulier primair onderwijs. 
 In regionaal verband, in Twente, komt er een schakeljaar Hoger Onderwijs. In een schakeljaar 

bereidt een vluchteling-student zich voor op de instroom in het hoger onderwijs.  
 De gemeente ondersteunt initiatieven als Kleurrijk Hof van Twente en de Dag van de Dialoog. 
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 Kunst en Cultuur 
 
Waarom belangrijk? 
Kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor onze gemeenschap. Ze tillen de mens uit boven een 
basaal niveau van ‘overleven’. Ze verrijken het individu door beleving en talentontwikkeling. En ze 
versterken de sociale cohesie door het delen van waarden en emoties. Het opdoen van kennis en 
inzicht hierover en het stimuleren van creativiteit behoren tot de basisontwikkeling voor elk mens. De 
aanwezigheid van culturele voorzieningen en evenementen leidt tot directe economische baten en 
werkgelegenheid. Kunst en cultuur maken de Hof ook aantrekkelijk als vestigingsplaats voor burgers 
en bedrijven. We zien in dat verband nieuwkomers vanuit een andere cultuur ook als een verrijking 
voor de Hof. 
 
Wat te doen? 
Voorzieningen voor Kunst en Cultuur behoren laagdrempelig te zijn. We willen de ‘culturele 
infrastructuur’, zoals theater, bibliotheek en muziekschool, behouden. Net als ons cultureel erfgoed, 
belangrijk voor onze identiteit en voor de vrijetijdseconomie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
de multiculturaliteit in de Hof. 
Op alle scholen blijft muziekles plaatsvinden. Elke school volgt dezelfde didactische mogelijkheden. 
We willen de ‘cultuurcoach’ op scholen handhaven. De pilot rond cultureel erfgoed op scholen, waarin 
leerlingen daarmee kennis maken, wordt voortgezet en uitgebreid. 

En hoe dan? 
 Voorlichting en communicatie over culturele waarden en evenementen wordt geïntensiveerd. 
 De mogelijkheden voor deelname aan activiteiten worden (nog) beter bekend gemaakt, inclusief 

de financiële ondersteuningsmogelijkheden. Scholen worden betrokken bij diverse activiteiten, 
leerkrachten en ook welzijnsorganisaties worden gevraagd de deelname door kinderen te 

stimuleren. We willen vouchers voor kinderen tot 18 jaar die deelname aan activiteiten 
vergemakkelijken. 

 Daarnaast streven we naar meer beeldende kunst in openbare ruimte! 
 Tenslotte willen we nieuwe talenten en ook kleinschalige ontwikkelingen stimuleren en financieel 

ondersteunen. 

 


