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Hof van Twente is een gemeente om trots op te zijn, waar het prettig wonen en
werken is, met een prachtige omgeving en goede, toegankelijke voorzieningen op
maat. Een plek waar mensen zich thuis voelen. Een Twentse gemeente met een eigen
identiteit en groen karakter; de verschillende wijken en kernen dragen hieraan bij.
Achter al dat fijns gaan echter ook grote verschillen schuil. Want niet iedereen
profiteert van de huidige economische voorspoed. Voor veel van onze inwoners zijn
de (financiële) zorgen niet voorbij. In plaats van dat zij meedoen, vervallen zij in
armoede, komen terecht in een isolement van schaamte en lopen de kans “gestraft”
te worden omdat ze bijstandsafhankelijk zijn.
De verdeeldheid en polarisatie tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, jong en
oud, met en zonder handicap of chronische ziekte, met en zonder
migratieachtergrond neemt toe. De PvdA verzet zich tegen deze tweedeling. Wij
staan voor verbinding, dialoog en begrip voor elkaar.
We gaan het debat met elkaar aan, maar sluiten elkaar niet uit. We investeren in
echte integratie, in samen leven, in samen mee doen.
De PvdA staat naast alle bewoners om samen Hof van Twente een veilige, eerlijke en
open gemeenschap te laten zijn en blijven. Daar zetten we graag met u de schouders
onder!
In dit verkiezingsprogramma doen wij voorstellen en uitspraken om Hof van
Twente, nog mooier en socialer te maken. De PvdA maakt zich aan de hand van vier
uitgangspunten onder de paraplu van wonen sterk voor een goed bestaan voor alle
Hof bewoners.

Inkomen:

Bestaanszekerheid en betaalbaar wonen in Hof van
Twente

Zorg:

Ieder in Hof van Twente die zorg nodig heeft kan
daarop rekenen

Leefomgeving:

Samen leven en opgroeien in een veilig, sociaal en leefbaar
Hof van Twente

Cultuur:

Creativiteit en cultureel besef zijn de sleutelfactoren voor
de ontwikkeling van individu, samenleving en economie
in Hof van Twente

Deze uitgangspunten zijn de leidraad voor de PvdA in de nieuwe raadsperiode,
waarbij we uiteraard de samenwerking zoeken met iedereen die de ongelijkheid in
Hof van Twente te lijf wil gaan. De PvdA staat daarbij garant voor solide financiële
keuzes.
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Inkomen
Regio’s met een eenduidige visie, een sterke economie en een aantrekkelijke
leefomgeving winnen de slag om werkgelegenheid en welvaart. Het is 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 samenwerking die op tal van terreinen in regionaal
verband wordt aangegaan. Maar het kan beter!

Regionaal niveau
We verkiezen coöperatieve samenwerking boven ‘gescheiden eilandjes’, binnen
en buiten Hof van Twente.
We ondersteunen 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 blijven de toegang tot het gebruik van internet voor diverse doelstellingen
(glasvezel ook in het buitengebied, vrijetijdseconomie, burgerparticipatie),
stimuleren.
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 waarbij we een ‘tweesporenbenadering’ volgen met
betrekking tot de omgang met regels en bureaucratie:
Een snelle, doelmatige en transparante besluitvorming die ruimte biedt
aan initiatieven en ondernemingsbereidheid.
Waken over de gevolgen van een initiatief voor andere belangen in de
directe omgeving of op de langere termijn.

Op gemeenteniveau:
We willen mensen helpen bij het vinden van werk.
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.
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We bieden zoveel mogelijk maatwerk voor mensen met een uitkering. We richten
ons erop deze mensen, indien dat kan, zo goed mogelijk richting betaald werk te
begeleiden. Het vinden van een (duurzame) baan is daarbij vele malen belangrijker
dan het leveren van een tegenprestatie.
De PvdA wil een regelluwe bijstand en uitgaan van de kracht van onze inwoners,
dus minder regels, maar mensen de kans geven om zichzelf te ontplooien.
We willen daarbij werkgevers zoveel mogelijk ontzorgen en ze helpen met alle
regels die er zijn rond het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gebruik van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen wordt verplicht in
aanbestedingen om zo sociaal ondernemen te stimuleren.
We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de opleidingen in de regio. We
willen mensen opleiden in beroepen waar veel werk in is. Onderwijsinstellingen
moeten over hun eigen schaduw heen stappen en samen werken waar dit nodig en
effectief is.
We volgen de experimenten in het land met het basisinkomen op de voet. We
zullen succesvolle voorbeelden vertalen naar de situatie in de Hof van Twente en op
de politieke agenda zetten.
Regelingen voor mensen in armoede of met schulden moeten eenvoudig aan te
vragen zijn en snel worden verleend. Omdat regelingen goed moeten aansluiten bij
wat nodig is, dienen deze verder ontwikkeld te worden, samen met mensen uit de
doelgroep. Kinderen hebben altijd voorrang in armoedebeleid.
Om te voorkomen dat schulden oplopen maken we afspraken met
woningcorporaties en andere instanties, dat bij betalingsachterstand niet direct een
duur incassobureau wordt ingeschakeld waardoor de kosten alleen maar verder
oplopen. Er dient zo nodig een budgetcoach te worden ingeschakeld.
De PvdA wil alle vrijwilligers met een bijstandsuitkering laten participeren tegen
een vaste vergoeding met als voornaamste doel maatschappelijke waardering. Deze
wijze van deelname, kan ook goed worden ingezet als werkervarings- c.q.
opleidingsplek waarbij de vrijwilliger bijvoorbeeld een gratis opleiding kan krijgen
en zo kan doorstromen richting betaald werk. Ook mensen die niet terug kunnen in
een betaalde baan krijgen een vaste vergoeding bij vrijwilligerswerk. Hierop zal
stimulerend en sturend beleid worden voorgesteld.
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Plattelands bedrijvigheid
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. In
de afgelopen jaren heeft onder andere marktwerking tot schaalvergroting geleid
binnen de agrarische sector: minder bedrijven met grotere stallen en meer vee. Deze
ontwikkeling heeft de boerenstand ernstig uit balans gebracht: de
bedrijfseconomische grondslag kalft af, de ecologische schade is groot, het welzijn
van mens en dier komen in de knel. De agrarische sector wordt gezien als een van de
grootste stikstofvervuilers. Om het tij te keren zijn er veel maatregelen nodig. Die
treffen de sector hard. Om de pijn enigszins te verzachten en vooral om de boeren
perspectief te bieden, dient er op gemeentelijk niveau, waar mogelijk, ondersteuning
te worden geboden.
De PvdA wil daarom:
Initiatieven vanuit de sector en vanuit de buurtschappen die bijdragen aan het
verduurzamen van het buitengebied, materieel en immaterieel steunen. Door
bijvoorbeeld duidelijke procedures, procesondersteuning, bijdragen aan
haalbaarheidsstudies.
Via het vestigings- en vergunningenbeleid meer duurzame en kleinschaliger
familiebedrijven stimuleren.
Financiële middelen om coöperaties te starten door agrarische bedrijven die
gezamenlijk duurzaam willen ondernemen.
Met het samenwerkingsverband P10, de tien grootste plattelandsgemeenten, zich
hard maken voor een eerlijke prijs voor de producten van boeren, dus voor een
eerlijk inkomen.
Structurele aandacht voor leegstaande agrarische bebouwing en dergelijke, ter
voorkoming van ondermijning en criminaliteit.

Toerisme, lokale keuken en vrijetijdseconomie
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
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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 gaan we te werk?
We bevorderen dat lokaal en duurzaam geproduceerde kwaliteitsproducten, met
‘Hof-predicaat’ lokaal worden opgediend en elders vermarkt worden.
We gaan in gesprek over een streek- en seizoensgebonden programmering van
activiteiten, zoals ‘Themamarkten’ in de verschillende jaargetijden, (oogst)feesten,
muziek, de lokale keuken, hand- en ambachtswerk en dergelijke.
Het gebruik van de fiets heeft de laatste jaren een gigantische ontwikkeling
doorgemaakt. Helaas zijn nog niet alle fietspaden in de Hof van Twente geschikt
voor deze enorme toename.
De PvdA wil in het kader van duurzaamheid en toerisme, de komende
raadsperiode inzetten op een veilig en toekomstbestendig fietsnetwerk. In overleg
met onder andere de Fietsersbond willen we inventariseren wat hiervoor nodig is.
We willen veilige fietspaden, zonder stuk gereden rafelranden, maar met
wifispots en accu-oplaadpunten, ook geschikt voor scootmobiel en elektrische
scooter.
Binnen de gemeente zijn circa 70 km, bewegwijzerde mountainbike-routes. Waar
mogelijk worden deze uitgebreid, rekening houdend met onze soms kwetsbare
natuur.
We hechten aan de ‘landelijke’ uitstraling van delen van ons buitengebied, met
een schaapskudde die daaraan bijdraagt én die tegelijk bijdraagt aan effectief
onderhoud. De PvdA vindt het redelijk dat de gemeente, met provincie en andere
partijen, dat mogelijk blijft maken, zeker wanneer hierbij werkplekken ontstaan voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij ook aandacht voor de
“stadskudde”.
We willen nadrukkelijk aandacht geven aan “biodiversiteit” en daarbij de
mogelijkheden van “tiny forests en voedselbossen” onderzoeken en stimuleren.
We zien kansen in de ontwikkeling van gezondheid en welzijn gerelateerde
producten en activiteiten, zoals cosmetica, kruidenteelt en -toepassingen, wellness en
badcultuur.
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Zorg
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 indien
nodig professionals). Als voorbeeld zien wij het Preventieakkoord Achterhoek, een
gezondheidsplan waarbij een gezonde leefstijl gepromoot en ondersteund wordt om
zo ook de kans op chronische ziektes te reduceren.
De toenemende levensverwachting maakt dat de randvoorwaarden voor de kwaliteit
van leven dienen te kloppen. Dit betekent zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen,
mits (mantel) zorg, verpleging en mobiliteit in de gehele Hof goed op orde zijn. De
lokale gemeenschap, met sociale netwerken via familie, buurt en verenigingen,
vormt, ook bij (dreigende) eenzaamheid, een eerste signalerende en ondersteunende
ring. Zorg en verzorging aan huis, onder eigen regie en met zo veel als mogelijk
activatie vormen de tweede ring. 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 met
zo min mogelijke bureaucratie.
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.
Kern blijft dat ieder die zorg nodig heeft daarop kan rekenen met als resultaat een
gezonder en daarmee gelukkiger Hof van Twente
Hoe gaan we dat bereiken?

Bevorderen van de gezondheid & preventie
Voorlichting aan jongeren (en hun ouders) door jongeren over risico’s van
overmatig drankgebruik, drugs en roken.
Vroegsignalering:
Door de zorg laagdrempelig, op het niveau van wijken en
buurtschappen te organiseren.
Door dat te organiseren rond huisartspraktijk en in de brede eerste lijn.
In de jeugdzorg ondersteuning van de scholen bij (ernstige) problemen
bij kinderen en jongeren.
Voorwaarden vervullen door inzet op zoveel mogelijk beleidsterreinen:
‘Mentale’ activering (versterken contactennetwerk, deelname aan
activiteiten); het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen en
jongeren.
‘Fysieke’ activering (sport en beweging); laagdrempelige toegang tot
sportactiviteiten voor iedereen.
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Onderwijs (meedoen, gezondheidsvaardigheden); we ontwikkelen een
‘sportmix-programma’ waarmee kinderen van de basisscholen in onze
gemeente kennis kunnen maken met verschillende sporten.
Schoolzwemmen komt terug als onderdeel van het bewegingsonderwijs
op de basisschool.
Ruimte en ruimtelijke kwaliteit (een groene en gezonde omgeving).
Sociale zaken (werk, armoedebestrijding, eenzaamheidsbestrijding).
Inzetten op een gezonde leefstijl: voldoende bewegen, goede voeding, aanpak
overmatig gebruik genotsmiddelen, meedoen, vrijwilligerswerk. Waarbij gezonde
keuzes, makkelijke keuzes moeten zijn.
We willen continuïteit en afstemming van hulp, dienstverlening én
dienstverleners zo veel mogelijk garanderen.
De PvdA wil dit bereiken door een multidisciplinaire aanpak, samenwerking van
alle betrokken partijen, zoals maatschappelijk werk, gemeente, schuldhulpverlening,
jongerenwerk, jeugdzorg, binnen de bestaande welzijnsorganisatie “Salut”, ten einde
afglijden en verval in ongewenst gedrag te voorkomen.

Goede toegankelijkheid
Het wegnemen van bureaucratische belemmeringen, de toegang tot zorg is
laagdrempelig en snel.
Een integrale en onderling afgestemde dienstverlening; bijvoorbeeld in de
jeugdzorg 1 aanspreekpunt voor de jongere en het gezin.
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.
Eigen bijdragen voor voorzieningen vanuit diverse bekostigingsregimes in de
zorg worden bij elkaar opgeteld, het totaal wordt gebonden aan een bovengrens.
Gebruikers van zorg hebben (indien mogelijk) invloed op de keuze van de eigen
hulpverlener c.q. zorgorganisatie: zorgcoöperatie en kleinschaligheid.
Het is belangrijk om 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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Leefomgeving
Bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het groenonderhoud
in de kernen is verwaarloosd. Door diverse ontwikkelingen, onder andere te hoge
huurprijzen door projectontwikkelaars, loopt het aantal winkels in de kernen, met
name in Goor, terug. Een greep uit actuele situaties die onze leefomgeving
beïnvloeden.
Een leefomgeving die in eerste instantie natuurlijk wordt bepaald door een fijn huis
om in te wonen. In een mooie groene omgeving met voldoende faciliteiten en een
goede bereikbaarheid. Daar wil de PvdA Hof van Twente zich ook de komende
periode weer voor inzetten. Dat doen we het liefst samen met u als inwoner van de
Hof.
Wij zijn van mening dat met name met betrekking tot de leefomgeving u als burger
het voor het zeggen heeft in de vorm van burgerparticipatie. Een burgerinitiatief is
een vorm van participatie die we omarmen en stimuleren.
Wij willen dan ook dat de gemeente burgerparticipatie (bottom-up) verder 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. Als mede-inwoners
hebben college en raadsleden hetzelfde doel en belang als alle andere inwoners. In de
praktijk is het nu al zo 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. Een vorm van participatie die we
graag willen behouden en verder uitbreiden. Belangrijk is dan wel dat gemeente die
plannen ook daadwerkelijk uitvoert.
Met welke plannen willen wij met u aan de slag?

Wonen in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving
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, zoals: agroproductie, recreatie en
toerisme, kunst en cultuur, ICT-bedrijvigheid en kenniseconomie, metaal- en
installatietechniek en ambachtelijk vakmanschap. En activiteiten die de
betrokkenheid van specifieke groepen inwoners en nieuwkomers bevorderen. Hoe
gaan we dat aanpakken?
De PvdA wil een plicht tot zelfbewoning invoeren en nagaan of het mogelijk is
om het opkopen van goedkope woningen door projectontwikkelaars tegen te gaan of
zelfs te verbieden. Dit laatste zou dan bij voorkeur in Twents verband aangepakt
moeten worden.
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Ook de verkoop van goedkope woningen van corporaties moet volgens de Partij
van de Arbeid voorlopig in de ijskast, totdat de woningmarkt zich weer stabiliseert.
Daarmee kunnen we zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn en blijven
voor alle doelgroepen van de sociale huur.
De PvdA wil de locaties van leegstaande scholen bestemmen voor woningbouw
ten behoeve van starters, senioren en sociale woningbouw.
We maken afspraken met de corporaties over het maximaal verduurzamen van
huurwoningen. Dat is beter voor het milieu en zorgt voor een lagere energierekening
voor de huurder.
Wij willen alles op alles zetten om jongeren in de gemeente aan een woning te
helpen. We willen tegen aantrekkelijke voorwaarden 50.000 Euro per woning
beschikbaar stellen voor de grond die dan in eigendom van de gemeente blijft. Ook
wil de PvdA nagaan of er een garantiefonds kan komen waardoor jongeren meer
kunnen lenen als ze een redelijk perspectief op een ruimer inkomen in de toekomst
hebben of als de waarde van de woning stijgt. Daarnaast zou voorkomen moeten
worden dat jongeren die hun baan verliezen onmiddellijk gedwongen worden hun
huis te verkopen beneden de aankoopprijs. Samen met een bank zou de gemeente
voor vijf jaar garant moeten staan en (tijdelijk) de te hoge verplichtingen voor haar
rekening moeten nemen.
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
blijven ondersteunen.
In kernen en het buitengebied volledige aansluiting op het glasvezelnetwerk.
Nabije kinderopvang is ook een vereiste; we staan open voor en faciliteren
nieuwe concepten als ‘leengrootouder’, ‘dag-vaders en -moeders’ en ‘generatie
wonen’ in de verwachting dat initiatieven hiervoor lokaal, ‘van onderaf’ ontwikkeld
gaan worden.
In elke wijk een wijkcentrum, in elke kern een dorp- of stadscentrum waar je
terecht kunt voor een praatje en voor een kop koffie. Je ontmoet er anderen uit het
dorp of de wijk of organiseert er een activiteit. Dit kan belangrijk zijn voor mensen
die eenzaam zijn en/of weinig aanspraak hebben.
De wijk- c.q. dorps- of stadscentra dienen de ruimte te krijgen om zich te
ontwikkelen tot een echt kloppend hart van de wijk of kern, waar bijvoorbeeld ook
individuele ondersteuning kan worden gegeven aan bewoners bij hun vragen over
onder andere de overheid of het lezen en invullen van brieven en dergelijke.
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Tevens zal de PvdA uitvoering willen geven aan het VN-verdrag voor de
inclusieve samenleving, te weten:
“het voor mensen met een fysieke handicap toegankelijk (laten) maken
van horeca, winkels, overheidsgebouwen en dergelijke en het
verwijderen of aanpassen van obstakels op de openbare wegen en
paden”
We streven naar groenbehoud en gaan actief bomen planten omdat het mooi is en
helpt tegen wateroverlast.
Er dient meer gedaan te worden aan groenonderhoud. Een onverzorgde straat
nodigt immers niet uit om zelf je tuin en leefomgeving netjes te houden.
Onverzorgde straten verstoren bovendien het woongenot en het algemeen
aangezicht en is dus ook niet goed voor het toerisme.
Voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn met fiets, auto of openbaar vervoer.
Alle kernen zijn aangesloten op het openbaarvervoersnetwerk en zijn daardoor
overdag, ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar. De belbus is daarbij een
mogelijke optie.
In het buitengebied behoud van landelijke uitstraling met meer oog voor de
landschappelijke kwaliteit en landschapselementen zoals houtwallen, wegbermen en
slootkanten die biodiversiteit bevorderen.
Agritoerisme stimuleren zonder dat dit tot “verrommeling” leidt.

Aantrekkelijke centra van de kernen
De gemeente moet stimuleren dat meer winkels zich gaan vestigen in die compacte
centra van de kernen. Dat is goed voor de inwoners maar ook ten behoeve van het
toerisme. Dit geldt uiteraard ook voor het aantal horecagelegenheden.
De PvdA is van mening dat de gemeente niet moet investeren in vastgoed; we
gaan dus geen lege winkelpanden opkopen. In nauwe samenwerking met
bijvoorbeeld de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (de HMO) dient actief
beleid te worden ontwikkeld om winkeliers zich te laten vestigen of te verplaatsen
naar de compacte centra van de kernen.
In de centra is geen plaats voor industriële bedrijven, zoals ABZ Diervoeders in
Markelo.
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Een bruisend centrum van een kern stopt niet alleen bij de fysieke maatregelen.
Ook in het beleid en communicatie moet de gemeente helpen. Zo wil de PvdA dat er
vanuit de gemeente, bijvoorbeeld via Hof Marketing, een coördinator wordt
aangesteld. Iemand die er is voor de ondernemers en waar de ondernemers terecht
kunnen met vragen en opmerkingen. Deze coördinator kan vervolgens met de
vragen binnen het stadhuis op zoek gaan naar het antwoord. De ondernemer kan
zich richten op waar hij of zij goed in is: ondernemen!
De PvdA zal ondernemers, daar waar nodig, faciliteren bij het instellen van een
“BedrijfsInvesteringsZone” (B.I.Z.) voor het innoveren van de winkelkernen.
De PvdA wil de huidige (waren)markten behouden waarbij gezocht moet worden
naar een optimale combinatie van de markt met de vaste winkels en de
horecagelegenheden en wellicht uitbreiding van terrassen.
Tegengaan van leegstand van winkels in aantrekkelijke centra, met voldoende en
gratis parkeergelegenheid.
Daardoor zal de PvdA ernaar blijven streven om de winkelkernen van Goor en
Delden verkeersluw te maken en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te weren.

Veiligheid
De gemeente stelt samen met inwoners per wijk/kern een aanpak op om de
veiligheid te vergroten. Daarbij wordt zowel met harde cijfers als met
veiligheidsgevoelens rekening gehouden.
Samen gaan we radicalisering tegen. We zetten in op een actieplan “Hof van
Twente zijn we samen, iedereen doet mee!” De PvdA wil daar het voortouw in
nemen samen met inwoners, organisaties en de gemeente. Daarnaast wordt volop
ingezet op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en
gebedshuizen om radicalisering tegen te gaan.
Wangedrag wordt niet getolereerd. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten
zo snel mogelijk worden aangepakt door de politie. Bij wangedrag door jongeren
worden hun ouders aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Jongeren moet
perspectief op scholing of werk geboden worden zodat ze niet een tweede keer de
fout in gaan.
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Betrokken wijkagenten zijn van groot belang voor de veiligheid in de
wijken/kernen. Hof van Twente moet voldoende wijkagenten en buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben, mede gelet op het uitgebreide buitengebied.
De PvdA laat veiligheid niet aan de overheid alleen over, maar wil ook gebruik
maken van de inzet van inwoners om onze leefomgeving veiliger te maken.
Gemeente, politie en maatschappelijke partners werken samen om onveiligheid te
signaleren en de veiligheid van bewoners te waarborgen en waar nodig te
verbeteren.

Duurzame Leefomgeving
We maken ons zorgen over de opwarming van de aarde, de toename van regenwater
en de CO2 uitstoot. In Hof van Twente zijn al initiatieven die ervoor zorgen dat de
Hof duurzamer wordt, maar wij vinden dat dit sneller moet. In lijn van het landelijk
beleid willen we:
Vergaande participatie van inwoners bij de ontwikkeling en het maken van
plannen over het verduurzamen van “hun” leefomgeving
Samen met inwoners, organisaties en bedrijven zorgen we ervoor dat alle huizen
en gebouwen in 2030 energieneutraal zijn.
In regioverband de mogelijkheden van waterstof als alternatief voor fossiele
brandstof onderzoeken.
Dat Delden kan worden aangesloten op het warmtenet van Hengelo en Enschede.
Dat nog meer inwoners, organisaties en bedrijven de kans krijgen hun eigen
energie op te wekken door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van grote daken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de daken van de wijkgebouwen, sporthallen of
(agrarische) bedrijven. We geven voorkeur aan zonnepanelen op daken boven
zonneparken ontwikkeld door projectontwikkelaars. Waarom zouden we
zonneparken aanleggen in natuurgebieden of bij woonwijken als er nog meer dan
genoeg daken beschikbaar zijn?
Nieuwe bedrijfsgebouwen verplichten om op daken zonnepanelen te plaatsen.
De gemeente Hof van Twente dient voorloper te zijn bij de verduurzaming.
Daartoe worden er met woningbouwcorporaties prestatieafspraken gemaakt over de
omvorming naar energieneutrale woningen in de sociale huursector. De netto
woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet omhooggaan.
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De PvdA wil hierbij de mogelijkheden van de lokale energiecorporaties maximaal
betrekken.
Omdat het aantal elektrische auto’s toeneemt en om het gebruik ervan te
stimuleren, zullen meer oplaadplekken voor deze auto’s gerealiseerd worden.
Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ dat er in samenwerking met de
schoolbesturen, op scholen in Hof van Twente, veel aandacht wordt gegeven aan
duurzaamheid. Door “Hofpower” wordt hieraan namens de gemeente al heel veel
aandacht besteed, zoals iedere winter de “warme-truien-actie” (dit jaar 1000 truien).
Dat er blijvende aandacht is voor het belang van het scheiden van afval.

Cultuur
In Hof van Twente is altijd wat te doen. Op cultureel gebied hebben we een zeer
gevarieerd aanbod. Er zijn volop evenementen van goede kwaliteit.
De Reggehof/Home of Talents (Muziekschool), Het Beaufort, Herberg De Pol en het
Stadscentrum kunnen gezamenlijk voor een goed en divers programma zorgen.
We vinden het belangrijk dat volwassenen en kinderen met cultuur in aanraking
komen. Daarom zetten we in op betaalbare en laagdrempelige culturele activiteiten
in alle kernen. Dat is belangrijk omdat creativiteit en cultureel besef sleutelfactoren
zijn voor de ontwikkeling van individu, samenleving en economie. Als hier als
gemeenschap niet op wordt geïnvesteerd, te beginnen met onze jeugd, zal dat
negatieve gevolgen hebben en ongelijkheid zal daardoor toenemen.
Wij bepleiten daarom voor de instandhouding en versterking van onze culturele
faciliteiten, theaters en musea, exposities en (kinder-)voorstellingen, concerten en
muziekonderwijs, 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 willen nemen om ons te bezoeken. Programma’s als
“Kunstmoment” en “Heimland” in Diepenheim, “Goors Montmartre”, Big Band
festival, Cultureel straatfestival in Delden en dergelijke zijn enkele succesvolle
voorbeelden als het erom gaat om jong en oud in aanraking te brengen met kunst en
cultuur. En daarom verdienen ze investeringen en ondersteuning en verzetten we
ons tegen bezuinigingen.
Culturele voorzieningen zijn ook van groot belang voor onze economie. Het trekt
toeristen, die hier vervolgens ook winkelen, eten en slapen.
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Wat willen we de komende jaren?
De PvdA zet in op ruimere budgettering voor de gehele culturele sector en het
ongedaan maken van de bezuiniging op de Reggehof / Home of Talents en overige
culturele instellingen waaronder Het Beaufort en Herberg de Pol. Zo kan er een
volwaardig en aantrekkelijk cultuuraanbod, waaronder theater en filmprogramma,
worden gepresenteerd voor de gehele gemeente.
De PvdA wil ruim investeren om meer muziek en cultuur op school te stimuleren
via Culturele Basisvorming Hof van Twente (CuBaHof). De gemeente draagt actief
bij aan structurele vorming van muziekonderwijs en culturele vorming op
basisscholen.
Alle leerlingen van de basisschool en van het voortgezet onderwijs mogen eens
per jaar gratis naar een kindervoorstelling of culturele activiteit.
Betere afstemming en professionele ondersteuning van evenementen en
dergelijke door Hof Marketing kan zorgen voor (nog) meer diversiteit.
Een bredere profilering van de bibliotheek door herkenbare openingstijden, het
aanbieden van werkplekken voor scholieren en ZZP'ers en een bruisend aanbod van
cursussen en activiteiten.
We brengen partijen bijeen, zoals in Diepenheim waar verschillende partijen
mooie dingen doen, waar door verdere samenwerking kansen benut kunnen worden
die nu blijven liggen.
Behoud van beeldbepalende monumenten, waaronder kerken, zo nodig met
andere functies.
Kwaliteit van het Twentse landschap met zijn cultureel erfgoed moet behouden
en uitgebouwd worden.

Tot slot
Met veel van onze inwoners gaat het goed. Ze wonen met plezier in een van onze
kernen, doen hun (vrijwilligers)werk of gaan naar school en ze hebben plezier in wat
ze doen.
Samen vormen we Hof van Twente, waar iedereen meetelt en iedereen dezelfde
kansen verdient.
En als het even tegenzit, moet zorg en ondersteuning voor iedereen bereikbaar zijn.

MEEDOEN WERKT!
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