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‘bouwen aan de toekomst van Haaksbergen’

D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2018 – 2022
Voorwoord
De afgelopen vier jaar heeft D66 mede bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in het college
van B&W en in de coalitie binnen de Haaksbergse gemeenteraad. We zijn trots op wat is
gerealiseerd en de rol van D66 daarin. Knelpunten zijn opgelost. In andere dossiers zijn forse
stappen voorwaarts gezet. In dit verkiezingsprogramma (op hoofdlijnen) kijken we kort terug, maar
vooral vooruit naar thema’s waarvoor D66 zich de komende vier jaar wil inzetten. De voor D66
belangrijke uitgangspunten en thema’s delen we graag met u.

Sociaal liberale uitgangspunten
D66 maakt het verschil door een even bruikbare als doelmatige aanpak, steeds vanuit ons sociaal liberale
gedachtegoed. Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
 D66 staat voor een duurzame samenleving.
 D66 staat voor het bieden van faciliteiten voor ontplooiing, het belonen van bijdragen en delen van
welvaart.
 D66 denkt en handelt naar onze plaats in Europa en de wereld.
 D66 staat absoluut voor mensenrechten en gedeelde waarden.

Speerpunten
Op basis van de sociaal liberale uitgangspunten kiest D66 in Haaksbergen de komende periode voor de
volgende thema’s:
 groen en duurzaam.
 samenwerking met inwoners.
 samenwerking met regionaal bestuur.
 wonen en leven in ons dorp en de kleine kernen.
o voorzieningen
o vestigingsbeleid
o verkeer
o veiligheid
 onderwijs.
 zorg en solidariteit.
 financieel beleid, communicatie en democratische controle.

1. Groen en duurzaam
De afgelopen periode heeft D66 zich ingezet voor:
 Stepelerveld: duurzaam industrieterrein.
 duurzame innovaties bij verenigingen en instellingen.
 bodembescherming: geen boringen naar schaliegas.
D66 wil graag vooruit door:
 het gebruik en opwekking van groene energie te stimuleren.
 initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op vrijetijdsbesteding in en tegelijkertijd behoud van de
natuur.
 in te zetten op samenwerking (bedrijven, kennisinstellingen en de overheid) waar het gaat om
hergebruik van grondstoffen.
 te werken aan een Haaksbergen dat zich profileert als innovatieve gemeente wat betreft
duurzaamheid en circulaire economie (bijvoorbeeld via het project de Groene Waaier, het
composteren van bermmaaisel en het stimuleren van een WijBedrijf in Haaksbergse wijken).
 het creëren van ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers, gericht op groen en
duurzaamheid.
 het ondersteunen van initiatieven waarbij de landbouw bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit
van de natuur.
 biologische landbouw en de ontwikkeling van bijvoorbeeld een biologische markt te stimuleren.
 oog te hebben voor agrariërs, zodat zij een eerlijke boterham blijven verdienen.

2. Samenwerking met inwoners en regionaal bestuur
D66 heeft mede bijgedragen aan:
 toewijzing van een wethouder aan elke wijk, fungerend als aanspreekpunt
 tal van projecten die samen zijn opgepakt met inwoners en instellingen:
o aanleg rotonde Hengelosestraat/Veldmaterstraat
o herinrichting Eibergsestraat (nieuwe riolering en veiligheidsverbeteringen)
o aanleg speelpleintjes
o vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen samen met een klankbordgroep (bijv:
bestemmingsplan Industrie West)
o opstellen Toekomstvisie Haaksbergen 2030
 intensivering van regionale samenwerking:
o actieve inbreng in Euregio
o samenwerking met Ahaus
o vaststelling van de nieuwe Agenda van Twente
o sterke samenwerking met D66 in de regio
D66 wil graag vooruit door:
 versterking van de betrokkenheid van inwoners (bijv. via wijkorganen, dorpsgesprekken en
initiatieven vanuit het verenigingsleven).
 krachtige stimulering van de bovenregionale samenwerking in Regio Twente en de Euregio, mede
gelet op de wereldwijde verstedelijking.
 in te zetten op versteviging van de relatie met Enschede als grootste en trekkende gemeente in
Twente, mede met het oog op de vele bovenregionale voorzieningen waarvan gebruik wordt
gemaakt (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur).
 te streven naar een krachtig en effectief bestuur, onder meer door het ontwikkelen van een visie
op de bestuurlijke toekomst van Haaksbergen.
 te werken aan een integere overheid die zich net als iedereen aan de regels houdt.

3. Wonen en leven
voorzieningen, verkeer, veiligheid en vestigingsbeleid
Dit is mede door D66 tot stand gebracht:
 voorzieningen: veiliggesteld voor de toekomst (zwembad de Wilder, Kulturhus met behoud van
theater en bibliotheek, atletiekbaan, Kinderboerderij, Sternet).
 verkeer: aanpak verschillende verkeerssituaties; intensieve betrokkenheid N18.
 vestigingsbeleid: ondernemers hebben zelf de keuze om op zondag open te gaan; afschaffing
parkeergeld in het centrum.
D66 wil graag vooruit door:
 het versterken van de leefbaarheid van Haaksbergen, inclusief de kleine kernen, door verbetering
van het woonaanbod:
o aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die in de Twentse steden werken.
o rekening houden met de ouder wordende bevolking (o.a. sociale contacten en langer thuis
wonen).
o aandacht voor specifieke ontwikkelingen voor de jeugd (o.a. jongerenhuisvesting).
 instandhouding van het huidige hoge voorzieningenniveau (winkels, sport en cultuur).
 de Markt als centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp.
 actief beleid om ‘winkeleilanden’ in ons dorp zo in te invullen dat ze een aantrekkelijk geheel
vormen.
 behoud van en zorg voor cultureel erfgoed en monumenten. Tegelijkertijd open blijven staan voor
initiatieven m.b.t. nieuwe bestemming.
 in Twents perspectief een effectief vestigingsbeleid voor ondernemingen te stimuleren en
optimaliseren.
 actualisering van de verkeersinfrastructuur, onder meer door
o het stimuleren van fietsverkeer, veiligheid en 30 kilometerzones in de bebouwde kom.
o een goede inpassing van de nieuwe N18 en afwaardering (o.a. F18) van de oude N18.
o invloed uit te oefenen op vergroening en verbetering van het openbaar vervoer.

4. Onderwijs
Hieraan heeft D66 mede bijgedragen :
 Het Assink Lyceum blijft in Haaksbergen gevestigd als toekomstbestendige voorziening voor
voortgezet onderwijs.
 behoud van openbaar basisonderwijs.
 invoering kindpakket voor kansarme kinderen.
 realisatie doorgaande lijn kinder- & peuteropvang en basisonderwijs.
 afstemming tussen (jeugd)zorg en schoolzorg voor kinderen met een zorgvraag.
 betere kansen voor schoolverlaters door samenwerking met ROC en Werkplein.
 onderwijs en Noaberpoort-partners werken nauw samen, ook met jeugdgezondheidszorg en
(jeugd)politie.
D66 wil graag vooruit door:
 het scheppen van randvoorwaarden voor beter onderwijs:
o jongeren verlaten school mét een diploma (voorkomen schooluitval) en zijn klaar voor de
arbeidsmarkt.
o uitgangspunt voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs is een toekomstige werkplek
in Haaksbergen.
 verbetering van het leefklimaat en de veiligheid op school:
o duurzame schoolgebouwen.
o optimaal binnenklimaat
o groene buitenspeelplaatsen
 het
bevorderen van
samenwerking
tussen
scholen,
bedrijfsleven
en
andere
organisaties/instellingen.
 het inrichten van scholen als een voorziening voor de omringende wijk (wijkactiviteiten, ontmoeting,
kinderopvang en eventuele zorg in de school).
 het stimuleren van initiatieven gericht op digitale vaardigheden bij ouderen

5. Zorg en solidariteit
Dit is mede door D66 gerealiseerd:
 de nieuwe taken in de zorg (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) zijn zorgvuldig en passend
ingevoerd.
 de opzet van Noaberpoort als laagdrempelige voorziening voor zorg, welzijn, werk en inkomen.
 het vroegtijdig herkennen van problemen en de bijbehorende preventieve aanpak is van de grond
gekomen (in gezinnen, middelengebruik jongeren, verwarde inwoners).
 versnelde opvang van statushouders.
D66 wil graag vooruit door:
 mensen die mee willen doen in de samenleving een eerlijke kans te geven, zoals werk voor o.a.
Wajongers, 50+ers en statushouders
 preventieve gezondheidszorg als leidraad te nemen voor afspraken met huisartsen en andere
zorgaanbieders.
 een voor onze inwoners logische en herkenbare welzijnsaanpak .
 het bieden van mogelijkheden aan migranten op het gebied van maatschappelijke integratie.

6. Financieel beleid en democratische controle
Dit heeft D66 mede tot stand gebracht:
 gemeentefinanciën zijn weer op orde.
 subsidietoekenning is herijkt.
 de ambtelijke organisatie heeft zich ontwikkeld tot een compactere en efficiëntere organisatie.
D66 wil graag vooruit door:
 helderere communicatie, zodat inwoners, instellingen en bedrijven weten waar ze aan toe zijn.
 zorg te dragen voor financiële stabiliteit, waarbij inkomsten en uitgaven in een goede verhouding
tot elkaar staan.
 transparantie m.b.t. financiële planning en verantwoording
 inwoners de kans te bieden om op eigen initiatief bepaalde gemeentelijke taken uit te voeren tegen
een vergoeding (Right to Challenge).
 benoeming op korte termijn van een nieuwe burgemeester die op draagvlak van de bevolking kan
rekenen.

