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Beste mensen,
De laatste flyer voor de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart
U MAG KIEZEN !
Samenwerking
Alle andere partijen waren voor samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede. In onze
ogen een duidelijk verkeerde keuze. Burgerforum wilde en wil nog steeds meer samenwerking met Dinkelland en Oldenzaal. Wij vroegen om een referendum omdat wij vinden
dat U hierover ook iets te zeggen moet hebben. VVD en CDA waren hier op tégen. Het
standpunt van Burgerforum blijft ongewijzigd, want wij vinden nog steeds dat ook u als
burger hier een stem in zou moeten hebben.
Domijn
De geluiden uit de samenleving zijn overduidelijk. Wég met het lotingsysteem van
Domijn. De meer dan 1200 handtekeningen en vele reacties per mail (en op facebook
(waarvoor hartelijke dank!) kunnen door Domijn én de plaatselijke politiek niet zomaar
terzijde geschoven worden. Toch gebeurt dat. Hoezo we luisteren naar de burgers?!
Financiën
Losser staat er, mede door het gevoerde beleid, al een aantal jaren financieel slecht
voor. Met als gevolg dat de OZB, ondanks gedane toezeggingen, met 10% en nog eens
5% extra werd verhoogd. Wij vroegen om het grondig doorlichten van onze begroting.
Dat is niet gebeurd door dit college. Wij willen dat nog steeds. Waar zit nog ruimte,
kunnen we herverdelen en wat kan of moet anders?
Grondprijzen
We hebben gepleit voor een forse verlaging van de grondprijzen. Wij kregen hier van de
andere partijen geen steun voor. Burgerforum blijft van mening dat dit nodig is om de
bouw vlot te trekken en als gemeente nog wát inkomsten binnen te krijgen. Zonder deze
maatregel zal de (zwakke) financiële positie van Losser alleen maar verslechteren, met
alle gevolgen van dien.
Inkoopbeleid
Het inkoopbeleid loopt nu via Enschede. Wij vinden dat dit nadelig uitwerkt voor de
lokale ondernemers. Ons motto was en blijft “lokaal wat lokaal kan”.
Zorgenkindje zorg
Er komt veel op ons af op het gebied van de zorg. Burgerforum zal zich nu
en in de toekomst blijven inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.
Zorg op maat, zorg dicht bij de burger.
U MAG KIEZEN!
Ons hele verkiezingsprogramma kunt u vinden op www.burgerforum.com
Op 19 maart brengen wij u graag naar een van de stemlokalen.
Belt u (a.u.b. wel een paar dagen vooraf i.v.m. de planning) voor
De Lutte en Beuningen met Jos Tijdhof 06-43016622 en voor Losser,
Overdinkel en Glane met Lidi Simonetti 053-535384463

Burgerforum ….waar staan wij voor?!
1.

Burgerforum wil een klankbord voor de burgers zijn.

2.

Burgerforum staat voor een zo groot mogelijke draagvlak onder de inwoners. Een referendum over
belangrijke zaken kan daarbij een goed middel zijn. De dorpsraden moeten een belangrijke rol spelen
bij beslissingen die hun kern aangaan.

3.

Burgerforum vindt dat de begroting helder, transparant, overzichtelijk en goed te controleren moet zijn.
Een grondige begrotingsscan en doorlichting van de totale begroting is nodig voor het zo effectief
mogelijk inzetten van middelen.

4.

Burgerforum is van mening dat de gemeentelijke autonomie zoveel mogelijk gehandhaafd moet
blijven. Dat sluit samenwerking niet uit. Een win-win-situatie voor onze gemeente is altijd bespreekbaar,
maar in (verdere) samenvoeging van bedrijfsvoeringen zien wij geen voordelen. Mocht de overheid
schaalvergroting opleggen, dan moeten de burgers een stem hebben met wíe ze een grotere gemeente
willen vormen. Burgerforum is voorstander van samenwerking tussen de (plattelands) gemeenten
Losser, Dinkelland en Oldenzaal.

5.

Burgerforum maakt zich zorgen over de toekomstige ontwikkeling rondom de zorg. Nu er steeds meer
taken van het rijk naar de gemeente gaan, maar tegelijkertijd een forse bezuiniging doorgevoerd wordt,
zullen wij vinger aan de pols moeten houden om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip gaan
vallen. Wij gaan voor wijkgericht werken zonder fratsen. Zorg op maat dicht bij de burger.

6.

Burgerforum vindt dat er een ander huurtoewijzingssysteem moet komen dan het huidige
lotingsysteem en dat er heldere prestatieafspraken met woningcorporatie Domijn gemaakt moeten
worden over meer betaalbare (huur) woningen met name voor onze jeugd en senioren.

7.

Burgerforum is van mening dat de gemeente alles moet doen om de uitstroom van jongeren uit onze
gemeente tegen te gaan. Onder andere door voldoende betaalbare koop- en huurwoningen voor
starters en een stimulerend beleid ten aanzien van arbeidsplaatsen en kansen voor startende (jonge)
ondernemers.

8.

Burgerforum is zich er van bewust dat een gezond onderne-mers-klimaat van groot belang is voor
onze gemeenschap. Bij het gunnen van werk moet de gemeente de eigen ondernemers nadrukkelijk
betrekken. Alle aanbestedingen moeten openbaar gemaakt worden. Minder én heldere regels. Eén loket
waar de ondernemer begeleidt wordt van begin van de aanvraag tot de afronding.

9.

Burgerforum meent dat bij het gemeentelijk rampenplan ook het risico van grensoverschrijdende
rampen dient te worden betrokken. Nauwe samenwerking met onze Duitse buren is geboden. Rampen
houden niet op bij de grens.

10.

Burgerforum is van mening dat openbare orde en veiligheid van essentieel belang is voor het welzijn
van onze burgers. Wij blijven daarom ook pleiten voor dorpswachten met een buitengewone
opsporingsbevoegdheid (BOA’s).

11.

Burgerforum is van mening dat het strikt handhaven van wettelijke voorschriften gelijke behandeling en
rechtszekerheid voor de burger garandeert en daarmee ook tegemoet komt aan het rechtsgevoel van de
burgers.

12.

Burgerforum is van mening dat het van groot belang is dat de burger weer vertrouwen krijgt in het
gemeentebestuur. Daarvoor is een open en transparante besluitvorming nodig.
De leidraad van Burgerforum is dat de gemeente er is voor de burger en niet andersom.

13.

Burgerforum streeft er naar dat zij gedreven en betrokken raadsleden en/of collegeleden zal
leveren, die zich er steeds bewust van zullen zijn dat politiek altijd om mensen gaat!

Lies ter Haar
liesterhaar@home.nl
06-13052895

Jos Tijdhof
jostijdhof@home.nl
0541-552286

Hans Volmbroek
hansvolmbroek@gmail.nl
053-5383011

Bennie Haamberg
benniehaamberg@kpnmail.nl
053-5387902

BURGERFORUM……...Politiek dicht bij de burger!

