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BURGERFORUM            Vóór U….mét U ! 

 

Burgerforum is opgericht op vier december 2001 en heeft een vaste plek in het politieke 

spectrum van de gemeente Losser verworven. We hebben ons ontwikkeld tot een solide 

partij met een opbouwende rol en een stevige signaalfunctie vanuit de bevolking. Wij zijn 

de verbindende schakel van de straat naar de raad. Burgerforum staat voor een eerlijke, 

duidelijke, realistische en transparante politiek. Als lokale partij hoeft Burgerforum niet te 

kijken naar opgedragen visies en afwegingen van landelijke partijen.  

We hebben na de vorige verkiezingen onze oppositierol met verve opgepakt en wáren en 

zíjn met onze 7 zetels wel degelijk een partij om rekening mee te houden. We hebben veel 

kunnen bereiken (vastgelegd in een aparte bijlage).   

Wij hebben verantwoording afgelegd en onze standpunten met u gedeeld via onze 

flyers/advertenties, website en onze accounts bij Facebook, Twitter en Instagram.  Omdat 

wij vinden dat wij ons niet alleen met de verkiezingen moeten laten zien en horen, maar u 

van volksvertegenwoordigers mag verwachten dat zij voortdurend terugkoppelen waar ze 

mee bezig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BURGERFORUM verkiezingsprogramma                                                                                                                               Pagina 3 van 21 

 

BURGERFORUM                 Waar staan we voor 

 Burgerforum is  de verbindende schakel van de straat naar de raad.  

 Burgerforum staat voor een eerlijke, duidelijke, realistische en transparante politiek. Als 
lokale partij hoeft Burgerforum niet te kijken naar opgedragen visies en afwegingen van 
landelijke partijen. 

 Burgerforum levert gedreven en betrokken raadsleden. Echte volksvertegenwoordigers die 
zich er steeds bewust van zijn dat het in de politiek altijd om de mens moet gaan. 

 Burgerforum staat volop in de samenleving en is zichtbaar en toegankelijk. 

 Burgerforum is van mening dat de meest kwetsbaren in onze samenleving altijd onze steun 
verdienen. Zowel op het gebied van zorg als wat het armoedebeleid betreft. Maar misbruik 
moet worden aangepakt.  

 Burgerforum maakt zich sterk voor zorg dicht bij huis en zorg op maat. 

 Burgerforum staat voor leefbaarheid in alle kernen. Het verenigingsleven en de vele 
vrijwilligers zijn hierbij onmisbare schakels, evenals een gezond winkelbestand, goed 
openbaar vervoer, aanwezigheid van scholen en voldoende groen. 

 Burgerforum pleit voor voldoende woningen voor onze eigen inwoners in verschillende 
prijsklassen. Met extra aandacht voor jongeren en senioren en voorrang voor onze eigen 
inwoners.   

 Burgerforum wil een veilige woon- en leefomgeving. Naast preventie is extra inzet en 
handhaving op het gebied van ondermijning en (drugs)overlast nodig. 

 Burgerforum vindt het belangrijk inwoners inspraak te geven bij de plannen voor hun 
leefomgeving.  

 Burgerforum wil de natuur koesteren en het coulisselandschap in stand houden. Daarbij 
kunnen onze boeren helpen. 

 Burgerforum komt op voor de boeren zodat die kunnen doen waar ze goed in zijn. Zorgen 
voor de voedselproductie en daarmee voorzien in een van onze basisbehoeften 

 Burgerforum ziet het belang in van inzetten op duurzaamheid. Bij besluiten moet er 
evenwicht zijn tussen het economisch belang, het belang van natuur en milieu en 
leefbaarheid.  

 Burgerforum staat voor een gezond ondernemersklimaat. Geen drempels opwerpen, maar 
wegwerken. Lokaal wat lokaal kan.  

 Burgerforum heeft oog voor tradities en de historie van onze gemeente. 

 Burgerforum is voor samenwerking met andere gemeente, maar het moet wel meerwaarde 
hebben en we moeten invloed kunnen blijven uitoefenen op de uitvoering. Wij willen een 
zelfstandige gemeente blijven. 

 Burgerforum staat voor een overheid die meedenkt in oplossingen. De overheid is er voor 
de burger en niet andersom. 
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Verkiezingsprogramma 2022-2026 

Sámen kunnen we veel bereiken. Laten we daar voor gaan…….. 

…………….voor een gemeente waar het fijn wonen en leven is.       

Dan is samenleven ook echt sámen leven.      

Startpositie 

De Coronocrisis heeft enorme impact op onze samenleving. Het heeft ook duidelijk gemaakt 
hoe kwetsbaar we zijn. Veel ondernemers kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden of 
hebben het helaas niet gered. Ook in de persoonlijke sfeer laat het virus diepe sporen na en 
hebben veel van onze inwoners dierbaren verloren.  

De startpositie in 2022 is stabiel, maar de komende jaren zullen we nog voor veel uitdagingen 
komen te staan. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de bijdragen van het Rijk en er is al 
aangekondigd dat we fors gekort zullen worden. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is op dit 
moment nog onzeker. Dat het financieel gezien impact zal hebben is niet te voorkomen.  

Het is belangrijk om te gaan voor haalbare doelen en constructief te blijven werken aan de 
toekomst van onze gemeente. Behoud van het voorzieningenniveau, geen onverantwoorde 
dingen doen en een goede afweging maken tussen de verschillende belangen is ons 
uitgangspunt   
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 Speerpunten verkiezingsprogramma…………………  

Wonen                                                                    meer woningen voor eigen inwoners 

Burgerforum wil voldoende woningen in verschillende prijsklassen en in alle kernen, met 
nadruk op betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarbij willen we -waar dat maar kan- 
onze eigen inwoners vóór laten gaan, zowel bij koop- als bij huurwoningen. Daarvoor is 
een actieve houding van de gemeente nodig bij grondaankoop, evaluatie van grondbeleid 
en grondprijzen. We willen middelen zoals doelgroepenverordening, anti-speculatiebeding, 
zelfbewoningsplicht en een ander huurtoewijzingsbeleid inzetten om er voor te zorgen dat 
er voldoende woningen voor de eigen inwoners beschikbaar zijn en blijven.  

Veilig en prettig wonen                                 is niet los te zien van wat een gemeente te bieden heeft 

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een aantrekkelijk woonklimaat is niet los te zien van wat een 
gemeente kan bieden aan voorzieningen, onderwijsmogelijkheden, openbaar vervoer en een groene en 
veilige leefomgeving. Voor de overlast op bepaalde plekken moeten we de ogen niet sluiten. Aanpak van 
overlast, van (drugsgerelateerde) criminaliteit, drugsoverlast, en drugsgebruik is hard nodig. Daarbij extra 
aandacht voor preventie waarbij we gebruik willen maken van ervaringsdeskundigen. Burgerforum wil 
blijven inzetten op de jeugdagent, zichtbaarheid van de wijkagent, een meldpunt ondermijning instellen en 
gebruik maken van een burgerpanel die met ons meedenkt hoe we zaken kunnen verbeteren.  

Verenigingsleven                                                                                het bindmiddel in de samenleving 

Het verenigingsleven is het bindmiddel in de samenleving en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Vitale 
verenigingen zullen zich breed moeten gaan ontwikkelen. Een flexibel aanbod, het aanboren van nieuwe 
activiteiten voor zowel leden als niet-leden, optimaal gebruik van (duurzame) accommodaties, zoeken naar 
samenwerking met andere verenigingen, ondernemers, maatschappelijke partners, gemeente en 
onderwijsinstellingen.  Zo kan een vereniging uitgroeien tot de ontmoetingsplek van de buurt voor kinderen, 
jongeren, ouderen en gezinnen, maar ook voor mensen met een (functie)beperking. Het subsidiebeleid 
moet hierop aansluiten en gebaseerd zijn op waardering en vertrouwen.  

Energietransitie                               géén windmolens en alleen van het aardgas af voor wie wil en kan 

Onze grootste schat is dat wij omringd zijn door prachtige natuur. Daarom geen windmolens maar focus op 
zon op dak (huizen, bedrijven, openbare gebouwen en parkeerplaatsen) en het inzetten op alternatieve 
vormen van groene energie. Burgerforum wil gaan voor haalbare en betaalbare doelen voor iedereen. 
Alleen van het gas af voor wie dat wil en financieel kan. Dat heeft de overheid ook beloofd. En het netwerk 
moet er bovendien ook klaar voor zijn. 

Afvalbeleid                                  op weg naar nascheiding en kritisch kijken naar huidige afvalbeleid 

Het scheiden van verpakkingsafval zou lonen, maar het tegendeel is waar. Onze gemeente zit nu nog vast 
aan bepaalde contracten en samenwerkingsverbanden, maar Burgerforum wil zodra dat kan weer terug 
naar nascheiding; dat is verpakkingsmateriaal en restafval weer samen in één ton. Dat is effectiever en 
milieuvriendelijker. Ook wordt er steeds meer afval gedumpt, zowel bij de afvalcontainers als in het 
buitengebied. We zullen moeten kijken of het huidige afvalbeleid hier ook (mede) de oorzaak van is en hoe 
we dit kunnen verbeteren.  

Burgerinbreng                                                                                         onze inwoners zijn ons kapitaal 

Burgerinbreng is van groot belang. Burgers moeten tijdig worden betrokken bij de onderwerpen die hen 
direct aangaan. Vaak mogen ze pas achteraf meepraten, denk daarbij aan de energietransitie. De vele 
samenwerkingsverbanden zorgen er voor dat we steeds minder grip hebben op wat voor onze gemeente 
belangrijk is. Daarom is het belangrijk om vóór dit soort samenwerkingen aan te gaan ook de burger hierbij 
te betrekken, te kijken naar de meerwaarde en te waarborgen dat we nog op de uitvoering kunnen sturen. 
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Werken aan een gemeente waar het goed wonen, 

leven, werken en ontspannen is…………………… 
 

WONEN EN BOUWEN…. VOOR EIGEN INWONERS 

We hebben meer woningen nodig 

Om een leefbare gemeente te blijven willen wij voldoende 
woningen in de verschillende prijsklassen en in alle kernen. 
Met nadruk op betaalbare woningen voor onze jongeren én 
voor onze eigen inwoners, zowel wat huur als koop betreft. Het 
bouwen van woningen in Beuningen, De Lutte en Glane moet 
prioriteit krijgen. Want door gebrek aan betaalbare woningen 
verhuizen velen noodgedwongen naar buurgemeenten.       

De schop moet in de grond! 

Wij willen onze jongeren hier houden, jonge gezinnen een fijne woonplek geven, senioren een zo 
passend mogelijke woning kunnen aanbieden en ook onze verantwoordelijkheid nemen voor 
mensen met een beperking. Het woningaanbod moet hierop aangepast en regelmatig bijgesteld 
worden.  

De gemeente moet hier de regie op nemen en een actieve rol gaan spelen bij de aankoop van 
gronden, ook in het buitengebied. We moeten kijken of het grondbeleid nog past bij wat we 
willen, nl. de mogelijkheid om ook te bouwen voor bepaalde doelgroepen en vooraf vastgestelde 
maximum prijzen. Het moet dan mogelijk zijn om van de marktwaarde af te wijken en grond 
goedkoper aan te bieden.  

De door Burgerforum aangekaarte doelgroepenverordening is hiervoor te gebruiken. Daarnaast 
moet de starterslening nog breder bekend gemaakt worden en kan gekeken worden naar andere 
mogelijkheden om het kopen van een woning voor mensen toegankelijker te maken. Wij denken 
daarbij aan huurkoop, maatschappelijke koop, koopgoedkoop (erfpacht), koopcomfort, koopgarant 
en duo-koop. Eerder al hebben we gepleit voor het inzetten van het anti-speculatiebeding en 
zelfbewoningsplicht. 

Ook willen we pré-mantelzorgwoningen mogelijk maken. Bij een pré-mantelzorgwoning is er  
(nog) geen urgente zorg nodig, maar kan alvast ingespeeld worden op de toekomst. Als aanvrager 
moet je wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, net zoals bij een mantelzorgwoning 

Centrumontwikkelingen 

Wat de centrumplannen in alle kernen betreft is het zaak de vaart er in te houden. Voorwaarde 
daarbij is een goede planning met bijbehorende financiële dekking, zodat inwoners weten waar ze 
aan toe zijn.  
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Aloysiuslocatie: Gelukkig heeft Burgerforum kunnen voorkomen dat de voormalige school moest 
wijken voor een supermarkt. Er wordt nu een plan uitgewerkt waarbij het karakteristieke gebouw 
behouden blijft en er eindelijk weer een grote zaal komt. Daarnaast kunnen diverse 
maatschappelijke en culturele organisaties en verenigingen, zoals de Rommelpot, daar plek 
krijgen. Als er ook nog een commerciële invulling komt om extra budget binnen te halen is dat 
uiteraard welkom. Het centrum krijgt daarmee een kwaliteitsimpuls en deze locatie krijgt een 
invulling die van meerwaarde is voor onze inwoners. Dat mag geld kosten, maar wij vinden het wel 
belangrijk dat er een gezonde exploitatie komt onder een goede beheersstichting, zodat het wel 
toekomstbestendig is. Tevens moet gekeken worden naar realisatie van een jeugdhonk, al dan 
niet op deze plek of elders. 

Het voormalige postkantoor is afgebroken en met groen ingevuld. Daarmee krijgt De Brink een 
mooi open karakter. Houden zo! 

Dorpshuizen 

De dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij leefbaarheid. Zij 
zijn het middelpunt voor allerlei activiteiten en het bruisend hart 
van een kern. En als dat nodig is moet je daar als gemeente ook 
geld voor over hebben. Dat geldt voor de nog te realiseren 
dorpshuizen in Beuningen en Glane, maar ook voor de al 
bestaande dorpshuizen. Mochten die de broek níet of niet langer 
zélf meer kunnen ophouden, dan is Burgerforum bereid te kijken 
naar herschikken van budgetten en het vinden van extra 

financiële ruimte. Eenmalig is wat ons betreft een injectie vanuit de algemene reserve ook te 
rechtvaardigen als het ten goede komt aan de leefbaarheid in onze kernen.  

 

Onderhoud groen en speelplekken 

Bij prettig wonen speelt ook de openbare ruimte en het groenonderhoud een rol. Er wordt bij 
herplanting steeds meer rekening gehouden met de biodiversiteit. Voor 
velen vergt dat nog een omslag in denken omdat het groen hierop wordt 
aangepast. Op veel plekken is dat goed gelukt, op andere plekken minder 
of is sprake van een verwaarloosd beeld of onveilige situatie door slecht 
zicht.  Dat willen we anders zien. Er  is in veel wijken nog een inhaalslag 
nodig. Vaste planten zijn daar 
beter op zijn plek dan allerlei 
bloemzadenperken. 
Burgerforum is voorstander 
van wijkgericht werken waarbij 
ook het onderhoud van de 
speelplekken meegenomen 
wordt.  

Leefbaarheid in de wijken 

Prettig en veilig wonen is niet vanzelfsprekend. Verwaarloosde tuinen, ongedierte, dealen, 
overlast en soms zelf bedreiging, het zijn geen uitzonderingen meer. Dit lijkt zich steeds meer te 
concentreren in bepaalde straten en wijken. Naast acties van Domijn, handhaving en 
zichtbaarheid van de wijkagent of BOA’s is het ook een kwestie van gedragsverandering. Het is 
zaak te voorkomen dat er een concentratie komt van sociaal kwetsbare inwoners in bepaalde 
straten en wijken. Dat kun je sturen door een mix van koop- en huurwoningen in bepaalde wijken 
en aanpassing van het huurtoewijzingssysteem. Loslaten van het huidige lotingsystem en terug 
naar toewijzen op inschrijfduur of een combinatie van beide blijft ons uitgangspunt. 
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Overlast Hondenpoep 

De hondenbelasting is m.i.v. 2022 afgeschaft. De overlast hondenpoep blijft helaas ergernis 
nummer één ondanks, de extra afvalbakken. We willen strikt vasthouden aan de opruimplicht 
hondenpoep. Wanneer niet naleving van de opruimplicht door BOA’s wordt geconstateerd moet er 
worden gehandhaafd.  

 

WONEN      

✓ Meer betaalbare woningen voor eigen inwoners in alle kernen 

✓ Actieve houding bij grondaankoop en evalueren grondbeleid  

✓ Doelgroepenverordening, zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding inzetten 

✓ Pré mantelzorgwoningen mogelijk maken 

✓ Inzet verschillende instrumenten om het kopen van woningen te stimuleren 

✓ Wijziging van het huurtoewijzingssysteem in een inschrijfsysteem of combinatie 

✓ Indien nodig extra financiële middelen voor de dorpshuizen 

✓ Goede planning met financiële onderbouwing centrumplannen  

✓ Toekomstbestendige invulling Aloysiuslocatie met grote zaal 

✓ Inhaalslag groen en wijkgericht werken  

✓ Optreden tegen overlast hondenpoep  

 

Een aantrekkelijk woonklimaat is overigens niet los te zien van wat een gemeente kan bieden 
aan voorzieningen, onderwijsmogelijkheden, openbaar vervoer en een veilige en groene 
leefomgeving 

 

DUURZAAMHEID EN DE ENERGIETRANSITIE 

Het is een van de grootste vraagstukken van de eeuw: 
Hoe kunnen we met steeds meer mensen leven zonder 
dat het te grote problemen met zich meebrengt voor 
klimaat, natuur en milieu? Want voor al die mensen moet 
er voedsel zijn, onderdak,  een manier om zich te 
vervoeren, voldoende energie en een manier om het afval 
op te ruimen. En dit alles zonder dat we nog meer fossiele 
grondstoffen gaan gebruiken. Burgerforum onderstreept 
het belang van allerlei maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid, zoals hergebruik, meer streekeigen 
producten, vergroening en meer biodiversiteit, afkoppelen 
van hemelwaterafvoer en betere wateropslag. 

         DUURZAAMHEID 

✓ Meer vergroening en biodiversiteit  

✓ Meer streekeigen producten 

✓ Stimuleren hergebruik goederen 

✓ Afkoppelen hemelwater en betere wateropslag 
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ENERGIETRANSITIE                                                                                                                     

Het klimaatakkoord dat getekend is staat voor harde doelstellingen wat betreft de CO2 uitstoot, 
maar voor Nederland is de vertaling ook dat ons land volledig aardgasloos wordt. Het landelijk 
beleid wordt weer vertaald in regionale afspraken en uiteindelijk lokaal uitgewerkt met als 
uitgangspunten: opwekken van energie door zon en wind en wijken aardgasloos maken. 

Van Burgerforum mag u een constructieve grondhouding verwachten op onderdelen van de 
energietransitie, maar de afspraak toe te werken naar een volledig en verplicht aardgasloos 
Nederland steunen wij niet. In onze ogen is dat onhaalbaar en onbetaalbaar. Kostenneutraliteit 
was een voorwaarde in het klimaatakkoord en daar moet de overheid zich ook aan houden. Met 
het huidige slecht uitpakkende subsidiebeleid is dat in ieder geval niet mogelijk.  
Het aardgasnet is in de toekomst geschikt te maken voor waterstof, maar dat lukt zeker niet voor 
2030. Bovendien is ons netwerk er nog lang niet klaar voor. 
Wij willen wel stappen maken, maar ook gaan voor haalbare en betaalbare doelen die op 
draagvlak van onze inwoners kunnen rekenen. Wat de opwekking van groene energie betreft ligt 
er een breed scala aan mogelijkheden, deels zijn ze er al en deels in ontwikkeling. Denk daarbij 
aan biogas, monovergisting, waterstof, aardwarmte, warmte uit water en thorium. Het is zaak niet 
te overhaast te werk te gaan en te blijven kijken naar de mogelijke effecten van maatregelen, niet 
alleen op de korte, maar ook op de lange(re) termijn.  

 
Wat ons betreft géén windmolens in ons kwetsbare Nationaal Landschap. 
Onderzoek loopt nog naar de gezondheidsrisico’s van windturbines, rekening 
houdend met woonafstand in relatie tot windturbinehoogte. Tiphoogtes van 240 
meter op land zijn zelfs nog nooit gebouwd, maar toch al in het vooruitzicht 
gesteld door veel bestuurders. Overdinkel heeft nu een zonnepark, maar 
Burgerforum wil verder geen zonneparken in ons buitengebied. We willen 
focussen op zon op dak dicht bij gebruikers (woningen, bedrijven, gemeentelijke 
gebouwen, parkeerterreinen). Daarnaast is er nog veel winst te halen in het 

besparen van energie. Wij zijn vóór lokale initiatieven die ten goede komen aan de eigen 
inwoners. Burgerforum steunt de totstandkoming van een eigen energiebedrijf in Noord Oost 
Twente verband. Wij zijn voorstander van groen gas (mono mestvergisting). Helaas  staat bij de 
hele energietransitie de burger vrijwel buiten spel. We willen energie steken in goede voorlichting, 
een eerlijke dialoog en goed onderbouwde besluitvorming. Ook zal duidelijk(er) moeten worden 
wat de financiële consequenties zijn van de verschillende maatregelen.  

ENERGIETRANSITIE 

✓ Geen steun voor verplicht van het aardgas gaan  

✓ Duidelijkheid over de kosten van overgaan op alternatieven 

✓ Geen windmolens, maar focus op zon op dak  

✓ Lokale initiatieven die ten goede komen aan de eigen inwoners steunen 

✓ Energiebesparende maatregelen stimuleren 

✓ Eigen energiebedrijf (groengasbedrijf) in NOT verband 

✓ Groen gas stimuleren (mono mestvergisting) 

✓ Goede voorlichting over mogelijk- en onmogelijkheden en eerlijke dialoog 
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AFVALBELEID 

Op dit moment wordt ons afval ingezameld in  drie tonnen om het afval zoveel mogelijk weer te 
kunnen hergebruiken als grondstof. Groente en tuinafval, verpakkingsafval en het restafval. Bij de 
invoering van deze bronscheiding is ons voorgehouden dat scheiden zou lonen. Dat blijkt helaas 
niet het geval te zijn en dat werkt demotiverend. Al langer is duidelijk dat het verpakkingsmateriaal 
lastig te scheiden is en maar een heel klein deel hergebruikt kan worden, de rest wordt alsnog 
verbrand. Ook dit brengt extra kosten met zich mee.  

Bovendien is er op dit moment nauwelijks een markt voor deze grondstof, omdat nieuw 
produceren nog goedkoper is. Wellicht dat dit in de toekomst anders wordt door Europese en/of 
Nederlandse wet- en regelgeving. 

Nascheiding van verpakkingsafval en restafval 
tezamen (dus tezamen in één ton) is effectiever en 
milieuvriendelijker. De afgelopen tijd is echter duidelijk 
geworden dat die afvalketen heel ingewikkeld in elkaar 
zit en dat we vastzitten aan contracten waar we niet 
zomaar uit kunnen stappen.  

Het gaat om grote financiële belangen en alle 
deelnemers aan die afvalketen lijken er niets voor te 
voelen van bronscheiding af te stappen. Zodra 
contracten aflopen zullen we de druk moeten vergroten 
om af te stappen van het huidige afvalsysteem, zoals je 
elders in het land ook steeds meer ziet gebeuren. Hier 
moeten we samen met andere gemeenten in optrekken.  

We willen de winstuitkering van afvalverwerker Twence gebruiken om stijging van de 
afvalstoffenheffing zoveel mogelijk te compenseren. Burgerforum was tegen het leverings- en 
verwerkingscontract voor onbepaalde tijd en de verhoogde tarieven van Twence. Gezien alle 
onrust rondom Twence is een tijdelijk contract een zaak van gezond verstand! 

Het is tijd kritisch te kijken naar het hele afvalbeleid. Het zwerfafval in het buitengebied en bij de 
afvalcontainers neemt hand over hand toe. Wat is de oorzaak? Natuurlijk blijven er altijd mensen 
die zich nergens iets van aantrekken en de rotzooi maar ergens dumpen om er af te zijn, maar het 
kan ook samenhangen met de manier waarop nu het afval ingezameld of weggebracht moet 
worden en de kosten die hiermee samenhangen. Tijd om dit helder te krijgen, want het opruimen 
kost ons veel geld. 

Burgerforum wil daarnaast het zwerfafval aanpakken door gebruik te maken van bestuurlijke 
boetes (de boete komt dan in de gemeentekas) of spoedbestuursdwang. 

 

      

AFVALBELEID 

✓ Samen met andere gemeenten optrekken om richting nascheiding te gaan. 

✓ Winstuitkering Twence gebruiken om stijging afvalstoffenheffing te compenseren 

✓ Evaluatie afvalbeleid 

✓ Aanpakken van zwerfaval door gebruik te maken van bestuurlijke boetes en 
spoedbestuursdwang 
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WERK – INKOMEN - ARMOEDEBELEID  
 
Werk en Inkomen: Burgerforum vindt het belangrijk dat 
iedereen kan meedoen (inclusieve samenleving). We moeten 
opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, want 
samenleven doe je sámen: rijk en arm, jong en oud, mét of 
zonder beperking. Deze opgave kan niet alleen lokaal worden 
vormgegeven, maar is ook een zaak van regionale-, 
provinciale- en landelijke aanpak.  
Maar wat we wél kunnen is beter gebruik maken van de bestaande instrumenten zoals de 
vrijlatingsregeling bij inwoners die langdurig in de bijstand zitten, inzetten op toeleiding naar werk 
en verbetering van de inkomenspositie. We kunnen de menselijke maat centraal stellen en waar 
nodig maatwerk leveren. In 2018 heeft Burgerforum al voorgesteld om bijstandsgerechtigden een 
deel van de extra inkomsten te laten houden! Toen bleek dat niet mogelijk maar nu wordt er ook 
door de overheid anders over gedacht. Burgerforum wil voor inwoners met een bijstandsuitkering 
€ 1200  per jaar toestaan aan vergoedingen en giften. Wanneer inwoners met een 
bijstandsuitkering werken in een (tijdelijke) part time baan dan mogen zij een deel van hun 
inkomsten houden. Deze mogelijkheden moeten worden besproken bij het intakegesprek en de 
gemeente moet zich inzetten om deze inwoners te begeleiden naar (tijdelijke) parttime banen. 
Mochten inwoners een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, dan mogen zij verwachten 
dat de gemeente de ondersteuning van de inwoner centraal stelt. Dat betekent ook een coulante 
houding t.o.v. de nu nog geldende tegenprestatie, bijvoorbeeld als er sprake is van 
vrijwilligerswerk of mantelzorg, dat kan ook als tegenprestatie worden gezien. 
 
Armoedebeleid: De gemeente kan ook iets doen aan het voorkomen van schuldenproblematiek, 
o.a. door het verbeteren van de toegang tot schuldhulpverlening en preventie. De inzet van een 
ervaringsdeskundige kan mensen ondersteunen om uit de armoede te komen. Daarnaast moeten 
de bestaande armoederegelingen beter bekend en toegankelijker gemaakt worden. Het is 
belangrijk dat er één gemakkelijk te vinden (digitaal) loket komen voor alle regelingen. De 
energiearmoede moet aangepakt worden door het sneller verduurzamen van zowel koop- als 
huurwoningen. Als dat bij huurwoningen achterblijft moet de huurprijs bevroren of naar beneden 
bijgesteld worden. Ook moet de aandacht voor bewegingsarmoede nog nadrukkelijker op de 
agenda komen van onze gemeente! 

WERK – INKOMEN -  ARMOEDEBELEID  

✓ Voor bijstandsgerechtigden vrijstelling van € 1.200 per jaar aan vergoedingen en giften 

✓ Bijstandsgerechtigden met een (tijdelijke) part-time baan  mogen een deel van hun 
inkomsten houden 

✓ Een coulante houding t.o.v. de nu nog geldende tegenprestatie als er sprake is van 
bijv. mantelzorg of vrijwilligerswerk 

✓ Inzetten van ervaringsdeskundigen bij armoede en schulden 

✓ Bestaande armoederegelingen beter bekend en toegankelijker maken 

✓ Eén (digitaal) loket waar alle armoederegelingen gemakkelijk te vinden zijn 

✓ Energiearmoede aanpakken door sneller te verduurzamen 

✓ Bevriezen of verlagen van de huren als er niet verduurzaamd wordt 
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Economie en onze ondernemers 

Een gezond ondernemersklimaat is belangrijk om onze ondernemers hier te houden en nieuwe 
aan te trekken. Niet alleen zorgen zij voor werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan leefbare 
kernen. Want het zijn vooral de lokale ondernemers die de verenigingen en maatschappelijke 
instellingen ondersteunen.  

De gemeente moet faciliteren en geen drempels opwerpen. 
Een ondernemersloket en eenvoudige en heldere regelgeving 
werken daaraan mee. Eén aanspreekpunt die ondernemers 
(ook onze boeren) begeleidt vanaf het begin tot afronding van 
een aanvraag. 

Ondernemers uit onze gemeente moeten, waar dit ook maar 
kan, kunnen meedoen met de aanbestedingen en andere 
inkooptrajecten. Ons motto blijft: Lokaal wat lokaal kan! 

De ondernemers moeten intensief betrokken worden bij het uitwerken van de omgevingswet. Het 
digitale loket van de nieuwe omgevingswet (DSO = Digitaal Stelsel omgevingswet) moet 
ondernemersvriendelijk zijn en goed werken voordat de wet in werking treedt. Ondernemers 
moeten weten met welke regels zij straks rekening moeten houden. Ook moeten ze via dit loket 
vergunningen kunnen aanvragen en meldingen kunnen doen. Maar dan moet het loket wel goed 
werken en moeten gebiedsontwikkelingen in de tussentijd mogelijk blijven, ook op het gebied van 
duurzaamheid en de energietransitie. 

 
Toerisme: Onze gemeente is aantrekkelijk voor toeristen. Dat is te merken aan de steeds grotere 
aantallen toeristen die in onze gemeente een plek weten te vinden op campings, camperplaatsen, 
in hotels, appartementen en B&B’s. Daarbij is het samenspel met de plaatselijke ondernemers en 
organisaties op het gebied van toerisme noodzakelijk. Toeristenbelasting moet ook voor toerisme 
gebruikt worden. Naast prijsindexatie vinden wij een verdere verhoging niet wenselijk. 

 

         Onze ondernemers  

✓ Richting ondernemers een faciliterende houding 

✓ Lokaal wat lokaal kan 

✓ Voor Ondernemers een ondernemersloket en goed werkend digitaal loket van de 
nieuwe omgevingswet                                 

✓ Geen verdere verhoging toeristenbelasting en deze belasting ook gebruiken voor 
toerisme        

 

                                                                                                

GEZONDHEID EN WELZIJN 
 
Gezondheid is ons grootste goed! Dit wisten we al, 
maar de Corona crisis heeft dit nog eens nadrukkelijk 
laten zien! De gemeente heeft een belangrijke taak op 
het gebied van de gezondheid en welzijn. 
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Burgerforum wil een goede en voor iedereen bereikbare gezondheidszorg, met extra aandacht 
voor preventie en mantelzorgers. Wij willen o.a. inzetten op terugdringen van drugsgebruik (ook 
lachgasgebruik) en dit kan niet alleen met handhaven. Naast inzet van een ervaringsdeskundige is 
hiervoor ook samenwerking nodig met onder meer scholen en (sport)verenigingen. 
Wij blijven oog hebben voor de risico’s van stapeling van kosten en voor het sociaal isolement van 
onze inwoners. In onze gemeente hebben we het signaleren van schuldenproblematiek op orde 
en in de komende vier jaar wil Burgerforum meer aandacht besteden aan de relatie tussen 
armoede, eenzaamheid en gezondheid/bewegen en komen tot een samenhangend beleid tussen 
de verschillende terreinen. 
Wanneer onze inwoners zorg nodig hebben, dan willen wij de toegang zo laagdrempelig mogelijk.  

Knelpunten in de aanrijtijden van ambulances houden we in de gaten en hetzelfde geldt voor 
het voldoende aanwezig zijn van zorgverleners. Onze inwoners vergrijzen, wij pleiten daarom voor 
meer praktijkondersteuners ouderenzorg en het opstellen van een wijkplan met betrekking tot 
ouderenzorg. Verder pleiten wij voor thuisgesprekken met 75 plussers omdat het persoonlijk 
contact vaak leidt tot het eerder signaleren van een eventuele hulpvraag. 

Burgerforum is van mening dat wij niet zonder onze mantelzorgers kunnen! Nog te vaak weten zij 
niet de weg te vinden naar alle mogelijkheden en voorzieningen die er voor mantelzorgers zijn. 
Dat geldt ook voor jonge mantelzorgers. Hier blijven wij aandacht voor vragen! Het door 
Burgerforum gevraagde mantelzorgspreekuur moet er zo snel mogelijk komen. 

Naast de lichamelijke gezondheid heeft ook de geestelijke gezondheid onze volste aandacht en 
de jeugdzorg in het bijzonder. Burgerforum pleit ook hier voor de inzet van ervaringsdeskundigen, 
niet alleen in het contact met onze inwoners maar ook meedenken bij de totstandkoming van 
beleid.  

In de komende vier jaar willen wij ook aandacht voor het meedoen van kwetsbare kinderen en 
volwassenen aan onze samenleving. Dat betekent o.a. ruimte om psychisch "anders" te zijn, maar 
bijvoorbeeld ook ambtenaren (meer) bewust maken van stigma's en andere belemmerende 
houdingen. 

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn. Maar hoeveel kan en 
mag je van burgers verwachten en hoe kan het beleid rekening houden met de beperkingen van 
mensen. De samenleving is ingewikkeld geworden, vaak té ingewikkeld voor velen. Goede, 
heldere informatie én het weten te vinden van alle doelgroepen is van essentieel belang. Niet 
iedereen kan overweg met een computer en internet. Waar loopt men op vast? Een 
knelpuntencoördinator kan een eerste stap in de goed richting zijn. Een brede participatieraad 
met vertegenwoordiging vanuit alle geledingen (ook senioren en mensen met een beperking) om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven op beleid vinden wij noodzakelijk. 

Meedoen is vanzelfsprekend: Dat zou het moeten zijn, 
maar dat geldt vaak niet voor mensen met een 
(functie)beperking. Of het nu gaat om passend onderwijs 
voor kinderen, het volwaardig kunnen deelnemen aan 
de samenleving of het recht op passend werk. Het moet 
vanzelfsprekend worden dat er rekening gehouden 
wordt met onze inwoners met een (functie)beperking. Of 
dit nu gaat om de toegankelijkheid en inrichting van 
(openbare) gebouwen, of de inrichting van de openbare 
ruimte en speelplekken. Maar denk ook aan nieuwe 
woonconcepten. Het is zaak dit onderdeel van beleid te maken, met een mooi woord inclusie(f) 
beleid. Betrek mensen met een beperking bij beleid dat hen raakt. 
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GEZONDHEID EN WELZIJN 

✓ Preventie drugsgebruik met inzet van ervaringsdeskundigen  

✓ GGD vragen om een onderzoek naar zorgmijding vanwege stapeling van koste 

✓ Aanpak lachgasgebruik  

✓ Alert blijven op aanrijtijden ambulance 

✓ Maar praktijkondersteuners ouderenzorg en opstellen wijkplan ouderenzorg 

✓ Thuisgesprekken met 75+ers 

✓ Mantelzorgspreekuur en betere informatie en communicatie 

✓ Extra aandacht voor jeugdzorg en inzet van ervaringsdeskundigen  

✓ Alert zijn op voorkomen van stigma’s 

✓ Knelpuntencoördinator  

✓ Brede participatieraad voor gevraagd en ongevraagd advies 

✓ Mensen met een (functie) beperking bij het maken van beleid betrekken 

 

 

SPORT, CULTUUR EN TRADITIES 

Het verenigingsleven is het bindmiddel in de samenleving. Het zorgt 
voor saamhorigheid en is nodig om de leefbaarheid in stand te houden. 
Vitale verenigingen zullen zich breed moeten gaan ontwikkelen. Een 
flexibel aanbod, het aanboren van nieuwe activiteiten voor zowel leden 
als niet-leden, optimaal gebruik van (duurzame) accommodaties, 
zoeken naar samenwerking met andere verenigingen, ondernemers, 
maatschappelijke partners, gemeente en onderwijsinstellingen. Zo kan 
een vereniging uitgroeien tot de ontmoetingsplek van de buurt voor 

kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen, maar ook voor mensen met een (functie)beperking.     

Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar, maar het wordt steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te 
krijgen. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen niet bestaan, scholen niet functioneren zoals ze 
doen, tradities niet langer in stand blijven, evenementen niet plaatsvinden en de zorg nog meer 
verschralen. Hier zal op moeten worden ingespeeld door dit vrijwilligerswerk ook mogelijk te 
maken en te ondersteunen. Vrijwilligerswerk zou in bepaalde gevallen ook moeten worden gezien 
als geldende tegenprestatie voor een uitkering. Daarnaast moet de vrijwilligersverzekering blijven 
en moet er meer actief geworven worden voor de vrijwilligerspool.  

Het subsidiebeleid moet hierop aansluiten en gebaseerd zijn op waardering en vertrouwen. 
Daarnaast moet er ruimte blijven voor nieuwe vormen en nieuwe initiatieven die bijdragen aan een 
hechtere samenleving en meer “noabergevoel”. Het door ons voorgestelde tientje per jeugdlid 
voor álle verenigingen is met ingang van 2022 ingevoerd. Er wordt gewerkt aan een voorstel om 
maatschappelijke organisaties (verenigingen, dorpshuizen, accommodaties) te compenseren voor 
hun OZB lasten en dat ondersteunen we van harte. 

Ten aanzien van de vele evenementen die onze gemeente rijk is, is het zaak het 
vergunningensysteem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Digitalisering, niet elk jaar weer 
opnieuw dezelfde gegevens moeten aanleveren en actieve ondersteuning vanuit de gemeente 
kunnen hierbij helpen. Geen drempels opwerpen, maar samen werken aan een werkbaar 
evenementenbeleid. 
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SPORT, CULTUUR EN TRADITIES 

✓ Vitale verenigingen stimuleren 

✓ Vrijwilligerspool actualiseren  

✓ Subsidiebeleid op basis van waardering en vertrouwen 

✓ Tientje voor elk jeugdlid van alle verenigingen (ook visclub en carnaval) 

✓ Compensatie voor OZB maatschappelijke organisaties 

✓ Vergunningsaanvragen evenementen digitaliseren en zo gebruiksvriendelijke mogelijk 
maken 

 

 

VEILIGHEID EN HANDHAVING 
Wetgeving is alleen effectief als deze ook nageleefd wordt. 
Handhaven is daarbij belangrijk, maar willekeur moet worden 
vermeden. Wat voor de één geldt, moet ook voor de ander 
gelden. 

Burgerforum wil overlast gerichter bestrijden door o.a. 
gebruik te maken van alle beschikbare hulpmiddelen voor een 
probleemgerichte aanpak en het stellen van prioriteiten m.b.t. 
lokale veiligheidsdoelen. Dit naast bestuurlijke boetes en 
spoedbestuursdwang. Ook het instellen van een burgerpanel 
is een extra middel om gezamenlijk tot beleid te komen.  

Aanpak van (drugsgerelateerde) criminaliteit, drugsoverlast, en drugsgebruik is hard nodig. 
Daarbij extra aandacht voor preventie met gebruik van ervaringsdeskundigen. Instrumenten die 
daarbij ingezet kunnen worden zijn een jeugdagent, wijk- en buurtpreventieteams,  wijk en agent 
samen (WAS),  jeugdboa’s, straatcoaches,  WAAKS (waarbij van hondenbezitters gevraagd wordt 
alert te zijn op opvallende zaken als ze de hond uitlaten). Wijkagenten moeten bekend én 
zichtbaar zijn.  

Het gebruik van lachgas neemt schrikbarend toe met grote gevolgen voor de gezondheid, overlast 
en gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast schuift de handel steeds meer op richting crimineel 
circuit en ondermijning. Burgerforum pleit al langer voor een algemeen verbod, maar zolang 
lachgas nog niet is opgenomen in de opiumwet  zijn de mogelijkheden beperkt. Wij pleiten voor 
volgende aanpak: onderzoek/inventariseer hoe groot het probleem is; zet preventie gericht in; ga 
gericht handhaven, want het valt of staat met handhaving; evalueer tussentijds en pas de APV 
indien nodig aan; ga zodra dat kan over tot een algemeen verbod van lachgas 

De APV kan nog meer gebruikt worden als instrument om overlast, criminaliteit en ondermijning 
tegen te gaan. Dat geldt ook voor bestuurlijke instrumenten zoals de wet Bibob (Bevordering 
IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur; een wet om te voorkomen dat de gemeente 
criminele activiteiten faciliteert), de Algemene Wet Bestuursrecht, verordeningen en vergunningen. 
Het tegengaan van ondermijning vraagt ook om samenwerking met de omliggende gemeenten. 

Daarnaast is een meldpunt ondermijning belangrijk, zodat burgers een laagdrempelige 
mogelijkheid hebben om “niet pluis zaken” te melden.  
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VEILIGHEID EN HANDHAVING 

✓ Gebruik maken van bestuurlijke boetes en spoedbestuursdwang  

✓ Instellen van een burgerpanel 

✓ Overlast gericht bestrijden door gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten 

✓ Inzet van een jeugdagent 

✓ Wijkagenten die bekend en zichtbaar zijn 

✓ Preventie drugsgebruik door o.a. inzet ervaringsdeskundigen 

✓ APV  gebruiken als instrument om overlast, criminaliteit en ondermijning tegen te gaan 

✓ Samenwerking andere gemeenten om ondermijning aan te pakken 

✓ Meldpunt ondermijning 

 

BURGERINBRENG - kracht van de samenleving 

Het is belangrijk te blijven werken aan burgerinbreng 
en het betrekken van de inwoners bij de ontwikkeling 
van plannen en beleid. We moeten meer inspelen op 
ideeën en denkkracht van inwoners, want zij zijn ons 
kapitaal. Laten we die kracht van de samenleving 
benutten en met elkaar naar de juiste vorm blijven 
zoeken om dit zo breed mogelijk te doen. Elke groep 
vraagt een andere aanpak. Voor jongeren moeten we 
het -naast de al ingestelde jongerenraad “Join Us”- 
zoeken in de sociale media, bijv. vlogs, maar ook 
escape rooms, jongerenambassadeurs en 

“adviesvangers” bij de diverse verenigingen. Senioren die digitaal niet zo vaardig zijn kunnen we 
beter persoonlijke benaderen of via informatie in weekbladen, informatiefolders of bijeenkomsten 
in de dorpshuizen. Naast fysieke bijeenkomsten is ook internet te gebruiken, afhankelijk van 
onderwerp en doelgroep.  

“Pak an pak over” is een initiatief waarbij inwoners uitgedaagd worden om zaken in hun wijk of 
buurt op te pakken die ze beter, handiger of goedkoper denken te kunnen doen (bijvoorbeeld het 
onderhoud van speeltoestellen). Wat ons betreft hoeft dat niet persé via de dorpsraden, maar mag 
dat ook rechtstreeks bij de gemeente ingediend worden. Daarnaast moeten er andere vormen van 
burgerinbreng gezocht en/of uitgeprobeerd worden.  

De mogelijkheden van een burgerinitiatief en referendum moeten nog meer onder de aandacht 
worden gebracht. 

De raad op locatie is ook een manier om de burger actiever bij de politiek te betrekken. 

 

BURGERINBRENG 

✓ Nieuwe vormen van burgerinbreng zoeken 

✓ Bestaande instrumenten zoals Burgerinitiatief en Referendum meer bekend maken 

✓ Raadsvergaderingen op locatie 
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ONDERWIJS 

Goed onderwijs is een van de pijlers om onze gemeente vitaal te houden, nu en in de toekomst. 
Onze samenleving verandert constant en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Burgerforum wil 
dat alle inwoners van onze gemeente mee kunnen blijven doen! Om dit te kunnen bereiken willen 
wij dat onze leerlingen 21eeeuwse vaardigheden (dat zijn vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst) aangeleerd krijgen op 
zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als 
kritisch-, creatief- en probleemoplossend denken, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden 
en omgaan met sociale media. De gemeente moet hierin haar regierol oppakken en scholen op dit 
gebied laten samenwerken en zorgen voor een digitale omgeving waarin leerlingen hiermee 
optimaal kunnen oefenen. Burgerforum wil aandacht voor doorgaande leerlijnen (lesstof die op 
elkaar aansluit bij overgang naar de volgende klas of overstap naar voortgezet onderwijs) op het 
gebied van deze 21eeeuwse vaardigheden en voorlichting op het gebied van drugs, alcohol, roken 
en seksuele voorlichting.  

Daarnaast willen wij in de komende vier jaar de taalachterstand 
terugbrengen door o.a. de taalpilot die momenteel loopt 
structureel te maken.  

Vanzelfsprekend vinden wij het van belang dat het voortgezet 
onderwijs binnen onze gemeente gehuisvest blijft.  

     

ONDERWIJS 

✓ Kansengelijkheid: Iedereen moet mee kunnen blijven doen en onze gemeente moet 

vitaal blijven.  

✓ De gemeente moet de regiefunctie pakken en er voor zorgen dat dit onderwerp op de 

agenda staat en waar nodig (mede)zorgen voor een goede ICT omgeving. 

✓ Op alle scholen de vaardigheden aanbieden die noodzakelijk zijn in deze tijd in goede 

samenwerking en doorgaande leerlijn.  

✓ Structurele aandacht voor  taalonderwijs en het terugbrengen van taalachterstand. 

 

 

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE 
 

Burgerforum staat voor een overheid die meedenkt in oplossingen. De overheid is er voor de 
burger en niet andersom.  
Miscommunicatie leidt vaak onnodig tot misverstanden. Steeds meer gebeurt digitaal, maar ook 
sociale media krijgen een steeds prominentere rol in de wijze waarop we informatie naar buiten 
brengen en delen. Daarbij moeten we echter niet vergeten dat er ook mensen zijn die grote moeite 
hebben hiermee om te gaan of dit helemaal niet kunnen. Ook die moeten toegang hebben tot alle 
informatie en waar nodig hulp krijgen bij het regelen van zaken die alleen nog digitaal kunnen. 
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Persoonlijk contact blijft heel belangrijk en ook willen we niet snijden in de openingstijden van 
het gemeenteloket. Er moet niet doorverwezen worden naar Enschede voor bepaalde zaken en 
documenten. 
Correspondentie moet duidelijk zijn en in begrijpelijke taal. Een lezerspanel om teksten hierop 
na te lezen blijft belangrijk. Onze inwoners moeten bericht terug krijgen op brieven en mails en 
ook telefonisch snel en adequaat geholpen worden. Een correspondentievolgsysteem is 
belangrijk om te kunnen volgen hoe het zit met de beantwoording van de correspondentie. 
Transparantie is belangrijk. Alle informatie die inwoners nodig hebben (zoals beleidsstukken, 
verordeningen en allerlei regelgeving) moet op de website gemakkelijk te vinden zijn en 
belangrijke stukken moeten ook op papier voorhanden zijn. 
 

         
      DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE 
 

✓ Correspondentie in begrijpelijke taal -> vasthouden aan lezerspanel 

✓ Correspondentievolgsysteem 

✓ Aandacht voor persoonlijk contact 

✓ Toegankelijke informatie zowel digitaal als op schrift 

 

 

ONS BUITENGEBIED 

Landelijke gemeente: Onze 
gemeente heeft als grootste schat 
haar mooie landschap en natuur. 
Een landschap met houtwallen en 
singels, beken, sloten en prachtige 
doorgezichten, waaruit veel 
landschapselementen helaas 
steeds meer dreigen te 
verdwijnen. Met toerisme als 
speerpunt, is dat ook een risico 
voor de toeristische sector. Er zijn 
veel ontwikkelingen en zaken die 
van invloed zijn op onze landelijke 
omgeving en die niet alleen 
vragen om samenwerking met de 
verschillende organisaties op dit 
gebied, maar ook om visie en 

beleid. Er is samenhangend beleid nodig waar op teruggevallen kan worden bij bijvoorbeeld 
handhaving en (grootschalige) ontwikkelingen.  

Een breder landschapsbeleid is een voorwaarde om ons landschap voor de toekomst zeker te 
stellen en onze landbouw en veeteelt hierin een vaste plek te geven. 

Ontwikkelingen die mogelijk schade aan dit landschap kunnen toebrengen moeten kritisch worden 
beoordeeld. Windmolen”parken” horen in onze gemeente niet thuis. In Overdinkel is nu een 
zonnepark gerealiseerd, maar verdere zonneparken in ons buitengebied willen we niet. 
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Onze boeren: Wij zijn ons bewust van verschraling in deze sector en de grote problemen met de 
stikstofemissie en gevolgen van de energietransitie. Voor deze groep moeten aanpassingen in 
ruimtelijk opzicht voor toekomstige bestaansmogelijkheden mogelijk zijn en ook bijverkoop van 
lokale producten, vormen van kleinschalig toerisme en omvorming tot kringlooplandbouw of 
andere toekomstbestendige vormen van ondernemen in het buitengebied. Hierbij kan de 
ervencoach een rol spelen, evenals dat deze een rol kan spelen om te wijzen op het geval van 
ondermijning. Onnodige regels moeten geschrapt worden. We willen bij onze boeren de opwek 
van groene energie zoals zon op dak en mono-vergisting stimuleren en open staan voor beperkte 
plaatsing van lage (houten) windmolens tot maximaal 20 meter. Dit betekent extra inkomsten voor 
een boer waardoor zijn bedrijf levensvatbaar blijft en de boer een rol kan blijven spelen in het 
behouden van ons coulisselandschap en bijdragen aan agro-biodiversiteit o.a. door 
landschapsdeals. Verpaupering van het platteland moet worden tegengegaan door monitoring niet 
agrarische activiteiten en te zoeken naar mogelijkheden van woonvormen voor jongeren als 
boerderijen leeg komen te staan. 

 
 

BUITENGEBIED 

✓ Verder uitwerken breder landschapsbeleid  

✓ Landschapsdeals 

✓ Meer (agro)biodiversiteit 

✓ Brede inzet ervencoach (toekomstige ontwikkelingen en ondermijning) 

✓ Verpaupering platteland tegen gaan door o.a. woonmogelijkheden voor jongeren en 
monitoring niet agrarische activiteiten 

 

VERKEER EN VERVOER 

Burgerforum streeft naar een verkeers- en vervoerbeleid waarbij de nadruk ligt op 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid.              

Verkeersremmende maatregelen zijn soms nodig, maar de vele hoge drempels  in onze gemeente 
vinden wij ongewenst en zijn een extra belemmering voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.    

Het openbaar vervoer verschraalt. Er worden steeds meer lijnen geschrapt, waar Losser als 
grensgemeente eerder de dupe van wordt dan andere en grotere gemeenten. Het is zaak bij het 

afsluiten van nieuwe contracten hier extra alert op te zijn. Met de 
dorpsraden, provincie, Keolis en het ROCOV houden wij contact over 
de mogelijkheid van een “vlinderbus” of buslijn van Losser, via Glane 
naar Glanerbrug, met als uitgangspunt dat dit niet ten koste gaat van 
Overdinkel, of deze in de lijn wordt meegenomen. 

De buurtbus De Lutte – Oldenzaal vervult een belangrijke taak. Maar 
ook vervoer van en naar Gronau en Bentheim hoort wat ons betreft in 
het vervoerspakket thuis.  

Samen met een OV-coach kunnen mensen met een beperking zelfstandig leren reizen met het 
openbaar vervoer naar bijvoorbeeld werk, school of de sportclub. 
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      VERKEER EN VERVOER 

✓ Verkeersremmende maatregelen indien nodig, maar geen hoge drempels 

✓ Alert zijn op verdere verschraling van het openbaar vervoer 

✓ Inzetten van een  OV coach openbaar vervoer 

✓ Buurtbus blijft belangrijk met name in de kleine(re) kernen 

✓ Verder inzetten op een buslijn van Losser-Glane-Glanerbrug 

h  

 

FINANCIEN 

We willen een robuuste meerjarenbegroting en om onverwachte tegenvallers op te vangen 
voldoende reserves, zodat we niet bij elke tegenvaller de gemeentelijke belastingen hoeven te 
verhogen.  

Begrotingen moet helder, transparant en goed te controleren zijn.  

Een tijdpad bij de uitvoering van projecten/trajecten is onontbeerlijk en daar moet ook aan 
vastgehouden worden. De voortgang moet periodiek worden getoetst en als dat nodig is tijdig 
worden bijgesteld. Het blijft zaak te kijken naar Europese, landelijke en provinciale subsidies en 
daar cofinanciering voor te reserveren. Daarbij kan ook gebruikt gemaakt worden van bedrijven 
die hierin gespecialiseerd zijn op basis van “no cure no pay”. 

 

 

FINANCIEN: 

✓ Robuuste meerjarenbegroting met voldoende reserves 

✓ Heldere, transparante en goed te controleren begrotingen 

✓ Voortgang van projecten periodiek toetsen 

✓ Alle subsidiemogelijkheden die er zijn optimaal benutten  

 

 

SAMENWERKING 
 

Uitgangspunt is dat Losser een zelfstandige gemeente blijft, maar we zien de meerwaarde in 
samenwerken met onze buurgemeenten, met name de landelijke gemeenten in Noord Oost 
Twente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezamenlijk protest tegen de toename van het 
goederenvervoer over het spoor (de Noordtak). 
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Het is echter wel van belang vooraf in kaart te brengen wat de meerwaarde is van de 
samenwerkingsvormen en we moeten zorgen voor voldoende waarborgen om als gemeenteraad 
invloed te kunnen blijven uitoefenen op de uitvoering.  

Omdat we op veel gebieden samenwerken, samen inkopen of in een gemeenschappelijke 
regeling zitten - al dan niet door het Rijk verplicht opgelegd - is het zaak hier betere afspraken 
over te maken wat aansturing en controle betreft. Daar ontbreekt het nu aan.  

 

 

SAMENWERKING 

✓ Bij nieuwe samenwerkingsvormen eerst in kaart brengen wat de meerwaarde is. 

✓ Zorgen voor voldoende waarborgen om als gemeenteraad invloed te kunnen blijven 
uitoefenen op de uitvoering 

✓ Bij het vaststellen van beleid en de daarbij horende verordeningen controle- en 
bijstellingsmogelijkheden borgen 

 

 

We hebben in dit verkiezingsprogramma aangegeven wat               

wij belangrijk vinden en puntsgewijs duidelijk gemaakt                            

hoe wij dit denken te kunnen aanpakken.                                           

Uiteraard geldt in de politiek dat je altijd een meerderheid                            

in de raad nodig hebt voor elk voorstel dat je inbrengt. 

We hebben 7 van de 19 zetels en gaan voor 10… het is nu aan U ! 

 

Op ons kunt u rekenen ….. nu en in de toekomst! 


