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Het is bijna een jaar na de verkiezingen. Tijd om u bij te praten over wat er het 

afgelopen jaar is gebeurd en wat ons nog te wachten staat. Dat doen we op de 

gebruikelijke wijze, met eerst een uitleg en dan ons standpunt. 

 

Financiën 
De financiële situatie van onze gemeente is nog steeds zorgelijk. 

Hoewel de meerjarenbegroting sluitend is, zijn onze reserves nog fors 

beneden peil. Daar moeten nog een paar miljoen bij komen om van 

een gezonde situatie te kunnen spreken. Daarnaast moeten we ook 

nog onze bouwgronden afwaarderen en ook dat slaat een gat in de 

reserves.  

De mening van Burgerforum 

Al met al een slechte uitgangssituatie. We zullen de komende jaren dus 

de hand op de knip moeten  houden en proberen de reserves weer op 

peil te krijgen en een buffer op te bouwen voor tegenvallers. Geen rare 

dingen doen dus en risicovolle projecten mijden.  

 

Kulturhus Losser 

Het aanvullende onderzoek ligt inmiddels op tafel. Partijen vertalen dit verschillend en 

ieder heeft zijn eigen insteek. 

De mening van Burgerforum 

In onze ogen is het duidelijk een No Go Kulturhus, omdat het nog duurder uitpakt dan 

eerder gepresenteerd. Wij zijn van mening dat we het veel breder moeten insteken en 

financiële risico’s zoveel mogelijk moeten vermijden. Wij denken daarbij aan een Los 

Hoes, waarin alle loketten op maatschappelijk, welzijns- en zorg gerelateerd gebied, 

inclusief politie, woningcorporatie en dwarsverbanden met elkaar in een 

gemeenschappelijke ruimte komen, inclusief de ambtenaren op deze verschillende 

beleidsterreinen. Open, benaderbaar en elkaar zo versterken, dat zou onze insteek 

zijn van dit Los Hoes. Ook lijkt het ons goed daarbij andere ontwikkelingen te 

betrekken zoals bijvoorbeeld een multifunctionele zaal/sporthal. Maar wellicht zijn er 

meer en betere mogelijkheden, wij staan er open voor. 

 
Aloysiuslocatie 

Er liggen plannen voor invulling van de 

Aloysiuslocatie met onder meer een supermarkt. De 

plannen moeten nog aan de raad ter besluitvorming 

worden voorgelegd, maar de gemeente is al in een 

vergevorderd stadium met de projectontwikkelaar in 

deze procedure. Deze heeft ook het oude 

postkantoor aangekocht, dat onderdeel is van de 

plannen. Dit zou dan gesloopt worden en deels 

herbouwd, zodat er een bredere opening komt 

richting “De Brink”. Omdat er nogal wat 

kanttekeningen vanuit de raad op dit plan kwamen, is door het college toegezegd de 

inwoners hierbij te betrekken door het organiseren van een tweetal (of meer indien 

nodig) discussiebijeenkomsten. 

 

Beste Mensen 
De tweede flyer van Burgerforum als coalitie- én collegepartij en alweer de 11e op rij. 

 



De mening van Burgerforum 

Alhoewel de projectontwikkelaar door de aankoop van het oude postkantoor, een forse troef in handen 

heeft en ook Burgerforum het zou toejuichen dat dit gebouw gesloopt wordt, zijn wij geen voorstander van 

de plannen die er nu voor de hele locatie liggen. Wij zien geen enkele meerwaarde in verplaatsing van 

een supermarkt van het Martinusplein naar deze Aloysiuslocatie. Wat dan wel? Allereerst zullen we 

moeten nagaan wat de financiële consequenties zijn van het niet doorgaan van de plannen. Het 

ideaalplaatje zou in onze ogen een invulling zijn waarbij het oude postkantoor wordt gesloopt en de 

voormalige Aloysiusschool geheel of gedeeltelijk in het nieuwe plan kan worden opgenomen. Met daar 

omheen veel groen. In plaats van uitbreiden kiezen voor herinrichten en meer kwaliteit in de openbare 

ruimte, dat is onze insteek. Maar ook wat dit betreft staan we open voor alternatieven. Wij kijken dan ook 

uit naar de discussiebijeenkomsten hierover en hopen op een grote opkomst. Maar….. dan moeten we er 

ook wel echt iets mee gaan doen en niet alleen de burger aanhoren en dan weer onze eigen gang gaan. 

Lokaal Overijssel en de provinciale verkiezingen 

Dat zoveel burgers hun stem geven aan lokale partijen geeft aan dat er in de samenleving draagvlak voor 

is. Een logisch gevolg is dan de stap van de lokalen naar provincie en landelijke politiek. 

Burgerparticipatie zit de lokalen in het bloed. Werken vanuit de burger en de gedachte dat het in de 

politiek uiteindelijk altijd om de burger gaat en moet blijven gaan.  Vertrouwen hebben in de kracht, kennis 

en capaciteiten van de burgers om zo gezamenlijk doelen te bereiken en problemen op te lossen. Lokaal 

Overijssel wil de ambities van lokale partijen ook op provinciaal niveau waarmaken. Opkomen voor de 

belangen van de burgers, leefbaarheid bewaken en lastenverzwaring tegengaan. Maar daarnaast is een 

belangrijke functie van  Lokaal Overijssel in Zwolle ook, dat zij ankerplaats, platform en lobbyist voor de 

lokale partijen is. Burgerforum is actief betrokken geweest bij de oprichting en blij dat Lokaal Overijssel nu 

ook meedoet met de provinciale verkiezingen. Henk Filipsen staat op plek 6 van de kandidatenlijst. Lies 

ter Haar steunt als lijstduwer zijn kandidatuur en was mede opsteller van het verkiezingsprogramma van 

Lokaal Overijssel. Dus stem 18 maart Lokaal Overijssel. Laat uw stem niet verloren gaan. 

 

Waar gaat de vlag voor uit?! 

Referendum 

Samen met D66 en met steun van het CDA en SDGL/PvdA is een referendumverordening aangenomen. 

Daarmee wordt het houden van een referendum mogelijk, iets waar we al jaren voor hebben gepleit. We 

zijn blij met dit resultaat. 

 

Geen samenvoeging bedrijfsvoering Enschede/Losser – Almelo – Borne 

Wij waren geen voorstander van de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede. De 

volgende stap die dreigde naar een nog grootschaliger samenvoeging met  Almelo en 

Borne is nu gelukkig van de baan.  Bij Burgerforum ging dan ook de vlag uit!  Er wordt 

nu gekeken hoe de 14 Twentse gemeenten in de toekomst samen kunnen werken. 

Zaak om de vinger aan de pols te houden. Samenwerken is prima en zelfs 

noodzakelijk, maar dan wel met behoud van onze zelfstandigheid. 

 

Nee….we vergeten het huurtoewijzingsbeleid niet!! In de volgende flyer meer daarover.                  

En dan ook meer over de veranderingen op het gebied van werk, inkomen en zorg. 

Wij blijven er voor gaan………..! 
Lies ter Haar    06-13052895     liesterhaar@home.nl  
Jos Tijdhof    06-43016622     jostijdhof@home.nl  
Hans Volmbroek     053-5383011     hansvolmbroek@gmail.com 
Bennie Haamberg  06-10230719     benniehaamberg@kpnmail.nl 
Henk Filipsen          06-10982832     henk.filipsen@hetnet.nl 
Henry Elsjan           053-5387669     henry.elsjan@gmail.com 
Ben Heinen           06-18608650     benheinen@home.nl 

Kijk voor informatie op www.burgerforum.com en volg ons op facebook en twitter 
 

http://www.burgerforum.com/

