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VOORWOORD 

De VVD Hof van Twente presenteert hierbij haar verkiezingsprogramma 2022-2026, met 

een positieve insteek richting onze inwoners, bedrijven en bezoekers. 

De maatschappij is de afgelopen tijd veel veranderd. Door Corona heeft digitalisering  een 

enorme vlucht genomen en dat leidde onder meer tot meer thuis werken en thuis 

vergaderen. Dit zal ongetwijfeld de komende jaren nog meer toenemen. De VVD is van 

mening dat de Gemeente Hof van Twente hier op moet anticiperen en, waar mogelijk en/of 

noodzakelijk,  faciliteren. 

De economie en het toerisme heeft in onze gemeente een enorme groei doorgemaakt, en 

we constateren dat onze gemeente groeit en bloeit als nooit tevoren.  

Daar zijn wij als VVD Hof van Twente zeer tevreden over! Het welzijn en welbevinden van 

onze inwoners en gasten zijn onze prioriteit. 

Het is immers goed wonen, werken en recreëren in onze Hof ! 

De VVD gaat zich de komende jaren nog meer inzetten op woningbouw in alle kernen, 

waar de behoefte het grootst is. Met name starters hebben grote behoefte aan betaalbare 

woningen, gelukkig zijn er in alle kernen diverse ontwikkelingen gaande die hierin 

tegemoet komen. 

Kortom, de VVD Hof van Twente wil samen met onze inwoners verder op de ingeslagen 

wegen ! 

Namens de verkiezingscommissie Hof van Twente, 

Gerda Bruins-Veltkamp  
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INLEIDING 

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is een liberale partij. Dat betekent 

dat wij een samenleving met zo veel mogelijk vrijheid voor mensen willen. Wij zitten 

in de politiek om dat te bereiken. 

De keuzes die wij maken komen voort uit onze vijf liberale kernwaarden. Die 

waarden zijn voor ons cruciaal bij de grote politieke vraagstukken. Daarnaast 

kunnen ze ook in het dagelijks leven betekenis hebben.  

 

o Vrijheid 

Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je 

leven mag leiden zoals je dat zelf wilt.  

o Verantwoordelijkheid 

Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes 

zelf dragen. 

o Verdraagzaamheid 

Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook aan anderen. 

o Sociale rechtvaardigheid 

Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. 

o Gelijkwaardigheid 

Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Mensen zijn 

wel gelijkwaardig. 
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ECONOMIE IN HOF VAN TWENTE  

Ondernemerschap  

Ondernemers zijn de motor van de gemeente, zij zorgen voor banen en zijn dus 

onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Samen met onze 

ondernemers wil de VVD actief investeren in nieuwe ideeën, sociaal 

ondernemerschap en duurzame innovaties. Of het nu gaat om bijvoorbeeld onze 

gezondheidszorg, toerisme of onze energievoorziening. 

Ondernemers stuwen onze vooruitgang. Zij verdienen dan ook zo veel mogelijk 

ruimte. De VVD wil deze ruimte geven en actief meedenken om innovatief en 

succesvol ondernemerschap mogelijk te maken. 

De VVD gelooft sterk in de kracht van lokaal ondernemerschap. Zij creëren werk en 

hebben daarom een streepje voor!  

Er moet ruimte zijn en blijven voor lokaal ondernemerschap! 

De winkelgebieden in Hof van Twente moeten aantrekkelijk zijn voor inwoners en 

bezoekers. Leegstand moet worden aangepakt en diversiteit moet worden bewaakt 

en bevorderd. De VVD wil een flexibele houding ten aanzien van regelgeving die 

een functiewijziging van een gebouw of gebied in de weg staat.  

De VVD blijft zich inzetten voor vrijheid voor ondernemers om die afspraken te 

maken die passen bij hun bedrijfsvoering zonder dat de gemeente een dwingend 

keurslijf voorschrijft. 

De VVD wil dat Hof van Twente ondernemers faciliteert door goede samenwerking 

met en tussen ondernemersverenigingen. 

De VVD omarmt groot en klein ondernemerschap. Voor het groeiend aantal ZZP’ers 

en mensen die op andere manieren zelfstandig werkzaam zijn, wil de VVD dat de 

gemeente werk en ontmoetingsmogelijkheden stimuleert. Flexibele 

kinderopvangmogelijkheden verdienen hierbij ook blijvend aandacht. 
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De VVD wil dat Hof van Twente nog meer bezoekers gaat trekken. Meer mensen 

die vrije tijd en vakanties in Hof van Twente gaan doorbrengen. Er zijn al veel 

initiatieven op dit gebied. De VVD stimuleert deze initiatieven actief en wil dat de 

gemeente Hof van Twente dit ook blijft doen. 

 

 

 

 

 

 

Innovatie 

Innovatie is wat de VVD betreft de komende jaren een belangrijk item. Ondernemers 

weten dat als ze niet innoveren, ze ingehaald worden door de concurrentie of door 

de tijd. Bij overheden is dit vanzelfsprekende besef minder aanwezig. De VVD wil 

zich er de komende jaren hard voor maken dat dit besef in Hof van Twente er nog 

meer gaat komen dan dat het nu al aanwezig is. 

 

De tijd leent zich er ook voor. Onder invloed van de verder gaande technologisering 

gaat er de komende jaren veel veranderen.  

 

Denk daarbij onder andere aan: 

 

o De opkomst van zelfrijdende elektrische auto’s: Welke impact heeft dit op 

onze openbare ruimte? Minder parkeerplaatsen, andere soort wegen? 

o Toenemende robotisering: Wat betekent dit voor ons als mensen? Welke 

banen zijn er in de toekomst en welke vaardigheden zijn daar voor nodig? 

o De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen: Hoe 

gaat dat ons dagelijks leven veranderen? Wat betekent dit voor ons 

bestaande energienetwerk?  

 

In de ogen van de VVD kunnen we niet achterover gaan zitten en bekijken wat er 

op ons af komt. We zullen op pad moeten om kennis en kunde op te halen van 
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buiten onze eigen gemeentelijke organisatie. Dit gaan we doen bij het bedrijfsleven, 

andere overheden en de wetenschap. Op deze manier worden we niet overrompeld 

door alles wat er op ons afkomt. We zien innovatie niet als een bedreiging, maar als 

een kans. We lopen niet achter de feiten aan maar voorop!  

 

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat, gegeven de 

innovaties die op ons afkomen, het fijn wonen, werken en recreëren is in onze mooie 

Hof!   

 

Werk en Inkomen 

De VVD wil dat iedereen die kan werken ook werkt. En werken moet lonen.  

Werk is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je een inkomen hebt, zodat 

je prettig kunt wonen, voor jezelf kunt zorgen en het leven kunt leiden dat je wilt. 

Werk zorgt er ook voor dat je jezelf kunt ontwikkelen, nieuwe mensen leert kennen 

en meedoet in de maatschappij. Werk biedt zekerheid. 

De VVD vindt dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om in een inkomen 

te voorzien. Mensen die hun baan verliezen en mensen die tijdelijk of blijvend 

minder redzaam zijn kunnen in aanmerking komen voor maatschappelijke steun 

vanuit de overheid en gemeente. Wie een uitkering ontvangt willen we blijven 

stimuleren om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.  

  



SAMEN VERDER IN HOF VAN TWENTE – VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 
8 

Ondernemers zonder personeel (ZZP’ers), verdienen de ruimte.  Dat geldt overigens 

voor iedereen die in zijn/haar inkomen voorziet zonder daarbij in dienst te zijn van 

een werkgever. Een groeiende groep mensen wil namelijk juist niet in dienst van 

een bedrijf zijn en begint daarom bewust voor zichzelf. Als je bewust kiest voor 

zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met 

minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen.  

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid 

Energie is onmisbaar in ons dagelijks leven. Voor bijna alles wat we doen, hebben 

we energie nodig. Niet alleen in huis, maar ook op de weg en op het werk. Het moet 

altijd beschikbaar zijn en dus moet onze energieopwekking goed geregeld zijn. Om 

ook in de toekomst zeker te zijn van voldoende en betaalbare energie, moeten we 

nu al investeren. 

 

Vrijwel iedereen in de wereld is het erover eens dat we te maken hebben met 

klimaatverandering. Deze klimaatverandering heeft nu al invloed op onze gemeente. 

Tijden van droogte en extreme neerslag komen steeds vaker voor.  

 

De VVD gelooft erin dat we van deze bedreiging een kans kunnen maken. Door in 

te zetten op duurzame energie en circulaire economie dragen we bij aan een beter 

klimaat, worden we minder afhankelijk van andere, soms instabiele landen en 

versterken we onze economie voor de langere termijn.  

 

Het mooie van Hof van Twente is dat we het samen doen. De VVD vindt dat de 

gemeente kernen, wijken en buurtschappen moet stimuleren en faciliteren om voor 

hun energie zelf aan de slag te gaan. Daarnaast kan de gemeente ook zelf projecten 

initiëren. 
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Jaarlijks wordt in Hof van Twente vele miljoenen uitgegeven aan fossiele 

brandstoffen. Als we jaarlijks duurzamer worden blijft steeds meer van dit geld in 

onze eigen gemeente en in de portemonnee van onze inwoners.  

 

Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt. Ook kiezen mensen er steeds vaker 

voor om hun eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld door warmtepompen of 

zonnepanelen. Door slim gebruik te maken van energienetwerken, kun je opgewekte 

energie die je zelf niet nodig hebt, leveren aan je buren en de rest van je buurt. 

 

 

Natuur, Toerisme en Recreatie - Vrijetijdseconomie 

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand 

gaan. De natuur draagt bij aan ons welzijn en biedt mensen plekken om te recreëren. En 

dat is belangrijk voor Hof van Twente. Het levert directe- en indirecte werkgelegenheid op.  

Het is dus belangrijk dat we ook de komende jaren weer veel aandacht schenken aan het 

‘managen’ van onze natuur. Een duurzaam natuurbeleid is voor de VVD vooral een 

realistisch en haalbaar natuurbeleid. Waarbij inwoners, overheid, natuurorganisaties en 

landbouw samenwerken om een aantrekkelijke en (bio)diverse omgeving te creëren waar 

het goed wonen, werken en recreëren is. 

 

Naast de natuur zijn ook de verschillende kernen en buurtschappen in Hof van Twente 

van groot belang voor een florerende vrijetijdseconomie. Het in 2018 gestarte 

HofMarketing zet Hof van Twente lokaal, regionaal en landelijk op de kaart. De VVD is 

daar positief over en wil er de komende jaren mee doorgaan. Gebiedsmarketing wordt 

steeds belangrijker in ‘de strijd’ om de toerist maar zeker ook om de aantrekkelijkheid van 

Hof van Twente als woonomgeving op peil te houden. 
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Om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers is het ook belangrijk om een veelzijdig aanbod van 

faciliteiten te bieden. Wij willen bestaande en nieuwe ondernemers in de recreatie- en 

toeristensector zo veel mogelijk de ruimte geven voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van 

huidige activiteiten.  

 

Wij zien toekomst in meerdere vormen van verblijfsrecreatie in onze gemeente. 

Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden willen wij graag ondersteunen, zoals 

bijvoorbeeld mogelijkheden voor bed en breakfasts (B&B’s) of Agro-toerisme.  

 

Hof van Twente heeft ook een grote verscheidenheid aan succesvolle evenementen die 

ook veel bezoekers van buiten onze gemeente aantrekken. Een helder 

evenementenbeleid dient te leiden tot een gevarieerd en gecoördineerd programma.  

 

De VVD pleit voor een sterk evenementenbeleid en het stimuleren en zoveel mogelijk 

faciliteren van aantrekkelijke evenementen met meer focus op activiteiten rondom deze 

evenementen zodat bezoekers meer en langer kunnen genieten van onze  

 

gemeente. Het mag uiteraard niet leiden tot wildgroei en grote overlast voor 

omwonenden.    
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Agrarische Sector 

Nederland heeft een agrarische sector om trots op te zijn. Onze boeren zijn 

innovatief en produceren voedsel van hoge kwaliteit en zijn belangrijk voor onze 

economie. 

In Hof van Twente zijn er 500 ondernemende boeren die groot of klein, regulier of 

biologisch, elk een plek hebben en bijdragen aan de economische en sociale 

structuur van ons platteland. 

Door een deel van onze boeren wordt nagedacht over hoe ze verder gaan met hun 

bedrijf. In een aantal gevallen zal dat kunnen betekenen dat ze stoppen met de 

bedrijfsvoering en dat ze gaan zoeken naar een andere functie voor hun boerenerf. 

Hier is een taak weggelegd voor de gemeente om daarin te faciliteren en te 

adviseren. De erfcoaches hebben de afgelopen jaren bewezen hier een belangrijke 

rol in te hebben. Gezien dit succes kan het huidige beleid worden voortgezet. 

Beleid is er voor de hoofdlijnen maar daarbinnen moet er ruimte zijn om goed naar 

individuele gevallen te kijken. Het beleid van de gemeente dient te passen bij wat 

er in de ‘buitenwereld’ gebeurt waarbij vierkante meters minder belangrijk zijn dan 

hoofdlijnen zoals volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu, landschappelijke 

inpassing in samenspraak met de directe omgeving. De afgelopen jaren zijn hier al 

grote stappen in gezet. Hof van Twente is een grote en trotse plattelandsgemeente. 

Veel gemeenten uit heel Nederland kijken wat er in onze gemeente op het gebied 

van de agrarische sector gebeurt. 

De agrarische sector verzorgt het landschap en daarmee ons uitzicht.  
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Er moet een financiële basis komen om deze nu nog vanzelfsprekendheid veilig te 

stellen zodat diversiteit blijft en verbeterd wordt en dat het  onderhoud van het 

landschap vergoed gaat worden. Daarvoor moeten we als gemeente kijken naar 

geldbronnen in Europa en Den Haag. 

Samenwerken in innovatieve projecten zoals Mineral Valley Twente kunnen nieuwe 

inzichten en kansen voortbrengen en daarmee kan kennis overdragen worden zodat 

samen aan een betere landbouw gewerkt kan worden. 
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SAMENLEVEN IN HOF VAN TWENTE  …   MEEDOEN! 

 

o door het bevorderen van welzijn, een ...gezonde levensstijl  

o en leggen van sociale contacten met kwalitatieve en innovatieve zorg voor 

degene die het echt nodig hebben 

o door ouder(s) zo goed mogelijk aan werk te helpen en gelijke kansen te 

creëren voor alle kinderen 

o door het faciliteren en intensief begeleiden van statushouders voor een snelle 

integratie 

 

Onderwijs 

Goed onderwijs levert tenminste twee nuttige dingen voor leerlingen op. Ten eerste bereidt 

het hen voor op een volwaardige, en bij hun capaciteiten passende, plaats in de 

maatschappij. Daartoe worden kennisstructuren en (basis)vaardigheden aangeleerd.  

 

De VVD staat achter de initiatieven van de gemeente om deze functie te ondersteunen 

met gastlessen en projecten, zoals dat nu gebeurt op het gebied van o.a. duurzaamheid. 

 

Ten tweede biedt het onderwijs de leerlingen een omgeving waarin zij zich kunnen 

ontplooien, waarin zij leeftijdgenoten ontmoeten en waar zij zich veilig voelen.  

 

De VVD ziet voor de gemeente vooral een taak in de tweede functie, de school als plek in 

de sociale structuur. 

 

o De gemeente heeft tot taak schoolgebouwen ter beschikking te stellen en te 

onderhouden. Deze dienen mede een functie te krijgen als ontmoetingsplek, of zij 

dienen geïntegreerd te worden in buurtcentra. 

o Indien in een buurt, of in een kleine kern, de laatste school dreigt te worden 

opgeheven vanwege een te klein aantal leerlingen, dan dient het uiterste te worden 

gedaan om dit te voorkomen. 

o Hoewel de gemeente de behandeling van beide bovenstaande punten heeft 

gedelegeerd aan een zelfstandige stichting, houdt de gemeente 

verantwoordelijkheid om deze principes te handhaven. 
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We moeten niet vervallen in het stellen van nieuwe taken voor de school. Beter is het om 

dingen die daar toch al gebeuren goed in te kaderen in het totale gemeentelijk gebeuren. 

Een voorbeeld daarvan is de jeugdzorg, waar de gemeente sinds enige jaren een centrale 

positie inneemt doch van oudsher weinig expertise bezit. Maar expertise zit er wel bij de 

docenten op school, die de pedagogische begeleiding verzorgen, en daar ook voor 

opgeleid zijn. De docent die zijn vak verstaat, kan naast de ouders, een rol spelen op het 

gebied van de geestelijke gezondheid. Deze docenten worden weinig gehoord in 

gesprekken over de jeugdzorg en van hun expertise wordt weinig gebruik gemaakt. De 

weg via hun leidinggevenden en bestuursorganen is te lang en werkt in deze niet. 

 

o In het overleg over jeugdzaken dienen de docenten van basisscholen en scholen 

van voortgezet onderwijs betrokken te worden. Dit zonder taakverzwaring van die 

docenten. Pedagogisch medewerkers van de gemeente doen er goed aan op 

docentniveau contacten met scholen te onderhouden. 
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Welzijn 

Onze gezondheid is het meest waardevolle dat we hebben maar kan ons voor grote 

dilemma’s plaatsen. Ondanks kwalen of chronische ziekten willen vele mensen 

bijvoorbeeld graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, in een 

vertrouwde omgeving met geliefden in de buurt.  

 

Maar kan dat wel? En hoe dan? Hoe houden we grip op onze eigen gezondheid en 

op de toegang tot goede, vertrouwde zorg? En minstens zo belangrijk: kunnen we 

de zorg die we soms zo hard nodig hebben nog wel betalen als steeds meer mensen 

hier aanspraak op zullen maken? 

 

De VVD wil een gemeente waarin alle inwoners zich vrij kunnen ontplooien, gezond 

blijven, sociale contacten leggen en zo lang mogelijk zelfredzaam zijn.  

 

Veel mensen weten dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Het zorgt er in de eerste 

plaats voor dat je iedere dag weer vol energie kunt beginnen en het geeft je meer 

zelfvertrouwen. Bovendien kan het ziektes en kwalen in de toekomst helpen 

voorkomen. Wat een gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen. Wij vinden dat 

iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft. De gemeente kan zorgen voor goede 

voorlichting, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe iemand zijn of haar leven leidt. 

Dat blijft een eigen keuze. 

 

De multifunctionele sportaccommodaties en scholen, buurthuizen of andere 

algemene ruimten vervullen een belangrijke functie in het ‘welzijnszorg’ 

arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en 

ondersteunen.  

 

Bij het runnen van deze accommodaties, maar ook bij voorzieningen in de zorg, zijn 

vrijwilligers en mantelzorgers  onmisbaar. Deze mensen zijn van onschatbare 

waarde. De VVD vraagt blijvend aandacht voor ondersteuning van vrijwilligers en 

mantelzorgers. 

 

In de spoedeisende zorg is de participatie van inwoners van cruciaal belang. Zo laat 

de inzet van burger- hulpverleners de overlevingskansen na een hartstilstand 
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aanzienlijk stijgen. Er moeten dan ook voldoende burgerhulpverleners worden 

opgeleid. 

 

De Gemeente heeft in het nieuwe welzijn een duidelijke regie- en netwerkrol met 

als doelstellingen: 

 

o Verminderen bureaucratie door meer op resultaten te sturen  

o Stimuleren maatschappelijk ondernemerschap  

 

Zorg 

De VVD wil zorgondersteuning aanbieden aan iedereen die dat wil. Als er vragen zijn over 

de zorg, behoefte is aan een luisterend oor of hulp nodig is bij het indienen van een 

aanvraag, moet er altijd een specialist klaarstaan. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, 

jeugdhulp, werk of wonen. 

 

De VVD wil dat elke zorgvraag van de inwoner centraal staat. De gemeente is de regisseur 

om de zorgvraag te inventariseren in een ‘keukentafelgesprek’ volgens het principe ‘één 

gezin, één regisseur, één plan’. Hier wordt ook gekeken wat de zorgvrager nog zelf kan 

en eventueel met hulp van iemand uit zijn eigen sociale omgeving of vrijwilligers. 

 

Als het moeilijk wordt om huishoudelijke taken zelf uit te voeren door bijvoorbeeld 

ouderdom of een tijdelijke ziekte, moet het ook mogelijk zijn om deze hulp zelf in te huren. 

Wanneer iemand niet thuis kan revalideren dan zou dat in een zorghotel kunnen. De rol 

van lokale en regionale overheid is om zorgondernemers te faciliteren, om voldoende 

capaciteit te realiseren. Wet- en regelgeving mag dan niet in de weg zitten. 

 

Daarnaast zien we ook dat steeds meer dure zorgtrajecten worden ingezet en de 

onderliggende kosten voor gemeenten flink zijn gestegen. Het gevolg is een 

miljoenentekort op de gemeentelijke begroting. De VVD is blij dat er meer geld van het 

Rijk komt, maar het is lang niet genoeg.   

 

Het is van belang dat de gemeente controle krijgt op alle doorverwijzers zoals de 

gerechtelijke macht, huisartsen en scholen. Zij moeten veel meer vooraf met de gemeente 

samenwerken en afstemmen voordat zij iemand doorverwijzen naar een duur zorgtraject. 
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Dit verbetert de transparantie qua aanpak voor de zorgvrager doordat de overheid de 

coördinerende rol kan nemen. 

  

De VVD wil dat onze gezondheidszorg toegankelijk blijft voor ziek en gezond, voor jong 

en oud en voor mensen met een hoog en met een laag inkomen. Ook in de toekomst is 

het belangrijk dat iemand, die het ongeluk heeft een ernstige ziekte te krijgen ook toegang 

heeft tot de beste zorg. We moeten dus met elkaar zorgen dat de zorg betaalbaar én 

solidair blijft. 

 

 

 

Sport 

Met plezier bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een gezonde, 

duurzame en weerbare samenleving. De fysieke en mentale voordelen van sporten 

worden steeds belangrijker nu onze samenleving vergrijst en steeds meer mensen 

met chronische ziekten ouder worden. Daarnaast biedt sport de mogelijkheid andere 

mensen te ontmoeten, wat kan helpen om gevoelens van eenzaamheid te 

onderdrukken. 

 

Het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten verkleint het risico op ziekten, 

vergroot de mentale veerkracht en versnelt het herstelproces na een medische 

ingreep. Sport moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met 

een beperking. De coronacrisis heeft ons ook duidelijk laten zien wat het belang van 

gezondheid, fitheid en weerbaarheid is.  

 

We moeten gebruikmaken van de kracht van sport. De komende jaren zetten we in 

op:  

o Voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en te sporten. Dat maakt 

sport en bewegen toegankelijk voor iedereen.  

Gerealiseerd 

SALUT, GGD EN 
BIBLIOTHEEK 
ONDER 1 DAK 

Gerealiseerd 

BETERE 
DIENSTVERLENING 

VOOR ONZE 
INWONERS 

Gerealiseerd 

FRANJE, 
DOESGOOR, 

AUTOMAATJE, 
ROOD-ZWART 
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o De mogelijkheid voor ieder kind om te sporten bij een vereniging, door 

voldoende toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en 

tegemoetkomingen voor ouders die de contributie niet kunnen betalen.  

o Stimuleren van bewegen in het primair- en voortgezet onderwijs, onder 

andere door scholen te laten samenwerken met partners uit lokale 

sportakkoorden. Er komen gastlessen van sportverenigingen op 

basisscholen en middelbare scholen met geld uit het sportakkoord.  

o Een groter aanbod van sport en bewegen voor senioren. Voor senioren is de 

sociale omgeving van de vereniging, of buurt van belang om eenzaamheid 

tegen te gaan en om betrokken te blijven bij onze maatschappij.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerealiseerd 

SPORTVELDEN 
KUNSTGRAS 
SOCCERHAL 

MARKELO 
 

Gerealiseerd 

DE MORS EN ROOD-ZWART, 
DELDEN 

DE KOPPEL, DIEPENHEIM 
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Cultuur 

De VVD vindt dat cultuur, in de breedste zin, vorm en inhoud geeft aan de 

samenleving. Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt  

gefinancierd, heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van Hof van Twente. 

Cultuur heeft een grote waarde, maar is niet goedkoop. 

 

Cultuur is van en voor de samenleving. De gemeente is er om cultuur te stimuleren, 

niet om het volledig te betalen. Dat beleid heeft de cultuursector versterkt. De 

makers van cultuur moeten zich zoveel mogelijk op hun publiek richten . Het is van 

belang dat de gemeente zich zo neutraal mogelijk opstelt ten opzichte van cultuur 

en de inwoners, en bezoekers, de ruimte geeft om te bepalen wat wel en niet een 

kans verdient.  

 

De VVD wil subsidies zo inzetten dat het aanbod van cultuur in Hof van Twente 

zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van onze inwoners en bezoekers. Ook willen 

wij ons hard blijven maken voor meer samenwerking tussen de verschillende 

partijen in het cultuurlandschap.  

 

Hof van Twente heeft enorm veel te bieden aan haar inwoners maar zeker ook aan 

bezoekers. Onze diverse kernen en buurtschappen bieden geweldige 

mogelijkheden om te genieten van cultuur in de volle breedte. Meer samenwerking 

tussen alle ‘cultuur’ partijen zal leiden tot een nog beter aanbod, efficiëntere 

exploitatie en de nodige flexibiliteit om in te spelen op de snel veranderende 

omgeving. 

 

Buurtschappen 

Hof van Twente kent, naast 6 kernen, 13 prachtige en hechte buurtschappen, elk 

met hun eigen identiteit. De Buurtschappen worden vertegenwoordigd door een zeer 

actief Platform Buurtschappen Hof van Twente. Dit platform heeft zich ontpopt als 

een volwaardige gesprekspartner en belangenbehartiger van deze buurtschappen.  

De buurtschappen hebben een zogenaamde Status Aparte in onze gemeente. De 

VVD is zeer erkentelijk voor de inzet en de rol van dit Platform. 

De VVD wil de samenhang en diversiteit van de Buurtschappen koesteren en 

stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van initiatieven ten opzichte van 
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duurzaamheid.  Het Platform heeft te kennen gegeven zich hiervoor in te zetten, 

samen met de gemeente, om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dit is 

een goede ontwikkeling, welke tevens ook ten goede komt aan de inwoners in de 

Buurtschappen.  

Verkeer en Vervoer 

De VVD wil dat in Hof van Twente het niveau van wegen-, paden- en 

bruggenonderhoud op een adequaat niveau gehouden wordt.  

Onze wegen, pleinen, voet- en fietspaden vormen immers de verbindende 

elementen in de openbare ruimten. De verkeersveiligheid zal blijvend aandacht 

moeten hebben.  

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven maar 

ook voor mensen die in Hof van Twente willen wonen en elders werken.  

De VVD wil dat de verkeersveiligheid van met name kwetsbare groepen, zoals 

kinderen en ouderen, voortdurend aandacht blijft krijgen. Veilige oversteekplaatsen, 

veilige fietsroutes moeten hieraan bijdragen. 

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds 

meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen 

moeten worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en 

doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast 

goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes voor fietsen.  

Fietsenstallingen moeten wanneer mogelijk, en bij voorkeur, beveiligd zijn. 

Een belangrijk onderdeel is ook verlichting. Met name de ver lichting van fiets- en 

wandelpaden verdient extra aandacht de komende jaren. Er zijn er veel in Hof van 

Twente en ze zijn nog niet allemaal voldoende verlicht. 
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Wonen  

Voor veel mensen in Hof van Twente is het moeilijk om een geschikt en betaalbaar 

huis te vinden. Om een goede doorstroming op gang te brengen moeten er ook in  

Hof van Twente meer woningen beschikbaar komen en dus ook bouwlocaties.    

De opgaven waar we voor staan zijn groot. Steeds meer huishoudens hebben 

moeite de gewenste woning te kopen of huren. Voor starters is het extra moeilijk 

om een huis te kopen. Ook wij voelen die urgentie. De VVD is daarom blij dat er 

twee spraakmakende woningbouwprojecten zijn opgenomen in de Woonagenda 

Twente t.w. het TSB (’n Stoom) in Goor en het Veevoederfabrieksterrein (de 

Coöperatie) in Markelo.  

De VVD staat ook voor de mensen met een kleinere portemonnee, daarvoor is er 

de sociale huursector. Wat de VVD betreft zijn sociale huurwoningen er alleen voor 

de mensen die ze echt nodig hebben. Ook voor de komende jaren is een goede 

samenwerking met de woningcorporaties in de Hof van groot belang om een juiste 

balans te vinden tussen vraag en aanbod. 

De druk op de woningmarkt is echter niet de enige uitdaging - ook de 

investeringsopgave in bestaande wijken en transformatielocaties, de verduurzaming 

van woningvoorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen heeft de 

aandacht van de VVD.  

Wonen vervult in deze grote opgaven, ook in de prachtige Hof van Twente, immers 

een belangrijke sleutelfunctie.  

Voor de VVD is Hoffelijk Wonen voor iedereen het uitgangspunt.  

 

Gerealiseerd 

MARKELO-NOORD 
 

STOKKUM 
 

Gerealiseerd 

BENTELO-BUITEN 
 

DE MARKE III-
HENGEVELDE 

Gerealiseerd 

BRAAK WEST- 
DELDEN 

 
PLAN NOORD- 
DIEPENHEIM 
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LOKAAL BESTUUR IN HOF VAN TWENTE 

Veiligheid en vrijheid 

De VVD wil dat iedereen in Hof van Twente altijd veilig is op straat, op school, in 

zijn eigen huis en dat iedereen zich ook echt veilig voelt.  

Hulpverleners en publieke dienstverleners verdienen respect voor de belangrijke rol 

die zij hebben in onze samenleving. We staan vierkant achter hen. We accepteren 

geen enkele vorm van geweld, agressie en intimidatie. Wie hulpverleners belaagt, 

krijgt nu al te maken met snelrecht en met hogere straffen en dat houden we zo.  

Onze brandweer is eveneens onmisbaar voor de veiligheid van Hof van Twente. De 

brandweer bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Mannen en vrouwen die 

zich naast hun normale baan inzetten voor de brandveiligheid in onze gemeente. 

Veel vrijwilligers zijn brandweerman of brandweervrouw uit liefde voor het vak. 

Zonder vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren. De VVD dankt al deze 

mensen en wil dat er voortdurend, en bij alle beslissingen, rekening met hen wordt 

gehouden. 

Om veiligheid te garanderen is veel informatie nodig. Het verzamelen en delen van 

deze informatie is van groot belang. Soms staat dit op gespannen voet met ons 

gevoel van vrijheid. Ons recht op privacy is een groot recht dat de VVD koestert. De 

VVD wil dat de gemeente terughoudend is in het verzamelen van persoonlijke 

gegevens en uiterst zorgvuldig omgaat met de beschikbare informatie en 

persoonlijke gegevens van alle inwoners. Maar het mag niet zo zijn dat, in 

bijvoorbeeld gevaarvolle situaties, relevante informatie die nodig is om een 

probleem adequaat op te lossen niet wordt verstrekt vanwege privacy.  

Digitale Transformatie – ICT en Veiligheid 

De afgelopen jaren is het snel duidelijker geworden dat de vergaande digitalisering 

en afhankelijkheid van ICT systemen ook grote risico’s met zich mee brengen. Hof 

van Twente heeft dat eind 2020 op een zeer pijnlijke manier zelf moeten ervaren. 

De ‘hack’ door cybercriminelen heeft iedereen stevig wakker geschud. 

De VVD zal zich, nog meer dan voorheen, inzetten om de zogenaamde Digitale 

Transformatie veilig en beheersbaar vorm te geven. Dat kunnen we niet alleen. Het 

is duidelijk dat Digitale Transformatie niet alleen een technische transformatie is 

maar vooral ook een transformatie is van cultuur, organisatie en bestuur. Nog meer 

dan voorheen moeten wij ons realiseren dat er grote risico’s schuilen in de digitale 
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wereld waarin we allemaal leven. Niemand wil zijn of haar privé gegevens ‘op straat’ 

zien liggen.  

Doordat Hof van Twente te maken heeft met de ernstige gevolgen van de ‘hack’ 

wordt er nu versneld gewerkt om onze gemeente digitaal veilig te maken. Dat is 

goed en noodzakelijk. Uiteraard gaat dat gepaard met substantiële investeringen. 

Ondanks het feit dat de gemeentelijke begroting al jaren onder druk staat door de 

enorme kosten in het Sociaal Domein is de VVD van mening dat de grote 

investeringen in de Digitale Transformatie moeten worden gedaan. Nu en ook in de 

toekomst.  

We kunnen ons niet nog een keer laten verrassen! 

Onze omgeving 

Ons land heeft een kleine oppervlakte waarop heel veel tegelijk gebeurt.  

o We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die 

groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan 

het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin, 

balkon en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt schoon blijven. 

Want als dat goed gebeurt, wordt de afvalstoffenheffing goedkoper.  

o We hebben ruimte nodig voor onze huizen, kantoren, fabrieken, boerderijen, 

wegen, spoor en natuur. Er bestaan nu 26 verschillende wetten om dat te 

regelen. Daarvoor in de plaats komt er in de volgende raadsperiode één wet: 

de Omgevingswet.  

o De VVD juicht de komst van de nieuwe Omgevingswet toe, maar zal de weg 

er naar toe nauwlettend volgen en zich bij de totstandkoming positief kritisch 

opstellen. Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om een dakkapel te 

bouwen of je oprit te verbreden. 

o Daarnaast willen we dat onze inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke 

mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. 

Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar.  

o Procedures rond vergunningen worden daardoor korter en goedkoper.  

o We willen een einde maken aan de papierwinkel die daarbij komt kijken. Die 

kost alleen maar tijd en geld, iets waar de VVD een hekel aan heeft.  


