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Voorwoord 

 
Het gaat relatief goed met de gemeente Losser. De economische crisis is voorbij en dat 
merken we. De leegstand van kantoren en winkels ligt onder het landelijk gemiddelde. Onze 
gemeente heeft een bruisend cultureel leven en veel mogelijkheden als het gaat om sport. Het 
is goed wonen in de gemeente Losser. Toch is er nog veel werk te doen. De sociale 
voorzieningen zijn te veel gericht op inkomensondersteuning en te weinig op werk. Dat willen 
we veranderen. Het centrum van Losser moet worden vernieuwd, de Aloysiuslocatie moet een 
bestemming krijgen die gedragen wordt door de inwoners en het afvalsysteem moet op de 
schop.  
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wij werken vanuit onze liberale visie. De kernwaarden 
van deze visie zijn: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid.  
Hier baseert de Losserse VVD haar verkiezingsprogramma op met oog voor lokale belangen. 
 
Wij stropen onze mouwen op want wij willen aan de slag. Er is veel te doen. In de periode 
2018-2022 willen wij weer deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders en 
dus van de coalitie. Alleen dan kunnen we onze doelen realiseren. Daarom willen we groeien 
en ontwikkelen; samen met de inwoners van de gemeente Losser de volgende stap zetten. 
Wij hebben de ambitie om dit verkiezingsprogramma uit te voeren omdat het goed is voor u 
als inwoner van de gemeente Losser. 
 
Mogen wij op uw stem rekenen? Dan stropen wij de mouwen voor u op! 
 
 
Harry Heegen 
Lijsttrekker 
 
Namens het bestuur: 
Rob Olde Kalter 
Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke standpunten: 
1. Aloysiusgebouw moet blijven staan 

2. Hondenbelasting afschaffen 

3. Betuttelend afvalscheidingssysteem afschaffen 

4. Sancties op achterlaten hondenpoep  

5. Lagere OZB 
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1.  Wonen en leefklimaat 
 

Passend woningaanbod in elk kerkdorp 
Een huis is een thuis. Geen stapel bakstenen. U wilt graag wonen in een veilige omgeving en 
tegen een budget dat bij u past.  
Een leefbaar, aantrekkelijk dorp met voldoende ‘reuring’ is de verdienste van een goede            
balans tussen jongeren, gezinnen en ouderen. De VVD vindt het belangrijk dat er oog is voor 
een passend woningaanbod in alle kerkdorpen. Niet elk kerkdorp is gelijk. Door prikkels als 
startersleningen, maar ook blijversleningen voor ouderen, stimuleren we een goede balans in 
het woningaanbod voor elk dorp.  
Wij willen voldoende woningen voor starters. Ook ouderen die graag centraal in de kerkdorpen 
willen wonen, moeten deze mogelijkheid krijgen. De gemeente moet zich hier met grote kracht 
voor inzetten. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven wij ruimte aan de 
ontwikkeling van nieuwe woonvormen of gewoon woonruimte die bij u past. 
 

Geen verhoging onroerendezaakbelasting (OZB) 
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dat is goed voor de leefomgeving. Wij zijn 
tegen verhoging van de OZB. Vaak is dit een sluitpost als de gemeente geld nodig heeft. Dat 
mag dus nooit zo zijn. Wij vinden zelfs dat verlaging van de OZB de komende jaren mogelijk 
moet zijn. 
 

Boetes voor hondeneigenaren die poep niet opruimen 
Wij willen sancties indien hondeneigenaren hondenpoep niet opruimen. Ook het achterlaten 
van zwerfvuil, graffiti of andere verrommeling moet krachtig worden bestreden. Wij willen dat 
hiervoor handhaving door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) wordt ingezet. Met name 
hondenpoep is een grote ergernis voor velen van ons. 
 

Hard optreden tegen verloedering 
Wij willen dat hard wordt opgetreden tegen mensen die overlast veroorzaken. Het leefklimaat 
mag niet worden aangetast door allerlei lieden die het woongenot verminderen. In een aantal 
wijken binnen onze gemeente slaat verloedering toe. Hiertegen dient krachtig te worden 
opgetreden. Daarnaast moet de gemeente haar werk beter doen als het gaat om het 
onderhoud van de openbare ruimte. Onze gemeente moet er netjes en verzorgd uitzien.  
 

Hondenbelasting afschaffen 
Het innen van hondenbelasting is niet meer van deze tijd en is eigenlijk een hele rare belasting. 
Wij vinden daarom dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. De opbrengst van deze 
belasting komt nu terecht in de algemene middelen en wordt voor andere doelen gebruikt. Het 
is een oneerlijke belasting.  
 

Speciale aandacht voor Beuningen 
De leefbaarheid in de kerkdorpen verdient speciale aandacht. Met name in Beuningen is de 
laatste jaren onvoldoende aandacht geweest voor de leefbaarheid. We willen hier zelfs          
spreken van 'achterstallig onderhoud'. 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de komende jaren tot een meer vooruitstrevend 
beleid komt voor Beuningen. Er moet worden geïnvesteerd in de verfraaiing van de dorps- 
kern en in de groene omgeving. Hoewel er inmiddels weer kan worden gebouwd, verdient de 
woningbouw blijvende aandacht. Er is behoefte aan woningen voor senioren waardoor oudere 
inwoners in Beuningen kunnen blijven wonen. Daarnaast moeten jonge gezinnen kansen 
krijgen zich in Beuningen te vestigen. Onder andere het voortbestaan van de basisschool 
hangt daar van af. Wij willen de komende jaren fors in Beuningen investeren. 
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2.  Veiligheid 
 

Veiligheid is een zaak van ons allemaal 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons eigen huis. Maar ook 
op school en bij evenementen zoals Brueghel en carnaval. Inwoners, gemeente en onder- 
nemers zijn daar samen verantwoordelijk voor. Belangrijk is de verbinding tussen en met politie 
en andere toezichthouders; zo zorgen we voor meer ogen. Veiligheid en vertrouwen in elkaar 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 

BOA’s zijn noodzakelijk 
Wij willen BOA’s inzetten om beter te kunnen handhaven. Losser is de enige Twentse                
gemeente waar geen handhaving is door BOA’s. De politie is beperkt in haar mankracht als 
het gaat om het handhaven bij bijvoorbeeld overlast en andere problematiek in de openbare 
orde. De laatste jaren waren wij, de VVD, de enige partij die herhaaldelijk heeft geprobeerd tot 
de inzet van BOA’s te komen. Gelukkig begint het nu ook bij de andere partijen steeds meer 
door te dringen dat wij niet zonder handhaving kunnen. Vooral het voorkomen van kleine 
criminaliteit in de gemeente Losser draagt bij aan dit besef. Daarom zijn BOA’s een 
noodzakelijke aanvulling op de politie. 
 

Hard aanpakken (drugs)criminaliteit  
Grotere steden zijn steeds effectiever geworden in hun aanpak tegen (drugs)criminaliteit. 
Daardoor verplaatst de criminaliteit zich steeds meer naar het platteland.  
Deze ontwikkeling moet de gemeente niet onderschatten. Ook in Losser is dit gaande. Wij 
vinden dat de burgemeester alle mogelijke bevoegdheden moet gebruiken om drugs-        
criminaliteit te stoppen, drugsdealers aan te pakken en drugspanden te sluiten. 
Alleen een zeer harde aanpak kan deze vorm van criminaliteit stoppen. 

 
Handen af van hulpverleners en aanpak kleine criminaliteit 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al 
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten willen we hard aanpakken. Hulpverleners en 
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 
Gemeente en politie moeten hard optreden tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Zij 
hebben hiervoor de wettelijke bevoegdheden gekregen en die moeten ze ook durven in- 
zetten. 
De politie en/of andere handhaving is nu te weinig zichtbaar op straat. Wijkagenten die de 
buurt goed kennen, voegen iets extra’s toe. BOA’s vergroten de zichtbaarheid, handhaven en 
bestrijden de kleine criminaliteit. Ook daarom moeten er dus BOA’s komen. 
Er moet worden ingegrepen als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Rad-           
draaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op 
onze steun. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen 
van ongewenst gedrag. 
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3.  Onderwijs, Sport en Cultuur 
 

Onderwijs is een basis voor het leven 
Op school brengen wij kinderen de kennis en vaardigheden bij waar ze later iets aan hebben. 
Daar leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Wij zijn trots op onze meesters en juffen 
voor de klas. Wij staan voor het behoud van goed onderwijs in de hele gemeente Losser; 
basis- en voortgezet onderwijs. Om ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, 
stimuleert de gemeente dat (taal)achterstand bij jonge kinderen wordt weggewerkt. 
Bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en met de VoorleesExpress. Dat 
vinden wij belangrijk.  
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven moeten nog beter samenwerken, zodat kinderen goed 
voorbereid worden op hun baan. 
 

Sporten is van en voor ons allemaal 
Goede sportvoorzieningen zijn eveneens een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van 
wonen en werken in de dorpen. Bewegen in alle leeftijdsfases van mensen leidt tot gezondere 
en meer vitale inwoners. Verenigingen profiteren van samenwerking maar moeten wel hun 
eigen identiteit kunnen behouden. De VVD is van mening dat de gemeente en de verenigingen 
zich moeten inspannen om het gebruik van sportvoorzieningen voor iedereen mogelijk te 
maken. Iedereen moet kunnen meedoen.  
 

Sportnatuur; een combinatie van recreatie en sport 
Een aantal inwoners heeft de handen ineengeslagen en is met een plan gekomen dat Losser 
een enorme impuls gaat geven op toeristisch en sportief gebied. Wij steunen deze plannen 
van harte. Als deze doorgaan komt er een prachtig park met kleine duurzame huisjes en een 
centraal gebouw. Dit moet de ideale uitvalslocatie worden voor zowel recreatieve sporters als 
topsporters. Dit past in de natuur en onze omgeving. Het park komt aan de noordkant van het 
dorp Losser. Geen lawaaierige disco's, maar de rust van de natuur voor de sportieve 
natuurliefhebber. 
 

Gebouw Aloysiusschool moet blijven 
Wij willen dat de huidige Aloysiuslocatie blijft. Het aanzicht van deze voormalige school heeft 
grote waarde voor veel inwoners van Losser. De kwaliteitsimpuls voor het centrum is ook 
mogelijk met behoud van de Aloysiusschool. Daar zijn wij van overtuigd en wij vinden dat het 
college zich daar tot het uiterste voor moet inspannen. Een andere bestemming kan alleen als 
het aanzicht van het gebouw intact blijft. 
 

Historisch museum voor inwoners en toeristen 
Wij willen dat er in Losser een soort historisch museum komt. De 'Historische Kring Losser' 
kan hierin een belangrijke rol spelen. Dit zou door vrijwilligers kunnen worden gerund. Wij 
roepen de gemeente op dit initiatief te ondersteunen. Inwoners, jong en oud, vinden het             
belangrijk kennis te hebben van de Losserse geschiedenis. Ook toeristen kunnen hier terecht. 
Een gebouw als de voormalige Aloysiusschool leent zich uitstekend om hierin samen met de 
VVV te worden ondergebracht. Of in het nieuwe kulturhus: de bibliotheek heeft door de 
digitalisering naar onze verwachting steeds minder ruimte nodig. Wij maken hier werk van.  
 

Grote zaal voor toneel, theater of muziekuitvoeringen is hard nodig 
Door slechte keuzes van het college 2014-2018 is er geen grote zaal voor toneel, theater en 
muziekuitvoeringen in Losser. Er zijn plannen van inwoners om in de Martinuskerk zo’n zaal 
te realiseren. Wij willen dat deze plannen actief worden ondersteund door de gemeente.  
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4.  Verkeer en Vervoer 
 

Twente moeten beter bereikbaar worden 
Wij hechten veel waarde aan een optimale bereikbaarheid van de regio Twente. Daarbij zet- 
ten wij actief in op het vergroten van de bereikbaarheid via: 
a.      Wegen (vergroten capaciteit A1 en N35) 
b.      Lucht (behoud en uitbreiding vliegfunctie Twente Airport) 
c.      Water (CTT / CombiTerminalTwente, locaties Hengelo en Almelo) 
d.      Digitalisering (aanleg van glasvezel infrastructuur, in zowel de bebouwde kom als in de   
         buitengebieden) 
   
Wij vragen voortdurend om regionale samenwerking en afstemming op het gebied van              
vergroting van de bereikbaarheid van Twente in het algemeen en Losser in het bijzonder. 
Daarbij zetten we in op het bundelen van politieke en bestuurlijke krachten vanuit lokale, 
provinciale, landelijke en Europese overheid. 
Het is een toenemende frustratie van vele Twentenaren: een dichtslibbende A1. De verbreding                 
van de A1 (van knooppunt Beekbergen naar knooppunt Azelo) staat gelukkig gepland en is 
opgenomen in het investeringsprogramma van Rijkswaterstaat; het laatste stuk tussen Rijssen 
en Azelo is volgens planning uiterlijk 2028 gereed. 
Wij blijven ons inzetten om de realisatie hiervan te vervroegen. 
  

Parkeren in centrum Losser moet gratis blijven 
Het gratis parkeren in het centrum van Losser moet worden gehandhaafd. Dit onderstreept de 
gastvrijheid van Losser. Het onderscheidt Losser van menige buurgemeente. 
 

Nieuw centrumplan Losser mét behoud van parkeren 
Het nieuwe centrumplan van het huidige college koerst aan op het verdwijnen van parkeer- 
plaatsen in het centrum van Losser. Dat willen wij niet. 
Losser is toch vooral een dorp waar men boodschappen doet en niet uitgebreid gaat winkelen. 
Dan moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn en moeten bezoekers vlak bij de winkel kunnen 
parkeren. Plannen waarbij parkeerplaatsen verdwijnen gaan wat de VVD betreft direct de 
prullenbak in. 
Verfraaiing van het centrum is nodig en daar moet een plan voor komen, maar met behoud 
van de huidige parkeerplaatsen in de winkelstraten. Bij voorkeur met meer parkeerplaatsen. 
 

Fietsdorp Losser vraagt om stallingen en oplaadpunten 
Binnen het centrumplan van het dorp Losser moet ruimte zijn voor voldoende fietsen-           
stallingen, ook met oplaadpunten voor e-bikes. 
Voor een betere en veiligere bereikbaarheid van buurgemeenten voor fietsers moeten fiets- 
straten worden aangelegd.  
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5.  Duurzaamheid 
 

Losser energieneutraal in 2035 
Duurzaamheidsinitiatieven waren vaak het domein van linkse lobbyisten die het goed               
bedoelen maar ons hebben opgescheept met dure en overbodige plannen. Wij pakken het 
anders aan. Wij vinden dat de gemeente een actief duurzaamheidsbeleid moet ontwikkelen 
met concrete maatregelen. Wij vinden dat de gemeente Losser in 2035 energieneutraal moet 
zijn. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen 
op openbare gebouwen, ledlampen in alle straatverlichting en gescheiden rioleringssystemen.  
 

Grote stappen komen niet van de overheid maar van de mensen zelf 
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 
te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen 
of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 
Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen 
waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 
 

Niet alleen subsidiëren maar vooral makkelijker maken  
Duurzaamheid biedt in de huidige economie juist een kans voor economische ontwikkeling en 
het verhogen van de economische en maatschappelijke winst. De gemeente kan duur- 
zaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en door in te zetten op                     
eenvoudigere procedures, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen.  
Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 
werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 
 

Thuis afval scheiden is onzin, nascheiding is beter 
Wij vinden het betuttelend dat inwoners van Losser ertoe worden gedwongen thuis afval te 
scheiden. Afvalscheiding is niet nodig. Het is technisch mogelijk om bij de afvalverwerker al 
het afval te scheiden. Dat noemen we nascheiding. Dat is nog goedkoper ook. Het hele gedoe 
met verschillende containers is bedoeld om mensen bewust te maken verstandig om te gaan 
met afval maar verder dient het geen enkel doel. Betutteling ten top. Kortom: al het afval kan 
in zijn geheel naar de afvalverwerker en kan daar worden gescheiden. Uit recente 
onderzoeken blijkt bovendien dat nascheiding bij de afvalverwerker beter is voor het milieu. 
Wij willen dat de diftarplannen van tafel gaan en dat wij overgaan op nascheiding. Het grootste 
voordeel? Alles kan in één grote container in plaats van drie. 
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6.  Economie en Toerisme 
 

Geef ondernemers de ruimte 
We willen allemaal graag genoeg geld verdienen om een goed leven te leiden. Dat kan in een 
bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Betekenisvol zijn ondernemers die 
investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf vormt dé 
banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het 
goed met de gemeente Losser. 
Recreatie en toerisme werken als belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen 
dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers mogen 
uitbreiden mits zij geen aantoonbare permanente schade aan de natuur toebrengen. Vrijheid 
en regelruimte zijn de basis. Te veel regels zijn voor niemand goed.  
 

Schoon regels en procedures op 
We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. 
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door 
een meldingsplicht of algemene regels.   
Wij willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare re- 
gels en deze schrappen.  
 

Steun de Agenda van Twente 
Veel inwoners werken buiten de gemeente Losser. Een sterke Twentse economie is daarom 
van groot belang voor Losser. Wij vinden dat de bijdrage aan de  'Agenda van Twente' 
minimaal 12,50 euro per inwoner moet zijn. De focus in deze agenda op hightech en 
ontwikkeling is terecht. Technologische vooruitgang gaat steeds sneller en raakt alle inwoners. 
Ook Losser profiteert van een bloeiend Twente. 
 

Laat lokale ondernemers aan het werk voor de gemeente 

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom gunt de gemeente opdrachten 
zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van de 
wet. Het huidige college 2014-2018 heeft hieraan onvoldoende aandacht besteed en is niet 
transparant. Wij willen dat anders. Er moeten meer opdrachten voor werk naar lokale onder- 
nemers en het Losserse inkoopbeleid moet transparanter worden. 
 

Laat openingstijden horeca vrij 
Het hanteren van verplichte sluitingstijden leidt ertoe dat er meer overlast is op straat. Grote 
groepen bezoekers komen tegelijk op straat te staan. Wij willen de sluitingstijden overlaten 
aan de horecaondernemers. Dan ontstaat een geleidelijke uitloop. We verwachten dat er dan 
ook meer mensen uitgaan in Losser en niet meer uitwijken naar bijvoorbeeld Enschede. Daar 
heeft de horeca in Losser baat bij. Uiteraard zijn horecaondernemers er wel verantwoordelijk 
voor dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. 
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7.  Zorg, Welzijn en Participatie 
 

Meer samen aanpakken en oplossen 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maat- 
schappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke     
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 
buurtpreventieteams. Maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen 
van een (zorg)boerderij. Wij juichen deze initiatieven van harte toe. Het sluit aan bij ons streven 
naar veel zelfstandigheid voor onze inwoners en bij ons streven naar een krachtige gemeente 
en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  
 

Faciliteren eerstelijnszorg 

De zorg moet efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. We signaleren grote verande- 
ringen binnen de zorg, ook in Losser. Eén van de gevolgen hiervan is dat Losser inmiddels 
geen polikliniek meer heeft. De positieve kant zien we ook: ziekenhuiszorg verplaatst zich 
steeds vaker en sneller naar de thuissituatie. Tegenwoordig komt (gespecialiseerde) zorg 
meer en meer bij de inwoners die dit nodig hebben thuis. Langdurige ziekenhuisopname en 
controleafspraken op de behandelpoli’s zijn - met alle wachttijd en mobiliteitsperikelen die 
daarbij horen - hierdoor minder frequent nodig. De eerstelijnszorg moet zodanig gefaciliteerd 
zijn dat het uitstekend aansluit bij de tweedelijnszorg om de veiligheid en kwaliteit van zorg te 
waarborgen. De gemeente moet krachtig op deze ontwikkelingen sturen en daar waar nodig 
een faciliterende en stimulerende rol spelen. Goede voorlichting aan de inwoners over de 
mogelijkheden is hierbij van groot belang. 
 

Voor een uitkering moet je wat doen 
Wij willen dat de gemeente mensen helpt om aan de slag te gaan. 
Inwoners die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Ook inwoners 
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te 
komen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wij vinden wél dat we voor het 
betalen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de 
sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 
Het armoedebeleid heeft tot doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar 
een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat 
financieel merkbaar zijn. Werken moet lonend zijn. Armoederegelingen die dit belemmeren 
(de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. Het minimabeleid is alleen van toepassing voor 
mensen met een inkomen van maximaal 100% van het geldende bijstandsniveau. 
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste 
cent teruggevorderd, naast de boete die wordt opgelegd.  

 

Mantelzorgers verdienen bescherming tegen overbelasting 
We zijn er trots op dat veel Lossernaren met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantel- 
zorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij 
om te voorkomen dat deze overbelast raken.  
 

Nieuwkomers passen zich aan 
Wanneer nieuwkomers zich in de gemeente Losser vestigen, passen ze zich aan. Dat bete- 
kent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan 
werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuw-     
komer. De gemeente ondersteunt dit door ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare         
cursussen zijn in de Nederlandse taal. 
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8.  Agrarisch 
 

Geef agrariërs de ruimte om te ondernemen 
We hebben veel waardering voor onze agrariërs in de veeteelt en land- en tuinbouw. We willen 
dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. De gemeente 
moet met haar ruimtelijk beleid agrariërs zo veel mogelijk perspectief bieden. Zij moeten meer 
ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of 
een andere bedrijvigheid.  
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed 
voor de ondernemer en de werkgelegenheid.  
 

Landschapsbeheer gaat voor 'natuurontwikkeling' en zonnepanelenparken 

We stimuleren agrarische bedrijven om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets 
in om goede landbouwgrond onnodig op te geven voor 'natuurontwikkeling' of zonne-             
panelenparken. 
Wij ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in vrijgekomen gebouwen van 
agrariërs die stoppen met hun bedrijf. Dit komt de leefbaarheid van het buitengebied ten 
goede. 
 

Streekproducten zijn belangrijk 

Er moet meer vanuit het kringloop-denken worden gewerkt. Samen met de inwoners van de 
gemeente Losser liggen er kansen voor meer regionale voedselproductie. Daarnaast                  
stimuleert dat ook het toerisme. Streekproducten zijn goede reclamedragers voor de  
Schatkamer van Twente en razend populair. Denk hierbij aan de boerenmarkt en de vele 
streekproducten die door Losserse ondernemers worden aangeboden.  
 

Vrij baan voor landbouwverkeer 
De wegen in het buitengebied moeten 'vriendelijker' worden gemaakt voor het landbouw-       
verkeer. Storende drempels en te smalle wegdelen zijn een doorn in het oog en soms onveilig. 
Bij de inrichting van wegen moet de gemeente daar meer rekening mee houden. 
 

Minder administratieve lasten voor agrariërs  
De gemeente moet meer speler zijn in de driehoek provincie, waterschap en natuur-             
organisaties. Dit om te voorkomen dat zaken onnodig escaleren. Hierbij moet overheidsgeld 
doelmatig worden ingezet met minder administratieve rompslomp voor agrariërs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u er net zo over als wij? Steun ons dan. Neem even 

de moeite om op 21 maart 2018 op ons te stemmen. Dan 

stropen wij de mouwen voor u op. 


