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De Oldenzaalse VVD is een afdeling van een landelijke politieke partij. Als Oldenzaalse VVD 
bepalen wij echter volledig onze lokale koers. Deze koers is nadrukkelijk gebaseerd op onze 
liberale grondbeginselen, maar wij krijgen zeker geen opdrachten van de landelijke VVD die 
we moeten uitvoeren. De Oldenzaalse VVD is daarom een volledig LOKALE partij. Het enige 
belang dat wij dienen is het belang van OLDENZAAL.

De afgelopen vier jaar heeft de Oldenzaalse VVD deel uitgemaakt van de coalitie en hebben 
we in Evelien Zinkweg een uitstekende wethouder in het College van B&W. 
Oldenzaal is en blijft een prachtige stad waar iedereen graag woont, werkt en recreëert. Om 
dat te kunnen blijven, zullen we moeten blijven investeren. De afgelopen periode heeft zich 
gekenmerkt door fi nanciële instabiliteit. De instabiliteit is vrijwel volledig veroorzaakt door 
hoge kosten in het Sociaal Domein en dan vooral voor de Jeugdzorg en het Abonnement-
starief. De onzekerheid die het Sociaal Domein met zich meebrengt, is een gevaar voor de 
fi nanciële staat van Oldenzaal, maar ook voor de zorg in het algemeen. We moeten er met 
elkaar voor zorgen dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft voor iedereen en daarom 
moeten we paal en perk stellen aan veel kosten die nu gemaakt worden.

Om dit voor elkaar te krijgen is de Oldenzaalse VVD mede initiatiefnemer voor de Master-
class Sociaal Domein die we met de gehele Gemeenteraad gevoerd hebben. Uit deze sessies 
zijn diverse mogelijke bezuinigingen gekomen die vooral hun weerslag hebben op proce-
durele en organisatorische zaken en veel minder op het bezuinigen op mensen. Helaas zijn 
niet alle mogelijke bezuinigingen doorgevoerd vanwege gebrek aan politieke steun. Wij gaan 
ervoor om vanaf 2022 opnieuw te kijken of we bezuinigingen kunnen doorvoeren die brood-
nodig zijn voor Oldenzaal.

Onze stelling is heel eenvoudig: hoge kosten op het Sociaal Domein mag niet ten koste gaan 
van andere investeringen in Oldenzaal. Als er steeds meer gemeentelijk geld naar de zorg 
gaat, is er veel minder geld beschikbaar voor de leefbaarheid van Oldenzaal. En daarom 
zeggen wij voor de komende 4 jaar: “We moeten fi nanciële ruimte creeëren om weer 
te kunnen investeren in de stad. Slimmer organiseren, meer investeren”. En spar-
en betekent: structureel meer geld overhouden en zorgen dat onze reserves weer op peil 
komen. En dit betekent ook: geen lastenverhoging voor onze inwoners!

Behalve fi nanciële zorgen is er de afgelopen 4 jaar natuurlijk wel veel gebeurd. De economie 
staat er uitstekend voor met bloeiende bedrijventerreinen en met Juff erbeek-Noord nieu-
we ruimte in aankomst voor ondernemers, onze binnenstad heeft een impuls gekregen in 
de vorm van de vernieuwde Vijfhoek, de aanleg van de Stadstuinen en een betere structuur 
voor Oldenzaal Promotie, er is een uitstekende start gemaakt met het verduurzamen van 
Oldenzaal en er is een akkoord bereikt over de huisvesting van onze scholen. En niet onbe-
langrijk: dankzij de fl exibiliteit en creativiteit van vele inwoners, is Oldenzaal goed door de 
Corona crisis gekomen! Daarvoor hulde aan iedereen!

De Oldenzaalse VVD is klaar voor de komende 4 jaar!

Edgar Visscher – Lijsttrekker Oldenzaalse VVD
Bestuur VVD Noord Oost Twente

TERUGBLIK OP DE
AFGELOPEN 4 JAAR
Wat hebben we bereikt? En hoe 
staat Oldenzaal er voor? 



VISIE OP 
OLDENZAAL
Wat voor stad willen we zijn? 
Hoe ziet Oldenzaal eruit in 2040?

Welke stad willen we zijn als Oldenzaal? De glimlach van Twente? De winkelstad van Noord 
Oost Twente? Hotspot voor nieuwe bedrijven? Centrum van duurzaamheid? 

Stadsvisie 2040
Vragen die we nu niet zo kunnen beantwoorden, maar waar we wel heel snel aan willen gaan 
werken. Wij willen werk maken van de Stadsvisie 2040! Een visie die onze stip aan de hori-
zon moet zijn. De visie waar we onze beslissingen aan kunnen toetsen. 

Leidraad voor 20 jaar
In het verleden hebben we veel visies gehad op allerlei terreinen. Veel is gebruikt, sommige 
zaken ook niet. Maar hoe we Oldenzaal de komende jaren moeten gaan ontwikkelen is belan-
grijk om met elkaar te gaan ontwikkelen, met de hele Gemeenteraad en met onze inwoners. 
Deze visie zal invloed hebben op heel veel terreinen: economie, woningbouw, duurzaamheid, 
vestigingsklimaat, etc.

Dit moet er in ieder geval in staan
Wat er wat de Oldenzaalse VVD betreft in ieder geval in de visie moet terugkomen? Onze 
sterke economische positie in de regio, onze gastvrijheid, onze cultuur met carnaval voorop 
en natuurlijk onze historische binnenstad rijk aan winkels en horeca.

Standpunten in het kort:

• Stadsvisie 2040: samen een visie opstellen die we de komende   
 20 jaar als leidraad kunnen gebruiken voor veel beslissingen



MEER RUIMTE OM 
TE INVESTEREN
Meer reserves om weer te kunnen 
investeren in de stad

De fi nanciën van Oldenzaal staan al lang onder druk. Het wordt tijd dat we onze fi nanciën 
structureel onder controle krijgen. De Oldenzaalse VVD wil weer kunnen investeren in de 
stad, zodat we Oldenzaal nog mooier, beter en toekomstbestendiger kunnen maken. 

Sociaal Domein op orde
De kern van ons fi nanciële probleem zit in het Sociaal Domein. De helft van ons geld gaat 
naar Het Sociaal Domein en dat dreigt de komende jaren alleen maar meer te worden. Als 
we dit geen halt toeroepen, heeft Oldenzaal een groot probleem. We zullen er dus voor 
moeten zorgen dat de kosten voor het Sociaal Domein omlaag gaan en dat zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Dit is mogelijk door alles veel slimmer en effi  ciënter 
te organiseren. 

Belasting omlaag
Ook wat betreft de OZB (belasting) moet het anders. Het kan niet langer zo zijn dat gaten in 
onze begroting worden afgewenteld op onze inwoners. Onze inwoners zijn geen melkkoeien. 
Wij pleiten er in ieder geval voor dat de OZB de komende jaren niet omhoog gaat en als het 
enigszins mogelijk is zelfs omlaag.  

Spaarpot aanvullen
Om te kunnen investeren in de stad is een begrotingsoverschot absoluut noodzakelijk om 
daarmee onze spaarpot, de algemene reserve, aan te vullen. De spaarpot kunnen we vullen 
door gemeentelijk vastgoed af te stoten, maar ook door deelnemingen te verkopen. Eén van 
die deelnemingen is Twence. Met voldoende reserves kunnen we als stad in beweging blijven 
en hebben we ruimte om strategische investeringen te doen die Oldenzaal nog beter, sterker 
en aantrekkelijker maken.

Standpunten in het kort:

• Begrotingsdiscipline: jaarlijks minimaal 1% overschot op de   
 begroting

• Sociaal domein: slimmer en effi  ciënter organiseren

• Belasting: geen verhoging van de OZB en indien mogelijk een   
 verlaging

• Sparen: onze reserve vergroten door vastgoed en deelnemingen   
 te verkopen



WERK SAMEN MET
NOORD OOST TWENTE
Samen een vuist maken, Noaberschap 
verbindt ons

Waarom steeds het wiel uitvinden, als dat ook anders kan? De gemeenten in onze directe 
omgeving (Dinkelland, Losser en Tubbergen) hebben op veel terreinen dezelfde uitdagingen 
als Oldenzaal. Waarom niet samenwerken om samen de problemen die we hebben op te los-
sen en om samen meer te kunnen bereiken. 

Noaberschap
De vier gemeenten zijn niet hetzelfde, iedere gemeente heeft zijn eigen karakter. Het gaat 
echter niet om de verschillen, het gaat erom wat ons bindt. Bijvoorbeeld ons Noaberschap en 
ons gastvrije en bourgondische karakter. Samen staan we sterk en daarom pleiten wij voor 
een nauwere samenwerking in Noord Oost Twente.

Wat ons bindt
Wat de Oldenzaalse VVD betreft zetten we in op samenwerking op het gebied van economie, 
toerisme, cultuur, sport en duurzaamheid. Noord Oost Twente is een uniek stukje Nederland 
met prachtige natuur, sfeer en vriendelijke inwoners. Toeristen verblijven er graag en samen 
kunnen we zorgen voor meer kwaliteit in toerisme, zodat mensen langer in Noord Oost 
Twente verblijven en ze meer besteden in onze gemeenten. Ook is Noord Oost Twente rijk 
aan prachtige bedrijven, maar is het belangrijk dat we samen werken aan een beter vestig-
ingsklimaat zodat er nog meer bedrijven naar NOT kunnen komen. Duurzaamheid: samen 
kijken naar beter alternatieven voor windmolens. Cultuur: de handen ineen slaan om een 
nog mooier cultureel aanbod te realiseren. Sport: samen beleid maken voor gezonde sportv-
erenigingen en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. 

Vuist maken
En uiteraard moeten we niet vergeten te benoemen dat we samen sterker zijn. We kunnen 
een sterkere vuist maken binnen Twente om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de gelden van 
de Regio Twente ook in Noord Oost Twente terecht komen. En natuurlijk is het ook 
belangrijk - misschien wel nog belangrijker - dat we als geheel Twente een sterkere vuist 
kunnen maken richting Den Haag! Daarnaast is het ook belangrijk om goed samen te werken 
met onze buren aan de andere kant van de grens: de Euregio.

Standpunten in het kort:

• Nauw samenwerken met Dinkelland, Losser en Tubbergen

• Samenwerken op gebied van toerisme, economie, sport, cultuur   
 en duurzaamheid

• Samen een sterke vuist maken naar Twente en Den Haag



Het Sociaal Domein, containerbegrip voor Ouderenzorg, Jeugdzorg en Participatie. De helft 
van onze begroting gaat naar het Sociaal Domein en dat aandeel neemt toe. Kortom, het So-
ciaal Domein wordt steeds duurder. De impact daarvan is groot en zal gezien de 
vergrijzing alleen maar groter worden. Onze conclusie: we zullen zaken slimmer moeten or-
ganiseren zodat de juiste zorg ook in de toekomst betaalbaar en bereikbaar blijft voor ieder-
een. Daarbij willen we niet lijdzaam afwachten wat het nieuwe kabinet ons brengt, maar zelf 
actie ondernemen. De kosten voor het sociaal domein zullen omlaag moeten zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg.

Participatie: focus op kansrijken
Ondanks dat de economie nu goed is, zijn er nog altijd mensen met een uitkering of die in de 
bijstand zitten. Ons devies: richt je met je organisatie vooral op die mensen die op korte ter-
mijn ergens geplaatst kunnen worden. De mensen die moeilijk plaatsbaar zijn, zet je uiter-
aard niet in de kou, maar die probeer je via vrijwilligerswerk te activeren in de samenleving.

Jeugdzorg: buiten de box denken
De jeugdzorg is erg grillig. Wanneer je als gemeente een paar jongeren om welke reden dan 
ook naar duurdere zorg moet ‘sturen’, dan kun je voor enorme tekorten komen te staan. Be-
langrijk is dat we goed contact houden met de huisartsen via de paraktijkondersteuners, met 
het onderwijs en met iedereen die bezig is met preventie. En het allerbelangrijkste: luister 
goed naar het hele veld wat de beste oplossing is voor een kind. Dat is vaak juist niet een 
zorgboerderij, maar misschien juist een project in de stad wat dicht bij de jongeren staat. 
Wij pleiten voor samenwerking: gemeente, zorginstellingen, jongerenwerkers, sportvereni-
gingen, scholen, culturele instellingen, etc. Ga buiten de gebaande paden om jongeren echt 
te helpen en kijk ook scherp naar de financiële kant.

IJslands model
In de Jeugdzorg is het IJslands model een belangrijk instrument gebleken om jongeren beter 
te kunnen begeleiden. Het IJslands model gaat er van uit dat je activiteiten juist op school 
moet organiseren. Dat betekent dat de manier waarop we nu omgaan met jeugdhonken als 
Paal 12 en Stakenboer goed tegen het licht moeten houden. We moeten goed kijken welke 
kansen het IJslands model ons kan bieden.

Huishoudelijke hulp
De grote uitdaging in de ouderenzorg is het abonnementstarief. Voor een heel laag bedrag 
per maand kunnen ouderen huishoudelijke hulp krijgen. Dat is wat ons betreft zeer on-
wenselijk. Er zijn veel ouderen die prima een realistisch bedrag kunnen betalen voor de 
huishoudelijke hulp. Wij dringen er in Den Haag op aan dat deze wet wordt aangepast, 
anders wordt het voor Oldenzaal onbetaalbaar.

Masterplan
Om onze Oldenzaalse uitdagingen in kaart te brengen en om te kijken waar we kunnen 
bijsturen heeft de Oldenzaalse Gemeenteraad een Masterplan gemaakt. In het Masterplan 
staat de richting die we met elkaar op willen in het Sociaal Domein en er staan maatregelen 
in om de kosten van het Sociaal Domein beheersbaar te houden om daarmee ook de zorg in 
de toekomst betaalbaar te houden. De Oldenzaalse VVD wil het Masterplan verder uitbreiden.

SOCIAAL DOMEIN
ONDER CONTROLE
Slimme oplossingen, zelfde of betere 
zorg voor minder middelen



SOCIAAL DOMEIN
ONDER CONTROLE
Goed kijken naar preventie, invoer 
IJslandse model versnellen

Toegang Sociaal Domein via één loket
Het Sociaal Domein moet makkelijker toegankelijk zijn. Wij pleiten ervoor om alles via één 
loket te gaan leiden in het stadhuis. Dat betekent dat onze partners , zoals Impuls, moet 
gaan werken via het loket in het stadhuis. Dit maakt het makkelijker voor de inwoners en 
goedkoper omdat sommige dubbele functies kunnen komen te vervallen.

Backoffice in Noord Oost Twente
Recent zijn we gestart met één backoffice voor het Sociaal Domein in Noord Oost Twente. Dit 
past naadloos in ons idee van samenwerken in Noord Oost Twente. Wij willen graag dat deze 
backoffice wordt uitgebreid met andere taken binnen het Sociaal Domein.

Preventie
Preventie is een toverwoord geworden in het Sociaal Domein. Alles wordt preventie genoemd 
om ervoor te zorgen dat iedere instantie door kan gaan met wat er nu gebeurt. Wij willen dat 
alle preventieve maatregelen worden gecheckt op noodzaak en resultaat en we willen goed 
kijken of we voor sommige doelgroepen niet teveel doen en voor anderen te weinig. We sta-
an open voor de herverdeling van sommige subsidies. Welke partner doet wat en waarvoor? 
We zijn een groot voorstander van preventie, maar we moeten wel kritisch zijn op elke euro 
die we uitgeven. En preventie hoeft niet altijd iets te kosten.

Heil der Kranken
Ons ziekenhuis (polikliniek) had te maken met forse leegstand. Er is een plan gemaakt om 
de leegstand op te vullen met zorgtaken. Wij steunen de plannen voor behoud van ons 
ziekenhuis volkomen.

Standpunten in het kort:

• Participatie: alleen focus op mensen die kansrijk zijn voor een   
 baan

• Jeugdzorg: IJslands model toepassen en open staan voor nieuwe  
 oplossingen

• Preventie: goed kijken wat de huidige preventie oplevert en   
 waar we wel en niet mee door moeten gaan

• Huishoudelijke hulp: aandringen bij kabinet voor afschaffing van  
 het lage abonnementstarief

• Toegang tot Sociaal Domein via één loket in het Stadhuis



BINNENSTAD 
SNEL WEER VOL
Aanpak leegstand en meer 
samenwerking ondernemers

Onze binnenstad begint langzaam aan weer meer te bruisen. Onder aanvoering van Olden-
zaal Promotie is nieuw elan ontstaan met nieuwe werkgroepen, meer samenwerking tussen 
de ondernemers en gelukkig ook minder leegstand. We moeten op deze lijn doorgaan.

Oldenzaal promotie en SOBO
De nieuwe structuur van Oldenzaal Promotie met drie werkgroepen (Infra, Beleving en 
Ondernemen) mag niet meer worden verstoord door nieuwe gemeentelijke werkgroepen. 
O0k steunen we van harte de omvorming naar belangenbehartiger van de SOBO. De SOBO 
heeft de afgelopen jaren veel en goed werk verzet en kan uitstekend optreden als 
belangenbehartiger voor de ondernemers. Het werk van Oldenzaal Promotie moet verder 
worden uitgebreid. Wij pleiten ervoor dat Oldenzaal Promotie vooral zelf de broek kan op-
houden door reclame-uitingen te verhuren op lantarenpalen, bushokjes en de nieuwe digitale 
schermen. Ook steunen wij het plan om ondernemers op onze industrieterreinen ook een 
bijdrage te laten betalen voor de promotie.

Leegstand aanpakken
De Vijfhoek is opgeknapt, de doorgang naar de Deurningerstraat is bijna een feit, de 
Bisschopsstraat is weer vol. De leegstand wordt aangepakt. Ook wordt er volop werk 
gemaakt van een vastgoedclub waarin alle pandeigenaren vertegenwoordigd zijn. Samen 
moeten we de leegstand aanpakken en de stad weer vullen. Belangrijk hierin is dat we 
proberen om winkels die buiten de centrumring zitten naar het centrum te krijgen. Hier 
moet helder beleid voor worden opgesteld en samen met vastgoedeigenaren moet bekeken 
worden of dat kansrijk is.

Parkeren
Uit diverse onderzoeken blijkt dat Oldenzaal goed bereikbaar is en dat onze parkeertarieven 
geen blokkade vormen voor bezoekers. Toch is het gevoel bij onze ondernemers anders. Als 
de fi nanciën dat toelaten, willen wij zeker weer kijken of we het eerste uur gratis kunnen 
maken. Maar eerst moeten we alle “parkeer-gedoe” beperken: op meer plekken achteraf 
betalen invoeren, de parkeer-apps promoten en onze nieuwe parkeerautomaten goed tegen 
het licht houden. De nieuwe automaten zorgen voor meer overlast dan gemak. Ook willen we 
inzetten op een aantal fl its-parkeerplaatsen op het Plechelmusplein

Samenwerking Meubelboulevard en Hulsbeek
Onze meubelboulevard is nog altijd de grote publiekstrekker van Oldenzaal. Er moet veel 
meer verbinding komen tussen Binnenstad, Meubelboulevard en Binnenstad.

Standpunten in het kort:

• Leegstand aanpakken, winkels naar centrum lokken

• Parkeren: eerste uur gratis en plaatsen op Plechelmusplein

• Meer samenwerking tussen Binnenstad, Hulsbeek en     
 Meubelboulevard



BOESKOOL
OUT-OF-THE-BOX AWARD
Innovatieprijs in Corona-tijd

Als bij een donderslag was de stad in één keer leeg. Horeca en winkels gesloten, geen 
winkelend publiek, geen gezelligheid meer. Een klap voor veel ondernemers, maar 
velen toonden veerkracht en startten met nieuwe initiatieven. Inititatieven die wij 
hebben proberen te ondersteunen met een prijs: de Boeskool Out-of-the-Box Award. 
Een prijs voor alle ondernemers en particulieren die buiten de box dachten en nieuwe 
initiatieven ontplooiden. Door het vervolg van Corona is de prijs nog niet uitgereikt, 
maar wel toegekend. Hierbij nogmaals alle genomineerden en de beide winnaars.

Categorie Ondernemer

Winnaar: Suzan Reuvers, Suus Fotosjop
Boek met foto’s van Oldenzalers in huis tijdens de eerste lockdown. 

Bas Boerrigter, Café De Engel
Opslagruimte omgetoverd tot Biergarage en daar zijn speciaal bieren verkocht.

Laurens Onderweegs, Onderweegs in Italië
Geen fi etsvakanties in Italie, maar in Twente. 

Bart Ikink, Ter Stege
Muziekbingo, doe-het-zelf box voor cocktails en nachos en de Boeskool Bingo.

Erwin en Ronald Brookhuis, Brookhuis Groep
Wagenpark en chauff eurs belangeloos ingezet voor voedselbanken in Twente 

Joris en Annika ten Wolde, QuaKoken
Quarantourrit en Veurdeurdiner.

Categorie niet-ondernemer

Winnaar: Debora ter Horst
Als Clown Spruit ramen gelapt bij verzorgingstehuizen.

Maroesjka Sleeger
Omgekeerde Adventkalender met producten voor mensen 
verbonden aan de voedselbank.

Paul Keizer en Rene Grouve
Film voor eenzame Oldenzalers tijdens de kerstdagen.

Peter Lohrmann en buurtbewoners Scholtenhof
Bloembakken voor bewoners van het Scholtenhof.



KWALITATIEF 
TOERISME
Langer verblijven in Oldenzaal; 
focus op karakter en historie

Toeristen weten Oldenzaal steeds beter te vinden. Dat heeft deels te maken met lockdowns 
en de situatie dat mensen niet naar het buitenland op vakantie konden. Door het toerisme 
kwalitatief te verbeteren kunnen we zorgen dat er blijvend meer mensen naar Oldenzaal 
komen en ook langer blijven. Dit onderwerp leent zich perfect voor samenwerking met Noord 
Oost Twente.

Must-visit
Oldenzaal is een prachtige historische stad en heeft veel te bieden voor toeristen, vaak nog 
meer dan we zelf denken. Met onze prachtige binnenstad, horecaplein, winkels en evene-
menten zijn we al een trekpleister op zich, maar wanneer je daar onze Meubelboulevard en 
het Hulsbeek bij optelt zijn we helemaal een “must-visit”. Wij pleiten al heel lang voor meer 
samenwerking tussen Binnenstad, Hulsbeek en Meubelboulevard. 

Hanzestad
Oldenzaal is een Hanzestad, maar dat dragen we veel te weinig uit. Gelukkig zijn we binnen-
kort een Digitale Hanzestad, waarmee we digitaal terug kunnen naar ons rijke verleden. 

Noord Oost Twente & Euregio
De samenwerking met Noord Oost Twente is cruciaal voor de ontwikkeling van het toerisme. 
Samen moeten we toeristen naar de regio halen. Wij pleiten ervoor dat er één centraal 
toerisme punt komt en dat we toeristische ondernemers stimuleren om nieuwe innovaties te 
bedenken. Ook hierin moeten we samenwerken met de Euregio.

Toeristenbelasting
De belasting die toeristen betalen voor verblijf in Oldenzaal (Noord Oost Twente) moet alleen 
ten goede komen aan de ontwikkeling van toerisme.

Standpunten in het kort:

• Kwaliteit: mensen langer in Oldenzaal laten verblijven

• Samenwerken met Noord Oost Twente

• Toeristenbelasting voor ontwikkeling toerisme



HISTORIE MEER IN
BEELD BRENGEN
Oldenzaal als Hanzestad en 
katholieke hoofdstad

Onze rijke historie is te vaak verstopt. We moeten de historie veel nadrukkelijker in beeld 
brengen. Oldenzaal is een Hanzestad, maar was ook heel lang een katholieke hoofdstad en 
een belangrijke schakel in de textielindustrie in Twente. Ons verleden is zeer divers en 
verdient het om ook op diverse manieren herinnerd te worden.

Digitale Hanze
Een mooi en modern voorbeeld van het in beeld brengen van onze historie is de Digitale 
Hanzestad, waarbij je met virtual reality kunt terugkeren naar vroeger tijden.

Straatbeeld
Onze historie is één van onze belangrijkste handelsmerken. Daarom willen we de historie 
zoveel mogelijk terugbrengen in het straatbeeld. Dit kan door middel van borden en 
markeringen, maar ook door kunstwerken. Wat we ook doen, we moeten in ieder geval 
zorgen voor een link tussen fysiek en online om ook jongeren te binden aan de historie van 
Oldenzaal. De Digitale Hanzestad is daar een mooi voorbeeld van!

Deurningerpoort
Recent is de fundering van de Deurningerpoort ontdekt. Als gemeente moeten we initiatieven 
om deze poort en andere zaken terug te brengen omarmen en waar mogelijk ondersteunen. 

Singelpark
De ontwikkeling van het Singelpark kan ook een rol spelen om het historische karakter van 
Oldenzaal te benadrukken. Toch pleiten we er hier voor dat we gefaseerd investeren in het 
SIngelpark. De totale ontwikkeling is duur en dat geld is er op dit moment niet.

Gevels
Een andere mogelijkheid om de historie in beeld te brengen is het terugbrengen van 
historische gevels op panden. Een prachtig voorbeeld hiervan is de nieuwbouw in de Kerk-
straat. De gemeente moet dit soort initiatieven blijven steunen, maar moet daarnaast ook 
een actief beleid vormen om oude gevels terug te laten keren in het straatbeeld.

Standpunten in het kort:

• Historie in straatbeeld met borden en markeringen, ook digitaal

• Initiatieven Deurningerpoort ondersteunen

• Aandacht voor historische gevels in de stad



BOUWEN, BOUWEN, 
BOUWEN
1000 woningen bouwen in 10 jaar; 
bouwen voor jong en oud

Het kopen of huren van een huis is erg moeilijk geworden door de enorme prijzenslag op de 
woningmarkt. Vooral voor starters is dit erg lastig geworden. 

Bouwen
In 10 jaar tijd 1000 woningen bouwen is een grote uitdaging, zeker in Oldenzaal waar we 
niet veel grond beschikbaar hebben. Dus moeten we creatief omgaan met onze grond en 
samen met WBO, makelaars, aannemers en andere partners nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Doorstroming
Om de huidige impasse op de woningmarkt te doorbreken is het belangrijk dat we streven 
naar meer doorstroming. Dat betekent dat bijvoorbeeld ouderen naar een andere (kleinere) 
woning verhuizen, waardoor gezinnen kunnen doorstromen en er ook weer ruimte komt voor 
starters. We moeten hierbij creatief kijken naar soorten woningen en ook naar flexwonen.

Jongeren
Oldenzaalse jongeren willen vooral een normaal huis of appartement. Het aanbod hiervan is 
beperkt. De starterslening is een mooi instrument en dat willen we graag uitbreiden. Als we 
jongeren willen behouden voor Oldenzaal, dan zullen we voor hun vraag moeten bouwen. 
Duurdere appartementencomplexen waar veel ouderen wonen zijn niet altijd interessant voor 
jongeren. Maar in sommige gevallen is het combineren van doelgroepen wel weer mogelijk. 
Belangrijk is dat we vraagafhankelijk bouwen naar de behoeften van de jeugd.

Zelfbewoning
De zelfbewoningsplicht is een veel gehoord begrip. Dat doen we in Oldenzaal al bij nieuw-
bouwprojecten. We willen kijken of het helpt wanneer we dit verder uitbreiden. Daarbij willen 
we wel aantekenen dat er veel ondernemers zijn die uitstekende initiatieven hebben om te 
investeren in vastgoed en dat ook op een correcte manier verhuren. Dus de zelfbewonings- 
plicht moet wel waarde toevoegen en niet verminderen.

Minder welstand
Heel veel mensen roemen de wijk Roombeek in Enschede waar zonder welstandsregels 
gebouwd is. Wij pleiten ervoor om in Oldenzaal ook meer welstandsvrij te gaan bouwen.

Noabershof
Binnenkort start de bouw van het eerste Noabershof, in de volksmond Knarrenhof. Wij zijn 
enthousiast over dit woonconcept en zien er graag meer van verschijnen.

Standpunten in het kort:

• Bouwen waar vraag naar is onder jongeren en ouderen

• Zelfbewoningsplicht waar mogelijk uitbreiden

• Bouwen met minder of geen welstandsregels



WERKEN, WERKEN, 
WERKEN
Investeren in ons vestigingsklimaat; 
ontwikkelen Jufferbeek-Noord

Oldenzaal kent een uitstekend ondernemersklimaat en daar moeten we in blijven 
investeren. We moeten met elkaar alle kansen benutten om meer werkgelegenheid te real-
iseren in Oldenzaal. 

Jufferbeek-Noord
Onze voorraad bedrijfsgrond raakt op en daarom is het erg belangrijk dat we bedrijven-
terrein Jufferbeek-Noord gaan ontwikkelen. Jufferbeek-Noord wordt ontwikkeld aan de hand 
van de nieuwe Omgevingswet. Het gebied zal op verschillende manieren worden ingericht. 
Er zal plek zijn voor bewoning, voor bedrijven in het segment “ontmoeten en verbinden” en 
voor een wat zwaardere categorie bedrijven. De seinen staan op groen om van start te gaan!

Innovatie Hub
Oldenzaal is gestart met een innovatie hub. Het is belangrijk dat we dat als overheid blijven 
stimuleren.

Revitaliseren
Naast oog voor nieuwe industriegrond, moeten we de bestaande terreinen niet vergeten. We 
moeten blijven kijken naar mogelijkheden om bestaande gebieden te revitaliseren en 
blijvend geschikt te houden voor onze lokale economie.

Vestigingsklimaat
Ons vestigingsklimaat is goed, maar moet ook goed blijven. We pleiten ervoor om te blijven 
investeren in ons vestigingsklimaat. Hierin moeten we denken aan regelgeving, bereikbaar-
heid, samenwerking met het onderwijs, etc. 

Koop lokaal
We streven er al heel lang naar dat de gemeente zoveel mogelijk inkoopt bij eigen onderne-
mers. Dat gaat op zich goed, maar we blijven daar op hameren!

Onderwijs
Op dit moment heeft Oldenzaal een hele mooie opleiding voor de transport en logistiek. We 
kennen inmiddels ook een groot cluster aan bedrijven uit de “Food&Beverage”. Zij kunnen 
heel moeilijk aan personeel komen. We pleiten daarom ook voor een opleiding 
Food&Beverage. Ook een elektrotechnische opleiding in het kader van groeiende duurzaam-
heid is wenselijk.

Standpunten in het kort:

• Ontwikkelen Jufferbeek-Noord en oog voor bestaande bedrijven  
 terreinen

• Verbeteren van ons vestigingsklimaat inclusief een duidelijke   
 samenwerking met het onderwijs (bv. opleiding Food&Beverage)



VEILIGHEID
Aanpakken van ondermijning
Iedereen veilig over straat

Essentieel voor een goede samenleving is dat we ons veilig voelen, dat we veilig over straat 
kunnen en dat onze eigendommen veilig zijn. Als het gaat om woninginbraken heeft de pol-
itie al jaren uitstekend werk verricht en bij brand en ernstige ongelukken zijn we in goede 
handen bij onze vrijwillige brandweer. Acties tegen woninginbraken met Whatsapp groepen 
en de witte voetjes actie werpt zijn vruchten af. 

Ondermijning en drugsoverlast
De onder- en bovenwereld worden steeds meer in elkaar verweven. Ook in Oldenzaal zien we 
steeds weer drugslab en wietkwekerijen opduiken. Het beleid om ondermijning te traceren en 
te stoppen is dan ook cruciaal. In Oldenzaal wordt drugs gebruikt, best veel als alle verhalen 
kloppen. Naast ondermijning moet ook de actieve verkoop van drugs opgespoord worden. Er 
moet op het gebied van drugs een zero-tolerance beleid gevoerd worden, waarbij er vooral 
voor gezorgd moet worden dat er in de Oldenzaalse binnenstad en de wijken niet gehandeld 
wordt in verdovende middelen. Ook moeten er blijvend signalen uitgaan naar gebruikers van 
drugs: elke pil of elk lijntje houdt de criminaliteit en de ondermijning in stand.

Geen coff eeshops
De VVD wil geen coff eeshops in Oldenzaal. Coff eeshops zorgen voor extra overlast waar 
niemand op zit te wachten. 

Blauw op straat
Belangrijk is dat er voldoende blauw op straat is. Met de beperkte bezetting van de politie in 
Noord Oost Twente is dat een uitdaging. Gelukkig zet de politie ook in op “blauw online”, door 
heel specifi ek social media in te zetten voor opsporing en communicatie. Zichtbaarheid van 
de politie is erg belangrijk en moet speerpunt in beleid zijn, ook ‘s nachts.

Straatintimidatie
Tot onze schrik durven veel meisjes ‘s avonds niet meer door Oldenzaal te fi etsen vanwege 
straatintimidatie. Hier moet zeker ook actie op worden ondernemen: iedereen moet veilig 
over straat kunnen gaan, overdag en ‘s avonds.

Standpunten in het kort:

• Meer aandacht voor ondermijning en drugsoverlast

• Geen coff eeshops in Oldenzaal

• Zoveel mogelijk zichtbaar blauw: op straat en online



AFVALBELEID
Inzet op nascheiding en meer 
(toe)zicht op de milieupleintjes

Afval blijft een belangrijk onderdeel van onze agenda. We willen ons blijven inzetten voor het 
omzetten van bronscheiding in (machinale) nascheiding. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor 
moeten we samenwerken met alle andere Twentse gemeenten. 

Nascheiding
Machines kunnen beter afval scheiden, dus daarom moeten we dit niet zelf willen doen. Het 
afgelopen jaar is veel plastic afval afgekeurd omdat het teveel vervuiling bevat. Onze huidige 
afvalverwerker Twence heeft geen nascheidingsinstallatie, daarom moeten we verder kijken 
naar een aanbieder die dat wel aanbiedt.

Milieupleintjes
Op milieupleintjes wordt veel afval gedumpt wat daar niet thuishoort. Het College heeft in 
eerste instantie ingezet op een betere communicatie. Wij willen een stap verder gaan: 
milieupleintjes zoveel mogelijk in het zicht brengen (sociale controle) en bewaken met 
camera’s. 

Standpunten in het kort:

• Machinale nascheiding in plaats van bronscheiding

• Milieupleintjes in het zicht brengen en bewaken met camera’s



VERKEER
Ontlasten van de stad; onderzoek 
verdiepte rondweg, spoor langs A1

Het ingezette beleid van verkeersknelpunten is prima en moeten we vooral blijven 
voortzetten. Wel spelen er enkele grote thema’s waarbij we als Oldenzaal aan de bal moeten 
blijven. 

Thorbeckestraat
Er is zeker iets verbeterd in de verkeersveiligheid en de overlast aan de Thorbeckestraat. 
Toch blijft het grootste probleem dat het de verkeerde verbinding is tussen 2 provinciale 
wegen. We moeten blijven zoeken naar een structurele oplossing om het verkeer anders te 
gaan leiden, al wordt dat een steeds ingewikkeldere opgave.

Spoor
De havens van Rotterdam en Amsterdam lobbyen bij het kabinet om een spoorverbinding 
voor goederentreinen langs Oldenzaal richting Berlijn. Een inititiatief wat wij zeker steunen 
omdat dit economische activiteit met zich meebrengt. Maar, deze treinen moeten niet door 
de stad rijden, maar bij voorkeur over een nieuw tracé langs de A1. Twente moet lobbyen in 
Den Haag dat dit ook gebeurt.

Verdiepte Rondweg
Op de verdiepte rondweg rijdt steeds meer verkeer met alle overlast voor automobilisten en 
omwonenden. We pleiten ervoor dat we onderzoeken of er mogelijkheden zijn dit op te 
lossen. Een optie zou kunnen zijn om de rondweg te verdubbelen, maar is dat technisch 
mogelijk en wat betekent dat voor de omwonenden? Kortom, onderzoek is nodig.

Openbaar vervoer
Anno 2021 is het nog steeds dagelijkse kost dat buslijnen niet aansluiten op het treinverkeer. 
Voor veel jongeren die dagelijks reizen is dat een doorn in het ook. Hetzelfde geldt voor de 
extreem volle bussen en treinen in de spits. De oplossing: in de spits opschalen en op de rest 
van de dag afschalen.

Standpunten in het kort:

• Oldenzaal moet aan de bal blijven en lobbyen voor de     
 Thorbeckestraat en een goederenspoor langs de A1

• Onderzoeken hoe we de drukte op de rondweg kunnen beperken



ONDERWIJS
Investeren in schoolgebouwen, maar 
kosten sportleraar voor de scholen

De gemeente gaat niet over het onderwijs zelf, maar alleen over de schoolgebouwen. De 
komende jaren investeren we veel geld in basisscholen en over 4 jaar is het Carmel lokatie 
Lyceumstraat aan de beurt. Het is belangrijk dat we op een goede en logische manier invest-
eren in het onderwijs, rekening houdend met demografi sche ontwikkelingen. 

Huisvestingsplan
Recent is het huisvestingsplan (IHP) aangenomen. Een plan dat de komende 20 jaar 
voorziet in enorme investeringen in schoolgebouwen. Het IHP is een uitstekend plan, maar 
per investering moeten we scherp blijven kijken of alles ook daadwerkelijk nodig is. Het aan-
tal leerlingen zal afnemen, dus waarschijnlijk kunnen we toe met minder schoolgebouwen. 
Dat betekent dat voordat we alle investeringen doen er scherp moet worden gekeken naar 
welk gebouw we nog wel nodig hebben en welk gebouw we kunnen afstoten. Dit geldt als in-
spanningsverplichting voor het Carmel College en voor alle basisscholen. Het Carmel heeft nu 
onderwijs in 4 schoolgebouwen, als dat naar 3 zou kunnen scheelt dat de gemeente heel veel 
geld voor vernieuwbouw en scheelt het de scholen in onderhoudskosten.

Vakleraar sport
Hoewel de gemeente niet over onderwijszaken gaat, betalen we wel 50% mee aan de vak-
leerkrachten sport. Dit hebben we als een pilot project gedaan, maar het is nu tijd dat de 
scholen dit voor 100% gaan bekostigen. Het is een belangrijke leerkracht voor de kinderen, 
maar wel een leerkracht en dat is voor rekening van de scholen.

Standpunten in het kort:

• Kritisch blijven kijken naar de investeringen in schoolgebouwen

• Waar het kan toewerken naar minder schoolgebouwen

• Vakleraar sport voor rekening van de scholen



DUURZAAMHEID
Zon op dak en kernenergie; alleen 
investeren in rendabele oplossingen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. We zijn te afhankelijk van fossiele 
brandstoff en en de CO2 uitstoot moet omlaag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 
Dat het een groot thema is erkent ook de Oldenzaalse VVD, maar de weg naar het doel 
toe is voor ons wel anders dan alleen de keuze uit zon en wind zoals de landelijke overheid 
ons‘voorschrijft. En relevant voor alle plannen: kunnen onze netbeheerders alles wel aan?

Zon op dak
Zonnepanelen zijn gemeengoed geworden voor veel mensen. Het aantal zonnepanelen 
op woningen neemt toe en dat is een uitstekende zaak. Als gemeente moeten wij vooral 
inzetten op “zon op dak”. Enerzijds omdat Oldenzaal weinig vrije ruimte heeft en anderzijds 
omdat schaarse ruimte inwisselen voor zonnevelden eigenlijk zonde is. Zon op dak betekent 
voor ons stimuleren van inwoners om zonnepanelen op de eigen daken te leggen en 
samenwerken met de WBO voor de huurwoningen, maar vooral stimuleren van ondernemers 
om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen.

Kernenergie
Voor de lange termijn pleit de Oldenzaalse VVD, samen met vele andere VVD afdelingen, 
voor kernenergie. Om kernenergie mogelijk te maken zal de landelijke wetgeving aangepast 
moeten worden en zal er vanuit de Rijksoverheid ook geïnvesteerd moeten worden. Als 
Oldenzaal of zelfs als Noord Oost Twente is de aanleg van een kerncentrale niet haalbaar, 
maar misschien wel voor de provincie Overijssel. Er komen kleinere varianten aan van kern-
centrales die lokaal inzetbaar zijn.

Rendabel
Duurzaamheid is een opgave, maar ook een kans. De duurzaamheidseconomie levert ons 
ook banen op. Onze stelregel: investeer als samenleving alleen in rendabele duurzaamheid-
soplossingen!

Regierol
Voor de gemeente zien wij vooral een regierol weggelegd. De gemeente moet voorlichten en 
stimuleren, niet betalen. Een uitzondering is uiteraard het gemeentelijk vastgoed, dat moet-
en we als gemeente zelf verduurzamen.

Standpunten in het kort:

• Oldenzaal moet inzetten op zonnepanelen op daken en voor de   
 lange termijn op kernenergie

• Gemeente heeft een regierol: stimuleren, niet betalen



KLIMAATADAPTATIE
Doorgaan met water bergen; water 
als publiekstrekker in de stad

Het klimaat roert zich, dat weten we allemaal. Extreme droogte en wateroverlast wisselen 
elkaar af. We zullen maatregelen moeten nemen om verdere overlast te voorkomen. Doe dit 
slim en probeer het met andere zaken te combineren. 

Waterbergingen
Oldenzaal is de afgelopen jaren gestart met het maken van waterbergingen en wadi’s en dat 
levert resultaat op. De wateroverlast in de stad is al veel minder geworden. We moeten hier 
mee doorgaan. 

Groen en water in de stad
Een belangrijk gevolg van de warmte en de droogte is hittestress. Bij extreem warm weer zal 
iedereen dat herkennen. We moeten ervoor zorgen dat er meer groen en water in de 
binnenstad komt. Probeer hier de combinatie te maken met de promotie van Oldenzaal. 
Water en groen kan gebruikt worden als publiekstrekker. 

Eikenprocessierups
Een heel groot nadeel van de toenemende warmte is de komst van de eikenprocessierups. 
Dit kleine beestje houdt een deel van Oldenzaal in de zomermaanden in haar greep. We zijn 
twee jaar geleden begonnen met de bestrijding via nematoden en dat werpt zijn vruchten af. 
Om de rups verder terug te denken, zullen we ook op sommige plekken biodiversiteit moet-
en inzetten, bijvoorbeeld met hoger gras bij eikenbomen om de “processie” van de rupsen 
te verstoren. De communicatie en aanpak vanuit de gemeente naar de inwoners over bi-
jvoorbeeld vallende nesten en het opruimen ervan zal verbeterd moeten worden. Ook hier is 
ruimte voor samenwerking binnen Noord Oost Twente, bijvoorbeeld om gezamenlijk 
bestrijdingsmaterieel aan te kopen.

Standpunten in het kort:

• Groen en water in de stad inzetten als publiekstrekker

• Doorgaan met bestrijden eikenprocessierups, samen met andere  
 gemeenten



ORGANISATIE EN 
DIENSTVERLENING
De gemeente is er voor de inwoner, 
niet andersom!

De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Het beleid moet gemaakt worden voor 
de inwoners en dat betekent voor ons dat beleidsambtenaren veel meer het “veld” in moeten 
om beleid te maken. Hierin moet ook dienstverlening een steeds grotere rol spelen, ook de 
digitale dienstverlening.

Kleine, efficiënte organisatie
De Oldenzaalse VVD pleit al heel lang voor een klein en efficiënt ambtenarenapparaat. We 
moeten scherp kijken wat we als gemeente wel en niet willen doen en waar we kunnen 
samenwerken. Oldenzaal heeft veel ambtenaren en wij zijn ervan overtuigd dat we met 
minder mensen toe kunnen. Belangrijk is vooral hoe we medewerkers die met pensioen gaan 
- en dat zijn er de komende jaren veel - zo efficiënt mogelijk kunnen vervangen, rekening 
houdend met de ontwikkelingen op het gebied van automatisering. De door ons ingebrachte 
Zinkwegnorm geldt ook voor onze organisatie: elk jaar kijken of het 1% minder kan.

Data
De gemeente heeft heel veel data, maar met veel data doen we niks. Denk eens aan het 
sociaal domein, bezoekers van onze stad en nog veel meer. Door slimmer om te gaan met 
data kun je veel onderliggende zaken blootleggen en daar je beleid op baseren. Daarom 
pleiten wij voor een structurele aanpak van data en datagestuurd werken. Niet voor alles, 
want veel zaken blijven altijd mensenwerk.

Digitale dienstverlening & Rol stadhuis
De digitale toegang tot de producten van de gemeente wordt steeds belangrijker. Veel zaken 
kunnen mensen online regelen en dat wordt wat ons betreft verder uitgebreid. We moeten 
goed kijken waar mensen voor naar het stadhuis moeten komen en wat ze vanaf huis 
kunnen doen. De online dienstverlening heeft veel invloed op de rol van het stadhuis. Als 
mensen minder vaak naar het Stadhuis hoeven te komen, dan kun je de ruimte in het stad-
huis ook anders benutten. Ons idee is om het stadhuis vooral te gebruiken als toegang tot 
het sociaal domein en voor overleg met inwoners en betrokkenen bij complexe vraagstukken.

Pinautomaat
De gemeente gaat er niet over, maar veel Oldenzalers hekelen het verdwijnen van veel 
pinautomaten. Wellicht kan een gesprek met de banken hierin nog iets betekenen.

Standpunten in het kort:

• Streven naar een kleine en efficiënte organisatie

• Meer datagestuurd werken

• Investeren in digitale dienstverlening en nadenken over de inzet  
 van het stadhuis op lange termijn



PARTICIPATIE EN  
COMMUNICATIE
Inwoners tijdig betrekken bij zaken 
en pro-actief communiceren

Participatie en communicatie, het lijken begrippen die te pas en te onpas gebruikt worden. 
Hier geldt hezelfde als bij dienstverlening, de gemeente is er voor de inwoners en niet ander-
som. 

Pro-actief communiceren
Er is heel veel communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners. Heel veel gaat goed, 
maar de steken die de gemeente laat vallen op het gebied van communicatie zijn vaak wel 
verstrekkend. Dit heeft veel te maken met ruimtelijke projecten (bv. zendmast De Thij, 
snackbar Graven-Es). Het toverwoord: pro-actieve communicatie met de inwoners. Er moet 
heel goed gekeken worden wie betrokken is bij een project en zij moeten zo snel en zo goed 
mogelijk geïnformeerd worden.

Participatie
Een stap verder dan communicatie is participatie. Participatie betekent dat inwoners in een 
heel vroeg stadium inhoudelijk betrokken worden bij projecten. Participatie betekent voor de 
gemeente ook loslaten. Sommige zaken moeten we overlaten aan de inwoners zelf zonder 
bemoeienis vanuit de gemeente of de politiek. We moeten de inwoners serieus nemen en dus 
in sommige gevallen ook zelf zaken laten beslissen.

Omgevingswet
De nieuwe omgevingswet moet ook helpen in het participatietraject. De omgevingswet moet 
de houding van de gemeente veranderen van “Nee tenzij”, naar “Ja mits”. Dit betekent dat 
plannen van inwoners niet zonder meer afgewezen kunnen worden, maar dat er altijd samen 
gekeken moet worden hoe plannen wel te realiseren zijn. De overgang naar de partici-
patiewet vereist aanpassingen in het stadhuis, maar ook in de politiek.

StadsID
Het StadsID is een prachtige manier voor inwoners om ideeën rechtstreeks in te brengen bij 
de Gemeenteraad. Afgelopen jaar is bijvoobeeld heel snel een bloemenperk gerealiseerd bij 
het oude busstation. Wij steunen het StadsID en willen dat meer mensen hier gebruik van 
maken.

Standpunten in het kort:

• Altijd pro-actief communiceren met inwoners en zoveel mogelijk  
 vroegtijdige participatie in nieuwe plannen

• Snelle en goede invoering van de omgevingswet.

• StadsID verder promoten zodat meer mensen er gebruik van   
 maken



CULTUUR & SPORT
Nog meer betrekken in het sociaal 
domein; gezonde verenigingen

Sport en cultuur zijn belangrijk voor de samenleving, zowel voor plezier en vermaak als voor 
gezondheid en preventie. 

Gezonde verenigingen
Voor zowel de sport- en cultuurverenigingen geldt dat we moeten streven naar financiële 
gezondheid. Om dit te bereiken pleiten we voor meer samenwerking tussen de verenigingen 
en zelfs met verenigingen buiten Oldenzaal. Wanneer sportverenigingen financieel ongezond 
zijn, moeten we niet te lang treuzelen, maar doorpakken. Gezonde verenigingen zijn niet 
alleen financieel gezond, maar hebben ook voldoende vrijwilligers om de club te besturen. In 
dit kader moeten we ook serieus kijken naar de privatisering van accommodaties. Dit betek-
ent dat verenigingen eigen zeggenschap hebben over hun complex. Keerzijde is dat er meer 
aandacht moet gaan naar onderhoud.

Vast subsidiebedrag per sporter
De subsidiestromen naar verenigingen zijn zeer divers en de manier van toekenning is niet 
transparant. Er is ook veel verschil in de uitgangspunten, sommige sportverenigingen zijn 
eigenaar van kleedkamer en kantine, andere niet. We blijven streven naar een transparante 
aanpak met een vast subsidiebedrag per sporter in de categorieën Buitensport, Binnensport 
en Zwemsport.

Relatie met sociaal domein
Sport en cultuur zijn belangrijk voor fysieke en mentale gezondheid. Verenigingen worden 
al ingezet in preventietrajecten, maar dit kan uitgebreid en meer gestructureerd worden. 
Bij het maken van beleid moeten we goed luisteren naar de verenigingen, die dicht op de 
samenleving staan en weten wat er speelt. Een ander aspect van het sociaal domein is het 
langer openstellen van accommodaties voor multifunctioneel gebruik.

Uitgaan
Voor jongeren op de Middelbare school zijn er weinig uitgaansgelegenheden en ook bij 
evenementen schiet die groep er vaak bij in. Belangrijk is dat we initiatieven voor die groep 
ondersteunen en dat de procedures die gelden bij wederkerende evenementen eenvoudiger 
worden. De gemeente moet vooral meewerken met dit soort initiatieven.

Standpunten in het kort:

• Streven naar financieel gezonde verenigingen met voldoende   
 bestuursleden en vrijwilligers

• Transparantie: vast subsidiebedrag per sporter

• Meer invloed sport en cultuur in sociaal domein



VITALE WIJKEN
Eigen initiatief stimuleren en belonen

Oldenzaal kent vitale wijken waar veel gebeurt. Sommige wijken, zoals de wijk Zuid 
Berghuizen, nemen zelf veel initiatief en dat is uitstekend. We stimuleren de andere wijken 
om dit voorbeeld te volgen. Het zou goed zijn dat iedere wijk een eigen wijk-website zou 
hebben voor het delen van nieuws en andere zaken. De gemeente kan en moet de input uit 
de wijken meenemen voor het te vormen beleid. Op die manier kan de gemeente ook het 
eigen initiatief stimuleren en belonen.

Wijkschouw
De Oldenzaalse VVD heeft een uitgebreide wijkschouw gedaan waarin we de volgende uit-
dagingen hebben geconstateerd.

(De wijkschouw heeft nog niet plaatsgehad, dus dit zal later worden aangevuld)


