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‘Terug naar de bedoeling’

Waarom Lokaal Hellendoorn?

Lokaal Hellendoorn zal voor het eerst in 2018 onder deze naam meedoen aan de 
gemeenteraads- verkiezingen. Lokaal Hellendoorn is ontstaan door 
samenvoeging van de drie bestaande lokale partijen Burger Belang,
Gemeentebelangen en HOP. 

Gezamenlijk bezitten de drie partijen nu 9 van de 25 zetels in de gemeenteraad. 
De wortels van de lokale politiek gaan terug naar de jaren dertig binnen de 
gemeente Hellendoorn. Anno 2018 zijn lokale politieke partijen groeiende, 
omdat ze goed én direct aansluiten bij het dagelijks leven van onze inwoners. 
De lokale politiek partijen groeien omdat zij zich ‘ongebonden’ en primair kunnen 
richten op lokale behoeften en wensen. De bestaanszekerheid van onze 
inwoners staat hierbij voorop. 

Lokaal Hellendoorn wil opkomen voor de belangen van alle inwoners van de 
gemeente Hellendoorn, ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of  politieke 
voorkeur. Wij staan voor een sociaal- en doelmatig beleid en voor transparante 
en integere wijze van besturen. We willen dit o.a. bereiken door betrokken te zijn 
bij, en verbonden te zijn met de belangen van alle inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke groeperingen in onze gemeente.

Lokaal Hellendoorn wil het algemeen belang dienen bij het maken van keuzes, 
besluiten en/of beslissingen. Lokaal Hellendoorn is niet links, niet rechts, 
praktisch per onderwerp, vooruitstrevend en innovatief.

Na een gedegen samenwerkingsproces komen we als Lokaal Hellendoorn met 
een verkiezingsprogramma welke het verschil maakt. Het verschil maakt omdat 
het goede bewaard is en het samengaan kracht, energie en inspiratie geeft, om 
als lokale politiek klaar te zijn voor de toekomst. Een programma welke we 
uitvoeren met een sterke ploeg kundige mensen, jong en ouder, nieuw en 
ervaren, uit alle windstreken van onze gemeente. 

En een programma waar de uitgangspunten van de huidige drie lokale partijen 
aan bod komen.
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Terug naar de bedoeling van de politiek, vooruit naar 2030

Democratie is een belangrijk voorrecht dat wij in Nederland hebben. Er is steeds 
meer onvrede over de wijze waarop zij wordt uitgevoerd. Het moet niet gaan om 
en over de politiek, maar om de wensen en belangen van onze inwoners. 

Lokaal Hellendoorn gaat uit van het vertrouwen in én de kracht van de 
inwoners van de gemeente Hellendoorn. We bieden met ons programma ruimte 
aan inwoners, om eigen inbreng en verantwoordelijkheid te nemen voor woon- 
en leefomgeving. De mens en leefwereld van de inwoners in de gemeente 
Hellendoorn staan centraal, niet het systeem. Het gemeentehuis is hierbij 
dienend en ondersteunend.

Machtspolitiek en het dichttimmeren van coalitieakkoorden na de verkiezingen 
geven weinig ruimte én vertrouwen aan inwoners en oppositiepartijen. De 
burgers krijgen dan het gevoel niet serieus genomen te worden en niets te 
zeggen te hebben. 

Lokaal Hellendoorn wil een politiek, die werkt in de geest van de letter en goed 
zorgt voor de mensen, die dat zelf onvoldoende of niet kunnen en alle mensen 
een stem geven.

Terug naar de bedoeling vraagt om een nieuwe ‘andere’ politiek. ‘Vooruit naar de 
goede dingen van vroeger’ (Jan Rotmans).

Lokaal Hellendoorn kijkt in 1e instantie met een Helderse bril, naar lokale 
oplossingen en werkt pas samen met andere gemeenten en overheden waar 
het noodzakelijk en zinvol is. Zeggenschap en invloed van inwoners op beleid 
en uitvoering is het uitgangspunt. Onze inwoners weten het beter, kunnen het 
beter….

In het verkiezingsprogramma heeft Lokaal Hellendoorn specifieke speerpunten 
per wijk, dorp en buurtschap opgenomen. 

Elke kern telt en het programma van Lokaal Hellendoorn raakt elke kern.

Wat kan Lokaal Hellendoorn concreet voor u betekenen? 

Een sterk en onafhankelijk Hellendoorn met goede voorzieningen in alle wijken, 
dorpen en buurtschappen, goede betaalbare zorg dichtbij, economische groei 
en bloei in eigen gemeente, een breed onderwijsaanbod, volop sport en cultuur, 
veiligheid en toekomstbestendig en een correct gemeentelijk huishoudboekje. 
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Speerpunten Lokaal Hellendoorn

1. Sterk en onafhankelijk Hellendoorn

Wat lokaal kan doen we lokaal, ook met eigen ondernemers. Kleinere 
(enkelvoudige) opdrachten naar bedrijven binnen de gemeente, bij grotere 
opdrachten (3 offertes) doen minimaal 2 bedrijven uit eigen gemeente mee. 
Breed onderwijsaanbod behouden en versterken in eigen gemeente. 

De huidige samenwerkingsverbanden in Twente opnieuw herzien en waar nodig 
beperken. Inwoners en raadsleden hebben hierin onvoldoende zeggenschap en 
het resultaat is onvoldoende zichtbaar en merkbaar voor onze inwoners.

Kleine overheid, beperken tot kerntaken. We willen met onze inwoners op 
onafhankelijke wijze de kerntaken van de gemeente bepalen en vastleggen. 
 
Het gemeentehuis staat in dienst van de inwoners. De politici en ambtenaren 
werken in en vanuit de wijken en dorpen. Lokaal Hellendoorn is van mening dat 
de inwoners in de wijken dorpen deskundig zijn in eigen wijk en dorp. Zij kunnen 
mét elkaar bepalen wat goed is betreffende woon- en leefomgeving. Dit moet 
uitgangspunt zijn bij beleid en uitvoering door het ambtelijke apparaat. 

Het gemeentehuis staat in Nijverdal maar de ogen en oren van de gemeente 
bevinden zich in de wijken, dorpen en buurtschappen. Het kennen van… en 
‘kunnig’ zijn met onze gemeente vinden we een belangrijke voorwaarde voor 
bestuurders en ambtenaren. In principe komen wethouders uit onze gemeente.

Een overheid waar je op kunt bouwen en vertrouwen. Lokaal Hellendoorn wil 
terug naar de bedoeling van de politiek. Dat kan alleen maar als we uitgaan van 
de wensen en behoeften van onze inwoners. Machts- en partijbelangen, oude 
gevestigde politieke structuren sluiten onvoldoende aan bij deze tijd. Anders, 
minder vergaderen, MEER EN BETER LUISTEREN NAAR INWONERS, inwoners 
mee laten vergaderen EN MEE LATEN BESLISSEN, duidelijke en eerlijke 
communicatie, ook over zaken die niet lukken, zal het vertrouwen terugbrengen 
in de politiek en democratie.

De overheid dient zich te beperken tot kerntaken. Kerntaken die we op een 
onafhankelijk manier samen met onze inwoners vaststellen. Daarin streven naar 
gelijkheid en maatwerk, óók in de kleine kernen. Meer wijk- en dorpsgericht 
werken zal minder algemeen beleid betekenen. 
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2. Leefbaarheid wijken en dorpen versterken

Verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten staat voor 
Lokaal Hellendoorn op nr. 1, ook op de gehele N 35. 

Toeristische routes kunnen bij uitvoering meegenomen worden, mits deze niet 
ten koste gaan van financiële middelen voor verkeersveiligheid. De 
aangekondigde plannen voor een toeristische fietsbrug bij de Paarse Poort 
moeten vóór besluitvorming onderbouwd worden, met gegevens en feiten over 
nut en noodzaak. De verschillende onveilige kruisingen en oversteken op de N35 
in Haarle vragen om oplossingen met een breed draagvlak van aanwonenden, 
gebruikers en het dorp Haarle. Een fietstunnel ter hoogte van de Koersweg/ 
Meijerinksweg is noodzakelijk. Als rijksoverheid en provincie niet meebetalen, 
zijn we als gemeente genoodzaakt hiervoor financiële middelen te ramen. De 
gehele aanpak van de N35 in de gemeente Hellendoorn moet op draagvlak 
kunnen rekenen van gebruikers en belanghebbenden. Ook de aansluitingen op 
de N35 bij de Baron van Sternbachlaan. Leefbaarheid moet hoog in het vaandel 
staan.

Het dorp Haarle mag niet afgesloten worden van Hellendoorn en Nijverdal.

Bij maatregelen dient ook in kaart gebracht te worden wat de effecten van die 
maatregelen zijn voor verkeersstromen elders. Op de Tunnelweg dienen veilige 
(vrij-liggende) fietspaden te komen. Deze kunnen sober uitgevoerd worden. 

De geplande uitvoering van het ontbrekende deel van de N/Z-verbinding 
Kruidenwijk, Hulsen en Hellendoorn, zal volgens plan en het vastgestelde budget 
moeten plaatsvinden.

De toegankelijkheid van stoepen en trottoirs vraagt nog steeds aandacht. Het 
onderhoud kan beter, maar ook ondernemers en winkeliers dienen hun 
verantwoordelijkheid hierin te nemen en de toegankelijkheid te bevorderen voor 
mensen met een beperking. Ook willen we een beter strooibeleid. Inzet van 
inwoners die op bepaalde plekken willen strooien moeten we belonen en helpen.
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Aandacht voor ‘een hart’ en een compleet en passend voorzieningenniveau in 
alle dorpen, wijken en buurtschappen. 

In elk dorp, elke wijk en buurtschap in onze gemeente, -in samenhang 
georganiseerd- de noodzakelijke zorg, wijk- of dorpsaccommodatie, sport- 
en culturele (bibliotheek)activiteiten organiseren. De behoefte en mogelijkheden 
per wijk en dorp kunnen verschillen. De gemeente ondersteunt, daar waar nodig.

Georganiseerde dorps, Plaatselijk Belangen of Wijkbelangen moeten vrijheid en 
vertrouwen krijgen om plannen aan te dragen en zelf initiatieven te nemen. De 
gemeente geeft daarvoor, waar nodig, ondersteuning. Speciale aandacht willen 
we geven aan de speeltuinen en beweegtuinen in de buurten en dorpen. Daar 
waar buurten zélf zorg willen dragen voor het inrichten en onderhoud,  
moeten zij daar de mogelijkheden en ondersteuning voor krijgen. 
Watertappunten in de dorpen zullen bij fietser en toerist welkom zijn.

Een gezellig levendig centrum ‘Op Nijverdal’ willen we versterken, door in 
overleg met ondernemers beleid vast te stellen, waarin we aansturen op 
concentratie van winkels en horeca. De leegstand in bepaalde delen in de 
aanloopgebieden naar het centrum oplossen door meer wonen -betaalbare 
starterswoningen- en werken – beginnende bedrijfjes - toe te staan. 

Een overdekte dag markt, met o.a. streekproducten in het centrum, bv in Het 
Huis voor Cultuur en Bestuur i.s.m. lokale ondernemers en boeren zal het 
centrum verlevendigen en de circulaire economie stimuleren. 

Het parkeren blijft gratis en klantvriendelijk. Werknemers en ambtenaren willen 
we stimuleren buiten het centrum te parkeren. Zondagsopenstelling van 
winkels kan verruimd worden, mits er een duidelijke vraag en behoefte is, er 
respect is voor kerktijden en kerkgang en er rekening gehouden wordt met voor- 
en tegenstanders. Na 1 jaar komt er een evaluatie, betreffende de gevolgen voor 
de (kleine) ondernemers in de hele gemeente. 
Ook pleiten wij voor een openbaar toilet in het centrum van Nijverdal
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Mooie buitengebied behouden. De gemeente Hellendoorn heeft een 
uitgestrekt, van oudsher agrarisch buitengebied, met boomwallen en natuur-
gebieden. Burgers zetten steeds meer vraagtekens bij de gevolgen van 
megastallen in de landbouw. Opkomend toerisme, waardering van onze mooie 
natuurgebieden, mensen van buiten de gemeente die een mooie stek zoeken, 
zijn ontwikkelingen, die vragen om overleg en visie, om balans en evenwicht én 
het Noaberschap te behouden. De aanstaande omgevingswet kan hiervoor het 
gereedschap zijn. Wij stellen voor met allen die leven en werken in het 
buitengebied een plattelandsvisie voor de toekomst te ontwikkelen. 

Verpaupering kunnen we bv tegengaan door o.a. ruimere mogelijkheden te 
bieden voor wonen en werken in leegstaande boerenbedrijven. 
Familiebedrijven in de landbouw willen we kansen bieden en daarbij duurzame 
landbouw stimuleren. Gezondheidsrisico’s door intensieve veehouderij en 
schaalvergroting willen we voorkomen. Het bevorderen en afzetten van 
streekeigen landbouwproducten willen we stimuleren. 

Een evaluatie van de openbare verlichting in het buitengebied is noodzakelijk. 
Er zijn veel klachten over té weinig verlichting. Het kappen van bomen in het 
buitengebied willen we leges-vrij. Een waardevolle-bomenkaart (als in de 
bebouwde kom) zal waardevolle bomen sparen. 
We stellen voor meer camperplekken in te richten in onze gemeente. 

Meer betaalbare woningbouwmogelijkheden en locaties voor jong en oud 
door o.a. starterslening en blijvers-lening. We willen jongeren, die de wens 
hebben in onze gemeente een huis te kopen of te bouwen alle kansen en 
mogelijkheden bieden. Deze jongeren kunnen we helpen door opnieuw een 
starterslening in het leven te roepen. Ook verruiming van mogelijkheden in 
CPO-verband (collectief particulier opdrachtgeverschap) te bouwen, ruimte te 
geven aan een project voor Tiny Houses, kunnen jongeren inspireren in onze 
gemeente te blijven of te komen wonen. Ook dienen er voldoende betaalbare 
woningbouwlocaties beschikbaar te zijn.

Lokaal Hellendoorn is van mening dat we ouderen kunnen helpen zolang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen, door een blijvers-lening in te stellen. Ook 
de lokale ouderenbonden pleiten hiervoor. De lening kan ouderen helpen het 
huis toekomstbestendiger te maken. 

Een recente uitspraak van de ouderenbonden ‘We zijn steenrijk maar geld-arm’.
Meer woningbouwmogelijkheden in kleine kernen en buurtschappen is 
noodzakelijk om aan de behoefte te voldoen en om de leefbaarheid en 
voorzieningenniveau te behouden en te versterken. De behoefte en wensen van 
onze inwoners zijn uitgangspunt. We willen een beleid waarin we flexibel en snel 
in kunnen spelen op de behoefte en plannen van inwoners. Er moeten vandaag 
maar ook over 4 jaar voldoende mogelijkheden zijn voor een goede en 
betaalbare huur- en koopwoning.  
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De strakke provinciale regels en afspraken staan wat Lokaal Hellendoorn 
betreft ter discussie. Daar waar de gemeente eigen grond bezit, geeft zij zélf de 
grond uit aan inwoners. Woningbouwprojecten bv hofjeswoningen, waar 
ouderen voor elkaar kunnen zorgen met gebruik van een gemeenschappelijke 
ruimte zijn goede initiatieven die de gemeente kan ondersteunen. 
De Molukse gemeenschap is al geruime tijd bezig met een concreet plan om 
een woonzorg-voorziening voor de 1e - en 2e generatie Molukse ouderen te 
realiseren. Wij ondersteunen dit plan. 

Een goede ontwikkeling is het betrekken van de woonzorgcentra bij buurt- 
en economische activiteit en bij leegstand, ook jongeren de mogelijkheid te 
bieden er te wonen. Wederkerige hulp krijgt hierdoor meer kans.

Overlast door drugs-en alcoholgebruik dient direct aanpakt te worden. 
Cameratoezicht bv op schoolpleinen, buurthuizen en in parken kan daarvoor 
ingezet worden. 

Lokaal Hellendoorn wil de hondenbelasting (in de bebouwde kom) voor 
particulieren afschaffen. Hondenpoep is een grote ergernis voor veel mensen. 
Aan de andere kant zien we ook veel mensen die deze huisdieren een warm hart 
toedragen. Lokaal Hellendoorn is van mening dat de hondenbezitter zélf 
verantwoordelijk is voor het opruimen van de uitwerpselen, en daarvoor ook 
aansprakelijk gesteld kan worden. Het heffen van hondenbelasting is daarvoor 
niet de oplossing, het verlegt de verantwoordelijkheid naar de gemeente en 
de overlast wordt niet minder. De bewoners in het buitengebied betalen geen 
hondenbelasting. Uit een recente evaluatie blijkt dat de hondentoiletten niet 
werken. De kennels blijven belastingplichtig. Handhaven van de opruimplicht 
zal noodzakelijk blijven en vaker ingezet moeten worden. Ook hebben het 
plaatsen van afvalbakken met zakjes het nodige effect. Elkaar aanspreken op 
het niet opruimen van uitwerpselen moet ‘normaal’ zijn.

Lokaal Hellendoorn zal blijven ageren tegen het te laag vliegen van 
vliegtuigen door het openen van vliegveld Lelystad. De nu geplande routes en 
hoogtes zullen behoorlijk overlast veroorzaken voor inwoners van onze 
gemeente. We hebben veel waardering en respect voor deskundige burgers in 
onze gemeente, die duidelijk aantoonden dat het beleid in aanloop naar besluit-
vorming over het vliegveld Lelystad niet deugt en er geen inspraak heeft plaats-
gevonden. We zijn teleurgesteld over de handelwijze van provincie en regering. 
Zij erkennen dat er fouten zijn gemaakt, maar stellen tot op heden de belangen 
van Schiphol boven de belangen van inwoners van de gebieden die overlast 
zullen ervaren. We zullen het burgerinitiatief ‘Hoog Overijssel’ maximaal 
ondersteunen bij haar doel de overlast te verminderen door een nieuwe 
luchtruimindeling voor opening van vliegveld Lelystad.
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3. Zorg en welzijn dicht(er)bij

Lokaal Hellendoorn wil  in het kader van zorg en welzijn de WMO-raad en 
ouderenbonden nadrukkelijk betrekken en meer zeggenschap geven. De 
gemeente is verantwoordelijk voor vele zorgtaken en heeft een preventieve 
taak. Inzetten op preventie zal bijdragen aan het welzijn van onze inwoners en 
kan (zorg) kosten besparen.

Laagdrempelige buurt en dorpshuizen zijn onmisbaar in elke wijk en dorp. 
Zij geven de wijk- en dorpsbewoners de kans activiteiten te organiseren, te 
bundelen en een inloop- en ontmoetingsfunctie te creëren. Eenzaamheid kan 
hierdoor voorkomen worden. De eerder ingestelde woonservicegebieden 
zullen herzien moeten worden, omdat ze onvoldoende aansluiten bij de 
natuurlijke dorps- en wijkgrenzen. Voldoende ondersteuning door welzijnswerk 
en jongerenwerk is belangrijk. Onderzocht zou kunnen worden of een 2e 
jongerencentrum in of nabij de Blokken wenselijk en mogelijk is. 

Welzijn en zorg wijk- en dorpsgericht organiseren in samenspraak en in 
afstemming met het dorp, met een loketfunctie in eigen dorp of wijk. Een eigen 
dorpsverbinder brengt zorg en welzijn dichterbij en loont. Goed lopend 
vrijwilligerswerk willen we waarderen en hierin investeren. We willen daarbij 
bekijken of we de regels en leges voor vrijwilligers kunnen beperken.  De grens 
vrijwilligerswerk en professioneel werk moet goed bewaakt worden. Er is een 
grens aan draagkracht in de samenleving en bepaalde dienstverlening vraagt 
om professionele uitvoering. 

Om mantelzorgers te ontlasten willen we hen de mogelijkheid bieden 
huishoudelijke hulp aan te vragen. Door de inzet van vele mantelzorgers 
kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Ondersteuning van 
mantelzorgers blijft en is steeds noodzakelijk om overbelasting te voorkomen. 
Dit kan via een korting op arbeid of een aantal keren per jaar gratis hulp b.v. bij 
de grote schoonmaak.
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Lokaal Hellendoorn is van mening dat de mens (meer) centraal moet staan, er 
meer maatwerk moet kunnen plaatsvinden, de zorg dichterbij georganiseerd 
moet worden. Het huidige beleid en regelingen gaan uit van het optuigen van 
een beheersbaar systeem, van afrekenen op prestatie, grootschalig 
aanbesteden op basis van uurtje factuurtje. Dit systeem maakt maatwerk 
moeilijk (er) en is duurder.

Bereikbaarheid huisartsen in de avond- en nachturen en het weekend 
verbeteren.  Onze inwoners (behalve uit Haarle, zij kunnen in het weekend in 
Raalte terecht) moeten hiervoor nu naar Almelo. Dit geeft voor onze inwoners 
behoorlijke beperkingen.                                                                         

Lokaal Hellendoorn wil dat de gemeente met onze huisartsen in gesprek gaat, 
en de mogelijkheden bespreekt spreekuren in de eigen gemeente te houden tot 
20.00 uur s ’avonds en een moment in het weekend. Ook bij de apotheken willen 
we dit verzoek nadrukkelijk neerleggen. Daarnaast pleiten voor het uitbreiden 
van het aantal spreekuren door specialisten in onze gemeente. Meer GGZ 
(geestelijk gezondheid zorg) hulp, direct in de wijken en dorpen zal preventief 
werken.

Zorg en huishoudelijk hulp op basis van gelijkwaardige keukentafel-
gesprekken waarin mét de hulpvrager en mantelzorger(s) gekeken wordt naar 
de beste oplossingen in de specifieke thuissituatie. Daarbij is onafhankelijke 
cliëntondersteuning een vereiste. Het huidige systeem, uitgaande van resultaat-
verplichting tot op de minuut vastgelegd, is een belemmering om voldoende 
maatwerk te verrichten. 

De hoogte van de eigen bijdrage mag niet lijden tot zorgmijding. Zorgmijding 
betekend een hoge belasting voor mantelzorgers. Opname zal daardoor eerder 
aan de orde zijn terwijl dit voor cliënt en mantelzorgers vaak niet beter en 
gewenst is en ook duurder is voor de samenleving.
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De schotten en financieringssystemen tussen de Wet Maatschappelijk 
Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ) moeten verdwijnen, 
om de vraag van de hulpvrager centraal te stellen. Hulpverleningsorganisaties 
kunnen beter samen werken door samen de verantwoordelijkheid te nemen. 
Daar waar mogelijk moeten we de commercie in de zorgwereld vermijden en 
voorkomen. Zorginnovaties zoveel mogelijk met lokale organisaties en 
bedrijfsleven oppakken.

WMO-aanbesteding willen we zo lokaal mogelijk, lokale wensen en eisen 
stellen we centraal. Maatwerk is uitgangspunt en de ervaring leert dat samen 
aanbesteden met (een aantal) Twentse gemeenten slechter uitpakt voor de 
dienstverlening, duurder is, burgerinitiatieven en innovatieve projecten weinig of 
geen kans krijgen en de gemeenteraad weinig invloed heeft. We willen juist de 
eigen regie van burgers bv door het opzetten van zorg coöperaties en 
zorginitiatieven stimuleren en ondersteunen.

De boete die mensen krijgen, die afhankelijk zijn van het WMO-vervoer willen 
we afschaffen. Wij vragen mensen zelfredzaam te zijn en willen iedereen 
gelijkwaardig behandelen. Inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen met auto 
of openbaar vervoer mogen niet worden gestraft, als ze een ad-hoc of 
noodgedwongen rit maken met de Regiotaxi. 

Lokaal Hellendoorn wil 24 uurs zorg realiseren in onze wijken en dorpen. Dit 
kan thuiszorg zijn en/of het bouwen van een kleinschalige woon/
zorgvoorziening. Dat mensen met bv een lichamelijke beperking of dementie in 
eigen vertrouwde dorp of omgeving kunnen blijven wonen is een groot goed. 
Mantelzorgers kunnen blijven helpen en vrijwilligers kennen de mensen en 
cultuur. Voldoende revalidatiemogelijkheden in onze eigen gemeente zijn mede 
belangrijk. Een dementievriendelijke (re) gemeente is noodzakelijk om mensen 
met dementie langer deel te kunnen laten nemen aan het maatschappelijk 
leven.
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De inzet van vele vrijwilligers die via het Hulpfonds, De Huiskamer, BOOM en de 
voedselbank armoede in onze gemeente opsporen en bestrijden verdienen ons 
respect en steun. Als gemeente kunnen we daardoor snel een goed 
financieel vangnet en ondersteuning bieden voor mensen die dit nodig hebben. 
De financiële middelen die we van het rijk krijgen om kinderen te helpen, het zgn. 
kind pakket, willen we inzetten voor situaties tot 120 % van het minimumloon. 

Lokaal Hellendoorn wil een actief beleid om discriminatie te voorkomen

4. Onderwijs en werk in de gemeente Hellendoorn

Lokaal Hellendoorn wil onze lokale ‘Helderse’ economie versterken en 
verduurzamen; wat lokaal kan, doen we lokaal met eigen ondernemers. Dit 
willen we doen door een specifiek lokaal aanbestedingsbeleid, het versterken 
van de lokale infrastructuur, meer aandacht voor streekproducten en 
directer samen te werken met het onderwijs. Het is wenselijk, dat geld en 
goederen langer lokaal blijven circuleren, een zogenaamde circulaire economie; 
lokale ondernemers meer zaken met elkaar kunnen doen, leegstand in winkel-
straten en bedrijventerreinen wordt voorkomen en de werkgelegenheid wordt 
gestimuleerd. Ook het op de kaart zetten van ons specifieke toeristische 
product, onze kroonjuwelen is belangrijk.

Lokaal Hellendoorn wil door in een nieuw aankoop-en aanbestedingsbeleid meer 
verbinding zoeken met de lokale economie en maatschappelijk verantwoorde 
inkoop. Enkelvoudige aanbestedingen waarbij de gemeente maar één offerte 
opvraagt, gaan in principe naar bedrijven binnen de gemeente. Bij meervoudige 
aanbestedingen waarbij de gemeente minimaal drie offertes opvraagt worden 
minimaal twee bedrijven uit de gemeente benaderd. 
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Bij Europese aanbestedingen kijkt de gemeente of de opdrachten op te 
delen zijn, waardoor delen ook naar eigen ondernemers kunnen. Ook zal in het 
nieuwe aanbestedingsbeleid extra aandacht zijn voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en 
duurzaamheid. We vragen de ondernemers in onze gemeente mee te denken 
over het aanbestedingsbeleid en met innovatieve ideeën te komen. Ook staan 
wij een mantelzorg-vriendelijk werkgevers beleid voor als gemeente en voor 
ons lokale bedrijfsleven. Lokaal Hellendoorn wil een proactief beleid en houding 
naar het bedrijfsleven. ‘Geen nee, maar ja mits’, en meer aandacht en 
ondersteuning van lokale streekproducten en het lokale ambacht.

Door meer verbinding tussen ons lokale bedrijfsleven en onderwijs, kunnen 
leerlingen gerichter kiezen voor opleidingen, die aansluiten bij de directe 
behoefte van onze bedrijven in onze gemeente en vergroten we de 
aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat. Specifieke aandacht vragen voor 
het technisch-, ICT- en zorg-onderwijs in onze gemeente.

Lokaal Hellendoorn hecht aan een breed onderwijspakket in de eigen 
gemeente. Zij wil deze behouden en versterken en uitbreiden. Dit belangrijke 
gegeven zal onderdeel uitmaken van voorbereiding en besluitvorming over de 
investeringen inzake verbouw/nieuwbouw met Reggesteyn. Wij zijn van 
mening dat Reggesteyn een duurzame toekomstbestendige accommodatie 
verdient naar de eisen des tijds, aansluitend bij de gemeentewens een breed 
onderwijspakket te bieden voor HAVO/VWO en VMBO, óók voor de bovenbouw. 
Als investeerder en betaler heeft de gemeente volgens Lokaal Hellendoorn de 
mogelijkheid deze wensen mee te nemen naar het bestuur van Reggesteyn.

Vakmanschap in de techniek moet gewaardeerd worden in het onderwijs. 
Vakmensen opleiden voor onze lokale bedrijven en instellingen. De beroeps-
gerichte programma’s kunnen hierbij aansluiten. We willen een twee-deling in 
het onderwijs voorkomen en pleiten daarom voor een ‘alles onder een dak’ 
vestiging voor Reggesteyn.

Behouden van goede basisscholen in dorpen en wijken. De basisscholen 
hebben naast een belangrijke onderwijsfunctie een spilfunctie in het dorp en de 
wijk. Het bestaansrecht van scholen hangt o.a. af van wetgeving over 
leerlingenaantallen. Wij pleiten voor het behouden van kwalitatief goede 
basisscholen in de dorpen en wijken door scholen daar waar mogelijk te 
faciliteren en te zorgen voor o.a. voldoende woningbouwmogelijkheden.

5. Sterk sportief en cultureel Hellendoorn

Het maatschappelijk belang van sport is groot. De gemeente Hellendoorn is 
een zeer sportieve gemeente waarin velen takken van sport worden bedreven. 
Om de vele sportactiviteiten mogelijk te maken zijn wekelijks vele vrijwilligers in 
touw. Daarvoor alle hulde. 
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Het maatschappelijk belang van sport is steeds groter. Het plezier, de 
gezondheid, presteren en de sociale contacten zijn motieven voor inwoners te 
sporten. Belangrijk is, dat er in elk dorp een breed pallet aan sportmogelijkheden 
is, voor elk wat wils. Kortom sporten, bewegen en een gezondere levensstijl 
zijn belangrijke waarden geworden die actief worden gepropageerd. De mate 
waarin verenigingen kunnen groeien is afhankelijk van de ruimte, de capaciteit 
en kwaliteit van de sportvelden. Toename van het aantal leden gaat samen met 
de toenemende capaciteit om te trainen en/of wedstrijden te spelen. 

Aanleg van meer kunstgrasvelden. Voetbal is een sport die velen beoefenen. 
Als een sportvereniging, hetzij voetbal, of andere veldsporten, door toename 
van het aantal leden met kwaliteitsverarming van de natuurgras sportvelden en 
capaciteitsproblemen te maken krijgt, is de aanleg van een kunstgrasveld een 
oplossing voor deze problemen. Steeds meer amateurclubs hebben 
kunstgrasvelden, de belangrijkste reden is dat de speelcapaciteit wordt 
verhoogd en er nagenoeg het hele jaar door op gespeeld kan worden. De sport-
bonden spelen hier ook op in. Wij willen dat de gemeente faciliteert bij de aanleg 
van meer kunstgrasvelden. Om te kunnen bepalen of de aanleg van kunstgras 
noodzakelijk, wenselijk en betaalbaar is, willen we criteria ontwikkelen waardoor 
elke aanvraag in de gemeente gelijk behandeld kan worden.

Voorzieningen voor damesvoetbal. Het damesvoetbal groeit in onze gemeente.  
Daarvoor zijn specifieke faciliteiten nodig o.a. kleedkamers. Wij moeten voetbal-
clubs de mogelijkheid geven in eigen beheer kleedkamers te bouwen en dat de 
gemeente hierbij voldoende faciliteiten biedt.

Het is belangrijk dat ieder kind voor 8 jaar leert zwemmen. Wij willen de 
mogelijkheid onderzoeken of het haalbaar is dat alle kinderen de basis-
vaardigheden van het zwemmen te leren, door kosteloos  het zwemdiploma A 
te behalen. Wij willen daarvoor de ervaring en professionaliteit van spelers van 
waterpoloclub Het Ravijn inzetten. Ook willen we zorgen dat het buitenbad 
maximaal open is door  gebruik te maken van vrijwilligers.
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De tekorten op zwem/zorg/sportaccommodatie Het Ravijn leggen een 
behoorlijke claim op de gemeentelijke begroting. Het privatiseren van de 
zorgvloer en het horecadeel hebben onze voorkeur.

De huidige structuur van de BLOS (Bestuurscommissie Lichamelijke 
opvoeding en de Sport) willen we wijzigen naar een onafhankelijk 
adviesorgaan.
De BLOS is een niet-gekozen bestuursorgaan, waarvan de wethouder-sport en 
de beleidsambtenaar- sport het dagelijks bestuur vormen. De raad stelt ’slechts’ 
de financiële middelen beschikbaar en heeft hier vervolgens geen invloed mee 
op. Lokaal Hellendoorn wil dit anders; wij willen de BLOS omvormen tot een 
orgaan, welke de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven, 
waarna de raad het beleid vaststelt en het college hieraan uitvoering geeft.

Als Lokaal Hellendoorn hechten we aan het behouden van onze eigen 
‘Helderse’ cultuur en cultuuruitingen. Deze maken deel uit van onze wortels, 
eigen identiteit en willen we koesteren en ondersteunen. Onze geschiedenis en 
gebruiken als paasvuren, carbid schieten maar ook ons dialect zijn het waard om 
in ere te houden. Onze modersproake terug in de het hart van onze gemeente bij 
jong en oud. We zullen onze programmapunten ook uitbrengen in het 
dialect. We hebben (nog) veel cultureel erfgoed en verenigingen, die ijveren 
voor het behoud en het zichtbaar maken van dit erfgoed. Zij verdienen 
ondersteuning om hun goede werk voort te kunnen zetten. De Historische Kring 
Hellendoorn-Nijverdal heeft daarbij een centrale ruimte nodig om haar archieven 
etc. op te slaan en toegankelijk te maken.
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Een bijzonder experiment van de (huidige) gemeenteraad waarbij inwoners zelf 
beslissen over cultuur zien we in vertrouwen tegemoet. Het is een manier, om 
als gemeenteraad besluitvorming steeds meer los te laten, meer draagvlak te 
creëren en meer mensen cultureel te enthousiasmeren. Lokaal Hellendoorn zal 
de uitkomst van het burgerbesluit over nemen. Het huidige cultuurbudget is 
daarbij leidend. Indien er nieuwe wensen zijn zal geprioriteerd moeten worden. 

Subsidie voor HOI TV en radio op basis van lokale herkenbaarheid, 
onafhankelijkheid en met waardering voor de vele vrijwilligers. De vrijwilligers 
kunnen een (beperkte) ondersteuning krijgen van een professional. 

Onderzocht zou kunnen worden of dependances van de bibliotheek in de 
grotere wijken een meer- waarde kunnen hebben. In de dorpen hebben ze deze 
meerwaarde bewezen.

6. Sociaal veilig Hellendoorn

Meer openbare verlichting in het buitengebied. Ondanks grote inzet van politie 
en steeds meer burgers via o.a. de buurtbewakingsapp zijn er toch inbraken en 
voelen mensen zich niet altijd veilig. Zichtbaarheid, bereikbaarheid en voldoende 
politie in wijken en dorpen is daarbij belangrijk. Volgens Lokaal Hellendoorn kan 
met meer openbare (duurzame) verlichting in het buitengebied noodzakelijk de 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid worden verbeterd.

Wij willen structurele aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance. Zij 
dienen in de hele gemeente (volgens de landelijke normen) op tijd te zijn.

7. Groen moet je doen 

Vermindering CO2-uitstoot en energiebesparing. Lokaal Hellendoorn wil 
primair inzetten op energiebesparende maatregelen samen met inwoners en 
ons lokale bedrijfsleven. Een stimuleringsprogramma isolatie (oude) woningen 
en plaatsen zonnepanelen draagt aanzienlijk bij. Daarnaast is Lokaal 
Hellendoorn van mening dat de gemeente Hellendoorn het goede voorbeeld 
kan geven door haar eigen wagenpark (o.a. vuilophaalwagens, buurtbussen) te 
elektrificeren en buurthuizen en sportcomplexen te isoleren en te voorzien van 
zonnepanelen. Ook gasvrije- nieuwbouw en het geven van een impuls aan een 
streekgebonden kringloopeconomie zullen de CO-2 uitstoot verlagen en het 
gebruik van biomassa bv afvalhout als energiebron.

Innovatie van duurzame energiebronnen willen we stimuleren zoals
 windversnellers, maar geen windmolens. Windversnellers hebben meer 
rendement dan windmolens en minder negatieve gevolgen. De ontwikkeling 
van windversnellers staat nog in de kinderschoenen maar de 1e resultaten zijn 
veelbelovend. 



 17

Daarnaast willen we het zogenoemde revolverend-fonds uitbreiden voor 
innovatieve initiatieven in onze gemeente in het kader van duurzaamheid. Het 
uitgeleende geld komt weer terug, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor 
nieuwe leningen/ initiatieven. Het veranderende klimaat heeft ook gevolgen 
voor de waterhuishouding o.a. de waterstand. Verstening van tuinen en parken 
en centra in onze gemeente beperken en tegengaan is noodzakelijk o.a. om 
wateroverlast tegen te gaan. 

Stimuleren plaatsing zonnepanelen. Lokaal Hellendoorn wil een actief 
programma om het asbest in onze gemeente te verwijderen, evt. verwijdering 
koppelen aan het plaatsen van zonnepanelen.

Afschaffen activiteiten bijdrage. We willen de Sallandse Heuvelrug toegankelijk 
houden voor eigen inwoners, organisaties en toeristen. We willen de verplichte 
bijdrage van activiteiten georganiseerd door vrijwilligers aan de zogenaamde 
Support For Nature afschaffen om de activiteiten toegankelijk te houden.
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Gescheiden afvalinzameling. Onderzocht dient te worden of incontinentie-
materiaal gescheiden kan worden van ander afval. Dumping van restafval moet 
hard worden aangepakt. 

8. Van meepraten naar meebeslissen

We hechten veel waarde aan burgerinitiatieven en burgerparticipatie. 
Inwoners mogen met overheveling van budget (onder voorwaarden) taken 
overnemen van de gemeente. We willen deze stimuleren, serieus nemen, 
faciliteren en voldoende ruimte geven o.a. Right to Challenge. Deze ruimte moet 
meegenomen worden in het aanbestedingsbeleid en de kerntaken discussie. 
Indien wijken of  dorpen dit willen kunnen we verder gaan richting 
burgerbegroting.
De participatie in de Omgeving Wet bieden kansen en mogelijkheden de 
participatie meer ruimte te geven en bestaande overleg en inspraakstructuren 
anders vorm te geven.

Wij pleiten voor een transparant beleid en een open bestuurscultuur.  Zo 
kunnen inwoners beter worden meegenomen én begrijpen waarop het college 
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad tot haar besluit komt. 
Het maakt ook helder waar partijen voor staan. De huidige gesloten raadszaal 
symboliseert een gesloten vergadercultuur en systeem. Wij willen de raadszaal 
openen en een ander nieuw vergadersysteem waarin inwoners meer mee 
kunnen praten. Ook staan we voor een openbaar presidium (overleg van 
fractievoorzitters).

Wij gaan uit van een coalitieakkoord op hoofdlijnen en de mogelijkheid tot het 
houden van een volksraadpleging bij ingrijpende maatschappelijke 
ontwikkelingen. In verkiezingsprogramma’s van partijen worden allerlei zaken 
vastgelegd, daarna komt er een (coalitie) akkoord tussen de partijen waarin vaak 
tot in detail zaken geregeld worden. Deze manier van werken geeft weinig tot 
geen ruimte en flexibiliteit om op de actualiteit in te spelen en de mening van 
inwoners mee te nemen. 

Wij pleiten voor een onafhankelijke ombudsman/ vertrouwenspersoon in de 
eigen gemeente. Formele klachtenprocedures worden regelmatig als drempel 
ervaren en verharden standpunten.
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Ambtenaren zijn in dienst bij de Hellendoornse gemeenschap.
Uitgaan van… en samenwerken met de inwoners vraagt van ambtenaren een 
dienstbare-, klantvriendelijke- en open houding. Daarvoor zullen de ambtenaren 
steeds meer moeten gaan werken in de wijken en dorpen en minder in het 
gemeentehuis in Nijverdal. Ruimere openingstijden van gemeenteloketten bv 
op een zaterdag kan de dienstverlening ten goede komen. 

Jaarlijkse brede wijk en dorpsschouwen- met een feestje- waarin met 
inwoners (en kinderen) een oordeel wordt gegeven over de totale en specifieke 
leefbaarheidspunten kunnen een goede manier zijn voor ambtenaren en 
bestuurders zicht te krijgen op resultaten, knelpunten en oplossingen.

9. Gezond huishoudboekje

Verminderen schuldenlast gemeente. Om de gemeentebegroting 
toekomstbestendig te maken, met voldoende buffer voor magere jaren, is het 
noodzakelijk de hoge gemeenteschuld terug te dringen. Dit willen we o.a. doen 
met geld wat vrijkomt door verkoop van gemeentelijke eigendommen. Ook de 
afspraken die in het verleden zijn gemaakt over schuldsanering willen we
handhaven.

We willen investeren op basis van aantoonbare nut, noodzaak en sociaal 
rendement. Op basis hiervan zullen we elk gemeentelijk voorstel beoordelen. 
Graag zien we een voor iedere burger leesbare begroting waarin ook de 
boekwaarden en stille reserves transparant zichtbaar is.

De gemeentelijke belastingen willen we niet verhogen. Indien aantoonbaar 
noodzakelijk en met voldoende draagvlak bij de inwoners kan er in zeer speciale 
gevallen een uitzondering gemaakt worden.

Eenvoudig huishoudboekje. De gemeentelijke financiën moeten open en 
eenvoudig worden weergegeven zodat iedere inwoner van onze gemeente  het 
kan begrijpen. Zodat het ook mogelijk is om hierover een mening te vormen en 
invloed te kunnen uitoefenen. 
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