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Het kan anders, het kan beter!
Met mekaer, veur mekaer.
Onafhankelijk, realistisch en uitgaan van eigen kracht! Dat is waar Lokaal Hellendoorn voor staat
én gaat. Wij zijn als eigen lokale partij niet afhankelijk van Zwolle, Den Haag en Brussel, maar
hebben de vrijheid om zelfstandig keuzes te maken waar onze gemeente beter van wordt. Of
het nu gaat om meer starterswoningen, betere zorg, verkeersveiligheid, het voorkomen van
mega-windmolens of lagere gemeentelijke belastingen; wij stellen het belang van de inwoner
écht centraal. Dat hebben we de afgelopen jaren talloze keren bewezen.
Daarbij geloven wij in de kracht van de dorpen en buurten in onze gemeente. We koesteren het
noaberschap en de menselijke maat. Daarom willen wij geen bestuurders van buiten, maar
kiezen bewust voor betrokken talenten uit onze eigen gemeente. Daarmee staan wij dichter bij
de inwoners dan elke andere politieke partij. Zo dichten wij de kloof tussen inwoners en politiek.
Wij willen een dienende gemeente die zich beperkt tot de kerntaken. Dus geen onzin-projecten
en stadsallures, maar realistische oplossingen voor alles wat u echt bezighoudt. De gemeente
moet er immers zijn voor u en niet andersom! Kies daarom Lokaal Hellendoorn!
Lokaal Hellendoorn zet zich in voor een gemeente waar het ook in de toekomst goed wonen en
werken is. Wij zien veel mogelijkheden. Onderaan dit programma en op onze website zijn de
speerpunten per wijk, buurtschap en dorp terug te vinden. In dit programma leest u waar Lokaal
Hellendoorn voor staat:
1. Werken aan vertrouwen tussen inwoners en gemeente
2. Zorgen voor betaalbare woningen met voorrang voor eigen inwoners
3. Verlagen van belastingen, ruimte voor ondernemers, bestaanszekerheid
garanderen
4. Behouden en versterken van leefbaarheid in alle wijken, buurten en kernen
5. Zorg toegankelijker maken en wachtlijsten voorkomen
6. Werken aan een toekomstbestendig en gezond klimaat
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Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Lokaal Hellendoorn doet met een lijst van 26 kandidaten mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Een sterke ploeg kundige mensen, jong en ouder,
nieuw en ervaren, uit alle lagen van de bevolking en uit de dorpen en buurtschappen van onze
gemeente.
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Annemarie Dubbink
Thea ten Have
Matthijs Knobben
Trudy Weierink-Siers
Dennis Meijerman
Frans Runneboom
Alexander Dollen
Gerrit Haselhorst
Jan Veneman
Gerard ter Horst
Johanna Lusink
Huib Krukkert
Tim Bargboer
Anja Wolterink
Martien Versmissen
Ewoud Buter
Jeannette Schraa
Bertus van de Merwe
Marianne Witteveen
Hugo Ligtenberg
Annika Bakhuis
Rikkert Heinen
Ank Heemskerk
Elt Koning
Ria Bakhuis
Aafko de Vries
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1. Werken aan vertrouwen tussen inwoners en gemeente
Lokaal Hellendoorn zet zich in voor:
•
•
•
•
•
•

Herstellen van wederzijds vertrouwen tussen inwoners en gemeente.
De menselijke maat centraal en minder bureaucratie.
Onafhankelijke klachtenprocedures door gebruik te maken van een gemeentelijke
ombudsmanfunctie.
Realistische, eerlijke en open politiek.
Meer inspraak van inwoners door verschillende vormen van burgerparticipatie.
Een sterke gemeenteraad met meer dualisme.

Wederzijds vertrouwen
Tijden veranderen, we bevinden ons in een periode van grote maatschappelijke veranderingen
en het vertrouwen in de politiek neemt af. Lokaal Hellendoorn wil het vertrouwen in de politiek
verbeteren door eerlijke en open politiek en besluitvorming. We willen inwoners betrekken,
zodat zij meer grip krijgen op de leefbaarheid in hun buurt en dorp. Dit omdat wij geloven dat
inwoners heel goed weten wat nodig is om de leefbaarheid te vergroten en zij dus een
belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren ervan. Hierbij is het van groot belang dat er een
wederzijds vertrouwen ontstaat, zodat gemeente, ondernemers én inwoners op basis van
gelijkwaardigheid kunnen samenwerken, schouder aan schouder.

Meepraten en meebeslissen
Uit onderzoek blijkt dat oplossingen van inwoners in de regel effectiever zijn. Lokaal
Hellendoorn wil hier gebruik van maken, ook na de verkiezingen. Naar inwoners toe gaan in hun
eigen wijk of dorp in plaats van ze naar het gemeentehuis te laten komen, maakt meepraten en
meebeslissen gemakkelijker. Lokaal Hellendoorn zet in op het jaarlijks organiseren van brede
wijk- en dorpsschouwen waarbij alle inwoners, jong en oud, een oordeel kunnen geven over
leefbaarheidspunten. Het zal de politiek en de ambtenaren helpen zicht te krijgen op resultaten,
knelpunten en mogelijke oplossingen. Het aanstellen van coördinerende ambtenaren en
wethouders voor elke wijk, buurt of dorp zal de communicatie bevorderen.
Wij willen verschillende vormen van burgerparticipatie uitproberen (bijvoorbeeld inspraak,
recht van uitdagen, burgerberaad, burgerbegroting, burgerforum of volksraadplegingen) en zien
welke vorm het beste aansluit bij de situatie, inwoners en gemeente. Als inwoners invloed
hebben gehad, is er doorgaans meer begrip en minder weerstand en daardoor meer draagvlak.
Daarnaast krijgen inwoners meer begrip voor de keuzes die politici moeten maken.
De gemeenteraad kan bij relevante onderwerpen in de wijken en dorpen vergaderen. Dit brengt
de politiek dichterbij de inwoners. Het openbreken van de gesloten raadzaal bevordert
eveneens de transparantie.
Het is een uitdaging jongeren te betrekken en te enthousiasmeren voor de politiek. Lokaal
Hellendoorn is, als jongeren dit willen, voorstander van een jongerenraad die de raad gevraagd
en ongevraagd kan adviseren. De mogelijkheid tot het kiezen van een kinderburgemeester en
het organiseren van een cursus lokale politiek kan tevens bijdragen tot meer kennis en begrip
over de grondbeginselen van de democratie en het functioneren van een gemeente.
Informatie moet toegankelijk zijn zodat iedereen die dat wil mee kan doen. Bestaande
communicatiekanalen via huis-aan-huis kranten zullen gebruikt moeten blijven worden naast
alle digitale informatie.
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Samenwerken
Lokaal Hellendoorn staat voor constructieve samenwerking met alle andere politieke partijen in
de gemeenteraad. We willen dat alle stemmen gehoord worden en niemand uitsluiten. Meer
dualistisch werken in het gemeentehuis en een raadsakkoord toetsen bij maatschappelijke
organisaties zal leiden tot betere besluitvorming en meer draagvlak in de gemeenteraad en in de
Hellendoornse samenleving. Bij voorkeur komen wethouders uit onze eigen gemeente.

Menselijke maat centraal
De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt waar een doorgeslagen bureaucratie en het
ontbreken van de menselijke maat toe kan leiden. Regels moeten niet leidend zijn. Er moet altijd
oog zijn voor de mogelijke nadelige gevolgen van de voorstellen en besluiten die worden
genomen, voor zowel de individuele inwoners, als groepen inwoners of bepaalde wijken of
buurtschappen. Door een meer open bestuurscultuur zal over en weer meer begrip en
vertrouwen ontstaan, bij zowel de inwoners als de politiek.
Door het ervaren van een hoge drempel bij het gemeentehuis en de ambtelijke afhandeling van
zaken voelen sommige inwoners zich niet serieus genomen bij aanvragen of dienstverlening. Dit
geeft een gevoel van onmacht of boosheid. Een ombudsman kan zorgen dat inwoners beter
gehoord worden en het beleid en de uitvoering wordt verbeterd. Een toegankelijk verwijsloket,
bijvoorbeeld een koffietafel in de hal van het gemeentehuis, waarbij mensen worden geholpen
bij het formuleren van een vraag of klacht kan ook helpen.

Behoud zelfstandigheid
De gemeente Hellendoorn is een zelfstandige gemeente. Diverse gemeentelijke herindelingen
zijn aan Hellendoorn voorbijgegaan. De gemeente Hellendoorn is groot genoeg om haar taken
bestuurlijk en ambtelijk zelf uit te kunnen voeren en is tegelijkertijd voldoende dichtbij en
vertrouwd. Zelfstandigheid is daarbij wat anders dan autonoom. Wij werken samen binnen de
Regio Twente. Het belang daarvan onderschrijft Lokaal Hellendoorn zolang dat ook in het belang
is van onze inwoners.
Daarnaast vinden wij ook dat we onze blik moeten kunnen verruimen naar onze buurgemeenten
in Salland en Vechtdal. Op bepaalde onderwerpen kan kennis worden gedeeld en kan dit
kostenbesparend werken. Dit kan onder andere op het gebied van toerisme, duurzaamheid,
energietransitie en natuurbeheer.

Digitale veiligheid
De gemeente Hellendoorn verwerkt vele persoonsgegevens van haar inwoners. Deze
persoonsgegevens moeten in veilige handen zijn. De digitale veiligheid kan worden versterkt.
Kwaadwillenden moet de toegang worden ontzegd. Lokaal Hellendoorn is van mening dat de
inzet van een ethisch hacker daaraan een bijdrage kan leveren. Daarbij moet er blijvende
aandacht zijn voor goed beveiligde ICT systemen.
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2. Zorgen voor betaalbare woningen met voorrang voor eigen
inwoners
Lokaal Hellendoorn wil zich inzetten om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Woningbouwplannen te versnellen en woningen te kunnen bouwen die nodig zijn, nu en
in de toekomst.
Inwoners met een sociaal en/of economisch binding met onze gemeente voorrang te
geven bij een huur- of koopwoning.
Als gemeente grond aan te kopen voor sociale koop- en huurwoningen, met name voor
starters en het middensegment.
De zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in te zetten.
Coöperatieve woonprojecten en burgerinitiatieven zoals hofjeswoningen, knooperven,
collectief particulier opdrachtgeverschap, wonen met zorg en tiny houses te stimuleren.
Leegstaande kantoren, boerderijen en schuren tot woningen te transformeren, als ze
(andere) agrarisch ondernemers niet beperken.
Meer mogelijkheden te creëren om woningen te splitsen tot meerdere wooneenheden.
Woningbouw buiten de bebouwde kom toe te staan indien andere mogelijkheden
beperkt zijn.
De verzilver- en startersleningen mogelijk te maken.
De prestatieafspraken op het woonbeleid met de woningcorporatie te herijken, zodat
met name inwoners zonder of met een klein pensioen en in het midden segment
voldoende aan bod komen.
Mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgbeleid in het beleid op te nemen.
Wachttijden voor een sociale huurwoning te verkorten.

Bouwen voor eigen inwoners
De woningmarkt staat ook in onze gemeente onder druk. Wij zien wonen als een basisbehoefte
en een grondrecht. Het is voor onze eigen inwoners steeds moeilijker om een betaalbare woning
te kopen. Lokaal Hellendoorn zet zich in voor voldoende betaalbare woningen voor onze eigen
inwoners.
Meer woningbouw in de kleine kernen en buurtschappen is noodzakelijk om de leefbaarheid en
het voorzieningenniveau te behouden en te versterken. De behoefte en wensen van onze
inwoners zijn, vooral vanuit de verschillende kernen, veelvuldig kenbaar gemaakt aan de
gemeente. Enige groei van kernen kan noodzakelijk zijn om ook voor de toekomst de
leefbaarheid op peil te houden. Het is tijd om concreet te handelen en aan deze wensen
tegemoet te komen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente de regie neemt en
voorwaarden stelt aan projectontwikkelaars, die bouwlocaties bezitten of nieuwe bouwlocaties
aankopen. Gemeente moet ook zelf woningbouwlocaties aankopen en hier voldoende geld voor
reserveren en onder voorwaarden, bijvoorbeeld sociaal en/of economische binding, uitgeven
aan inwoners. Het werken met wachtlijsten in plaats van loting is hierbij een goede optie. Als
gemeente moeten we veel meer zelf kunnen bepalen hoeveel en welke woningen we kunnen
bouwen. Provinciale overheid en regio moeten uitgaan van behoeften en wensen van
gemeenten en niet van bovenaf willen bepalen voor de gemeenten.
Lokaal Hellendoorn staat voor diverse woningbouw. Met andere woorden een mix voor jong en
oud, kapitaalkrachtig en sociale huur. Dit maakt wijken en dorpen krachtig en versterkt de
sociale cohesie. Het doorgaan met bouwen van veel appartementen in Nijverdal en Hellendoorn
sluit onvoldoende aan bij de woningbehoefte en zorgt voor nog meer vergrijzing in de centra.
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Leegstaande winkels en kantoren bestemmen voor woningbouw voor starters en jongeren is
een goede manier om meer diversiteit te creëren in Nijverdal en Hellendoorn.
De gemeentelijke plicht om mensen uit andere werelddelen met een legale status te huisvesten
zoveel mogelijk realiseren door deze te verspreiden over wijken en dorpen, mede om integratie
te bevorderen.

3. Verlagen van belastingen, ruimte voor ondernemers en
bestaanszekerheid garanderen
Lokaal Hellendoorn zet zich in voor:
•
•
•

•
•

Het verder verlagen van gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers.
Het bieden van voldoende ruimte aan (agrarische) ondernemers en het versterken van
het ondernemersklimaat.
Samen, per dorp of buurtschap, invulling geven aan de verschillende gebiedsopgaven
zoals landbouw, recreatie, natuur en duurzame energie en daarvoor ruimte en vrijheid
claimen bij hogere overheden.
Een vangnet voor iedere inwoner om fatsoenlijk te kunnen leven.
Een samenleving waarin iedere inwoner mee kan doen.

De gemeente Hellendoorn heeft een kwetsbaar huishoudboekje. Een huishoudboekje dat nog
een extra opdoffer heeft gehad in 2019. Zonder ingrijpen zouden er donkerrode cijfers zijn
geschreven. Dat kon worden voorkomen, maar wel ten koste van een lastenverzwaring voor
onze inwoners en ondernemers. Er zijn besparingen doorgevoerd, maar de inwoners en
ondernemers hebben het grootste offer gebracht. Inmiddels zijn de eigenaarslasten de op één
na hoogste van alle gemeenten van de provincie Overijssel. Dit moet anders. Wij zetten ons in
om de lasten voor onze inwoners en ondernemers verder te verlagen.

Inkomsten en uitgaven in evenwicht
Het is moeilijk om het huishoudboekje voor een periode van meerdere jaren op orde te krijgen
en te houden. Wij vinden het belangrijk dat de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting
geen financiële tekorten laten zien. Ook moet de begroting voor onze inwoners begrijpelijk
worden weergegeven, ondanks dat het een complex geheel is. Investeringen moeten
evenwichtig verdeeld worden over onze wijken en dorpen.
Het standpunt van Lokaal Hellendoorn is dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat kan
betekenen dat er mogelijk zaken niet kunnen worden uitgevoerd en er beslissingen moeten
worden genomen die ons allemaal raken. Het huishoudboekje in balans houden betekent dat de
uitgaven mogelijk moeten worden gematigd als de inkomsten achterblijven. Meer inkomsten
realiseren door de lasten voor inwoners en bedrijven te verhogen wijst Lokaal Hellendoorn af.
De lasten voor onze inwoners en bedrijven mogen niet nog verder stijgen. Eerst moet worden
gekeken of er gesneden kan worden in de uitgaven. Wanneer uitgaven moeten worden beperkt
heeft het in stand houden van basisvoorzieningen en dienstverlening die inwoners rechtstreeks
raken zoals zorg, welzijn, sport, vrijwilligersactiviteiten, cultuur, wegen en groenonderhoud de
voorkeur boven investeringen in grote, vaak geldverslindende projecten. Lokaal Hellendoorn is
van mening dat nut en noodzaak aangetoond moeten worden evenals de praktische
uitvoerbaarheid en effecten. Bij cofinanciering door hogere overheden dient eerst de vraag
gesteld te worden of de gemeente Hellendoorn daadwerkelijk baat heeft bij de betreffende
investering.
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Ondernemend Hellendoorn
Binnen de gemeente Hellendoorn is een divers en gezond ondernemersklimaat aanwezig. Lokaal
Hellendoorn wil uitgaan van kansen en mogelijkheden in plaats van het opwerpen van
obstakels, ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.
Lokaal Hellendoorn staat voor een inkoopbeleid waarbij lokale ondernemers nadrukkelijk
worden uitgenodigd om werkzaamheden voor de lokale overheid uit te voeren. Dit is ook goed
voor de werkgelegenheid binnen onze gemeente.
Ondernemen in een aantrekkelijke omgeving heeft voordelen voor ondernemers en inwoners.
Dit schept een prettige werk- en leefomgeving. Om te voldoen aan de vraag van ondernemers
om zich te vestigen of uit te breiden is tijdig onderzoek naar behoefte en mogelijke nieuwe
locaties noodzakelijk. Het duurzaam en toekomstbestendig inrichten van deze terreinen is voor
Lokaal Hellendoorn belangrijk. In alle kernen moet bedrijvigheid mogelijk zijn op een specifiek
terrein of in het buitengebied. Lokaal Hellendoorn vraagt ook aandacht voor het verbeteren van
het aanzicht van de huidige industrieterreinen en panden. Dit is weliswaar de
verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf, maar Lokaal Hellendoorn is van mening dat de
gemeente Hellendoorn een stimulerende rol kan spelen in het overleg met ondernemers.
Goed aansluitend onderwijs op de behoefte van onze bedrijven vraagt om aandacht van de
gemeente. Dit door samen de behoefte van het bedrijfsleven te inventariseren, kansen te
pakken en verbindingen te leggen met het MBO-onderwijs. Mogelijk kan dit in onze eigen
gemeente georganiseerd worden. Ook het creëren van voldoende werkervaringsplaatsen in de
eigen gemeente en de gemeentelijke organisatie is van belang.
Invulling en gebruik van het buitengebied zal in een ‘nieuw evenwicht’ plaats moeten vinden
tussen de economische belangen van agrarische en toeristische sector, het bouwen van
voldoende woningen, duurzame energie en natuuropgaven. In gesprekken op gebiedsniveau,
per kern, met alle belanghebbenden kan samen de balans gevonden worden.
Om dit lokaal in vrijheid te kunnen organiseren is voldoende ruimte en vertrouwen nodig van
hogere overheden zoals het Rijk en provincie. Daarvoor zullen we ons hard maken als Lokaal
Hellendoorn.

Agrarische bedrijven
Het landelijk gebied van de gemeente Hellendoorn bestaat voor een groot deel uit
familiebedrijven en zij vormen voor een groot deel de economische basis. Wij zetten in op het
behoud van deze bedrijven. Boeren zijn belangrijk, boeren willen boeren! Zij produceren ons
voedsel en met name de grondgebonden bedrijven bepalen voor een groot deel hoe ons
landschap eruitziet. Tegelijkertijd is boer zijn en boer blijven door allerlei oorzaken steeds
moeilijker geworden. Het aantal agrarische bedrijven neemt ook in Hellendoorn af. Agrariërs
stoppen onder meer omdat zij, of de beoogde opvolgers, door de grote steeds veranderende
regeldruk en onvoldoende mogelijkheden om een inkomen te verdienen, geen perspectief meer
zien. Hoewel we beseffen dat de gemeente maar beperkt invloed heeft op alles wat op agrarisch
ondernemers afkomt zien wij ook kansen. Wij willen boerenfamilies actief stimuleren en
ondersteunen bij het vinden van nieuwe ontwikkelkansen. Ons prachtige landschap en de
bijdrage die agrariërs kunnen leveren aan verschillende maatschappelijke opgaven, bieden
daarvoor mogelijkheden. Wij koesteren de familiebedrijven, maar zijn tegen ondernemers die,
zonder dat er binding is met onze gemeente, op ons grondgebied grote stallen bouwen
en daarmee het landschap verstoren en de leefbaarheid aantasten.
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De gemeente kan een verbindende rol spelen, actief deelnemen aan en profiteren van
gebiedsprocessen en agrariërs daarmee helpen de omslag te maken naar duurzame
bedrijfsvoering en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Daarbij willen wij het gebruik
van streekproducten stimuleren en als gemeente moeten we hierin het goede voorbeeld geven.
Agrariërs hebben een belangrijke rol in het natuur- en waterbeheer. Lokaal Hellendoorn streeft
ernaar zoveel mogelijk boerenfamiliebedrijven in stand te houden en hen daarbij te
ondersteunen.

Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie is een belangrijke economische factor geworden in onze gemeente. Goed
communiceren met deze sector is van groot belang. Initiatieven vanuit ondernemers dienen
voortvarend opgepakt te worden. Daarbij is het van belang dat een goede balans blijft bestaan
tussen de toeristische druk en de draagkracht van het gebied.

Vangnet voor iedere inwoner
Inclusie houdt in dat de gemeente een goed en toegankelijk vangnet heeft dat zorgt voor
bestaanszekerheid voor alle inwoners. De inzet van de vele vrijwilligers die onder andere via Het
Hulpfonds, De Huiskamer, Stichting BOOM en De Voedselbank, armoede in onze gemeente
bestrijden, verdienen onze steun en respect. Financiële ondersteuning van mensen die dit nodig
hebben willen we op maat, toegankelijk via een loket, en zo lokaal mogelijk organiseren. Een
goede samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen onderling en met genoemde
vrijwilligersorganisaties is noodzakelijk. Er zijn gemeenten in het land die experimenteren met
een basisinkomen. Van deze gemeenten kunnen we leren om te bekijken of een pilot in onze
gemeente meerwaarde heeft. Energiearmoede kan worden aangepakt door mensen met een
laag inkomen te helpen bij het verduurzamen van hun huis en mensen met een laag inkomen
financieel te helpen.
Wij vinden het van groot belang dat kinderen uit arme gezinnen kunnen meedoen en dat
bijvoorbeeld alle kinderen kunnen leren zwemmen, mee kunnen doen aan muziek en cultuur en
lid kunnen worden van een vereniging. De bestaande voorziening, het zogenoemde kindpakket
kan hierin voorzien. Van belang is dat het kindpakket nog meer onder de aandacht komt en
toegankelijk is. Daarbij kunnen we onderzoeken of een activiteitenpas een goede optie is. We
moeten stigmatisering voorkomen.
De inkomenssituatie van ouderen met geen of een klein pensioen vraagt ook specifieke
aandacht. Ouderen in onze gemeenten hebben zorgen op basis van rijksbeleid en stijgende
kosten van levensonderhoud of zij nu en in de toekomst nog rond kunnen komen. Samen met
de ouderenbonden willen we de situatie in kaart brengen en tot oplossingen komen.
De schuldsanering meer lokaal oppakken bijvoorbeeld via het burgerinitiatief de Huiskamerbank
kan bijdragen aan een toegankelijker en betere schuldsanering en hulp bij het oplossen van
schulden.
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4. Behouden en versterken van leefbaarheid in alle wijken,
buurten en kernen
Lokaal Hellendoorn wil zich inzetten voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van toekomstvisies samen met inwoners voor verschillende wijken,
buurten en kernen.
Toekomstbestendige voorzieningen in wijken, buurtschappen en dorpen, daar waar
mogelijk door ze te bundelen.
Het beperken van de bureaucratie en leges voor vrijwilligersorganisaties.
Het versterken van de sociale structuren in wijken, buurten en dorpen.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld rotonde Helmkruidlaan.
Veilige fietsverbindingen tussen onze dorpen.
Het behoud van waardevolle bomen en de aanplant van nieuwe bomen om
biodiversiteit te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan.
Het behouden van de Helderse cultuur en geschiedenis en waardevolle dorpsgezichten
behouden.
Het behouden van de huidige speelvoorzieningen in de wijken en de bezuinigingen
herzien.
Bibliotheken in alle dorpen van de gemeente.
Een tunnel nabij Rendac voor een veilige oversteek over de N35 uitwerken.

Vitale buurten, wijken en dorpen
Lokaal Hellendoorn heeft oog voor het voorzieningenniveau in dorpen en wijken. Elk dorp en
elke wijk is anders van samenstelling door cultuur, inkomensverschillen, leeftijdsopbouw en de
mate van noaberschap. Het is belangrijk om het voorzieningenniveau aan te laten sluiten bij de
behoeften van nu en de behoeften van de toekomst. Door de verdere vergrijzing is het van
belang dat ouderen op ‘jongere’ leeftijd in eigen buurt, wijk of dorp een sterk sociaal netwerk op
kunnen bouwen. Extra aandacht hiervoor is nodig in de wijken in Nijverdal. We willen het niveau
behouden en versterken door voorzieningen te bundelen. De gemeente kan hierin een
stimulerende rol hebben. Het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving staat hierbij
centraal. Wij vinden het van groot belang om de eigen kracht van dorpsraden, plaatselijk
belangen en inwonersinitiatieven zoveel mogelijk te ondersteunen. Bureaucratie en leges voor
vrijwilligersorganisaties willen we zoveel mogelijk beperken.
Wij hechten grote waarde aan het wijk- en dorpsgericht organiseren van welzijn en zorg. Dit
moet in samenspraak en in afstemming met de inwoners van het dorp of de wijk. Wij pleiten
voor een loketfunctie in de buurt. Goed lopend vrijwilligerswerk willen we waarderen en hierin
investeren. In coronatijd hebben we ervaren dat we een goed sociaal vrijwilligersnetwerk
hebben in onze wijken en dorpen en hoe belangrijk het is om deze te behouden en te
versterken. Eenzaamheid kan hierdoor mede worden voorkomen. Voor doelgroepen met een
andere sociaal-culturele achtergrond is zorg nodig die past bij de cultuur en taal. Wij denken
daarbij bijvoorbeeld aan onze Molukse en Turkse inwoners en de groter wordende groep
mensen met een migratieachtergrond.

Jongeren
Van belang is dat er in alle kernen en wijken kwalitatief goede basisscholen en peuterspeelzalen
zijn. Goede onderwijshuisvesting, sportfaciliteiten en een goed binnenklimaat met voldoende
ventilatiemogelijkheden zijn essentieel. Peuterspeelzalen en kinderopvang nabij deze
voorzieningen is praktisch voor de ouders en zal de samenwerking bevorderen. Kwetsbare
kinderen kunnen ondersteuning krijgen onder andere door inzet vanuit Wmo-gelden van de
gemeente.
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De geplande halvering van de speelplaatsen in wijken, buurten en dorpen willen we herzien op
basis van gebruik. Het blijven stimuleren van kinderen om buiten te spelen is belangrijk.
Burgerinitiatieven op het gebied van bewegen in de openbare ruimte willen we positief
tegemoet treden.
Jongeren verdienen een goede eigen plek om elkaar te ontmoeten en om zich te kunnen
vermaken. Het welzijnswerk kan hen daarbij ondersteunen, zowel in de centra zoals Place 2 Be,
als op straat en in de kernen.
Voor jongeren is het van belang dat zij zich kunnen ontwikkelen, dat zij een uitdaging hebben en
hun creativiteit vorm kunnen geven, samen met andere jongeren. Initiatieven van jongeren
dienen voortvarend te worden opgepakt. In samenwerking met de jongeren, De Welle en het
ROC kunnen projecten ontplooit worden op het gebied van techniek, sport, cultuur en natuur.
Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik moeten we voorkomen door meer voorlichting en
handhaving.

Ouderen
Om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en participeren in wijk of dorp is
het van belang in toekomstvisies de wensen van deze steeds grotere groep specifiek en integraal
mee te nemen in beleid en uitvoering. Ouderen zijn van onschatbare waarde in menig wijk en
dorp als vrijwilliger, voor de sociale cohesie en als drager van de cultuurgeschiedenis. Juist voor
deze groep is het van belang dat basisvoorzieningen dichtbij en toegankelijk zijn en openbaar
vervoer aanwezig.

Gebiedsgericht naar de toekomst
De grote maatschappelijke thema’s zoals het kunnen bouwen van voldoende woningen, klimaat,
energie, natuur en landbouw leggen voor de toekomst allemaal een claim op ruimte. En ruimte
is in Nederland en in de gemeente Hellendoorn schaars. Om die reden is het van groot belang
om te komen tot een passende en duurzame inrichting van die ruimte. Lokaal Hellendoorn pleit
hierbinnen voor een gebiedsgerichte aanpak. In de praktijk zal er in de vorming van beleid en in
de (her)inrichting van de ruimte ingezet worden op gebiedsgerichte samenwerking. Inwoners,
ondernemers, landschap-natuurbeheerders en overheden ontwerpen samen een gebied voor
de huidige en toekomstige generaties. De omgevingswet is tevens reden samen met inwoners
van wijken en dorpen toekomstvisies te ontwikkelen.

(Verkeers)veiligheid verbeteren
Hellendoorn wordt drukker en drukker. We ervaren steeds meer verkeersbewegingen met de
daarbij behorende overlast. De rotonde Helmkruidlaan is een bekend voorbeeld waar met enige
regelmaat ongelukken gebeuren. Wat ons betreft moet dit snel worden opgelost in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, aanwonenden en gebruikers. Sluipverkeer moet
voorkomen worden om overlast in de kernen te beperken. Lokaal Helendoorn wil zich inzetten
voor een duidelijk verkeersbordenbeleid, verkeers-remmende maatregelen en indien nodig
tijdelijke inrijverboden. Het voldoende verlichten van wegen en fietspaden heeft voor Lokaal
Hellendoorn prioriteit zodat iedereen zich veilig voelt. Lokaal Hellendoorn heeft zich altijd
ingezet voor realisatie van de totale Noord-zuidverbinding en zal dit blijven doen. Drempels
kunnen bijdragen aan verkeersveiligheid, maar ook overlast veroorzaken voor aanwonenden.
Goed overleg is hierbij van cruciaal belang.
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Het is belangrijk het bestaande fietspadennetwerk uit te breiden met goede en veilige
fietsverbindingen van en naar alle kernen en buurtschappen. Niet alleen voor de toeristen maar
ook om veilig fietsen mogelijk te maken naar bijvoorbeeld multifunctionele accommodaties en
scholen in het buitengebied. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen fietsen.
Bij het plan voor fietsbruggen ter hoogte van de Paarse Poort en Oude Deventerweg zetten we
grote vraagtekens. In plaats hiervan zien wij het liefst een tunnel nabij Rendac. Dit sluit beter
aan op de huidige fiets- en wandelverbindingen, is toekomstbestendiger én toegankelijker voor
mensen met een beperking.
Overlast en criminaliteit dienen te worden aangepakt met toezicht, lik-op-stukbeleid en
bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s.

Groen is belangrijk!
De Sallandse Heuvelrug, het Reggedal en het Wierdenseveld moeten voor iedereen vrij
toegankelijk blijven. Groen heeft immers een positief effect op ons welzijn en is van belang voor
recreatie en toerisme. Verdere grootschalige bomenkap op de Sallandse Heuvelrug willen we
tegengaan. Groenonderhoud vinden wij belangrijk. Enerzijds om veiligheid te waarborgen,
anderzijds om bijvoorbeeld waardevolle bomen en natuurgebieden te behouden. Gemeente
Hellendoorn zet in op het verbeteren van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door bloemenmengsels
in bermen en de aanplant van bomen. Lokaal Hellendoorn ziet de meerwaarde van dit beleid en
zal dit blijven ondersteunen. Daarbij zijn wij van mening dat er bij nieuwbouwprojecten
aandacht moet zijn voor klimaat-adaptieve eisen zoals dak- en gevelgroen en maatregelen voor
het langer vasthouden van water. Het opruimen van hondenpoep is een verantwoordelijkheid
van de eigenaar. Voorlichting en handhaving zal noodzakelijk blijven.

Openbaar toilet
Een openbaar toilet in het centrum van Nijverdal is al jaren een wens van het
gehandicaptenplatform en menig inwoner. Ook toeristen kunnen hier baat bij hebben. Er zijn
verschillende goed realiseerbare opties aangedragen.

Algemene begraafplaats
Respectvol herbegraven met aandacht voor een goede herdenkingsplek is belangrijk. De kosten
voor de algemene begraafplaats zijn hoog, mededoor het onderhoud van het parkachtige groen.
Een inzicht in de opbouw van de kosten en overhead kan meer duidelijkheid verschaffen. Lokaal
Hellendoorn wil de grafrechten verlagen en onderzoeken of vrijwilligers ingezet kunnen worden
bij het onderhoud.

Sport is meer dan bewegen
Het maatschappelijk belang van sport is groot. De gemeente Hellendoorn is een sportieve
gemeente waar veel verschillende sporten worden bedreven. Om de vele sportactiviteiten en
evenementen mogelijk te maken zijn wekelijks vele vrijwilligers in touw. Daarvoor alle hulde!
Lokaal Hellendoorn vindt sportverenigingen belangrijk, zij werken mee aan een gezonde
levensstijl, maar zorgen tegelijkertijd ook voor verbinding in de samenleving. Om nog meer
mensen te stimuleren om te gaan sporten is een goede samenwerking tussen
sportverenigingen, onderwijs, welzijn en zorg van groot belang. Het plezier, de gezondheid, het
presteren en de sociale contacten zijn motieven voor inwoners om te gaan sporten. Belangrijk
is, dat er in elk dorp een breed pallet aan sportmogelijkheden is. Voor elk wat wils.
De tekorten op de accommodatie Het Ravijn leggen een behoorlijke claim op de gemeentelijke
begroting. Het privatiseren van de zorgvloer en het horecadeel binnen Het Ravijn hebben onze
voorkeur.
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Sportvelden
De mate waarin verenigingen kunnen groeien is afhankelijk van ruimte, capaciteit en kwaliteit
van sportvelden. Toename van het aantal leden gaat samen met de toenemende capaciteit om
te trainen en wedstrijden te spelen.
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. Wij
willen dat de gemeente faciliteert bij de aanleg van kunstgrasvelden. Wel moeten we de wet- en
regelgeving die nog op ons af gaat komen met betrekking tot het gebruik van instrooi materialen
nauwlettend in de gaten houden. Ook moeten we gezamenlijk beoordelen wat mogelijk is
gezien onze financiële situatie.

BLOS
De huidige structuur van de BLOS (Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport) willen
we wijzigen naar een onafhankelijk orgaan met onafhankelijk voorzitterschap en secretariaat. De
positie en bevoegdheden van de BLOS willen we nader onderzoeken. Van groot belang is dat
de BLOS werkt aan een breder draagvlak, zowel in onze samenleving als bij de sportverenigingen
gemeentebreed. Daarnaast dient de BLOS haar relatie met de gemeenteraad te versterken.

Cultuur
Onze Helderse cultuur en geschiedenis is er een om zuinig op te zijn. Cultuurhistorische
gebouwen, dorpsidentiteiten en cultuuruitingen als paasvuren, carbidschieten, maar ook ons
dialect, zijn het waard om in ere te houden. Nieuwe initiatieven en cultuuruitingen die passen
bij de huidige tijd verdienen alle kansen. Lokaal Hellendoorn is wel van mening dat het reguliere
cultuurbudget leidend is. Bij nieuwe wensen zal opnieuw geprioriteerd moeten worden.
In onze gemeente zijn veel verschillende kunst- en cultuuractiviteiten waaronder muziek, toneel,
theater en andere kunstuitingen. Lokaal Hellendoorn koestert deze. Evenals de vele vrijwilligers
en de verschillende amateur- en vrijwilligersorganisaties die actief zijn. Zij werken aan het
behouden en zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Zij zorgen ervoor dat kunst en cultuur
op vele verschillende manieren levendig en bruisend blijft.

Bibliotheek
Lokaal Hellendoorn kiest voor bibliotheken in alle kernen in onze gemeente. Naast een
belangrijke educatieve en culturele functie zijn bibliotheken een essentiële ontmoetingsplek
voor jong en oud. Bibliotheken en andere voorzieningen wil Lokaal Hellendoorn zoveel mogelijk
huisvesten in multifunctionele accommodaties. Hierdoor hebben voorzieningen in alle kernen
meer kans om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan en kunnen ze elkaar juist
versterken.

ZINiN
De gemeente subsidieert jaarlijks het ZINiN om de bibliotheken, het theater en de bioscoop te
exploiteren. Deze subsidie drukt naar verhouding zwaar op de gemeentelijke begroting. Lokaal
Hellendoorn wil onderzoeken op welke manier kosten bespaard kunnen worden. Bijvoorbeeld
door nog meer met vrijwilligers te werken.
Lokaal Hellendoorn pleit voor een gemeentelijk cultuurnetwerk om samenwerking in de
cultuursector te stimuleren. Tevens kan de gemeente dit netwerk gebruiken als klankbord bij
voorbereiding van beleid. Het netwerk zal vanuit inwoners en organisaties geïnitieerd en
georganiseerd moeten worden. Indien er professionele ondersteuning nodig is voor het
netwerk, kan hiervoor een beroep worden gedaan op ZINiN.
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HOi media
Subsidie voor HOi tv en HOi fm op basis van lokale herkenbaarheid, onafhankelijkheid en met
waardering voor de vele vrijwilligers. Het verplaatsen en herhuisvesten van HOi tv en HOi fm
naar het centrum - dichter bij politiek en centrumactiviteiten - zal deze lokale media meer
mogelijkheden geven direct verslag te doen van actuele zaken. Het huidige pand is slecht
geïsoleerd en de locatie geeft kansen voor de bouw van mogelijk tien starterswoningen.

5. Zorg toegankelijker maken en wachtlijsten voorkomen
Lokaal Hellendoorn zet zich in voor:
•
•
•
•
•
•
•

Vertrouwde zorg op maat in alle wijken en dorpen.
Minder bureaucratie en korte lijnen, daar waar mogelijk lokale zorgaanbieders inzetten.
Ook om zorgfraude te voorkomen.
Meer preventie; voorkomen is immers beter dan genezen.
Het voorkomen van Wmo- en jeugdzorg wachtlijsten.
Een gemeente waar iedere inwoner deel kan nemen aan het maatschappelijke leven.
Een eerlijke eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning die betaalbaar blijft voor
lage en middeninkomens.
Een was voorziening voor mensen die dit nodig hebben.

Zorgtaken
De gemeente is verantwoordelijk voor vele zorgtaken en heeft een preventieve taak. Een goede
(beknopte) visie op zorg en welzijn is noodzakelijk evenals het opstellen van integraal
ouderenbeleid. Meer inzetten op preventie zal bijdragen aan het welzijn van onze inwoners en
kan kosten besparen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de gemeente inzichtelijk heeft welke
risico’s ouderen thuis lopen en onder andere meer inzet op valpreventie.
Lokaal Hellendoorn is van mening dat de mens meer centraal moet staan en dat de zorg
dichterbij georganiseerd moet worden. Hierdoor kan meer maatwerk plaatsvinden. Daarbij is
onderling vertrouwen het uitgangspunt. We willen de wachtlijsten beperken en minder
bureaucratie.

Buurt- en wijkvoorzieningen
Laagdrempelige buurt- en dorpshuizen zijn onmisbaar in elke wijk en dorp. De coronacrisis heeft
duidelijk gemaakt dat we als Hellendoornse samenleving voor elkaar kunnen zorgen als het echt
nodig is, maar ook dat we het voorzieningenniveau moeten koesteren en versterken. Ze geven
de wijk- en dorpsbewoners de kans allerlei activiteiten te organiseren, te bundelen en een
inloop- en ontmoetingsfunctie te creëren. Gezelligheid, saamhorigheid en samen bewegen
kunnen de sociale cohesie en gezondheid bevorderen en eenzaamheid voorkomen. Veel
problemen kunnen worden voorkomen door goede inzet van welzijnswerk, jongerenwerk en
mantelzorgondersteuning.

Inclusie
Inclusie houdt in dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Lokaal Hellendoorn streeft
naar een inclusieve samenleving en wil dit op basis van het VN-verdrag vastleggen. De platforms
die binnen onze gemeente op dit gebied actief zijn en vaak ook ervaringsdeskundig zijn, moeten
tijdig worden geraadpleegd door de gemeente bij bijvoorbeeld de bouw en inrichting van
openbare gebouwen en infrastructurele werken maar ook bij beleid dat op dit terrein wordt
vorm gegeven. Daarbij is ook de aanpak van laaggeletterdheid in onze gemeente belangrijk.
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Toegang tot zorg
Mensen willen graag snel toegang tot zorg. Veel inwoners weten niet waar ze naartoe moeten
met hun hulp- of zorgvraag. Betere en duidelijkere communicatie is noodzakelijk. Evenals het
beter organiseren van de zorg om wachtlijsten te voorkomen. Wij willen uitgaan van de wens
van de hulpvrager en vertrouwen op het deskundige oordeel van de professional bij
indicatiestelling. Indicatie door zorgprofessionals zal leiden tot het sneller kunnen inzetten van
hulp. De gemeente hoeft niet bij iedere hulpvraag opnieuw het gesprek te voeren.
Dat voorkomt dat mensen verschillende keren hun verhaal moeten doen en langer moeten
wachten op hulp. Negatieve effecten van de marktwerking in de zorg willen we vermijden door
een meer kleinschalige, lokale aanpak.
Wanneer inwoners voor zorg in aanmerking komen, vinden we het belangrijk dat deze aansluit
op de werkelijk behoefte die mensen hebben. De menselijke maat moet hier de norm zijn. De
verzorging van de was moet onderdeel blijven van het pakket, als mensen zelf niet in staat zijn
de was te doen.
Lokaal Hellendoorn vraagt ook aandacht voor preventieve jeugdzorg. Een actieprogramma om
vroeg-signalering in de jeugdzorg handen en voeten te geven is noodzakelijk. Een soepelere
overgang van de jeugdzorg 18- naar 18+ is nodig, evenals betere faciliteiten voor pleegzorg.
Mantelzorgers verdienen waardering voor hun tomeloze en liefdevolle inzet voor hun naasten.
Ondersteuning door professionals blijft noodzakelijk om overbelasting van mantelzorgers en een
voortijdig zorgtraject en/of opname te voorkomen. Het tijdig inzetten van huishoudelijke
ondersteuning ter ontlasting van mantelzorgers kan problematische situaties voorkomen.
Een lokaal toegankelijk meldpunt voor mensen die verward zijn zal de hulpverlening en
veiligheid kunnen vergroten en de snelheid van ingrijpen kunnen bevorderen.
Het aanbieden van een collectieve zorgverzekering kan voorkomen dat mensen onverzekerd zijn
of onvoldoende gebruik maken van de medische diensten. De gevolgen van de bezuinigingen op
deze verzekering willen we evalueren en indien nodig terugdraaien.
Adviesorganen als Wmo-raad en cliëntenplatform verdienen waardering en een goede
onkostenvergoeding voor het vele constructieve werk dat ze verrichten.

Zorg voor – zelfstandige - ouderen
Het opstellen en uitvoeren van integraal ouderenbeleid is noodzakelijk om ouderen zolang
mogelijk en plezierig zelfstandig te kunnen laten wonen en mee te laten participeren in onze
samenleving. Om mensen in hun eigen vertrouwde buurt te kunnen laten wonen moeten we
inzetten op meer betaalbare, levensloopbestendige huur- en koopwoningen in elke wijk en elk
dorp. Ook de verzilveringsregeling kan een oplossing bieden voor ouderen. Mogelijkheden
bieden voor het ontwikkelen van woon- en zorgvoorzieningen in wijken en dorpen met
voldoende revalidatiemogelijkheden is van belang. Specifiek dienen we te kijken naar de
inkomenssituatie van ouderen met geen- of een klein pensioen. Bereiken we deze ouderen als
gemeente voldoende, of moeten we extra voorzieningen treffen? Het breed ondersteunen van
ouderen bij digitalisering is van groot belang.
De groep mensen met dementie zal steeds groter worden, ook in onze gemeente. Het verder
werken aan een dementievriendelijk gemeente, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen en mee kunnen blijven doen is belangrijk. Meer aandacht voor omgaan met
mensen met dementie, mantelzorgondersteuning en zinvolle activiteiten voor deze groep is van
belang. Ook het mee participeren in reguliere activiteiten vraagt aandacht en ondersteuning.
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Inkoop van zorg
De aanbestedingen in het kader van zorg en welzijn wil Lokaal Hellendoorn zo lokaal mogelijk
organiseren. Lokaal wat kan en regionaal wat moet. De hulpvraag moet centraal staan en
mensen moeten geen belemmering ervaren door de verschillende financieringssystemen, onder
andere tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Vertrouwen op kwaliteit van, en ervaring met onze lokale gekwalificeerde zorgaanbieders zal de
zorg verbeteren en mogelijk de kosten drukken.
De gemeente kan direct afspraken maken met vertrouwde aanbieders van dagbesteding over
dienstverlening, inclusief het vervoer. De dagbesteding kan meer in dorpen en wijken
plaatsvinden in wijk- en dorpscentra. Vervoer voor kinderen en volwassenen met een beperking
moet betaalbaar en toegankelijk blijven en bij voorkeur lokaal georganiseerd.
Voor specialistische (jeugd)hulp zal regionale zorginkoop noodzakelijk blijven, maar lichte
vormen van jeugdhulp kan de gemeente zelf inkopen. Doordat de zorg dichterbij wordt
ingekocht is betere controle mogelijk en wordt zorgfraude teruggedrongen.

6. Werken aan een toekomstbestendig en gezond klimaat
Lokaal Hellendoorn zet zich in voor:
•
•
•
•
•

De energiewerkgroepen (burgerinitiatieven), zodat zij de regie hebben en houden op de
energietransitie in onze gemeente.
Energiebesparing en isolatiemaatregelen.
Asbest eraf en zonnepanelen erop.
Meer bewustwording bij energieverspilling en het produceren van afval.
Het vergroenen van wijken en het vasthouden van water om klimaatverandering tegen
te gaan.

De wereldwijde klimaatverandering is een thema dat de komende decennia constante aandacht
en urgentie vraagt. Om onze aarde ook voor de toekomstige generaties leefbaar te houden
moet er op alle niveaus aandacht zijn voor dit thema. Op lokaal niveau is het onze opdracht om
een bijdrage te leveren aan een veilig, gezond en leefbaar klimaat door het tegengaan van
klimaatverandering. Lokaal Hellendoorn wil een bijdrage leveren aan praktische, uitvoerbare
plannen met voldoende draagvlak.
De Hellendoornse energietransitie-aanpak is bijzonder in Nederland. In bijna alle deelgebieden
van de gemeente zijn energiewerkgroepen aan het werk om projecten te ontwikkelen en waar
draagvlak is gevonden, deze ook uit te voeren. Lokaal Hellendoorn vindt het hierbij belangrijk
dat inwoners vroegtijdig worden betrokken en dit soort trajecten van onderop (bottom-up)
plaatsvinden. Dit past eveneens bij de aanpak waar Lokaal Hellendoorn voor staat. De inwoners
zijn aan zet en zij hebben zeggenschap. Werkgroepen hebben gezamenlijk aangegeven de klus
te kunnen klaren met alleen zonne-energie. Voor windturbines is geen draagvlak gevonden
onder de inwoners van gemeente Hellendoorn. De gemeenteraad heeft aangegeven deze
zienswijze te ondersteunen. Geen draagvlak onder de inwoners, betekent geen steun van Lokaal
Hellendoorn. Als Lokaal Hellendoorn zijn wij van mening dat we in moeten zetten op
energiebesparing en isolatiemaatregelen, zonnepanelen op daken en het stimuleren van
innovaties. Het is noodzakelijk dat er snel een uitbreiding van het energienet komt om projecten
voor duurzame energie aan te kunnen sluiten.
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Volgens Lokaal Hellendoorn heeft de gemeente de taak om juist te informeren, maatregelen te
stimuleren en inwoners, werkgroepen en bedrijven te motiveren en te ondersteunen in het
verduurzamen van woningen en bedrijven. Duurzaamheid gaat verder dan alleen energie
opwekken. Bewust zijn van energieverspilling en verminderen van ons afval is een uitdaging. Het
rendement van de manier van afvalscheiding roept discussie op. Werkt na scheiding, dit houdt
in dat afval gescheiden wordt, nadat het is opgehaald bij inwoners, bijvoorbeeld beter? Lokaal
Hellendoorn wil dit onderzoeken. Er ligt nog veel asbest op daken welke vervangen kan worden
met plaatsing van zonnepanelen. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol vervullen
bijvoorbeeld door gratis asbest op te halen.
We zetten ons in om geluidsoverlast door het in gebruik nemen van vliegveld Lelystad te
voorkomen.
Er moet aandacht zijn voor klimaatadaptieve maatregelen door dorpen en wijken te vergroenen
en wadi’s aan te leggen zodat we minder kwetsbaar worden voor klimaatverandering. Daarbij
kunnen we inwoners informeren over het belang van beter omgaan met wateroverlast en
hittestress. We willen inwoners blijven stimuleren om aan de slag te gaan met het aanbrengen
van beplanting en het plaatsen van regentonnen.
Verder willen we het elektrisch vervoer binnen onze gemeente stimuleren door te zorgen voor
een breed netwerk aan laadpalen en door de mogelijkheid te onderzoeken laadlantaarns te
plaatsen in woonwijken en tevens te bekijken waar we ons eigen gemeentelijk vervoer
elektrisch kunnen maken.
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Speerpunten per wijk en dorp
Voor elke wijk, dorp of buurtschap wil Lokaal Hellendoorn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen met de inwoners een actueel toekomstplan maken voor de wijk, het dorp of de
buurtschap.
Voldoende betaalbare woningen voor jong en oud, met voorrang voor mensen die
sociaal en economische gebonden zijn aan onze gemeente.
Goede zorg, onderwijs, sport- en welzijnsvoorzieningen.
Voldoende ruimte voor ondernemers.
Op en afritten meer toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
Voldoende openbare verlichting.
Speelplaatsen, daar waar behoefte, behouden.
Handhaving van regels om overlast van hondenpoep tegen te gaan.
Werken aan het vertrouwen en goede communicatie tussen inwoners en gemeente.

Nijverdal
Nijverdal centrum
•
•
•
•

•
•
•

Geen stadskarakter voor het centrum, een maximale gebouwhoogte van 16 meter.
Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren in en nabij het centrum.
Lang leegstaande panden verbouwen tot woningen.
Verkeersstromen actief controleren op overlast en onveiligheid verbeteren.
o De verkeersveiligheid op de Grotestraat verbeteren, verduidelijken in
samenwerking met ondernemers en bewoners en toegankelijk houden, ook voor
ouderen en mensen met een beperking.
o De overlast van vrachtverkeer op de Rijssensestraat-Smidsweg verminderen.
Voldoende parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied.
De locatie van de markt bepalen in overleg en met marktondernemers.
Een toegankelijk openbaar toilet.

De Blokken
•
•
•

Overlast en onveiligheid van vrachtverkeer door bevoorrading van winkels voorkomen
door andere aanrijroutes.
Betere openbare verlichting om verkeers- en sociale veiligheid te verbeteren.
Voorkomen van overlast door jeugd door inzet van straathoekwerk en wijkagenten.

Groot Lochter
•
•
•

Aandacht voor sociale veiligheid in de wijk.
Handhaven om overlast van hondenpoep te voorkomen.
Jaarlijkse inspectie van het straatwerk.
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Hulsen, Kruidenwijk
•
•
•
•
•

Snel verbeteren van de verkeersveiligheid rotonde Helmkruidlaan-Baron van
Sternbachlaan.
Realisatie van de gehele Noord-zuidverbinding.
Behouden van speelplaatsen in deze kinderrijke wijk.
Onveiligheid bij Kuperserf en schoolpleinen aanpakken.
Snel oplossen problematiek kunstgrasvelden.

Hellendoorn
•
•

•
•
•

Voldoende betaalbare woningbouw voor jong en oud, mensen met sociaal-economische
binding voorrang geven.
Behouden van de identiteit en cultuur van het dorp Hellendoorn:
o Behouden van het dorpsgezicht en cultuurhistorische panden en gebruiken.
o Groene locaties zoals De Geuren en de Hofmansweide behouden.
Voorzieningen toekomstbestendig maken door deze te bundelen, bijvoorbeeld het
Noaberhuus en de bibliotheek.
Zwemgelegenheid op plaatsen langs de Regge.
Een vrijliggend fietspad en of verkeerremmende maatregelen Tunnelweg.

Hancate, Egede, Elen en Rhaan
•
•
•
•

Behoud Jan Barbierschool.
Verbeteren van de bermen door graskeien.
Mogelijkheden voor woningbouw, met name voor jongeren en starters.
Verlichting langs fietspaden verbeteren.

Marle
•
•
•
•
•
•

Buurtschapsontwikkelingsplan actualiseren.
Voldoende betaalbare woningbouw voor jong en oud.
Verkeersveiligheid Hammerweg verbeteren.
Aandacht voor agrarisch ondernemen.
Goed onderhoud van bermen en sloten, verfraaiing door bloemen, heggen en struiken.
Openbare verlichting behouden.

Daarle
•
•
•
•

Voldoende betaalbare woningbouw voor jong en oud, mensen met sociaal-economische
binding voorrang geven.
Inwoners Daarle bepalen zelf hoe ze duurzame energie opwekken.
Behouden van voorzieningen door deze zoveel mogelijk te bundelen. Plannen omtrent
nieuwe multifunctionele accommodatie stimuleren en ondersteunen.
Veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren:
o De stoep Nieuwstadweg doortrekken richting het fietspad van de
Hellendoornseweg.
o Een veilige oversteek voor voetgangers Hellendoornseweg nabij Valk
Tweewielers, zodat de dierenweide en het kerkhof veilig te bereiken zijn.
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o
o

Veiligheid fietspad Haarweg ter hoogte van stukje bos verbeteren door lichtpunt
en belijning aan te brengen.
Een veilige fietsverbinding Daarle-Daarlerveen.

Daarlerveen
•
•
•
•

•
•

Woningbouwmogelijkheden voor jong en oud, zowel huur als koop.
Verkeersveiligheid rond de brug en Spoorstraat verbeteren.
Snelheidsbeperkende maatregelen op de N750.
Aandacht voor problemen rondom kanaal Almelo-De Haandrik en waterwinning door
Vitens. Inwoners ondersteunen bij het aansporen van de provincie om de problemen zo
snel mogelijk op te lossen.
Goed onderhoud van wegen ,fietspaden en groenvoorzieningen.
Een toekomstbestendige Basisschool De Veenbrug.

Haarle
•

•

•
•

Voldoende betaalbare woningbouw voor jong en oud. Door onder andere snel uitgifte
van kavels locatie De Grave met voorrang voor inwoners Haarle en continu grond
beschikbaar voor betaalbare woningbouw.
Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op:
o De Stationsweg, Molenweg en Tunnelweg door aanleg van vrijliggende fiets- en
wandelpadenpaden en/of verkeerremmende maatregelen.
o Snel aanleg viaduct bij kruising Stationsweg-N35 bij Kokkies Da met veilige
oversteek voor fietsers en voetgangers.
o Een fiets- en voetgangerstunnel nabij Rendac in plaats van twee bruggen.
Verbeteren van openbare verlichting in het buitengebied.
Het behouden en versterken van toekomstbestendige voorzieningen onder andere door
deze daar waar mogelijk te bundelen.
o Plannen voor woningbouw en 24-uurszorg in de Kerk en op locatie oude
dorpshuis positief ondersteunen.
o De bibliotheek onderbrengen in een andere multifunctionele accommodatie of
in de school. Grond gebruiken voor woningbouw.
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