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De 4x4 van de PvdA 

De PvdA in Haaksbergen kiest voor 4 thema’s met 4 onderwerpen 

MEEDOEN  SOCIAAL  GROEN  VITAAL 

Democratie: iedereen telt 

en doet mee 

 Noodfonds voor hen die 

de crisis hard treft 
 Haaksbergen: Groene 

kwaliteitsgemeente 

 Toegankelijk 

Kwaliteitswinkelgebied 

Gemeente: van dirigeren 

naar faciliteren 

 ‘Samenredzaamheid’  

als sociaal vangnet 
 Mensen door ‘groen’ 

verbinden  

 Herstel historie, 

Gevelfonds 

Gemeentehuis,  

centrum van het dorp 

 Werkakkoord voor ‘werk 

voor iedereen’ 
 Veel divers, kleurrijk en 

eetbaar groen 

 Zet Haaksbergen op de 

kaart via N18 

Zuinig zijn op vrijwilligers   Nieuwe sociale wetten: 

Ruimte voor eigen beleid. 
 Fonds voor agrarisch 

natuurbeheer 

 Vitaliteit dorpskernen 

behouden 
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groene kwaliteits-gemeente,  

waarin iedereen meetelt 
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De wissel moet om, kies PvdA;  

zij staat... 
 

Voor meedoen, als iedereen meedoet, dan doen we het samen 

 Samen is bij ons een sleutelwoord, daarom verdienen vrijwilligers steun 

 Rol gemeente moet veranderen 

 Dag van de democratie, om mensen te betrekken bij raad en bestuur 

 Gemeentehuis, huis van de democratie 

 

Voor een sociale kwaliteitsgemeente, waarin de pijn van de crisis zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld 

 Hulp op maat voor hen die het echt nodig hebben om weer mee te doen, dankzij een noodfonds 

 Geld voor armoede beleid alleen bestemmen voor armoedebeleid en niet langer inzetten voor andere 

doelen, zoals nu.  

  ‘Samenredzaamheid’ bevorderen in plaats van ‘zelfredzaamheid’ (dat is als: zoek het zelf maar uit’) 

 Sociaal beleid afgestemd op de Haaksbergse situatie, met een actieve eigen rol voor de gemeente bij 

de uitvoering van sociale wetten na de overheveling  

 Investeren in de samenleving en kinderen niet buitensluiten 

 

Voor een groene en duurzame kwaliteitsgemeente 

 Haaksbergen ontwikkelen tot een groene kwaliteitsgemeente, waarin inwoners actief meedoen 

 Integraal beleid voor dorpskern, natuur, cultuur, historie, wijken en landschapsbeheer  

 Meer agrarisch natuurbeheer, ondersteund door een landschapfonds 

 Met ruimte voor dorpslandbouw en, voor de jeugd, schooltuinen  

 Ruimte voor eetbaar groen, kleur en diversiteit binnen en buiten de kernen 

 

Voor een vitaal dorp waarin wordt geïnvesteerd in de toekomst 

 Centrum ontwikkelen tot ‘kwaliteits-winkelgebied’ 

 Nieuwe N18 gebruiken om Haaksbergen op de kaart te zetten (landmark) 

 Historische gebouwen en gevels behouden en verbeteren, ondersteund door een gevelfonds 

 In buitengebied sturen op kwaliteitsrecreatie passend bij een kwaliteitsgemeente  

 Samen plannen ontwikkelen voor de Wiissinkbrink 

 Werkpact voor jong en oud 

 

Voor Onderwijs, sport en cultuur 

 De Kappen, terug naar hoe het bedoeld is, voor en met Haaksbergenaren 

 Meer samenwerking met cultuurinstellingen 

 Onvermijdelijke  samenvoegen/sluiting moet leiden naar oplossingen zoals bijv. Integraal Kindcentrum 

 Versterken cultuurpoort Kappen/Bibliotheek  

 Intensiveren samenwerking sportverenigingen 

 

Voor onze Kerkdorpen 

 In Buurse en De Hoeve vitaliteit en leefbaarheid in stand houden 

 Kleinschalige bedrijven in stand houden, maar niet uitbreiden 

 Eigen school en daarmee bestaande busverbindingen in stand houden 

 Contacten met Ahaus intensiveren  
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Beste inwoner van Haaksbergen ... 
 

De wissel moet om. Hoe? Dat leest u in dit 

verkiezingsprogramma de voor de  raads-

verkiezingen in 2014. Het is een goed programma, 

dat leidt naar een vitale, sociale en groene 

kwaliteitsgemeente waarin iedereen meetelt. 

Stem daarom in maart op ons, zodat wij de wissel 

om kunnen zetten om van Haaksbergen een echte 

kwaliteitsgemeente te maken.  

Het programma schreven wij tegen de achtergrond 

van crisis. Dezelfde als toen we ons vorige 

programma schreven. Wat schreven wij daarover?  

Nu gaat het financieel niet goed en dus moet 
Haaksbergen vanaf 2010 (fors) bezuinigen. Geen 
reden tot somberheid, want veel kan effectiever, 
beter, minder en slimmer worden gedaan.  

Is dat gebeurd? Nee. Waarom niet? Wij zaten niet 

in het college. Hadden wij het verschil kunnen 

maken? Ja, niet overal, maar op veel punten wel. 

Hoe dat komt? Ons uitgangspunt is anders.  

De huidige coalitie bezuinigt vooral op 

voorzieningen. Hoe? Door, schrappen of 

marktwerking, met maar één doel: een sluitende 

begroting.  

 Voorbeeld: CDA en VVD ‘verkopen’ De Wilder 

aan marktpartijen. Want die zijn effectiever en 

dan zijn wij van de kosten af, zeggen ze. Maar 

de gemeente legt er dik geld op toe. Wat krijgt 

de gemeente terug? Niets, ook geen 

zeggenschap, bijvoorbeeld over zwemmen voor 

speciale groepen, of over de prijs van een 

kaartje. Het geld zijn we kwijt en een mooie 

voorziening voor ons allen is weg.  

Een sluitende begroting, dat willen wij ook; maar 

mét behoud van zoveel mogelijk goede én sociale 

voorzieningen. Hoe? Door slim en effectief te zijn 

en samen te werken. Wat daarbij hoort? Keuzes 

maken! Waar wij voor kiezen? Wij kiezen voor: 

Voor mensen 
Voor jong en oud, voor ‘Turk en Tukker’. Vooral 
voor hen die de crisis het hardst voelen; mensen 
die in de knel zitten, zonder werk zijn, of jongeren 
die niet ‘aan de bak’ komen. Er is meer armoede 
dan we willen. Kinderen komen in de knel. Daarom 

willen wij een sociaal noodfonds, voor hen die de 
crisis extra hard voelen. Ook willen wij dat de 
gemeente jongeren een kans op werk biedt. 

Voor ‘sociale’ sociale wetten 

De regering wil dat de gemeenten de sociale 
wetten zelf gaan uitvoeren. Dat is effectiever, dus 
krijgen gemeenten minder geld. Dat is genoeg, zegt 
de regering, want we worden een ‘participatie 
samenleving’. Daarin krijgen mensen lang niet 
altijd meer een uitkering. Want eerst moeten zij 
zelf hun problemen oplossen. Geen werk? Zoek 
werk! Wel een uitkering en geen werk? Zoek werk! 
Alleenstaand met kinderen? Los het zelf op!  

Wij zullen ons met hand en tand verzetten tegen 
koud egoïsme. Participatie mag nooit betekenen 
dat de overheid niet thuis geeft voor mensen in de 
problemen! 

Wij zijn niet tegen meer verantwoordelijkheid voor 
het eigen reilen en zeilen. Uitvoering van sociale 
wetten is bij gemeente in goede handen, mits zij 
daarvoor de ruimte krijgt. Maar veel over de 
uitvoering is nog onduidelijk.  

Voor  een andere overheid 

De samenleving kantelt. Van hiërarchische  

‘Top-Down’ naar duurzaam ‘Bottum Up’.  

Daarmee verandert de rol van de gemeente. Van 

voorschrijven naar samenwerken met inwoners, 

ondernemers en instellingen. Het woord ‘samen’ 

loopt als een rode draad door ons programma.  

Voor een zelfstandig Haaksbergen 

De overheid vindt dorpen als Haaksbergen te klein. 

Zij wil schaalvergroting omdat dat goedkoper is. 

Dat is voor ons niet de oplossing. Met 25.000 

inwoners is Haaksbergen groot genoeg om én 

krachtig én effectief te zijn, met korte lijnen tussen 

inwoner en bestuur. De overheid moet stoppen 

met die alsmaar doorgaande schaal-vergroting uit 

financieel perspectief. Zij beweegt dan in de 

verkeerde richting! 

Voor een groene kwaliteitsgemeente.  
Wij willen dat Haaksbergen zich verder ontwikkelt 
tot een groene kwaliteitsgemeente, waarin sociaal, 
cultuur, landschap, groen, duurzaam, historie, 
recreatie, sport én geld verdienen samen gaan.  Onze raadsleden Annelies Waanders en Kenan Kosar aan het werk in 

de gemeenteraad. Dit houdt ondermeer in: controleren van het 

bestuur van burgemeester en wethouders, voorstellen voor ander 

beleid indienen en daarvoor meerderheden zien te vinden en – 

uiteindelijk – stemmen voor of tegen een voorstel.  
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De PvdA doet er wat aan … 
Wij omarmen daarmee de nieuwe structuurvisie 
van de gemeente; want zij vertelt wat de PvdA al 
vele jaren roept.  

Waar wij ons op richten? Centrum, historische 

panden, winkelstand, groenvoorzieningen, bermen 

en de prachtige natuur die ons omringt.  

Veel hiervan baart zorgen. Historische panden 

gaan verloren, veel winkels staan leeg, het 

groenbeleid is fantasieloos en de centrumplannen 

gingen van ‘over de top’ naar ‘bloedeloos’.  

Voor een ondernemend Haaksbergen 

Ondernemende mensen moeten ruimte krijgen, 

want zo komen er meer banen. De PvdA vindt 

ondernemen en de winkelstand belangrijk, zij wil 

ondernemers naar vermogen ondersteunen. Wel is 

het initiatief aan hen.  

Wij willen met een krap budget meer doen 

Hoe? Door slim en effectief te zijn. Voorbeelden? 

Anders subsidiëren; niet meer per instelling of 

vereniging, maar per activiteit, of maatschappelijk 

effect; dat voorkomt dubbellingen en leidt tot 

beter gebruik van faciliteiten. Intensief 

samenwerken met andere gemeenten (niet 

fuseren). Inzetten van de kennis en kunde van 

Haaksbergenaren. Haaksbergen ondernemend op 

de kaart zetten voor meer recreatie.  

Nu ons programma, hoe ziet dat eruit?  

Ons verkiezingsprogramma is gebouwd op onze 

thema’s: ‘meedoen, sociaal, groen en vitaal’. 

 ‘Meedoen’ gaat over de relatie tussen 

Haaksbergenaren en de gemeente. 

 ‘Sociaal’ besteedt aandacht aan de gevolgen 

van de crisis, aan nieuwe taken die op  

de gemeente afkomen en aan 

‘samenredzaamheid’, i.p.v ‘zelfredzaamheid’. 

 In ‘Groen’ worden de voorstellen voor een 

kwaliteitsgemeente gedaan met meer groen en 

behoud van historische panden  

 ‘Vitaal’ komt met voorstellen rond economie, 

bedrijvigheid en voorzieningenniveau, ook voor 

onze dorpskernen en de Wissinkbrink.  

Uitstekend raadswerk 

De afgelopen periode hebben onze raadsleden  

Han Noordink, Annelies Waanders en Kenan Kosar 

uitstekend raadswerk verricht.  

Vanuit de oppositie zagen zij hoe gedurende vier 

jaar nauwelijks stappen zijn gezet, hoe zaken 

steeds zijn doorgeschoven, waarbij alleen maar 

gesproken werd over financiële techniek en over 

‘vernieuwing’ niet werd gerept. Resultaat? De 

begroting is nog steeds niet op orde; Haaksbergen 

staat onder toezicht van de provincie en in 2015 

ontstaat nieuw tekort. Bovendien, Haaksbergen is 

fors gestegen op het lijstje van dure gemeenten. 

Zonder dat er ook maar iets beter is geworden.  

De PvdA doet er wat aan 

Afgelopen periode is de PvdA opnieuw zichtbaar 

actief geweest. Iedere 1e zaterdag van de maand 

kon u ons vinden met een kraam op de markt.  

Met succes voerden wij actie voor een onder-

doorgang van de N18 bij de kruising met de 

Geukerdijk. Wij ondersteunen ‘Oldenkotte’ in haar 

strijd voor behoud van werk. Wij zetten ons in voor 

Rood voor Rood. Ieder jaar reikten wij de 1 Mei 

trofee uit aan verenigingen die Haaksbergenaren 

sterker maakten en als enige vroegen wij Haaks-

bergenaren waarop bezuinigd zou mogen worden. 

Vandaar ons motto: De PvdA doet er wat aan.  

Verkiezingen 2014 

Wij gaan de verkiezingen in met – evenals 

afgelopen periode – goede kandidaten en een 

stevig programma, dat leidt naar een vitale, sociale 

en groene kwaliteitsgemeente waarin iedereen 

meetelt.  

Stem daarom in maart op de PvdA, zodat wij 

opnieuw aan de slag kunnen.  
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Meedoen: als iedereen meedoet, dan 

doen we het samen… 

Samen is bij ons een sleutelwoord  
De samenleving kantelt. Van hiërarchische ‘Top-

Down’ naar duurzaam ‘Bottum Up’. Daarmee 

verandert de rol van de gemeente. Van voor-

schrijven naar samenwerken met inwoners, 

ondernemers en instellingen. Het woord ‘samen’ 

loopt als een rode draad door ons programma.  

‘Samen’ gaat om de gemeente, de inwoner en de 

ondernemer. Wij willen dat zij dichter bij elkaar 

komen te staan en dat allen daarvoor bewegen.  

Het aantal mensen dat zich vrijwilleig actief inzet is 

gelukkig heel groot. Denk aan vrijwilligerswerk bij 

verenigingen en stichtingen, burgerinitiatieven en 

zorg (mantelwerkers). Meer samen mag daarom 

niet leiden tot overbelasting van hen die al veel 

doen.  

Daartegenover staat dat belangrijke groepen niet 

of onvoldoende betrokken zijn. Dit betreft vooral 

jongeren.  

Dag van de democratie 

De PvdA wil dat de gemeente actief beleid gaat 

voeren om inwoners met grote afstand tot bestuur 

en democratie dichterbij te halen. Wij stellen voor: 

organiseer een ‘Dag van de democratie’, tijdens 

welke de burgemeester, wethouders en 

raadsleden vertellen over democratie, over de 

taken van de gemeente en de inwoner.  

Vrijwilligers, cement van de samenleving 

De PvdA ziet het aantal mantelzorgers en actieve 

vrijwilligers dat verenigingen/ stichtingen aan zich 

bindt als maat voor maatschappelijk belang. Dit 

aantal moet in onze opvatting mede bepalend zijn 

voor de hoogte van subsidiering. Deze subsidie kan 

bovendien toenemen, indien de vrijwilligers (in 

verenigingsverband) werk doen, waardoor de 

gemeente kosten spaart.  

Niet de belemmering maar de kans … 

Het aantal inwoners dat meer eigen regie wil over 

de leefomgeving neemt toe, mede door internet 

en sociale media. Zij richten zich op de inrichting 

van straat en wijk, kindveiligheid, sociale netwer-

ken voor onderlinge steun en organiseren van 

praktische hulp. 

Dit betekent dat bij de gemeente niet langer 

regeltjes leidend zijn. Haar rol verschuift van 

dirigeren naar informeren en faciliteren. Zij wordt 

dienstverlener in plaats van vergunningverlener. 

De PvdA wil dat de gemeente deze verschuiving 

actief vorm gaat geven. Wij willen dat niet de 

belemmering, maar de kans alle ruimte krijgt.  

De PvdA wil daarom dat het gemeentehuis het 

centrum wordt van het dorp. Zij verandert van een 

huis voor ambtenaren in het ‘Huis van de 

Democratie’. 

 De grote hal wordt een informatiecentrum, 

Laat ook in het gemeentehuis adviesorganen en 

instellingen openbaar vergaderen en bied 

ruimte aan stichtingen, verenigingen en 

vrijwilligers om zich te presenteren.  

 Toon wat leeft. Laat de Haaksbergenaar trots 

zijn op zijn of haar dorp. Maak een wensen- en 

plannenhoek, geef burgerinitiatieven aandacht, 

toon ‘Haaksbergen kwaliteits-gemeente’, 

beloon het initiatief van de maand…  

Voorbeelden? Denk aan groenrealisaties in de 

Veldmaat, rondleidingen in het Lankheet, de actie 

rond de kruising N18/Geukerdijk/spoor MBS, foto’s 

van JEVA Zomersportdagen, verzet van de 

bewoners van de Julianastraat tegen nieuwbouw 

en de daarop volgende renovatie.  
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Sociaal: de pijn van de crisis  

eerlijk verdelen… 

Haaksbergen is een sociaal dorp en dat moet zo blijven  
Haaksbergen is een sociaal dorp en dat moet zo 

blijven, ook als verdere bezuinigingen nodig zijn.  

De crisis wordt vooral gevoeld door een beperkt 

aantal gezinnen die te kampen hebben met werk-

loosheid en stapeling van kortingen op uitkeringen, 

waardoor zij veel te veel moeten inleveren. De 

PvdA wil hun ‘crisispijn’ waar mogelijk verzachten. 

 Wij willen 10% van nog door te voeren bezui-

nigingen bestemmen voor een sociaal nood-

fonds om mensen in de knel tegemoet te 

kunnen komen. Ook om de pijn van kinderen 

uit arme gezinnen te verlichten, zodat ook zij 

mee kunnen doen aan sport en cultuur. 

 Wij willen dat geld voor armoedebeleid wordt 

ingezet voor armoedebeleid en niet voor 

andere zaken, zoals nu gebeurt.  

Bij ons tellen de mensen, niet alleen de centen! 

Samenredzaamheid 

Om inwoners minder gevoelig te maken voor crisis, 

wil de PvdA dat de gemeente initiatieven voor 

‘samenredzaamheid’ bevordert.  

 De PvdA kiest voor ‘samenredzaamheid’ in 

plaats van zelfredzaamheid, dat vaak neerkomt 

op; ‘zoek het zelf maar uit’.  

Wat wij onder samenredzaamheid verstaan? 

Zorgen dat mensen die het even moeilijk hebben 

niet alleen komen te staan. Wij willen dat zij 

kunnen rekenen op zowel een sociaal als materieel 

vangnet. Denk aan zorg in de buurt, koken voor 

elkaar, voedselbank, etc.  

Werk voor iedereen 

De PvdA wil veel voor ondernemers doen (zie 

vitaal). Maar er moet snel werk worden gemaakt  

van een lokaal en sociaal werkakkoord, met het 

doel om starters  op de arbeidsmarkt en mensen 

met een lichamelijke/geestelijke beperking ook in 

dienst te nemen.  

Meer taken naar de gemeente 

De samenleving verandert.  We moeten langer 

doorwerken, de zorg wordt herzien en 

overgeheveld naar gemeenten.  Van iedereen 

wordt meer eigen verantwoordelijkheid en inzet 

verwacht.  De belangrijkste vraag hierbij is, hoe we 

de zorg toekomstbestendig, betaalbaar, 

uitvoerbaar en zo sociaal mogelijk houden. 

Het antwoord van de overheid is: veel taken 

overhevelen naar de gemeente; voor meer 

kwaliteit, lagere kosten en kortere lijnen. 

De PvdA in Haaksbergen is voorstander van de 

overheveling, maar dan moet de gemeente wel 

eigen keuzes kunnen maken; zowel over geld, 

inhoud als over uitvoering. Zo niet, dan wordt de 

gemeente opgezadeld met een groot tekort.  

De PvdA in Haaksbergen wil daarom dat de 

gemeente zich actief inzet om de eigen rol bij de 

uitvoering van de sociale wetten te borgen. 

Voorbeelden? 

 Zo zijn ‘eigen’ maatschappelijk werk en 

wijkverpleging, samen met instellingen en 

ondernemers, beter in staat om goede en 

goedkope sociale oplossingen aan te bieden 

dan bureaucratie op afstand. Want zij kennen 

de mensen en hun situatie.  

 Wij zijn er van overtuigd dat de Haaksbergse 

ondernemers voor Haaksbergse mensen veel 

zullen willen doen in het bieden van 

werkkansen, vooral voor jongeren.  

Om de overheveling betaalbaar te houden, wil de 

PvdA vooral dat de gemeente investeert in de 

samenleving en in preventie en innovatie, zodat de 

kosten niet oplopen. 
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Groen: een duurzaam  

Haaksbergen… 

Haaksbergen, groene kwaliteitsgemeente 
De PvdA Haaksbergen wil meer aandacht voor 

groen en duurzaam. Het resultaat wil zij ook 

inzetten om Haaksbergen economisch sterker te 

maken. Zij wil een beleid, waarin alle aspecten van 

buiten- en binnengebied samenkomen.  

Zo wil de PvdA dat Haaksbergen zich ontwikkelt tot 

een groene kwaliteitsgemeente, waarin alle inzet 

voor dorpskern, natuur, cultuur, historie, wijken en 

landschapsbeheer samenkomt in alles omvattend 

beleid. Beleid waarmee de PvdA kwaliteits-

recreatie in Haaksbergen en haar kerkdorpen actief 

wil bevorderen.  

 De PvdA omarmt de structuurvisie 2030 van de 

gemeente. Hierin staat dat Haaksbergen het 

groenste dorp in Twente wordt. Prima! De 

PvdA roept dit al jaren!  

Om dit beleid te verankeren wil de PvdA dat 

Haaksbergen zich aansluit bij gemeenten met een 

‘kwaliteitskeurmerk’, zoals Cittaslow, zie kader.  

De PvdA wil dat de aandacht voor groen en 

duurzaam niet alleen vanuit de gemeente komt.  

Zij wil dat inwoners, wijken en scholen actief 

meedoen in de plannen. De PvdA wil inwoners 

door ‘groen’ verbinden.  

Inwoners door groen verbinden 

De ‘groene’ resultaten willen wij tot stand laten 

komen door:  

 Gemeentelijk actieve en inspirerende rol op het 

gebied van groen en duurzaam 

 Inwoners en wijkraden meer betrekken bij de 

ontwikkeling van plannen voor groen en 

duurzaam 

 Gemeentelijk ondersteuning om inwoners te 

helpen met plannen voor onder meer 

energiebesparing en het ontwikkelen van 

groene straten, plantsoentjes en wijken 

 Meer groen, kleur en variatie in de bermen. 

Zowel in het buitengebied, de dorpskern als in 

de wijken. Zo geven bermen en plantsoen(tjes) 

meer bloemen, meer kleur, meer bijen en meer 

vogels. Eenmaal goed aangelegd vraagt dit 

weinig onderhoud en bespaart het kosten 

 Meer ‘eetbaar groen’, als fruitbomen, bessen-

struiken, kruiden en eetbare planten in straten, 

bermen en plantsoenen 

 Agrarisch natuurbeheer, te ontwikkelen samen 

met landeigenaren, voor meer bio-diversiteit, 

via bloemrijke akkerranden en het opnieuw 

aanplanten van houtwallen  

 De oprichting van een landschapsfonds voor 

agrarisch natuurbeheer, te vullen met subsidies 

en deels met gelden uit de toeristenbelasting.  

(mooi landschap geeft toerisme) 

 Alleen ruimte voor intensieve veehouderij, als 

wordt voldaan aan alle voorwaarden van volks-

gezondheid, leefomgeving en dierenwelzijn.  

 Plein voor de Kappen herinrichten met groen 

en banken. Tuin van RK-Pastorie inrichten als 

openbare dorpstuin 

 Gebruik van braakliggende of vrijkomende 

ruimte in ons dorp voor dorpslandbouw door 

bewoners; voor het verbouwen van groenten 

en fruit en het ontwikkelen van streek-

producten, plus streekmarkt 

 Scholen en jeugd betrekken bij duurzaam en 

groen. Onder meer door de gemeente jaarlijks 

een buiten-natuur-dag te laten faciliteren.  

 Weer schooltuinen voor de basisscholen

Cittaslow is een internationaal keurmerk voor 

gemeenten die op het gebied van leefomgeving, 

landschap, streek-producten, gastvrijheid, milieu, 

infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van 

identiteit goed scoren. Deze gemeenten mogen 

niet meer dan 50.000 inwoners hebben. 

Voorbeelden in Nederland zijn Midden Delfland, 

Alphen-Chaam,Borger-Odoorn, Vaals en Heerde. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keurmerk
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Vitaal: investeren in  

de toekomst… 
Haaksbergen innoveert 

De PvdA wil dat de gemeente een investerings-

budget reserveert voor rendabel nieuw beleid  

en nieuwe initiatieven. Samen met inwoners, 

ondernemers, verenigingen en instellingen. 

Stimulans voor de dorpskernen  

De PvdA wil dat het Haaksbergs centrum zich 

ontwikkelt tot een ‘kwaliteits-winkelgebied’,  

met passende winkelvoorzieningen  

in St. Isidorushoeve, Buurse en De Veldmaat.  

Openingstijden van winkels mogen van de PvdA 

door de ondernemer in belangrijke mate zelf 

worden bepaald. 

De PvdA wil dat het marktplein zich ontwikkelt tot 

een plezierig, fijn en sociaal kloppend dorpshart, 

met een mooi wandel-winkel-woon-gebied; 

kleinschalig en autovrij, dat ook toegangkelijk is 

voor gehandicapten (is nu niet het geval). Een plein 

voor evenementen, cultuur en ontmoeting, maar 

zonder grootse gemeentelijke investeringen.  

De PvdA wil dat de gemeente de centrumplannen 

in nauwe samenspraak met ondernemers, 

centrumbewoners en andere belanghebbenden 

ontwikkelt en actieve ondersteuning aan onder-

nemers biedt bij het realiseren van hun plannen.  

Nieuwe N18: zet Haaksbergen op de kaart 

Haaksbergen moet niet voorbijgereden maar 

bezocht en beleefd worden. Goed landschappelijk 

ingepast bieden de oude en nieuwe N18 daarvoor 

volop kansen, mede dankzij de verdiepte onder-

doorgang. Zorg voor goede en groene wegen naar 

de dorpskern en bedrijventerreinen. Zorg voor een 

‘Landmark’ (het Glazen Bos?), waardoor de 

automobilist weet dat Haaksbergen nadert. 

Realiseer de plannen samen met Ondernemend 

Haaksbergen; creëer een dorps-promotiefonds; 

ondernemers 90%, gemeente 10%.  

En verder: waarom lopen er nauwelijks fiets-

wandelroutes door Haaksbergen? Er is veel moois 

en interessants te zien.  

 

 

Dorpskern, historische gebouwen 

Bij een kwaliteitsgemeente horen historische 

gebouwen en gevels! De PvdA wil behouden en 

verbeteren wat er is, en terug laten komen waar 

het verdwenen is (waar mogelijk).  

De PvdA wil dat de gemeente hiervoor actief beleid 

ontwikkelt, samen met de historische kring, 

ondernemersverenigingen, ondernemers en 

inwoners. Onder meer door het instellen van een 

gevelfonds, (zie ook gemeente Ommen), voor co-

financiering van ondernemers die hun gevels in 

oorspronkelijke staat terug willen brengen.  

Wissinkbrink 

De PvdA wil dat de gemeente de Wissinkbrink 

duurzaam ontwikkelt. Opties hier voor zijn:  

 Landschappelijke ontwikkeling 

 Recreatieve ontwikkeling 

 Zonnepark  

 Verkoop grote bouwkavels aan particulieren 

De PvdA wil, samen met geïnteresseerden, slimme 

en haalbare plannen ontwikkelen voor De Wissink-

brink; bijvoorbeeld via een prijsvraag.  

Recreatie 

De PvdA wil een mooi dorp en buitengebied, maar 
ook dat daaraan wordt verdiend. Passend bij een 
kwaliteitsgemeente, wil zij meer kwaliteits-
recreatie. Niet alleen voor het eigen gebied, maar 
ook voor de directe omgeving, zoals de Zoutmarke. 

In het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode 

moeten plannen voor meer inkomsten uit  

toerisme en recreatie tot ontwikkeling komen.  
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Er is meer waar wij aandacht  

voor vragen… 
Kerkdorpen en Ahausbergen innoveert… 

Buurse en De Hoeve zijn vitale kerkdorpen.  

De PvdA wil dat de gemeente hen krachtig onder-

steunt om de vitaliteit en leefbaarheid in stand te 

houden.  

De PvdA wil het karakteristieke behouden.  

Daar horen keuzes bij. Voor ons staat woongenot 

voorop. Daarnaast willen wij kleinschalige 

bedrijven in stand houden.  

De PvdA vindt dat bij de kerkdorpen een eigen 

school hoort. Bestaande scholen willen wij daarom 

handhaven. Tevens wil de PvdA de bestaande 

Buurtbus/bus voorzieningen in stand houden.  

De PvdA ziet de school als kloppend hart en goede 

busdiensten als bloedvaten van de kerkdorpen. 

Vitale grensgemeente: contacten met Ahaus 
intensiveren. Het is tijd om volgende stappen  
te zetten en nu echt meer voor elkaar te gaan 
betekenen: cultureel, recreatief, geschiedkundig 
en wat betreft vervoer.  

Cultuur 

Theater de Kappen: terug naar hoe het bedoeld is, 
met een extra kwaliteitsimpuls: voor en met 
Haaksbergenaren, dus lage tarieven voor scholen 
en (toneel)verenigingen, jongeren vertier, etc.. 

Ook meer voorstellingen met aanbod passend bij 
de voorkeuren van de Haaksbergenaren. Dus, meer 
samenwerken met cultuurinstellingen. Ook: 
vrijwilligers maximaal ondersteunen en faciliteren.  

En verder: Haaksbergen kan trots zijn op haar 
bibliotheek. De voorziening is bij de tijd en verdient 
een goede toekomst.  

Onderwijs 

Het leerlingenaantal krimpt. Wij willen samen met 
de schoolbesturen zoals Stichting Keender een 
goede invulling geven aan deze ontwikkeling.  
Een van de mogelijkheden is voor de PvdA om de 
vorming van een integraal Kindcentrum te 
onderzoeken. 

Sport, recreatie, vrijwilligers en verenigingen 

Niveau en diversiteit van sport is de kracht van 
Haaksbergen. Sport en gezondheid dragen bij aan 
een vitale kwaliteitsgemeente. Betaalbare tarieven 
voor de jeugd houdt de jeugd gezond en vitaal.  

Kinderen uit arme gezinnen mogen niet worden 
buitengesloten. De PvdA wil dat de gemeente 
samen met de sportverenigingen beleid ontwikkelt 
om deze kinderen volop met sport mee te kunnen 
laten doen.  

De PvdA wil dat de gemeente verenigingen 
stimuleert om hun accommodaties multi-
functioneel open te stellen. Vooral op 
Scholtenhagen is winst te behalen. 

De PvdA vindt dat de sportieve en recreatieve 
voorzieningen in de openbare ruimte gekoesterd 
en tenminste op peil gehouden moeten worden, 
inclusief fietspaden, ATB- en paardenroutes, 
honden-uitlaatplaatsen en wandelpaden. 
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Onze kandidaten voor de Haaksbergse 

gemeenteraad… 
Onze mannen en vrouwen zijn… 

1  Wim Oltwater (m) 

2  Thij Looman (m) 

3 Lies Koning-Naarding (v) 

4  Kenan Kosar (m) 

5  Marit Newns-Bakker 

6  Ria Ottenschot (v) 

7  Herman Voogsgeer (m)  

8  Ada Landman-Hulshoff (v) 

9  Jos Damveld (m) 

10  Peter Has (m) 

11 Annelies Waanders (v) 

12  Han Noordink (m) 

Hierna stellen wij graag onze eerste vijf op de 
kieslijst nader aan u voor.  

 

Opmerking  

Onze huidige raadsleden Annelies Waanders en 
Han Noordink - ook ex wethouder - nemen na 
lange tijd zitting te hebben gehad in de 
gemeenteraad afscheid van de raad.  

Zij hebben aangegeven de nieuwe fractie zo goed 
mogelijk te willen ondersteunen. Ook hebben zij 
zich bereid verklaard om commissievergaderingen 
bij te wonen ter vervanging van één van onze 
raadsleden, bijvoorbeeld bij ziekte. Voor dit laatste 
komen alleen personen in aanmerking die op de 
kieslijst staan, reden waarom zij onderaan de 
kieslijst staan opgesteld.  

Mochten zij op basis van de uitslag van de 
verkiezing toch in aanmerking komen voor een 
raadszetel, dan zullen zij daar geen gebruik van 
maken.  
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 1 Wim Oltwater: een echte man van het dorp. 

Wim is onze eerste man en lijsttrekker. Gehuwd en 

vader van twee kinderen. Wim is oud onderwijzer 

en schooldirecteur. Geboren als Haaksbergenaar 

vond Wim zijn werk vooral buiten Twente; in Zuid 

Holland  (Rijnsburg) en Arnhem.  

In 2007 keerde hij terug naar Haaksbergen. Hij 

ontpopte zich als een echte man van het dorp. 

Eerst voorzitter van volleybalvereniging Havoc. Nu 

voorzitter van de Historische Kring Haaksbergen. 

Wim gidst daarnaast zelf in ons mooie waterpark 

‘Het Lankheet’ en verzorgt dorpswandelingen. 

Wim is een echte PvdA’er. Hij is al 35 jaar actief lid 

en was vele jaren bestuurslid van  AOB (algemene 

onderwijsbond). Resultaten bereiken en opkomen 

voor mensen is wat hij wil, ook als het moeilijk is.  

Actief, betrokken en oplossingsgericht, met een 

brede bestuurlijke ervaring is Wim terecht de 

eerste van ‘Onze eerste vijf’. Als voorzitter van 

belangrijke verenigingen is hij goed ingevoerd in 

bestuurlijk Haaksbergen. Verder brengt hij zijn 

scherpe kijk op wat belangrijk is voor mensen en 

ons dorp mee naar de gemeenteraad.  

In de komende raadsperiode wil Wim zich als 

fractievoorzitter inzetten om onze dorp(en) door 

moeilijke tijden te loodsen en ruimte te maken 

voor de ontwikkeling van Haaksbergen tot een 

sociaal, groen en vitaal kwaliteitsdorp, waarin – 

naar hij verwacht - iedereen zal meedoen.  

 

2 Thij Looman: slimme en betrokken  financieel 

specialist; gaat voor vernieuwing 

Thij is onze jongste kandidaat. Gehuwd en vader 

van twee dochters. Thij is financieel specialist bij 

de gemeente Enschede en kent de weg in de 

wereld van de politiek, de gemeentelijke 

procedures en gemeentelijk geld als geen ander.  

Gelukkig is Thij veel meer dan alleen ‘man van het 

geld’. Enthousiast, betrokken, verbindend en vol 

met goede ideeën is hij al vele jaren een spil in 

onze afdeling. Achter de schermen – als adviseur 

van de huidige fractie - zet hij zich al vele jaren in 

voor de politiek in Haaksbergen. Ook was hij nauw 

betrokken bij onze succesvolle acties rond de N18  

In de komende raadsperiode wil Thij zich inzetten 

om Haaksbergen sociaal, groen en financieel 

gezond te maken. “Haaksbergen moet zich 

ontwikkelen tot een echte kwaliteitsgemeente”, 

aldus Thij. Ook moet de gemeente zich meer 

inzetten voor werk voor jong en oud.  

Thij wil zich daarnaast inzetten om de kloof tussen 

inwoners, politiek, gemeente en ondernemers te 

verkleinen. Thij wil geen voorschrijvende maar een 

dienstbare overheid. Het gaat om mensen; zij 

willen waar mogelijk verantwoordelijkheid nemen 

voor hun omgeving. De overheid moet daarom 

minder voorschrijven, maar meer meedenken en 

meedoen. Om dat te bereiken kent hij maar één 

antwoord: anders willen denken en niet bang zijn 

om te vernieuwen.  
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3 Lies Koning-Naarding: een bevlogen 

verpleegkundige met een links hart 

Lies Koning-Naarding, gehuwd en moeder van 

twee kinderen.  

Lies heeft een links hart, dat altijd klopt voor 

mensen. Zij heeft een bre de ervaring in de zorg, bij 

de vakbond CNV en bij de Haaksbergse WMO-raad. 

Zij heeft met volleybal en later met schilderen vele 

bewonderaars gekregen. 

Zij werkt 18 jaar als sociotherapeut op FPC-

Oldenkotte, daarnaast heeft ze verpleegkundige 

taken. De ondernemingsraad met haar 

voorzitterschap heeft gestreden voor een eerlijk en 

democratisch proces waarbij de mens gehoord 

wordt. Hier heeft de organisatie baat bij gehad. 

“Mijn kracht is dat ik de goede weg zoek. Ik geef 

niet snel op en blijf staan voor het verhaal van de 

burger, zij moeten gehoord worden.” Ik doe dat 

ook in mijn werk met patiënten die misdadiger, 

maar ook vaak slachtoffer zijn geworden. Het 

vraagt om medeleven, standvastigheid en 

doorzettingsvermogen.  

Lies vindt dat Haaksbergenaren het recht hebben 

zich uit te spreken. Zij wil in de raad het verhaal 

van de burger verwoorden. Zij wil zich voor 

Haaksbergen inzetten. Mensen in de knel kunnen 

op haar rekenen. 

 4 Kenan Kosar: ervaren raadslid met oog voor de 

ontwikkeling van jongeren 

Kenan, gehuwd, vader van drie kinderen,  is onze 
meest ervaren kandidaat. Eenmaal gekozen, dan 
start Kenans 4e periode als raadslid!  

Kenan is zijn leven lang een echte Haaksbergenaar, 
die zijn dorp van binnen en van buiten kent. Als 
maatschappelijk- en jongerenwerker bij Alifa en nu 
als directeur van een sociaal adviesbedrijf kent hij 
de noden van de mensen als geen ander. Geen 
softie en wars van smoesjes zet hij zich in voor 
echte solidariteit. De jeugd heeft daarbij zijn 
speciale belangstelling.  

Kenan is een echte PvdA’er. Ook voor de goed 
ingebedde Turkse gemeenschap in Haaksbergen. 
Als belangrijk aanspreekpunt voor de Turkse 
gemeenschap speelt Kenan een belangrijke sociale 
en politieke rol.  

In de gemeenteraad is Kenan overtuigend, slim, 
standvastig en betrouwbaar en zet hij zich in voor 
alle Haaksbergenaren. Hij weet ‘hoe de hazen 
lopen’ en hoe de procedures werken. 

Onderwerpen rond milieu en openbare ruimte, 
inclusief de nieuwe N18, marktplan, De Wilder, 
woningbouw en  de Wissinkbrink zijn goed aan 
hem besteed.  Kritisch en constructief weet hij 
onzalige plannen om te buigen.  

In de komende raadsperiode wil hij zich verder 
voor een vitaal Haaksbergen inzetten en zijn 
nieuwe collega’s met zijn ervaring zo goed mogelijk 
ondersteunen.  
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5  Marit Newns-Bakker: sociale en en energieke 

docente Engels; wil aanpakken 

Marit Newns-Bakker, gehuwd en moeder van drie 

kinderen. Marit is docente Engels aan de Kath. 

Scholengemeenschap Marianum in Groenlo.  

Na eerst lang in Engeland te hebben gestudeerd en 

gewoond, woont zij nu ruim 10 jaar met plezier in 

Haaksbergen. Over Haaksbergen zegt zij; het 

verenigingsleven bloeit hier en ons gezin maakt er 

graag deel van uit. De mensen nemen de tijd voor 

een ander en de omgeving is prachtig. Als raadslid 

wil ik graag iets wezenlijks betekenen voor dit 

mooie Haaksbergen.  

Marit pakt alles aan wat op haar weg komt. Zo was 

zij ooit - naast docente - verkoopster, markt-

onderzoekster, verpleegkundige, verloskundige, 

uitzendkracht, beedigd vertaalster, gastouder en 

bestuurslid van de medezeggenschapsraad van de 

school van haar kinderen.  

Marit heeft geleerd dat met aanpakken, 

nuchterheid en oplossingsgerichtheid veel bereikt 

kan worden. Zij wil deze ervaring inzetten in de 

gemeenteraad. Als nieuw raadslid wil zij vooral 

goed luisteren, alternatieven overwegen en 

werken aan heldere besluiten voor praktische en 

effectieve resultaten. Wat zij hierover zegt?  

“De Haaksbergenaar moet de crisis de rug kunnen 

toekeren, in de wetenschap dat de Haaksbergse 

politiek weloverwogen, verstandige besluiten 

neemt, in het belang van de burger. 

Eén van die politici wil ik graag zijn”. 

Wilt U meer weten over de PvdA Haaksbergen, 

of hebt u vragen, neemt U dan contact met ons op.  

mail: pvdahaaksbergen@gmail.com 

 website:  www.haaksbergen.pvda.nl 
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