
Deze Visie vormt op hoofdlijnen de agenda voor de periode 
2022-2026. Als vertrekpunt voor deze visie hebben we gekeken 
naar wat ons bindt, welke gedeelde opgaven we zien in Hof 
van Twente en hoe we daar gezamenlijk invulling aan kunnen 
geven. Want alleen met elkaar kunnen we de komende jaren 
de uitdagingen voor Hof van Twente aangaan. Dat betekent 
streven naar een gezonde sociale verbinding in combinatie 
met een duurzame leefomgeving. Dat hebben we vertaald in 
de titel “Actief Noaberschap”: niet afwachten maar anticiperen, 
samen dingen bereiken en er zijn voor elkaar. Kortom: actief 
aansluiting zoeken bij de kracht van de Twentse cultuur.
 
De samenleving van Hof van Twente bruist van ideeën en 
er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen. Daar 
willen we graag raadsbreed mee aan de slag. We hebben 
gekozen voor een visie op hoofdlijnen. Het is dus bewust geen 
‘dichtgetimmerd’ stuk. Zo behouden we de flexibiliteit om samen 
te bekijken hoe we hier invulling aan geven. Dit uitgangspunt 
biedt wat ons betreft een goede basis voor samenwerking in de 
komende jaren. 

In deze infographic tonen we de toekomstige ontwikkelingen en 
uitdagingen die op ons afkomen. Vervolgens geven we onze 
vijf hoofdthema’s aan waar we de komende jaren op willen 
inzetten. Daarna geven we ook aan welke concrete acties 
we willen uitvoeren voor enkele belangrijke onderwerpen die 
spelen binnen Hof van Twente. 

Wil je de hele Visie lezen? Scan dan de QR in de hoek of ga 
naar onze website www.hofvantwente.nl. 

Samenwerken

Visie 2022 - 2026: Actief Noaberschap

Ontwikkelingen

We willen een sociale gemeente zijn met ‘actief 
noaberschap’, waar we omzien naar elkaar en waar 
iedereen kan meedoen. Meedoen geeft zin aan het leven, 
zorgt voor zelfvertrouwen, een betere gezondheid en 
minder eenzaamheid. 
We zetten in op preventie. Dit betekent voor onze jeugd dat 
we vroeg signaleren wat zij nodig hebben. Dat geldt ook 
voor mensen die kampen met schuldenproblematiek. 
Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in 
een preventieve aanpak. Hen willen we faciliteren 
waar nodig. Sport houdt ons fysiek en 
mentaal gezond. Daarom gunnen we 
elke kern een eigen multifunctionele 
accommodatie. 

De inwoners van Hof van Twente staan wat ons betreft 
centraal in dit coalitieakkoord. We willen een sociale 
gemeente zijn met “actief noaberschap” waar we omzien 
naar elkaar. We vinden het belangrijk dat alle inwoners in 
de Hof mee kunnen doen in de samenleving. Meedoen 
geeft zin aan het leven, zorgt voor zelfvertrouwen, een 
betere gezondheid en minder eenzaamheid. 
We zetten in op preventie. Als het inwoners om welke reden 
dan ook niet zelf lukt om hun problemen op te lossen, 
ondersteunen wij hen met voorzieningen. Als gemeente 
hebben we daarbij een faciliterende en verbindende rol. 

Sociaal domein

Een gezonde leefomgeving is ons hoofddoel. 

Samenwerking en lobby

Ontwikkelingen in de samenleving

Participatie

Organisatie

Hof van Twente en de Toekomst
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Hof van Twente is een veelzijdige plattelandsgemeente. 
Daar zijn we trots op. Samen met agrariërs geven we 
actief vorm aan de ontwikkelingen in de agrarische 
sector. Dat doen we bijvoorbeeld door op zoek te 
gaan naar nieuwe verdienmodellen om de landbouw 
toekomstbestendig te maken. Op het gebied van 
duurzame landbouw heeft Hof van Twente een 
experimenteerstatus. Via projecten dragen we bij aan 
bodemkwaliteit, diversiteit en instandhouding van de 
leefbaarheid op het platteland. 

Ook blijven we opkomen 
voor de belangen van 
onze agrariërs in de P10, 
het samenwerkingsverband 
van plattelandsgemeentes.

Wonen2

De werkgelegenheid in Hof van Twente moet ook in de 
toekomst op peil blijven, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Onze kracht zit daarbij in het MKB. Er is in Hof van Twente 
veel vraag naar ruimte voor bedrijven. In de komende 
periode willen we meer bedrijventerreinen ontwikkelen 
en inrichten. Ook aantrekkelijke centra zijn belangrijk. 
We willen de uitstraling verder verbeteren zodat de 
aantrekkingskracht op bezoekers nog groter wordt. 
Verder zetten we ons ook voor ondernemers in op het 
gebied van energieopwekking en -besparing. Zo willen we 
onderzoeken of we zonnepanelen kunnen verplichten voor 
nieuwe bedrijfspanden.

Ondernemen4

De   5   hoofdthema’s waar we op in gaan zetten

Concrete actiepunten

De samenleving van Hof van Twente bruist van de ideeën 
en er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen. 
De gemeente wil deze uitdagingen aangaan met ‘actief 
noaberschap’: omzien naar elkaar, luisteren, altijd in gesprek 

blijven en samen richting geven aan de wereld van morgen. 

De energietransitie voor de komende jaren biedt kansen 
voor ondernemers en particulieren. Wij enthousiasmeren 
onze inwoners en ondernemers hierbij. Als gemeente 
wijzen we inwoners en bedrijven actief op de 
mogelijkheden om te verduurzamen en dagen we hen 
uit om daadwerkelijk te beginnen met hun eigen huis, 
tuin, bedrijf, erf, straat, wijk, kern of dorp. Met het project 
Buurtenergie gaan we met buurtschappen en wijken aan 
de slag met initiatieven voor duurzame energieopwekking, 
waarbij de opbrengst deels ten goede komt aan de lokale 
gemeenschap. Ook gaan we actief uitvoering geven 
aan de Warmtevisie om op termijn “van het aardgas af 
te gaan”.

Duurzaamheid5

Hierboven hebben wij de vijf hoofdthema’s beschreven 
waar we de komende jaren op in willen zetten. Daar horen 
ook concrete actiepunten bij. Dit willen we zoveel mogelijk 
doen in samenspraak met onze inwoners en de diverse 
(maatschappelijke) organisaties.

In de wereld om ons heen zien we veranderingen die ook effect hebben op onze gemeente. Zo zien 
we dat er in de samenleving steeds meer eenpersoonshuishoudens, ouderen en migranten zijn. 
Op het gebied van duurzaamheid wordt de uitfasering van fossiele brandstoffen steeds urgenter, 
waardoor er andere oplossingen nodig zijn voor onze energiebehoefte. Economisch gezien is er een 
toename van het aantal banen, maar tegelijk zien we dat steeds meer huishoudens moeite hebben de 
eindjes aan elkaar te knopen. De digitale transformatie heeft een enorme impact op hoe en waar we 
wonen, werken, recreëren en zorgen. Ook heeft dit invloed op onze veiligheid. 

Deze ontwikkelingen bieden kansen en vragen om anticiperen op alle 
beleidsterreinen van de gemeente. 

Gemeente Hof van Twente is onderdeel van diverse 
samenwerkingsverbanden. We werken samen met andere overheden 
en instanties, van regionaal tot Europees. Hof van Twente legt hierbij de 
nadruk op de positie van grote plattelandsgemeentes. Gezamenlijk pakken 
we problemen aan, komen we op voor onze belangen en zoeken we naar 
financiering, want met elkaar kom je verder.

De gemeente is er voor de inwoners, maar kan het niet alleen. We willen onze gemeente leefbaar 
houden en onze inwoners tevreden. Daarvoor hebben we de kennis en de kracht van onze inwoners hard 
nodig. Dat is precies waarom we participatie zo belangrijk vinden. 
Ook in de toekomst zullen we onze inwoners uitnodigen om actief mee te denken of te doen. 

Inwoners zien de gemeente als één geheel. Het spreekt vanzelf dat we als gemeente ook als 
geheel moeten samenwerken. Dat betekent dat we steeds rekening moeten houden met alle 
aspecten van een project. Dat is steeds meer een uitdaging: gemeentes hebben te maken met 
extra taken en verantwoordelijkheden, wetswijzigingen die vragen om andere werkwijzen en een 
alsmaar krappere arbeidsmarkt. Dit vraagt veel van onze medewerkers.

Het beleid van de gemeente gaat verder dan de korte termijn van vier jaar. De thema’s 
uit deze Visie zijn gekoppeld aan een langetermijnperspectief van tien tot twintig jaar. 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zullen gezamenlijk 
ook een perspectief moeten ontwikkelen voor die langere termijn. Dit vraagt om een 
op participatie gerichte dialoog met de inwoners.

Een leefbare gemeente betekent dat er voor alle 
doelgroepen voldoende geschikte woningen 
beschikbaar moeten zijn, zowel koop als huur. 
We leveren maatwerk voor alle kernen en 
buurtschappen, met een goede mix van (sociale) 
woningbouw voor jongeren, starters, alleenstaanden 
en ouderen. 

Voor de laatste groep denken we aan
WoZoCo’s. Daarnaast kijken we naar 
flexibele woonvormen, zodat we goed 
zijn voorbereid op veranderingen 
in de woningmarkt.

Agrarische sector3

Incidentele subsidiemogelijkheden onderzoeken voor welzijns-
activiteiten die óók bijdragen aan andere gemeentelijke doelen 

Geen eigen bijdrage wasvoorziening 
voor mensen met WMO-indicatie

Heldere visie en beleid 
voor cultuur en media

ABZ verplaatsen uit kern Markelo 
als dat financieel haalbaar is

Woonwagenstandplaatsen 
op het TSB-terrein in Goor

Strategische grondaankoop 
voor passende woningvoorraad 

Agrariërs helpen met nieuwe verdien-
modellen om sector florerend te houden

Initiatieven stimuleren voor duurzame energieopwekking waarbij een 
deel van de opbrengst ten goede komt aan de lokale gemeenschap
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“Een sociale gemeente 
waarbij we omzien naar 

elkaar en iedereen 
kan meedoen.”

Actieve lobby voor plattelandsbelangen, asbestsanering en behoud 
van de koppeling minimumloon – AOW.

Meer informatie?
Voor de precieze inhoud van 
de Visie 2022-2026 kunt u terecht op 
onze website www.hofvantwente.nl 
of scan de QR hieronder.


