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VOORWOORD 

Voor u  ligt het VVD‐verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode. Kort en bondig 

wordt daarin uiteengezet wat de afgelopen periode is gerealiseerd en waarop de komende 

periode 2018‐2022 wordt ingezet. De komende gemeenteraadsverkiezing is de eerste na de 

vorming van het Lokale Netwerk Twente Centraal.  

De  zes  voormalige afdelingen Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Haaksbergen en Hof  van 

Twente vormen dit  lokale netwerk en bereiden deze verkiezing  ieder  in de eigen kieskring 

voor. Dat is even wennen. Bestuurlijk gezien loopt een en ander gesmeerd en ook het resultaat 

van de eerste, landelijke verkiezing in maart 2017 was voor de Twentse VVD een groot succes.  

Dat goede resultaat willen we graag doorzetten met de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Een 

goed en door de leden gedragen verkiezingsprogramma is daarvoor de basis. Jammer is het, 

dat  bij  het  optellen  van  de  verschillende  verkiezingsprogramma’s  het  gemeenschappelijke 

Twente Centraal deel niet goed van de grond is gekomen.  

Daar zullen we de komende raadsperiode meer aan gaan werken. Samenwerken aan stad en 

platteland maakt Twente sterker daar heeft het bestuur vertrouwen in. “Vertrouwen in Hof 

van Twente” is de start van een goed VVD‐resultaat bij de komende verkiezingen. 

Het bestuur van LN Twente Centraal. 

INLEIDING 

De VVD  is  een  liberale partij,  en beschouwt de  individuele  vrijheid,  zowel  in  geestelijk  als 

materieel opzicht, als het grootste goed. 

Verantwoordelijkheid 

Ieder  mens  heeft  recht  op  vrijheid  van  meningsuiting  en  op  respect  van  de  persoonlijke 

levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking. 

De VVD beschouwt verantwoordelijkheid als het ethisch fundament onder een samenleving 

van vrije mensen. Vrijheid en Verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Ieder mens draagt in vrijheid niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt 

ook rekening met de vrijheid van anderen en met name de vrije samenleving als geheel. 

Liberale gehalte in de samenleving 

Uit  vrijheid  en  verantwoordelijkheid  vloeien  andere  liberale  beginselen  voort: 

gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De VVD is er voor iedereen 

de met haar de liberale beginselen deelt. Zij wil de plek zijn voor alle mensen die zich met rede 

en passie willen inzetten voor het vergroten van het liberale gehalte in de samenleving.  
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Economie in Hof van Twente  

Ondernemerschap 	
Ondernemers zijn de motor van de gemeente, zij zorgen voor banen en zijn dus onmisbaar 

voor een gezonde economische toekomst. Samen met onze ondernemers wil de VVD actief 

investeren  in nieuwe  ideeën, sociaal ondernemerschap en duurzame  innovaties. Of het nu 

gaat om bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, toerisme of onze energievoorziening. 

Ondernemers stuwen onze vooruitgang. Zij verdienen dan ook zo veel mogelijk  ruimte. De 

VVD  wil  deze  ruimte  geven  en  actief  meedenken  om  innovatief  en  succesvol 

ondernemerschap mogelijk te maken. 

De  VVD  gelooft  sterk  in  de  kracht  van  lokaal  ondernemerschap.  Zij  creëren  werk.  Lokale 

ondernemers hebben een streepje voor! 

Er moet ruimte zijn en blijven voor lokaal ondernemerschap! 

De winkelgebieden in Hof van Twente moeten aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers. 

Leegstand moet worden aangepakt en diversiteit moet worden bewaakt en bevorderd. De 

VVD wil een flexibele houding ten aanzien van regelgeving die een functiewijziging van een 

gebouw of gebied in de weg staat. 

De VVD blijft zich  inzetten voor vrijheid voor ondernemers om die afspraken te maken die 

passen bij hun bedrijfsvoering zonder dat de gemeente een dwingend keurslijf voorschrijft. 

De VVD wil dat Hof van Twente ondernemers faciliteert door goede samenwerking met en 

tussen ondernemersverenigingen. 

De  VVD  omarmt  groot  en  klein  ondernemerschap.  Voor  het  groeiend  aantal  ZZP’ers  en 

mensen die op andere manieren zelfstandig werkzaam zijn, wil de VVD dat de gemeente werk 

en  ontmoetingsmogelijkheden  stimuleert.  Flexibele  kinderopvangmogelijkheden  verdienen 

hierbij ook aandacht. 

De VVD wil dat Hof van Twente nog meer bezoekers gaat trekken. Meer mensen die vrije tijd 

en vakanties in Hof van Twente gaan doorbrengen. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied. De 

VVD stimuleert deze initiatieven actief en wil dat de gemeente Hof van Twente dit ook blijft 

doen. 
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Innovatie 

Innovatie is wat de VVD betreft de komende jaren een belangrijk item. Ondernemers weten 
dat als ze niet innoveren, ze ingehaald worden. Bij overheden is dit vanzelfsprekende besef 
minder aanwezig. De VVD wil zich de komende jaren er hard voor maken dat dit besef in Hof 
van Twente er nog meer gaat komen dan dat het nu al aanwezig is. 
 
De tijd leent zich er ook voor. Onder invloed van de verder gaande technologisering gaat er 
de komende jaren veel veranderen.  
 
Denk daarbij onder andere aan: 
 

1. De  opkomst  van  zelfrijdende  elektrische  auto’s:  Welke  impact  heeft  dit  op  onze 
openbare ruimte? Minder parkeerplaatsen, andere soort wegen? 

 
2. Toenemende robotisering: Wat betekent dit voor ons als mensen? Welke banen zijn 

er in de toekomst en welke vaardigheden zijn daar voor nodig? 
 

3. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen: Hoe gaat dat 
ons  dagelijks  leven  veranderen?  Wat  betekent  dit  voor  onze  bestaande 
energienetwerk?  

 
In de ogen van de VVD kunnen we niet achterover gaan zitten en bekijken wat er op ons af 
komt. We  zullen  op  pad moeten  om  kennis  en  kunde  op  te  halen  van  buiten  onze  eigen 
gemeentelijke organisatie. Dit gaan we doen bij het bedrijfsleven, andere overheden en de 
wetenschap. Op deze manier worden we niet overrompeld door alles wat er op ons afkomt. 
We zien innovatie niet als een bedreiging, maar als een kans. We lopen niet achter de feiten 
aan maar voorop! 
 
Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid voor onze inwoners, om ervoor te zorgen 
dat gegeven de innovaties die op ons afkomen het fijn wonen, werken en recreëren is in onze 
mooie Hof!   
 

Werk en Inkomen	
De VVD wil dat iedereen die kan werken ook werkt. En werken moet lonen. 

Werk is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je een inkomen hebt, zodat je prettig 

kunt wonen, voor jezelf kunt zorgen en het leven kunt leiden dat je wilt. Werk zorgt er ook 

voor  dat  je  jezelf  kunt  ontwikkelen,  nieuwe  mensen  leert  kennen  en  meedoet  in  de 

maatschappij. Werk biedt zekerheid. 

De  VVD  vindt  dat  iedereen  een  eigen  verantwoordelijkheid  heeft  om  in  een  inkomen  te 

voorzien. Mensen die hun baan verliezen en mensen die tijdelijk of blijvend minder redzaam 

zijn  kunnen  in  aanmerking  komen  voor  maatschappelijke  steun  vanuit  de  overheid  en 

gemeente. Wie een uitkering ontvangt willen we blijven stimuleren om zo snel mogelijk weer 
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aan het werk te gaan. Misbruik van uitkeringen moet worden aangepakt, ze worden immers 

door ons allemaal betaald en moeten dus goed worden besteed. 

Ondernemers  zonder  personeel  (ZZP’ers),  verdienen  de  ruimte.    Dat  geldt  overigens  voor 

iedereen die in hun inkomen voorzien zonder daarbij in dienst te zijn van een werkgever. Een 

groeiende groep mensen wil namelijk juist niet in dienst van een bedrijf zijn en begint daarom 

bewust  voor  zichzelf.  Als  je  bewust  kiest  voor  zelfstandigheid,  moet  je  natuurlijk  zo  veel 

mogelijk  ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb  je maximale  ruimte om te 

ondernemen. 

Onderwijs	
Goed onderwijs  zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en  leren voor een 

beroep dat bij hen past. Goed onderwijs biedt kansen op een succesvol  leven en is ook de 

basis voor een sterke economie. De VVD hecht aan goede opleidingen omdat ieder kind de 

kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. De VVD wil scholen van topkwaliteit waar elk 

kind in zijn eigen tempo de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Slecht onderwijs is onacceptabel. 

 

De VVD  is ambitieus als het om onderwijs gaat. Onderwijs  is niet alleen  in het belang van 

leerlingen zelf; van een goed en hoogopgeleide beroepsbevolking profiteren we allemaal. De 

VVD wil daarom dat het onderwijs nog beter aansluit op de arbeidsmarkt. De VVD stimuleert 

en  vraagt  het  bedrijfsleven  om  samen  met  de  scholen  stageplekken  en  praktijklessen  te 

organiseren.  

 

Voor alle leerlingen geldt: bijzonder talent verdient bijzondere aandacht. Elke leerling verdient 

het  onderwijs  dat  bij  zijn  talenten  past.  De  VVD  heeft  waardering  voor  vakmensen.  We 

moeten  in  Nederland  niet  alleen  dingen  kunnen  bedenken  maar  ze  ook  kunnen  maken. 

Vakmanschapsroutes in het gehele voortgezet onderwijs moeten aantrekkelijker worden. De 

VVD  stimuleert  nog  meer  aandacht  voor  techniek  en  ondernemerschap  in  het  basis‐  en 

voortgezet onderwijs.  
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Duurzaamheid	
Energie is onmisbaar in ons dagelijks leven. Voor bijna alles wat we doen, hebben we energie 

nodig. Niet alleen in huis, maar ook op de weg en op het werk. Het moet altijd beschikbaar 

zijn en dus moet onze energieopwekking goed geregeld zijn. Om ook in de toekomst zeker te 

zijn van voldoende en betaalbare energie, moeten we nu al investeren. 

 

Vrijwel  iedereen  in  de  wereld  is  het  erover  eens  dat  we  te  maken  hebben  met 

klimaatverandering. Deze klimaatverandering heeft nu al invloed op onze gemeente. Tijden 

van droogte en extreme neerslag komen steeds vaker voor.  

 

De VVD gelooft erin dat we van deze bedreiging een kans kunnen maken. Door in te zetten op 

duurzame energie en circulaire economie dragen we bij aan een beter klimaat, worden we 

minder afhankelijk van andere, soms instabiele landen en versterken we onze economie voor 

de langere termijn.  

 

Het mooie van Hof van Twente  is dat we het samen doen. De VVD vindt dat de gemeente 

kernen, wijken en buurtschappen moet stimuleren en faciliteren om zelf aan de slag te gaan. 

Daarnaast kan de gemeente ook zelf projecten initiëren. 

 

Jaarlijks wordt in Hof van Twente vele miljoenen uitgegeven aan fossiele brandstoffen. Als we 

jaarlijks duurzamer worden blijft steeds meer van dit geld in onze eigen gemeente en in de 

portemonnee van onze inwoners. 

 

Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt. Ook kiezen mensen er steeds vaker voor om hun 

eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld door warmtepompen of zonnepanelen. Door slim 

gebruik te maken van energienetwerken, kun je opgewekte energie die je zelf niet nodig hebt, 

leveren aan je buren en de rest van je buurt. 

 

De VVD staat achter het raadsbesluit om in 2035 energieneutraal te zijn. 

 

Toerisme en Recreatie, Vrijetijdseconomie	
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de lokale economie van Hof van Twente want het 

levert directe en indirecte werkgelegenheid en inkomsten op. 

De  toeristisch,  recreatieve mogelijkheden  van Hof  van  Twente  kunnen nog beter  uitgenut 

worden. 

De VVD hecht veel waarde aan onze natuur. Deze draagt bij aan ons welzijn, biedt mensen 

plekken  om  te  recreëren  en  levert  waardevolle  grondstoffen.  Daarnaast  is  de  natuur  een 

steeds  belangrijkere  factor  voor  ondernemers  die  zich  willen  vestigen.  Een  duurzaam 

natuurbeleid is voor de VVD vooral een realistisch en haalbaar natuurbeleid. Waarbij overheid, 
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natuurorganisaties en de landbouw samenwerken aan een aantrekkelijk landschap, waar het 

goed wonen en werken is. 

 

Campings en bungalowparken mogen jaarrond open zijn. Er moet ruimte zijn voor nieuwe en 

vernieuwende  accommodatievormen  en  uitbreiding  van  bestaande  accommodaties  en 

recreatievoorzieningen. Permanente bewoning is alleen op beperkte schaal mogelijk, dit zal 

per situatie bekeken moeten worden. 

Voor de ondersteuning van het toerisme is een divers winkel‐ en horeca aanbod noodzakelijk. 

De VVD is daarom van mening dat de gemeente de ondernemers op dit gebied, waar mogelijk, 

moet helpen. Niet per se met meer geld, maar vooral met goed beleid en expertise. 

De  promotie  en marketing  van  Hof  van  Twente,  inclusief  het  promoten  van  toerisme  en 

recreatie, moet uitgevoerd worden door een nieuw op te richten Stichting Marketing Hof van 

Twente.  Ondernemers  en  gemeente  betalen  en  bepalen  gezamenlijk  het 

uitvoeringsprogramma van deze stichting.  

De VVD wil ondernemers de ruimte blijven geven om hoogwaardige voorzieningen met hoge 

kwaliteit, diversiteit en een goed rendement te realiseren. 

Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar blijven. 

 (Agrarische)  ondernemers  moeten  hun  activiteiten  in  het  buitengebied  kunnen  blijven 

combineren met toeristische nevenactiviteiten. 

Aantrekkelijke winkelvoorzieningen  trekken  toeristen aan en  zijn van  toegevoegde waarde 

voor de eigen inwoners.  

De  ontwikkeling  van  een  Hof  brede  Stichting Marketing  Hof  van  Twente, met  daarin  een 

leidende rol van ondernemers, moet van de VVD zo snel mogelijk worden doorgezet.  
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Agrarische Sector 

Nederland heeft de beste landbouw van de wereld. Na Amerika zijn we de grootste exporteur 

van landbouwproducten ter wereld. Voorwaar iets om trots op te zijn. In onze Hof zijn er nog 

650 boeren die daar ieder op hun eigen manier een bijdrage aan leveren. Van grootschalige 

intensieve veehouderij tot kleinschalige biologische boeren heeft alles een plek binnen onze 

gemeente. Ze dragen bij aan de economische en sociale structuur van het platteland. 

Door schaalvergroting en gebrek aan opvolging zal het aantal boeren de komende jaren verder 

afnemen. Diegenen die doorgaan moeten in staat zijn om te concurreren op de wereldmarkt. 

De stoppers denken goed na over hoe ze hun bedrijf op termijn gaan afbouwen zonder met 

restschulden te blijven zitten. Beide vraagstukken vragen maatwerk van de gemeente. Om dit 

maatwerk  te kunnen  leveren dient de gemeente  te weten wat er onder de boeren speelt. 

Hiervoor zal de gemeente laagdrempelig benaderbaar moeten zijn en actief het gesprek aan 

moeten gaan.    

Beleid is er voor de hoofdlijnen maar daarbinnen moet er ruimte zijn om goed naar individuele 

gevallen te kijken. Het beleid van de gemeente dient te passen bij wat er in de ‘buitenwereld’ 

gebeurt  waarbij  vierkante  meters  minder  belangrijk  zijn  dan  hoofdlijnen  zoals 

volksgezondheid,  dierenwelzijn, milieu,  landschappelijke  inpassing  in  samenspraak met  de 

directe omgeving. De afgelopen jaren zijn hier al grote stappen in gezet. Hof van Twente is 

een grote en trotse plattelandsgemeente. Veel gemeenten uit heel Nederland kijken wat er in 

onze gemeente op het gebied van de agrarische sector gebeurt. 

Onder de noemer ‘agenda voor de landbouw’ zijn zaken inwerking gesteld. Deze zullen we de 

komende jaren verder moeten doorzetten. Zodat onze agrarische sector ook in de toekomst 

een rol van betekenis kan spelen bij het produceren van hoogwaardige agrarische producten 

en ons platteland vitaal blijft voor eenieder die er woont! 

 

Voorbeelden; 
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SAMENLEVEN IN HOF VAN TWENTE 

MEEDOEN! 

…. door het bevorderen van welzijn, een gezonde levensstijl en leggen van sociale contacten  

…. met kwalitatieve en innovatieve zorg voor degene die het echt nodig hebben 

…. door ouder(s) zo goed mogelijk aan werk te helpen en gelijke kansen te creëren voor alle 

kinderen 

…. door het faciliteren en intensief begeleiden van statushouders voor een snelle integratie 

Welzijn	
Onze gezondheid is het meest waardevolle dat we hebben en kan daarom tot grote zorgen 

leiden. Ondanks kwalen of chronische ziekten willen vele mensen bijvoorbeeld graag zo lang 

mogelijk  zelfstandig  thuis blijven wonen,  in een vertrouwde omgeving met geliefden  in de 

buurt. Maar kan dat wel? En hoe dan? Hoe houden we grip op onze eigen gezondheid en de 

toegang tot goede, vertrouwde zorg? En minstens zo belangrijk: kunnen we de zorg die we 

soms zo hard nodig hebben nog wel betalen als steeds meer mensen hier aanspraak op zullen 

maken? 

De VVD wil een gemeente waarin alle inwoners zich vrij kunnen ontplooien, gezond blijven, 

sociale contacten leggen en zo lang mogelijk zelfredzaam zijn.  

Veel mensen weten dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Het zorgt er in de eerste plaats voor 

dat  je  iedere  dag  weer  vol  energie  kunt  beginnen  en  het  geeft  je  meer  zelfvertrouwen. 

Bovendien kan het ziektes en kwalen in de toekomst helpen voorkomen. Wat een gezonde 

leefstijl is, verschilt voor iedereen. Wij vinden dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft. 

De gemeente kan  zorgen voor goede voorlichting, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe 

iemand zijn of haar leven leidt. Dat blijft een eigen keuze. 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Ook de multifunctionele 

sportaccommodaties  en  scholen,  buurthuizen  of  andere  algemene  ruimten  vervullen  een 

belangrijke functie in het ‘welzijnszorg’ arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners 

elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.  

In de spoedeisende zorg zijn inwoners van onschatbare waarde. Zo laat de inzet van burger‐ 

hulpverleners de overlevingskansen na een hartstilstand aanzienlijk stijgen. Er moeten dan 

ook voldoende burgerhulpverleners worden opgeleid.  

De  Gemeente  heeft  in  het  nieuwe  welzijn  een  duidelijke  regie‐  en  netwerkrol  met  als 

doelstellingen: 

‐ Verminderen bureaucratie door meer op resultaten te sturen 

‐ Simuleren maatschappelijk ondernemerschap 
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Zorg	
De zorg in Nederland is van een hoog niveau. We leven langer in goede gezondheid en kunnen 

langer actief blijven en voor onszelf blijven zorgen. Van de acht jaar die we allemaal sinds 1950 

langer leven, zijn er zes te danken aan onze gezondheidszorg. We leven deze extra jaren over 

het  algemeen  met  een  goede  kwaliteit.  Dat  is  geweldig.  Het  stelt  ons  in  staat  langer  te 

genieten van het leven. 

 

De VVD wil zorgondersteuning aanbieden aan iedereen die dat wil. Als er vragen zijn over de 

zorg, behoefte is aan een luisterend oor of hulp nodig is bij het indienen van een aanvraag, 

moet er altijd een specialist klaarstaan. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of 

wonen.  

De VVD wil dat elke zorgvraag van de inwoner centraal staat. De gemeente is de regisseur om 

de zorgvraag te  inventariseren in een ‘keukentafelgesprek’ volgens het principe ‘één gezin, 

één regisseur, één plan’. Hier wordt ook gekeken wat de zorgvrager nog zelf kan en eventueel 

met hulp van iemand uit zijn eigen sociale omgeving of vrijwilligers.  

Als het moeilijk wordt om huishoudelijke taken zelf uit te voeren door bijvoorbeeld ouderdom 

of een  tijdelijke ziekte, moet het ook mogelijk  zijn om deze hulp zelf  in  te huren. Wet‐ en 

regelgeving mag dan niet in de weg zitten.  

Wij zijn ontzettend trots op de mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten als mantelzorger. 

Deze mensen zijn van onschatbare waarde. De VVD heeft daarom voortdurend aandacht voor 

de mantelzorgers en ondersteunen hen wanneer dat nodig is. 

De VVD wil dat onze gezondheidszorg toegankelijk blijft voor ziek en gezond, voor jong en oud 

en voor mensen met een hoog en met een laag inkomen. Ook in de toekomst is het belangrijk 

dat iemand, die het ongeluk heeft een ernstige ziekte te krijgen ook toegang heeft tot de beste 

zorg. We moeten dus met elkaar zorgen dat de zorg betaalbaar én solidair blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport	
Sporten is belangrijk voor de gezondheid en voor sociale contacten. Sport is stimulerend voor 

de ontwikkeling van de kracht van het individu. De openbare ruimte moet zo effectief mogelijk 

worden benut voor sport, spel en bewegen. 
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De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om nog meer samen 

te werken om kinderen meer en vooral goed te laten bewegen.  

 

Onderzoek toont aan dat kinderen betere leerprestaties hebben als ze voldoende bewegen. 

De VVD zet  in op goed bewegingsonderwijs en op een goede begeleiding van beweeg‐ en 

sportsituaties rondom de school. Leerlingen in het basis‐, beroeps‐ en voortgezet onderwijs 

moeten  daarom  voldoende  sporten,  begeleid  en  gestimuleerd  door  goed  opgeleide 

vakleerkrachten. Eventueel  te organiseren  in combinatie met een sportvereniging. De VVD 

denkt na over het ontwikkelen van een gemeentelijk sportbeleid. 

 

Bewegen op latere leeftijd komt de mobiliteit, sociale participatie en gezondheid van mensen 

ten  goede.  De  VVD  vindt  het  positief  dat  de  gemeente,  sportverenigingen,  scholen  en 

betrokken inwoners samen plannen maken om ouderen vitaal te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuur	
De VVD vindt dat kunst en cultuur vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed kunst‐ 

en  cultuuraanbod,  dat  grotendeels  vanuit  de markt wordt  gefinancierd,  heeft  een positief 

effect op de aantrekkingskracht van Hof van Twente. Cultuur heeft een grote waarde, maar is 

niet goedkoop. 

 

Cultuur is van en voor de samenleving. De gemeente is er om cultuur te stimuleren, niet om 

het volledig te betalen. Dat beleid heeft de cultuursector versterkt. De makers van cultuur 

richten zich weer op hun publiek. Het is van belang dat de gemeente zich zo neutraal mogelijk 

opstelt ten opzichte van cultuur en de inwoners ruimte geeft om te bepalen wat wel en niet 

een kans verdient.  

 

De VVD wil subsidies zo inzetten dat met dezelfde hoeveelheid geld meer cultuur tot stand 

kan komen. Vrijwilligers verdienen waardering en indien nodig ondersteuning. 

 

Integratie	
Ook  in  Hof  van  Twente  zijn  er  migranten  die  hun  eigen  weg  hebben  gevonden  en  zijn 

geïntegreerd  in onze  samenleving. Dat hebben mensen  zelf  gedaan.  Zij  hebben de kansen 

gegrepen die wij bieden. 
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Wij  vinden  dat  we  dat  ook  mogen  verwachten.  Net  zoals  zij  mogen  verwachten  dat 

discriminatie altijd wordt bestreden. 

Een geslaagde inburgering is de sleutel naar een volwaardige plek in de gemeente Hof van 

Twente. 

De VVD gelooft  in een samenleving waarin  iedereen gelijkwaardig  is, ongeacht  je geslacht, 

seksuele geaardheid of geloof. Iedereen moet dus deel uitmaken van onze samenleving. Als 

je onze vrijheden omarmt, dan hoor je er gewoon bij. 

Inburgering van nieuwkomers zorgt ervoor dat zij zo goed mogelijk hun weg vinden in onze 

samenleving. De  taal  leren. Aan de  slag  kunnen. Dat  voorkomt  een  te  hoge druk op onze 

sociale voorzieningen. 

Wij kunnen het ons niet veroorloven dat grote groepen nieuwkomers niet kunnen meekomen 

in onze gemeente en bijvoorbeeld in een uitkering terechtkomen. 

Wie de Nederlandse taal beheerst, heeft een betere kans om een bestaan in ons land op te 

bouwen.  De VVD vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente om nieuwkomers op 

alle nodige manieren de kans te bieden om de Nederlandse taal te leren. Tegelijkertijd vindt 

de VVD het de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer om al het nodige te doen om de 

Nederlandse taal, in woord en geschrift, machtig te worden. 

Discriminatie	
De gelijkwaardigheid van alle mensen is een van de belangrijkste uitgangspunten van de VVD. 

Tegen  elke  vorm  van  discriminatie  moeten  we  hard  optreden.  Geweldsmisdrijven  met 

discriminatie als achtergrond moeten extra zwaar worden bestraft. 

De VVD staat als liberale partij ook borg voor de verdere emancipatie van lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Verworvenheden mogen niet worden 

uitgehold en niet aflatende aandacht is nodig voor de zaken die nog geregeld moeten worden.  

 

Buurtschappen	
Hof van Twente kent, naast 6 kernen, 13 prachtige en hechte buurtschappen, elk met hun 

eigen identiteit. De Buurtschappen worden vertegenwoordigd door een zeer actief Platform 

Buurtschappen  Hof  van  Twente.  Dit  platform  heeft  zich  ontpopt  als  een  volwaardige 

gesprekspartner en belangenbehartiger van deze buurtschappen.  

De buurtschappen hebben een zogenaamde Status Aparte in onze gemeente. De VVD is zeer 

erkentelijk voor de inzet en de rol van dit Platform. 

De  VVD wil  de  samenhang  en  diversiteit  van  de  Buurtschappen  koesteren  en  stimuleren, 

bijvoorbeeld op het  gebied van  initiatieven  ten opzichte van duurzaamheid.   Het Platform 

heeft te kennen gegeven hier samen met de Gemeente zich voor in te zetten, dit om samen 
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onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dit is een goede ontwikkeling, welke tevens 

ook ten goede komt aan de inwoners in de Buurtschappen.  

Verkeer en Vervoer	
De  VVD  wil  dat  ons  niveau  van  wegen‐  en  bruggenonderhoud  op  een  adequaat  niveau 

gebracht en gehouden wordt.  

Onze wegen, pleinen, voet‐ en fietspaden vormen immers de verbindende elementen in de 

openbare ruimten. De verkeersveiligheid zal blijvend aandacht moeten hebben de komende 

jaren. 

In samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat en Provincie zal blijvend gekeken moeten 

worden naar goede en veilige wegen en bruggen voor het landbouwverkeer, ook met het oog 

op het toeristisch verkeer in het buitengebied. Een goede infrastructuur is van groot belang 

voor onze (lokale) economie. Zorgen voor goede bereikbaarheid is een van de kerntaken van 

de gemeentelijke overheid. 

Mede dankzij de inzet van de VVD is het landelijke hoofdwegennet sterk verbeterd. De VVD 

wil dit ook op de gemeentelijke wegen blijven doorzetten. 

De VVD is van mening dat door middel van de moderne media de bereikbaarheid kan worden 

verbeterd. Dit om snelle en goede informatie te geven over een af te leggen route. Via deze 

media kan up‐to‐date informatie worden doorgegeven aan navigatiesystemen. 

De VVD wil dat de verkeersveiligheid van met name kwetsbare groepen, zoals kinderen en 

ouderen,  voortdurend  aandacht  blijft  krijgen.  Veilige  oversteekplaatsen,  veilige  fietsroutes 

moeten hieraan bijdragen. 

De  VVD  wil  dat  naast  veilige  fietsroutes  ook  voldoende  stallingsruimtes  voor  fietsen 

voorhanden zijn. 

Wonen 	
Een woning is voor iedereen belangrijk. Het biedt zekerheid. Of je nu koopt of huurt, het is de 

plek waar je thuiskomt na een dag hard werken, waar je ontspant en waar je je prettig voelt. 

De  VVD  vindt  dat  Hof  van  Twente  een  aantrekkelijke  woongemeente  moet  zijn.  De 

aantrekkingskracht moet enerzijds liggen in een kwalitatieve aantrekkelijke gemeente. Daarbij 

kun  je denken aan voldoende voorzieningen  zoals  scholen en het  verenigingsleven en een 

mooie, groene en veilige leefomgeving. Anderzijds moet deze aantrekkingskracht ook liggen 

in een breed woningaanbod en voldoende beschikbaarheid van bouwkavels  in  iedere kern 

binnen Hof van Twente. 

Samen  met  woningcorporaties  wil  de  VVD  zich  blijven  inzetten  voor  het  ontwikkelen  en 

aanbieden van een breed woningaanbod met als doel een goede doorstroming. Voor jong en 

oud en voor iedere ‘portemonnee’.   
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Ook het buitengebied is volop in beweging! Er spelen veel ontwikkelingen en inwoners nemen 

volop initiatieven. De VVD is hierbij graag partner.  

Eén  van  de  manieren  waarop  de  VVD  dat  wil  blijven  doen  is  het  'veegplan'  voor  het 

buitengebied.  Plannen  die  niet  passen  in  het  geldende  bestemmingsplan  Buitengebied 

kunnen in dit ‘veegplan’ worden opgenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te 'vegen' 

en  daarvoor  één  bestemmingsplanprocedure  te  doorlopen  wordt  tijd  en  geld  voor  de 

initiatiefnemers bespaard. 

 

 

 

 

 

 

LOKAAL BESTUUR IN HOF VAN TWENTE 

Veiligheid en vrijheid	
De VVD wil dat iedereen in Hof van Twente altijd veilig is op straat, op school, in zijn eigen huis 

en dat iedereen zich ook echt veilig voelt. 

Hulpverleners en publieke dienstverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij 

hebben in onze samenleving. We staan vierkant achter hen. We accepteren geen enkele vorm 

van  geweld,  agressie  en  intimidatie. Wie hulpverleners  belaagt,  krijgt  nu  al  te maken met 

snelrecht en met hogere straffen en dat houden we zo. 

Onze brandweer is eveneens onmisbaar voor de veiligheid van Hof van Twente. De brandweer 

bestaat  voor  het  grootste  deel  uit  vrijwilligers.  Mannen  en  vrouwen  die  zich  naast  hun 

normale  baan  inzetten  voor  de  brandveiligheid  in  onze  gemeente.  Veel  vrijwilligers  zijn 

brandweerman  of  brandweervrouw  uit  liefde  voor  het  vak.  Zonder  vrijwilligers  kan  de 

brandweer niet functioneren. De VVD dankt al deze mensen en wil dat er voortdurend, en bij 

alle beslissingen, rekening met hen wordt gehouden. 

Om  veiligheid  te  garanderen  is  veel  informatie  nodig.  Het  verzamelen  en  delen  van  deze 

informatie is van groot belang. Soms staat dit op gespannen voet met ons gevoel van vrijheid. 

Ons recht op privacy  is een groot recht dat de VVD koestert. De VVD wil dat de gemeente 

terughoudend is in het verzamelen van persoonlijke gegevens en uiterst zorgvuldig omgaat 

met de beschikbare informatie en persoonlijke gegevens van alle inwoners. 
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Cybersecurity	
De VVD ziet cybercriminaliteit als een toenemende bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit 

van ons land als geheel, maar ook voor de gemeente Hof van Twente is dit een onderwerp om 

vaker  bij  stil  te  staan.  De  bestrijding  van  deze  criminaliteit  is  een  gedeelde 

verantwoordelijkheid van gemeente, inwoners en bedrijfsleven.  

Algemeen Bestuur	
De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor de 

inwoners, en niet andersom. Ambtenaren dienen zich dienstverlenend en klantvriendelijk op 

te stellen. Daadkrachtig en op tijd handelen bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van 

een kleine gemeente die ten dienste van inwoners staat. 

De VVD wil dan ook een sterk, ambitieus en krachtig dagelijks bestuur! 

Ruimtelijke ordening	
Anders dan voorheen is ruimtelijke ordening niet per se leidend voor het gemeentelijke beleid. 

Het gaat primair om goed wonen, werken en een sterke economie. Ruimtelijke ordening is 

daarin ondersteunend. 

Financiën	
De VVD staat voor een solide financieel beleid met een sluitende meerjaren begroting. 


