
Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Oldenzaal

Goed onderwijs
Goede zorg
Goed wonen

D66 krijgt het voor elkaar



In het kort 
Onderwijs voor iedereen
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor inburgeraars. 

Beginspraak 
D66 wil dat de inwoners eerder betrokken worden bij nieuwe plannen. Dit 
leidt tot meer draagvlak. Wij noemen dit 'Beginspraak'. 

Passend woningaanbod
D66 wil vraag en aanbod van huur- en koopwoningen meer op elkaar aan 
laten sluiten. Uitgangspunt blijft om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Toegankelijke zorg
D66 wil zorg van goede kwaliteit die voor iedereen toegankelijk blijft. 
Daarbij gaan wij uit van wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niét 
kunnen. Mantelzorgers verdienen onze waardering en ondersteuning.

Duurzame mobiliteit
D66 streeft naar duurzame mobiliteit door het gebruik van de fiets en 
elektrische auto stimuleren, meer mogelijkheden te bieden voor carpoolen, 
goed openbaar vervoer en verruiming van bustijden.

Aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving
D66 streeft naar een aantrekkelijke leefomgeving die voor iedereen 
toegankelijk is, ook voor mensen die gebruikmaken van bijvoorbeeld een 
rollator, rolstoel of kinderwagen.

Duurzame energie
D66 wil samen met buurgemeenten onderzoeken of kleine zonneparken 
en windmolens kunnen worden aangelegd en lokale initiatieven voor de 
opwekking van duurzame energie stimuleren.

Samenwerken in de (eu)regio
Uitdagingen als digitalisering en de veranderende arbeidsmarkt worden 
effectiever aangepakt door samen te werken met andere gemeenten, 
zowel binnen als over de grens.

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorwoord

Oldenzaal is de glimlach van Twente. Onze stad wordt 
aan de ene kant gekenmerkt door een rustige en 
gemoedelijke sfeer. Aan de andere kant zijn er tal van 
recreatiemogelijkheden voor inwoners en toeristen. Het 
is een bruisende stad met veel horecagelegenheden, 
verschillende winkels en een sterke economie. We 
kennen een bruisend verenigingsleven dat de sociale 
omgeving van inwoners warm houdt. Reden te over 
om trots te zijn op ons mooie Oldenzaal. Als politieke 
partij zien wij het als onze taak om Oldenzaal de 
glimlach van Twente te laten zijn én te laten blijven. 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Oldenzaal. Hierin staat wat D66 de komende 
vier jaar voor Oldenzaal en haar inwoners wil bereiken. De ideeën vloeien voort uit de vijf 
richtingwijzers van D66 die u achterin dit programma terugvindt.

In Oldenzaal zijn de meeste zaken goed geregeld. We hebben echter ook met uitdagingen te 
maken die de leefbaarheid in Oldenzaal kunnen aantasten. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing 
enerzijds en wegtrekkende jongeren anderzijds, of vraag en aanbod op de huizenmarkt met 
daarbij het aandachtspunt ‘duurzaam bouwen’. Vanuit ons sociaal-liberale gedachtegoed, 
onze vijf richtingwijzers en bewezen werkwijzen van andere gemeenten proberen wij 
antwoorden te vinden op uitdagingen die voor ons liggen.

Als lijsttrekker van D66 Oldenzaal vind ik het belangrijk dat wij trots mogen zijn op onze 
mooie Oldenzaal, dat meer aandacht en invloed aan inwoners wordt gegeven door middel 
van beginspraak, en dat we samen met belanghebbenden mooie plannen gaan ontwikkelen 
en uit gaan voeren. Trots, Aandacht, Samen; drie woorden die ik vanaf het begin van mijn 
lijsttrekkerschap heb benoemd en die in mijn ogen de essentie vormen voor de aanpak 
van D66 voor de komende jaren. Het is mijn D66-TAS die ik met volle overtuiging met mij 
meedraag. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. 

Ik streef ernaar een bijdrage te leveren aan de Oldenzaalse samenleving waar iedereen 
dezelfde behandeling en kansen krijgt, waar iedereen elkaar in zijn waarde laat en respecteert 
en waar men buiten de gebaande paden durft te kijken.

Doet u met mij mee? Laat uw stem gelden op 21 maart 2018!

Mari Ailo-Zaia
Lijsttrekker D66 Oldenzaal
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Onderwijs
D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, 
ook in Oldenzaal. Door verbinding te zoeken, niet alleen met het bedrijfsleven voor 
betere kansen op werk en stageplaatsen, maar ook met de jeugdzorg.

Onderwijsaanbod in de omgeving
Het brede onderwijsaanbod (MBO/HBO/WO) in de omgeving (Het ROC van Twente, 
SAXION en de Universiteit Twente) is een grote kans voor de stad: elk opleidingsniveau, 
op een kwalitatief hoogwaardige onderwijsinstelling ligt binnen handbereik. D66 wil dat 
er aandacht komt voor de koppeling tussen de scholing op die onderwijsinstellingen 
en de baankans in onze stad. Het stimuleren van stageplaatsen en betaalbare 
bedrijfsruimtes voor startende ondernemers is daar een onderdeel van. 

Onderwijs en jeugdzorg
Extra verbindingen moeten worden ontwikkeld tussen onderwijs en jeugdzorg, om het 
ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, 
schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden 
onder meer de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg 
hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De school is de aangewezen 
plek om kinderen te helpen. D66 wil inzetten op preventie.
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Een prettige leeromgeving
D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de huisvesting voor nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies 
voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. D66 wil dat scholen duurzaam zijn, 
multifunctioneel kunnen worden ingezet (gebruik buiten schooltijden door bijvoorbeeld 
verenigingen) en een prettig en gezond binnenklimaat hebben.

Conciërge op school
D66 wil dat elke school een conciërge krijgt. Een conciërge is de oren en ogen van de 
school, verricht klein onderhoud, ondersteunt docenten en weet wat er op school speelt. 
De conciërge draagt bij aan een veilige school en hoort bij de schoolgemeenschap. 
Bovendien neemt een conciërge docenten taken uit handen, waardoor docenten zich 
nog beter op de leerlingen kunnen richten. Eventueel kan één conciërge flexibel op 
meerdere scholen werkzaam zijn.

Leerlingen met een beperking
D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking 
dezelfde keuzevrijheid hebben voor de school van hun kind als andere ouders. Ook als 
dit gevolgen heeft voor de kosten die de gemeente maakt voor het leerlingenvervoer, 
als het kind door zijn beperking niet zelfstandig kan reizen.

Stage- en leerwerkplaatsen
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en inburgeraars. We gaan hierover eerst in gesprek met 
werkgevers. Als het nodig is, zetten we de gemeentelijke organisatie in om iedereen 
een eerlijke kans op werk te geven.

Beloon prestatie en deel de welvaart
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Zorg door en voor iedereen
D66 stelt de mens centraal en staat voor een zorgstelsel dat uitgaat van de kwaliteit 
van leven van mensen en het meedoen aan de samenleving. ‘Wie ben je, wat kun je 
en wat is voor jou belangrijk?’ zijn hierbij de hoofdvragen.

Gelijke kansen
D66 wil iedereen gelijke kansen bieden. Zorg helpt om mensen op een functioneel 
gelijkwaardig niveau te krijgen. D66 gaat uit van wat mensen wél kunnen, in plaats 
van wat ze niét kunnen. Ieder mens heeft zijn of haar wensen, behoeften en eventuele 
beperkingen. D66 wil zorg van goede kwaliteit die voor iedereen toegankelijk blijft. 
Samen houden we zorg betaalbaar en samen zorgen wij voor welzijn, zodat jong en 
oud gelijke kansen krijgen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Zorgen doe je samen
We doen een beroep op de veerkracht van de samenleving, we willen dat sterke mensen 
zwakke mensen helpen. Zorg wordt niet gedaan door een aparte organisatie met het 
etiket ‘overheid’, die overheid zijn wij allemaal samen. In een tijd van verandering zetten 
wij nu in op stabiliteit op de zorgmarkt, zodat zorgprofessionals goed weten waar ze 
aan toe zijn. Wij vertrouwen op de kracht van professional en vrijwilliger en willen hen 
de ruimte bieden om hun werk te doen. Tegelijkertijd willen we verbeteringen in de zorg 
niet in de weg staan. D66 Oldenzaal is tevreden over de ontwikkelingen in Oldenzaal 
op dit terrein de afgelopen jaren, maar natuurlijk zijn er veranderingen gewenst op 
gebieden waar we als gemeente grip op hebben.
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Jeugdzorg
De jeugd is de toekomst. Er zijn kinderen die door bureaucratische regels niet de hulp 
krijgen die nodig is, of die niet op tijd hulp kunnen krijgen. Ook het aantal jongeren met 
een depressie zien we de laatste jaren een stijgende trend die we willen tegengaan. Bij 
aanbestedingen in de zorg staat de kwaliteit voorop. Kinderen mogen nooit de dupe 
worden van patiëntenstops omdat het budget voor dat jaar op is. Waar nodig dient te 
worden samengewerkt met buurgemeenten om de flexibiliteit te vergroten.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zorgen voor een naaste of dierbare uit vrije wil. Dit brengt voor de 
maatschappij natuurlijk een besparing op betaalde zorg met zich mee, maar 
dat is niet de hoofdreden dat D66 mantelzorg wil ondersteunen. D66 wil goede 
mantelzorgondersteuning zoals cursussen, tijdelijke overdracht van de mantelzorg 
aan anderen en een blijk van waardering, omdat wij geloven dat mantelzorg voor 
de zorgbehoevende ontzettend waardevol is en veelal comfortabeler. Een naaste 
weet toch vaak beter hoe iemand in elkaar steekt dan een zorgprofessional. En door 
mantelzorg blijven meer sociale verbindingen in de samenleving in stand. We willen 
dat de trend van eenzaamheid gekeerd wordt. Het komt het welzijn van ouderen ten 
goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Jonge mantelzorgers hebben het recht om kind te zijn. D66 zal jeugdige mantelzorgers 
in Oldenzaal extra ondersteunen, zodat hun mantelzorginspanning niet ten koste gaat 
van hun eigen ontwikkeling.
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Levensloopbestendig wonen
De trend naar kleinere huishoudens zet door. De afgelopen jaren zijn in Oldenzaal vele 
prijzige seniorenwoningen/appartementen gebouwd. In de goedkopere klasse is er 
echter een gebrek. D66 wil voorkomen dat een alleenstaande oudere in Oldenzaal 
geen passende betaalbare woonruimte kan vinden en naar buurgemeenten moet 
verhuizen. D66 vindt dat in samenwerking met de WBO en de zorginstellingen meer 
huizen moeten worden gebouwd voor lagere inkomens.

D66 pleit in dit kader dan ook voor het behoud van een blijverslening in Oldenzaal, 
zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze lening investeert niet alleen 
in de aanpassing van woningen (levensloopbestendig wonen), maar verlicht ook de 
druk op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die zo beschikbaar blijft voor het 
financieren van de primaire zorgtaken.

Mensen met een handicap
Het is aan de gemeente om in de praktijk toe te zien dat barrières voor mensen met 
een handicap worden weggenomen. Assistentiehonden zijn bijvoorbeeld nog steeds 
niet overal welkom, terwijl dit wel in de wet is opgenomen. Ook moeten er meer 
faciliteiten komen om mensen met een beperking, zoals een stoma, volwaardig aan de 
maatschappij te kunnen laten deelnemen.
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Werken in de zorg
Op landelijke schaal is er een toenemend tekort aan zorgmedewerkers. Dit heeft ook een 
effect op lokale schaal, waarbij met name zorginstellingen voor grote uitdagingen staan 
om deze toenemende personeelskrapte het hoofd te bieden. Een veelvoorkomende 
reden van de krapte is de onbalans tussen aanbod van gediplomeerd personeel en de 
vraag van de instellingen. Daarnaast ervaren veel mensen werken in de zorg als een te 
grote belasting voor een te sobere vergoeding.

D66 wil zich inspannen om overheid, onderwijs en zorginstellingen beter bij elkaar te 
brengen om intensief samen te werken en zo het tekort aan zorgpersoneel te stoppen. 
Dit kan door scholieren te stimuleren zich te ontwikkelen naar een zorgopleiding door 
hen vraaggerichte informatie aan te bieden. Ook kan worden geprobeerd deelnemers 
in de Participatiewet (bijvoorbeeld mensen met recht op een bijstandsuitkering) om te 
scholen voor zorgwerkzaamheden.

Rust in langdurige zorg
In de langdurige zorg is de afgelopen jaren heel veel veranderd. D66 was en is 
voorstander van zogeheten decentralisaties en wil dat deze de komende jaren de 
kans krijgen hun toegevoegde waarde te laten zien. Decentralisatie biedt de kans 
tot maatwerk en betere samenwerking tussen zorg en welzijn en kan bijvoorbeeld 
ook onderwijs bieden. Het maakt betere kostenbeheersing mogelijk, omdat brede 
domeinoverschrijdende zorg ook betere en dus efficiëntere zorg is. De komende jaren 
zullen we de resultaten zien. We moeten dan wel zorgen dat we duidelijk kunnen 
zien wat werkt en wat niet werkt. Daarbij zullen we zeker successen zien, maar ook 
uitdagingen en problemen. Wij willen dat de gemeente de ervaringen uitwisselt met 
andere gemeenten om van elkaar te leren en prestaties te vergelijken. De aandacht moet 
weer naar de zorg kunnen gaan in plaats van naar de administratie. Een voorwaarde 
voor decentralisatie is vertrouwen in de gemeentelijke overheid.

Investeren in sociale projecten
D66 is verklaard voorstander van investeringen in sociale projecten om de stijgende 
maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld uitkeringen en de bijstand te stabiliseren en 
zelfs bij voorkeur te verlagen.

Streef naar een duurzame, harmonieuze samenleving
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Een bruisend Oldenzaal
De zestigers van nu hebben in de afgelopen vijftig jaar gebouwd aan de welvaart 
en het welzijn in Oldenzaal. De veertigers van nu zijn daar op dit moment hard mee 
bezig en de jeugd, die gaat daar binnen 10 jaar mee beginnen. Wij mogen deze 
vanzelfsprekendheid echter niet voor lief nemen.

Keer de krimp
Ontwikkelingen in het hele land geven aan dat de jeugd/jongeren wegtrekken uit de 
gemeenten die niet tot de ‘grotere gemeenten’ behoren. Waar steden als Groningen, 
Utrecht en dichterbij Enschede blijven groeien, krimpen plattelandsgemeenten en kleine 
stedelijke gemeenten. Op het moment dat het proces van stedelijke krimp begint, start 
eveneens de terugloop van evenementen, winkels, horeca en verenigingen met als 
resultaat een teruglopende leefbaarheid. Dit moeten we in Oldenzaal zien te voorkomen. 
Juist Oldenzaal is een stad die enorm veel potentie heeft om de aankomende trend 
van krimp tegen te gaan.

Evenementen
Onze stad kent tal van evenementen zoals het bruisende carnaval, dat met tal van 
grote en kleine carnavalsverenigingen een stevige basis kent. Ook jaarlijkse festiviteiten 
zoals de Boeskool is Lös zijn voor oud en jong een ware publiekstrekker.
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Het Hulsbeek biedt met de Nightglow en de Twente Ballooning en de festivals 
Hemelgames en Fields of Joy ruime mogelijkheden voor vertier. En in de binnenstad doet 
de Groote Markt qua gezelligheid écht niet onder voor de pleinen in de buurgemeenten. 
Bovendien is er een demografisch voordeel: er zíjn veel jongeren vol potentie om de 
stad nóg mooier te maken.

Horeca
Oldenzaal beschikt over een breed aantal eetgelegenheden en cafés. Deze 
gelegenheden kennen veel initiatiefrijke, hardwerkende horecaondernemers, dat blijkt 
wel uit de vele evenementen die Oldenzaal rijk is. Daarnaast beschikt Oldenzaal over 
een groot aantal jongeren die graag hun weekend vieren ‘in de stad’. Toch zijn er te 
vaak geluiden dat jongeren hun vertier liever zoeken in grote disco’s buiten de stad, of 
naar grote steden in de regio gaan.

Tussen de horecaondernemers en jongeren ligt een grote kans om de mogelijkheden 
in het uitgaanscentrum te vergroten en verbreden. Dat vergt echter wel een 
gemeentebestuur dat zich deze kans realiseert en bereid is om middelen in te zetten 
om deze kans aan te grijpen.

D66 wil een gemeentebestuur dat zich actief inzet voor en meedenkt aan het verbreden 
van het horeca-aanbod voor jongeren. Dit kan ook betekenen dat we bestaande regels 
gaan versoepelen. Zo staat D66 niet afwijzend tegenover een verdere verruiming van 
de sluitingstijden. Hierbij moet er wel voor worden gezorgd dat dit niet leidt tot overlast.
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Cultuur
Cultuur is voor D66 van onschatbare waarde. Kunst, theater, dans en muziek 
helpen bij de ontwikkeling van kinderen, culturele ontplooiing voor volwassenen, 
maatschappelijke binding en sociale cohesie. Kunst en cultuur bepalen het gezicht 
van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op de manier waarop mensen in 
de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om 
in te wonen, te werken en te ondernemen of als toerist te bezoeken.

Cultureel aanbod
D66 is trots op het brede culturele aanbod dat Oldenzaal rijk is. Binnen dit brede aanbod 
liggen kansen tot verbetering. Door samenwerking tussen uitvoerende verenigingen 
en instellingen die zorgen voor de culturele infrastructuur, kunnen we de Oldenzaalse 
cultuur verder versterken. De gemeente kan hierin een voortrekkersrol nemen.

Cultuureducatie
Cultureel aanbod in de vorm van opleidingen is enorm belangrijk. Cultuureducatie op 
basisscholen zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Iedere Oldenzaler 
moet de kans hebben om cultureel te kunnen participeren. Daarom vindt D66 dat de 
cultuureducatieve faciliteiten minimaal op het huidige peil blijven. Sterker nog, D66 wil 
graag meer investeren in de mogelijkheden tot samenwerking tussen basisonderwijs 
en middelbaar onderwijs op het gebied van cultuureducatie.

Bibliotheek
D66 vindt dat een bibliotheek een onmisbare faciliteit is in een stad als Oldenzaal. 
Niet alleen is de bibliotheek een verzamelplaats voor informatie, mentale stimulans 
en ontspanning, ook biedt de bibliotheek de toegang tot digitale platformen en is het 
een ontmoetingsplek voor jong en oud. Kortom, een niet weg te denken schakel in de 
Oldenzaalse voorzieningen, die een mooie plaats verdient.

Oldenzaal, muziekstad
Oldenzaal kent vanuit de muziekschool en andere muzikale instellingen vele muzikale 
initiatieven. Deze muzikale initiatieven (vaak in de vorm van bandjes) dragen bij aan 
een muzikaal aanbod voor bijvoorbeeld de horeca en evenementen. D66 wil dat er 
in Oldenzaal de ruimte bestaat voor bandjes om zich verder te kunnen ontplooien. 
D66 ziet graag dat de gemeente een faciliterende rol op zich neemt als het gaat om 
het verder laten ontwikkelen van muzikale initiatieven. D66 vindt dat de gemeente 
de ambitie moet hebben om, op een geheel eigen wijze, een Oldenzaals poppodium 
te creëren. Denk hierbij aan repetitiestudio's in leegstaande bedrijfspanden en een 
platform via waar de muziek de stad in komt op de pleinen en in de cafés.
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Sport
Sport is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, sport is ook een factor van 
sociale binding, zeker in verenigingsverband. Toch merken verenigingen dat groei, 
of behoud van het aantal leden niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen.

Sportstrippenkaart
D66 wil dat de gemeente zich faciliterend opstelt en een ‘sportstrippenkaart’ 
invoert. Hiermee kunnen inwoners gemakkelijk bij meerdere sportinstellingen een 
sport uitproberen. Een soortgelijk project bestaat al voor de jeugd onder de noemer 
‘Boescoolfit’. D66 wil dit uitbreiden zodat ook volwassenen hier gebruik van kunnen 
maken. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de drempel om lid te worden van een 
sportvereniging wordt verlaagd en dat meer Oldenzalers toegang krijgen tot 
sportfaciliteiten zoals een zwembad. Immers, een gezonde samenleving doet minder 
snel een beroep op sociale voorzieningen.

Bewegingsonderwijs
D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen 
gekoppeld aan het onderwijs, waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden bereikt. 
Zowel binnen het lesprogramma, als aansluitend op de lessen en (continu)roosters 
buiten schooltijd. D66 wil vakleerkrachten op basisscholen die voor hoogwaardig 
bewegingsonderwijs zijn opgeleid. Ook wil D66 dat het schoolzwemmen weer wordt 
ingevoerd.
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Wonen
D66 wil dat iedere Oldenzaler de kans heeft zich welkom te voelen in de stad. Daar 
hoort een passende woning bij. Het woningaanbod in Oldenzaal moet in balans 
zijn, zodat inwoners van jong tot oud een plaats hebben om te wonen.

Jongerenhuisvesting
D66 wil dat die ruimte er ook is voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Op dit moment 
is het woningaanbod zeer gering. D66 vindt het belangrijk dat Oldenzaal haar jeugd en 
jeugdigheid behoudt. Daarom wil D66 dat de komende jaren wordt gewerkt aan het 
vergroten van het woonaanbod voor jongeren.

Starterslening
Ouderen hebben middels de blijverslening de kans om een beroep te doen op 
een gemeentelijk krediet waarmee ze hun woning kunnen aanpassen om ondanks 
ouderdomsgebreken toch in hun huis te kunnen blijven wonen. D66 vindt deze 
manier van het creëren van kansen voor iedereen een goed uitgangspunt. D66 wil 
deze regeling aanvullen zodat het ook echt kansen voor iedereen zijn. Naast deze 
blijverslening wil D66 ook een starterslening, die Oldenzaalse starters een extra kans 
geeft om in Oldenzaal te kunnen blijven wonen.
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Een duurzame omgeving
Door het jarenlange gebruik van fossiele energie is de hoeveelheid CO2 in de 
atmosfeer tot ongekende hoogten gestegen. Het gevolg is dat het klimaat ernstig 
is ontregeld. Met het Akkoord van Parijs (2015) heeft de wereld besloten om 
maatregelen te treffen om de uitstoot van CO2 te verminderen en daarmee de 
verslechtering van het klimaat tegen te gaan. D66 wil een Oldenzaal, een regio 
Twente, een aarde waarin de toekomstige inwoners, onze kinderen en kleinkinderen 
kunnen leven, recreëren en werken in harmonie met de leefomgeving. Om die reden 
streeft D66 een verdere verduurzaming vol overtuiging na.

Energieneutraal
Wij staan achter de doelstelling om Oldenzaal energieneutraal te laten worden. Met 
het voornemen dit al in 2025 te willen bereiken, legt Oldenzaal de lat echter wel erg 
hoog. D66 is van mening dat deze doelstelling niet realistisch is in de context van 
Oldenzaal. Dat betekent niet dat we moeten gaan stilzitten. D66 wil dat Oldenzaal met 
volle energie doorgaat. Hierbij maken wij de kanttekening dat de verantwoordelijkheid 
primair bij de bedrijven en de inwoners ligt. De overheid kan en zal moeten helpen, 
maar zij kan niet alles oplossen.

Energiebesparing bestaande bouw
Woningbouwvereniging Oldenzaal (WBO) beheert ongeveer 4000 huurwoningen in 
onze stad en is daarmee een belangrijke speler in Oldenzaal. In het lopende ambitieplan 
(2016-2020) heeft de WBO zich voorgenomen om in 2020 de woningvoorraad gemiddeld 
op energielabel B te krijgen. D66 wil dat bij de nieuw te maken prestatieafspraken 
de ambitie verder wordt opgeschroefd naar minimaal energielabel B voor alle WBO-
woningen in 2025.

D66 denkt dat er nog veel winst valt te behalen met energieprojecten bij particulieren. 
Wij denken dat een buurt- of straataanpak hiervoor een geschikt middel is. Een 
buurtaanpak biedt uitzicht op schaalvoordeel (wanneer meer mensen hetzelfde 
product inkopen, wordt dit product goedkoper), maar kan ook werken als stimulans: 
als de buren meedoen is de kans groter dat men zelf ook meedoet.

Voor veel mensen is de drempel hoog om zelf te investeren in duurzame 
energiemaatregelen. Elders in het land zijn initiatieven opgezet waarbij het energiebedrijf 
de investeringen doet. De bewoners kunnen dan via de energierekening afbetalen, 
bijvoorbeeld ter hoogte van het bedrag dat door die maatregelen is bespaard. De 
gemeente kan hierbij een faciliterende rol vervullen.
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Duurzame energie
Binnen het grondgebied van Oldenzaal is de ruimte voor windmolens en grote 
zonneparken beperkt. Om de beoogde doelstellingen op het gebied van duurzame 
energie te behalen, willen wij wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in 
samenwerking met omliggende gemeenten enkele kleine windmolens en zonneparken 
te realiseren. Belangrijk hierbij is dat deze in het landschap passen en dat de hinder 
voor omwonenden beperkt is. D66 ziet mogelijkheden langs wegen (langs de A1 en 
langs de rondweg) en op bedrijventerreinen (tijdelijk gebruik).

D66 is een voorstander van meer zonnepanelen op meer daken. We zien graag dat 
de gemeente lokale initiatieven ondersteunt, zoals energiecoöperaties. Ook willen we 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van gezamenlijke inkoop van panelen.

In de agrarische sector loopt een aantal initiatieven waarbij bedrijven, in dit geval de 
melkcoöperatie, zonnepanelen op schuren plaatsen en daarvoor verder alles zelf 
regelen. De eigenaar krijgt hiervoor een vergoeding. D66 wil onderzoeken of dit (op 
kleinere schaal) ook mogelijk is in Oldenzaal.

D66 wil dat we op het gebied van energie nauw gaan samenwerken met de omliggende 
gemeenten. Alleen door samenwerking kunnen we projecten uitvoeren om de 
ambitieuze doelstellingen te realiseren.
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Duurzaam bouwen
Bij nieuwbouw is nog veel duurzaamheidswinst te behalen. Duurzaamheid betreft niet 
alleen energie maar ook het gebruik van materialen. De praktijk wijst uit dat bij de bouw 
vaak wordt gekozen voor de minimale eisen. D66 wil dat de gemeente zich inzet door:
- actieve voorlichting te geven aan initiatiefnemers;
- bij de vergunningverlening/planontwikkeling maximaal in te zetten op duurzaamheid;
- bij de gronduitgifte hogere duurzaamheidsafspraken te maken.

In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat bij de aanleg van nieuwbouwwijken 
het wettelijk mogelijk wordt om af te zien van de aanleg van aardgasleidingen. D66 
wil dat de gemeente bij alle ontwikkelingsplannen gaat bekijken of het mogelijk is om 
bouwkavels zonder de aanleg van aardgasleidingen aan te bieden.

D66 ondersteunt het voorstel voor ‘groene leges’, waarbij korting op de bouwleges 
wordt gegeven wanneer de initiatiefnemer kiest voor duurzaamheidsmaatregelen die 
verder gaan dan de wettelijke verplichting.

Een duurzame eigen gemeentelijke organisatie
De gemeente Oldenzaal heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van 
duurzame energie en inkoop van duurzame materialen. D66 wil dat dit beleid ook in 
de toekomst wordt voortgezet.

Afval als grondstof
Ons afval bestaat uit producten die met veel energie en soms kostbare grondstoffen 
zijn geproduceerd. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid met betrekking tot afval 
geldt dan ook de volgende voorkeursvolgorde:
- voorkomen dat er afval ontstaat door het stimuleren van duurzaam aankopen;
- hergebruik van grondstoffen door optimaal te scheiden;
- het verbranden van de reststromen met gebruik van energiewinning.

Met het gebruik van Diftar is het hergebruik spectaculair toegenomen. Uit berichten in 
de afvalsector blijkt dat de kwaliteit van het gescheiden afvalstromen wel onder druk 
staat. Het gevolg hiervan is dat veel ingezamelde reststromen alsnog in de afvaloven 
terechtkomen. Met deze aanpak spannen we het paard achter de wagen. D66 wil dat 
de gemeente Oldenzaal, samen met haar partners in de afvalketen, de effecten van 
Diftar gaat monitoren en evalueren. Wanneer dit nodig is, zullen maatregelen moeten 
worden doorgevoerd.
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Vervoer in Oldenzaal en in de regio
Het huidige autogebruik is slecht voor het milieu, kost energie en leidt tot stagnatie/
opstopping. D66 wil het gebruik van de fiets, elektrische auto, openbaar vervoer en 
carpoolen stimuleren.

Fietsers voorop
D66 wil het gebruik van de fiets stimuleren door de aanleg en verdere uitbouw van het 
hoofdnetwerk van fietsroutes. Uitgangspunt moet zijn dat er goede, veilige en snelle 
fietsverbindingen komen tussen de wijken en het centrum en naar de belangrijkste 
openbare voorzieningen. Dat betekent dat ook knelpunten als Hyacinthstraat en 
Deurningerstraat worden aangepakt.

D66 is ook een voorstander van het verbeteren van de fietsverbindingen met de regio. 
Naast het realiseren van de geplande fietssnelwegen (zoals F35) moet de aandacht 
ook uitgaan naar het verbeteren en uitbreiden van het fietspadennetwerk met het 
omliggende buitengebied.
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Fietsers moeten bij verkeerslichten vaak lang wachten voordat ze groen krijgen. Dit is 
hinderlijk bij slecht weer en bij het passeren van meerdere verkeerslichten. Het belemmert 
niet alleen het fietsgebruik, maar leidt ook tot gevaarlijke situaties. D66 wil kortere 
wachttijden voor fietsers door meer sensoren en afteltimers bij fietsverkeerslichten.

Bij veel bedrijven en instellingen is de fietsenstalling ergens op het achterterrein 
weggedrukt, terwijl de mooiste ruimte vooraan is gereserveerd voor het autoparkeren. 
D66 vindt dat dit eigenlijk andersom hoort te zijn en vindt dat er met de ruimtelijke 
regels soepel moet worden omgegaan als het om de aanleg van fietsenstallingen gaat.

Openbaar vervoer
Een goed openbaar vervoer draagt bij aan duurzame mobiliteit en komt tegemoet 
aan de wensen van een belangrijk deel van de bevolking. We willen graag dat meer 
mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.

De afgelopen periode is met name geïnvesteerd in extra buscapaciteit in de spits. 
Wij constateren echter dat de bussen buiten de spits en met name in de avond, het 
weekend en in de schoolvakanties weinig of in het geheel niet rijden. D66 zou graag 
zien dat het reisaanbod wordt vergroot en wil dan ook dat Oldenzaal – samen met 
onze partners in de regio – bekijkt welke mogelijkheden er zijn om ook op andere tijden 
openbaar vervoer aan te bieden, wellicht door de inzet van kleinere elektrische bussen.

Carpoolen
Een belangrijk deel van het woon-werkverkeer vanuit Noordoost-Twente en van en naar 
Enschede en Hengelo bestaat uit mensen die alleen in de auto zitten. De bestaande 
carpoolplaatsen bevinden zich op relatief grote afstand van de woonwijken en zijn 
daardoor niet aantrekkelijk om met de fiets te bereiken. Daarom willen wij carpoolen 
stimuleren door op strategische plaatsen nabij woonwijken/opritten opstapplaatsen aan 
te leggen, voorzien van (overdekte) fietsenstallingen en parkeerplaatsen (bijvoorbeeld 
nabij de rotonde Vondellaan-Schipleidelaan).

D66 wil ook dat er samen met omliggende gemeenten, instellingen en het bedrijfsleven 
wordt onderzocht of het carpoolen kan worden gestimuleerd. Met nieuwe technologieën 
zoals apps kunnen vraag en aanbod eenvoudiger op elkaar worden afgestemd.

Elektrische auto’s
Het gebruik van elektrische auto’s zal de komende jaren explosief toenemen. Om die 
reden zal het aantal laadplekken naar verwachting sterk moeten groeien. Met name in 
de woonwijken met parkeren aan de straat kan dit leiden tot knelpunten: iedereen wil 
aan een paal staan, maar wie bepaalt wie waar en hoe lang mag staan? D66 wil dat 
de gemeente gaat uitzoeken hoe we ons hierop kunnen voorbereiden.
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Natuur en leefomgeving
Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is, ook 
voor mensen die gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals rollators, rolstoelen of 
kinderwagens. Met voldoende groen in de wijken en ruimte voor initiatieven zoals 
stads(moes)tuinen, bloemenweides, bijenkorven en (groene) speelparadijzen.

Toegankelijke leefomgeving
De inwoners van Oldenzaal hebben recht op een aantrekkelijke leefomgeving die 
voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen die gebruikmaken van hulpmiddelen zoals 
rollators of rolstoelen moeten zonder problemen mobiel kunnen blijven. Helaas zijn 
niet alle trottoirs toegankelijk; ze zijn te smal of hebben geen op- en afrit en soms 
ontbreken deze zelfs, waardoor kwetsbare verkeersdeelnemers of ouders met een 
kinderwagen gedwongen worden zich op de rijbaan te verplaatsen. D66 is van mening 
dat de gemeente hier beter naar moet kijken en waar mogelijk aanpassingen moet 
doorvoeren.

Groen in de wijk
Om de onderhoudskosten terug te dringen, zijn grote delen van het openbaar gebied 
veranderd in gazon. Deze gazons hebben veelal een nuttige functie, bijvoorbeeld om 
te spelen en te recreëren, maar op plaatsen waar dit niet het geval is, zou kunnen 
worden gekeken of het mogelijk is deze om te vormen tot natuurgebied, bijvoorbeeld 
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Ook is in het verleden veel openbaar groen verkocht aan particulieren/bedrijven. Dit 
heeft regelmatig geleid tot een verschraling van de kwaliteit van het openbaar groen: 
struiken maakten plaats voor schuttingen.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners in een groene en natuurlijke omgeving wonen. 
Daarom wil D66 dat de gemeente terughoudend is bij het verkopen van openbaar 
groen aan particulieren en bedrijven. Ook willen wij graag dat de gemeente bij eventueel 
vrijkomen van bebouwing de optie ‘teruggeven aan de natuur’ meeneemt. D66 wil 
daarbij ruimte houden voor eventuele bewonersinitiatieven zoals stads(moes)tuinen, 
bloemenweides, het plaatsen van bijenkorven, (groene) speelparadijzen, etc.

Ook bij meer groen in de wijk is het van belang om de veiligheid te waarborgen. D66 
denkt hierbij aan het bewaken van zichtlijnen voor het verkeer bij kruispunten. Er dient 
rekening te worden gehouden met de groeihoogte van beplanting en wildgroei.

Buitengebied
Oldenzaal heeft binnen de gemeentegrenzen weinig buitengebied. Voor de natuur, 
maar zeker ook voor de bewoners, is het belangrijk dat er een aantrekkelijk groen 
buitengebied aanwezig is. D66 wil dat Oldenzaal samen met de omliggende 
gemeenten, terreineigenaren en natuurorganisaties en vooral met de bewoners van de 
aanliggende wijken op zoek gaat naar mogelijkheden om de groene kwaliteit van het 
gebied te verbeteren. Door een aantrekkelijke groene omgeving te realiseren, dragen 
we bovendien positief bij aan recreatie en toerisme en daarmee aan leefbaarheid en 
economie.

D66 wil de toegankelijkheid van de groene omgeving verbeteren door de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van het bestaande netwerk aan wandel- en fietspaden te behouden 
en eventueel uit te breiden. Naast een netwerk van grote doorgaande routes moet 
er ook aandacht zijn voor kleine ‘ommetjes vanuit de wijk’. Dergelijke routes kunnen 
aantrekkelijker worden gemaakt door informatie over de natuur en de geschiedenis 
van het gebied te geven. Dit kan met behulp van informatiepanelen. Daarnaast valt te 
denken aan een speciale app voor mobiele apparaten.

Milieu en Omgevingswet
De inwoners van Oldenzaal hebben recht op een gezonde leefomgeving. De gemeente 
geeft in de Toekomstvisie duurzaamheid aan dat er op het gebied van luchtkwaliteit 
geen knelpunten zijn. Dat houdt volgens D66 niet in dat er geen aandacht meer voor 
moet zijn. Door het vervoer verder te verduurzamen, zal de kwaliteit verder kunnen 
worden verbeterd.
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De Omgevingswet vervangt alle bestaande wetgeving met betrekking tot onze 
leefomgeving, zoals op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en verkeer. De 
rijksoverheid heeft onlangs aangegeven dat de Omgevingswet in 2021 zal worden 
ingevoerd. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zich tijdig voorbereidt op de 
invoering van deze wet. D66 is van mening dat we niet hoeven te wachten tot 2021, 
maar dat bij nieuwe plannen alvast in de geest van de Omgevingswet wordt gewerkt.

Geluid
Geluidsoverlast is een veelomvattend probleem, bijvoorbeeld voor mensen die aan het 
spoor wonen. Voor geluidsoverlast vanuit bedrijven, wegen en spoorwegen bieden de 
milieuwetgeving en de ruimtelijke ordening veelal voldoende aangrijpingspunten om 
overlast te voorkomen of maatregelen af te dwingen.

In Oldenzaal worden regelmatig grote en kleine evenementen georganiseerd. Deze 
evenementen (zoals de Boeskool is Lös, Twente Ballooning en festivals) bieden veel 
inwoners vertier en dragen bij aan een aantrekkelijke stad. De evenementen gaan wel 
vaak gepaard met geluidsoverlast. Wij zijn van mening dat overlast nooit helemaal 
kan worden voorkomen. Wel vinden wij dat de gemeente Oldenzaal de overlast moet 
beperken door goede afspraken met de organisatoren te maken. Belangrijk hierbij is 
ook dat de bewoners die overlast ervaren doorgaans goed worden voorgelicht.

Afvalwaterinjecties NAM
D66 heeft zich altijd kritisch opgesteld ten aanzien van de afvalwaterinjecties in de 
voormalige gasvelden in onze regio. D66 is geen voorstander van afvalwaterinjecties.
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Bedrijf en milieu
D66 wil een gezond, economisch gezond en duurzaam Oldenzaal waar mensen 
werk en inkomen hebben, zich kunnen ontspannen en ontwikkelen.

Energiemaatregelen voor bedrijven
Binnen bedrijven is nog veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing en 
het gebruik van duurzame energie. Een aantal bedrijven heeft al grote vorderingen 
gemaakt. Een deel van de bedrijven dat nog geen maatregelen heeft genomen, 
kan door de huidige en reeds geplande initiatieven van gemeente, provincie, 
ondernemersverenigingen en brancheorganisaties worden overgehaald. Daar waar 
nodig moeten we de komende jaren onderzoeken of extra stimulerende maatregelen 
wenselijk zijn.

Binnen de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen 
te nemen. In het kader van het milieutoezicht wordt hierop toegezien en waar nodig 
handhavend opgetreden. D66 is van mening dat hiervan een goed signaal uitgaat.

D66 wil dat ondernemingen duurzaam werken met mensen, klanten en de omgeving. 
Het plaatsen van installaties voor de opwekking van duurzame energie (uit zonlicht, 
uit wind), energiezuinig produceren en energiezuinig vervoeren worden waar mogelijk 
gestimuleerd in zowel de bewoonde als de industriële omgeving.
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Bedrijventerreinen
In Oldenzaal worden op dit moment nieuwe bedrijventerreinen gereedgemaakt voor 
het ontvangen van nieuwe bedrijven, terwijl eerder gereedgemaakte bedrijventerreinen 
nog niet zijn ingevuld. D66 wil de ontwikkeling van meer bedrijventerreinen voorlopig 
niet bevorderen voordat bestaande terreinen vrijwel geheel in gebruik zijn genomen. 
Voor aangekochte gronden die nog niet zijn ontwikkeld, moet de gemeente al dan niet 
tijdelijk een duurzame bestemming vinden. D66 wil leegstand van bedrijfsgebouwen 
oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen.

Het ontwikkelen van gevulde bedrijventerreinen kan betekenen dat een aanzicht 
ontstaat van gebouwen waar geen natuur meer zichtbaar is. Het is gewenst het 
aanzicht van industrieterreinen groen te houden en zo een visitekaartje van de regio 
te zijn.

Bedrijven en de natuur
Wij willen ondernemingen die aan de natuur zijn gerelateerd bevorderen. Denk 
bijvoorbeeld aan recreatieve bedrijven en bedrijven die hun producten uit de natuur 
kunnen halen. Hiervoor kunnen de door de gemeente aangeschafte, maar nog niet 
ontwikkelde gronden worden gebruikt.

Samenwerken met omliggende gemeenten
D66 is overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, bijvoorbeeld op het 
gebied van de banenmarkt, innovatie, detailhandel en vestigingsbeleid. Samenwerking 
met omliggende gemeenten – in de regio zowel als over de grens – ligt hierdoor voor 
de hand. Nieuwe bedrijventerreinen worden pas ontwikkeld als andere mogelijkheden 
binnen de gemeentegrenzen voldoende worden benut.

Denk en handel internationaal
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Ondernemen in Oldenzaal
D66 wil het ondernemerschap stimuleren voor starters, duurzame bedrijven 
en mensen met een bijstandsuitkering. Daarnaast zal een vrije parkeertijd in de 
binnenstad en afspraken over openingstijden tussen de winkeliers onderling, een 
bezoek aan het centrum aantrekkelijker maken. 

Oldenzalers met afstand tot de arbeidsmarkt
D66 wil werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap, mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwe Nederlanders bij bedrijven en overheid 
bevorderen door deze mensen te helpen hun vaardigheden op peil te brengen en te 
houden en eventueel aan te passen, door bijvoorbeeld (om-)scholing en werkervaring 
aan te bieden. Dit geldt ook voor niet-uitkeringsgerechtigden, en dan met name 
schoolverlaters met een beperkte startkwalificatie. D66 wil dat mensen met een 
bijstandsuitkering de kans krijgen een opleiding te volgen of een onderneming op te 
zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Innovatie en werkgelegenheid
Innovatie en werkgelegenheid komen met name uit kleine bedrijven. Het is dus goed 
ondernemerschap te stimuleren in kleinschalige bedrijven. Startende en duurzame 
ondernemers houden onze steun.

Toeristenbelasting
D66 is kritisch op de toeristenbelasting. De opbrengst hiervan moeten we volledig en 
slechts besteden ten behoeve van het toerisme door (fiets-)routes, brochures over 
diverse toeristisch interessante plaatsen (natuur, gebouwen), etc. te maken en in stand 
te houden. Samenwerking met buurgemeenten is hierbij van groot belang.

Winkeltijden en parkeren in de binnenstad
D66 streeft naar een gelijk speelveld voor alle ondernemers. We willen overleg tussen 
winkeliers stimuleren om op bijzondere dagen als koopzondagen en feestdagen 
gezamenlijk open te zijn. Zo wordt op die dagen bezoek aan de binnenstad aantrekkelijk 
gemaakt. Ook parkeren nabij het winkelcentrum moet een welkome uitstraling hebben. 
Hiertoe kan een vrije parkeertijd worden toegepast.

26



Overheid en samenleving
De maatschappij verandert in rap tempo en of ze wil of niet: de (lokale) overheid 
moet daarin mee. Dat betekent anders en vooral slimmer werken, waarin de rol van 
inwoners en bedrijfsleven steeds prominenter wordt. We zijn weliswaar gewend 
geraakt aan een overheid die bedenkt en betaalt, maar de toekomst vraagt om een 
overheid die als coach en partner op gaat treden.

Digitale dienstverlening
De snelle technologische ontwikkelingen eisen een overheid die haar digitale 
dienstverlening op orde moet hebben. Elke inwoner moet de weg naar het digitale 
loket van de gemeente kunnen vinden, zonder dat het hen te veel moeite of inspanning 
kost. Inwoners zijn in de private sector inmiddels gewend aan snelle dienstverlening en 
verwachten daardoor van de gemeente niet minder. Als zij producten via een webshop 
binnen 24 uur geleverd kunnen krijgen, willen ze niet dagen op een paspoort hoeven 
wachten. D66 vindt dat de gemeente haar digitale dienstverlening op peil moet houden 
en goed naar de mogelijkheden moet kijken.

Naast een goede digitale dienstverlening blijft het van belang de dienstverlening aan 
inwoners die niet over digitale mogelijkheden of vaardigheden beschikken op peil te 
houden. Aandacht voor (digitale) privacy en beveiliging van gegevens blijft een punt 
van aandacht. Voortschrijdende techniek en inzichten – immers ook toegepast door 
mogelijke hackers – moeten waar nodig worden gebruikt.

Lokale regelgeving
Vanzelfsprekend is Oldenzaal, net als alle andere gemeenten, gebonden aan een 
groot aantal regels dat van bovenaf wordt opgelegd. Uiteraard begrijpen wij dat een 
maatschappij niet zonder regels kan, maar te vaak wordt nog in hokjes gedacht. De 
focus moet meer op de mens als geheel of bedrijf als geheel komen te liggen. Op die 
manier neemt het vertrouwen in de overheid toe.

Lokale regelgeving is vaak onnodig uitgebreid en omslachtig. D66 wil zich daarom 
richten op een maximale beperking van de lokale regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld 
worden bereikt door in een vroeg stadium met de marktpartijen om tafel te gaan. Op 
die wijze is overmatige regelgeving vaak niet meer nodig: goede afspraken leiden tot 
een win-win situatie.

Wijkraden
D66 Oldenzaal wil onderzoeken of de wijkraden weer nieuw leven ingeblazen kunnen 
worden, uitgaande van onze eerste richtingwijzer: ‘Vertrouw op de eigen kracht van 
mensen’. De gemeente treedt in deze faciliterend op: zij biedt de mogelijkheden, maar 
de uitvoering ligt bij de wijk zelf.
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Burgerparticipatie
Oldenzaal heeft al redelijk wat stappen gezet in de richting van burgerparticipatie. D66 
wil deze consolideren en waar nodig uitbreiden. D66 stelt voor om de burgerparticipatie 
in een collegeakkoord niet alleen te noemen, maar ook meetbaar te maken. Er dient 
te worden onderzocht of het mogelijk is om een groep inwoners een eigen budget te 
geven. Voor inwoners is dit een mooie gelegenheid om te kijken hoe binnen de gemeente 
gelden worden besteed, hoe de omgeving wordt ingericht of hoe besparingen kunnen 
worden gerealiseerd.
Dit vraagt om openheid bij de overheid. Als je immers van inwoners vraagt mee te 
denken in het bestuur, dan zullen zij ook willen weten hoe dat bestuur in de afgelopen 
jaren heeft gewerkt, hoe de gelden zijn uitgegeven en hoe de doelen zijn behaald. Dat 
vraagt om een vergaande openbaarheid en kwetsbaarheid van de gemeente.

Beginspraak
Bij veel projecten wordt uitgegaan van het oude stramien dat de bestuurder bepaalt en 
dat inwoners pas achteraf mogen meepraten. Een ambtelijk plan is gemaakt en voor 
commentaar neergelegd bij de marktpartijen. De richting van het beslissingsproces 
is dan al min of meer gekozen. D66 wil de Oldenzaalse bevolking vanaf het begin bij 
projecten betrekken. Dat noemen we beginspraak. Dit leidt tot meer draagvlak.

D66 wil dat inwoners van Oldenzaal meer inspraak krijgen in beslissingen over hun 
eigen stad. Zo stelt D66 voor dat elke wijk een eigen toegewezen wethouder als 
aanspreekpunt krijgt. Vergaderingen van het Politiek Forum, die nu nog uitsluitend op 
het stadhuis plaatsvinden, kunnen waar mogelijk naar de wijken worden verplaatst, 
zodat inwoners meer zicht hebben op de besluitvormingsprocessen en de kans krijgen 
om interactief samen te werken aan zaken die in hun eigen wijk leven.

Ook is D66 Oldenzaal voor een ruimere inbreng bij politieke fora. Op dit moment  mogen 
inwoners en marktpartijen inspreken om raadsleden en/of raadsvertegenwoordigers 
van extra informatie te voorzien. Vragen aan de portefeuillehouders mogen niet door 
insprekers worden gesteld. Ook krijgen insprekers geen tweede termijn voor nadere 
toelichting als hun inbreng verkeerd wordt geïnterpreteerd. Op die manier heeft de 
inspraak nauwelijks toegevoegde waarde ten opzichte van een ingezonden brief. D66 
wil dat een inspreker aan het eind van de beraadslagingen nog eenmaal het woord 
krijgt of gebruik kan maken van een tweede termijn.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
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Referendum
Een referendum is een mogelijkheid voor inwoners om invloed uit te oefenen op de 
besluitvorming. Juist het gemeentelijk niveau is geschikt voor het invoeren van een 
referendummogelijkheid. De gemeente besluit over zaken die inwoners vaak direct 
aangaan. Daarom vindt D66 dat inwoners ook meer invloed uit moeten kunnen oefenen 
op die besluitvorming.

D66 is voorstander van het referendum, maar stelt wel duidelijke regels aan de inzet 
hiervan. Het onderwerp van een referendum moet niet alleen duidelijk, maar zeker 
concreet zijn. Er moet voldoende informatie worden gegeven om tot een weloverwogen 
keuze te komen.

Een transparante gemeente
Transparantie staat bij D66 hoog in het vaandel. Wij zien dat als enig middel om een 
helder en onbevooroordeeld beeld te krijgen van waar wij staan als samenleving en 
waar wij ons naar toe bewegen. D66 wil een open overheid die daadwerkelijk alle 
gegevens als open gegevens aanbiedt. Dit geldt vanzelfsprekend niet als het over 
personen gaat, maar vaak wordt – onder het mom van gevoeligheid van gegevens – 
geheimhouding betracht waar dit niet nodig is.

Samenwerken buiten de gemeentegrenzen
D66 wil de banden met de regio, de provincie, het Rijk en Europa kort houden en 
mee blijven doen. Wij richten onze blik naar buiten. Problemen en bedreigingen 
zoals wateroverlast, opvang van vluchtelingen en criminaliteit houden niet op bij de 
gemeentegrens.
Grensoverschrijdend denken biedt ook kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld op het 
gebied van werkgelegenheid. We verwelkomen de samenwerking met ondernemers, 
verenigingen, vrijwilligers en enthousiaste mensen, maar ook met buurgemeenten en 
grensoverschrijdende maatschappelijke organisaties en stichtingen die met ons deze 
snel veranderende wereld met moed, enthousiasme en durf tegemoet willen treden.

D66 is er namelijk van overtuigd dat we samen sterker staan.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
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Kandidaten
Hieronder vindt u de nieuwe gezichten van D66 Oldenzaal. Leden die al lange tijd 
actief waren voor D66 Oldenzaal, zowel op de voor- als achtergrond, komen terug 
op de lijst. Het is een mix van jong en oud en zij brengen ervaring mee op diverse 
terreinen. 

1. Mari Ailo Zaia (lijsttrekker)
2. Jorn Huiskes
3. Wim Bijsterbosch
4. Steven van Alfen
5. Maarten van der Waal
6. Merijn Nijhof
7. Martijn de Coster
8. Marinka Vredegoor
9. Karlien Huiskes
10. Maurice Mazenier

Zij staan hieronder van links naar rechts in de volgorde van de kandidatenlijst.

Meer informatie over onze kandidaten vindt u op www.d66oldenzaal.nl.

30



Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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Tekst & redactie
Mari Ailo-Zaia
Jorn Huiskes
Wim Bijsterbosch
Steven van Alfen
Maarten van der Waal
Merijn Nijhof
Martijn de Coster
Marco Vredegoor
Marinka Vredegoor (eindredactie)

Fotografie
D66 beeldbank
Marinka Vredegoor (voorkant)
Martin Giesselink (kandidaten)

Contact met de fractie
info@d66oldenzaal.nl
www.d66oldenzaal.nl

@D66Oldenzaal
fb.com/D66Oldenzaal

Contact met het bestuur
info@d66noordoosttwente.nl


