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Voorwoord

De afgelopen 4 jaar zijn anders verlopen dan wij dachten. Wie had kunnen denken dat we met het 
coronavirus te maken zouden krijgen en hier nog steeds wereldwijd maatregelen voor nodig 
zouden hebben om het de baas te zijn? Nieuwe uitdagingen brengen kansen met zich mee en die 
willen wij de komende jaren benutten.

Zowel landelijk als gemeentelijk staan wij de komende jaren voor nog een aantal grote opgaven: 
klimaatverandering, vergrijzing, digitalisering (waaronder thuiswerken, privacy en beveiliging) en 
toenemende druk op de zorg. De directe omgeving waarin mensen wonen, werken en leven 
beïnvloedt de gezondheid. In een gezonde en inclusieve sociale leefomgeving voelen mensen zich
thuis, wonen ze veilig, krijgen ze steun en is de samenhang in de buurt groot. Het is aan de 
gemeente de taak om de directe omgeving en het voorzieningenniveau op pijl te houden en waar 
mogelijk te verbeteren en de raad om hier invloed op uit te oefenen.

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 het sociaal-liberale 
gedachtegoed en de vijf richtingwijzers van D66. Gezien de grote opgaven wil D66 zich de 
komende jaren inzetten voor drie belangrijke thema’s: sociaal domein, duurzaamheid en 
leefbaarheid. 

Wij streven er als team naar een bijdrage te leveren aan de Oldenzaalse samenleving gebaseerd 
op gelijkwaardigheid met voldoende ontwikkelmogelijkheden voor eenieder en een omgeving te 
creëren waar men buiten de gebaande paden durft te kijken. 

Doet u met ons mee? Stem op 16 maart 2022 D66!

Mari Ailo-Zaia
Lijsttrekker D66 Oldenzaal

Verkiezingsprogramma D66 Oldenzaal 2022-2026 3



Uitgangspunten Visie D66 Oldenzaal
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. D66 
Oldenzaal streeft ernaar om daar waar mogelijk de vijf richtingwijzers 
in het gemeentelijk besluitvormingsproces toe te passen.
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Thema 1: Sociaal Domein

Het sociaal domein neemt bijna de helft van het gemeentelijk budget in beslag en is breed en 
ingewikkeld van aard. Het blijkt lastig om positieve beleidsprikkels meetbaar te maken. Sinds de 
overheveling van jeugdzorg en WMO naar gemeenten (2015), heeft Oldenzaal de afgelopen jaren 
steeds meer maatwerk (dus meer ondersteuning) geleverd aan inwoners, terwijl het toegekende 
budget vanuit het rijk afnam. Dit zorgde voor grote tekorten op ons gemeentelijk budget. Daarom is
de raad druk bezig om het sociaal domein onder de loep te nemen en te reorganiseren. 

D66 stelt bij deze reorganisatie 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?’. Wij streven naar gelijke kansen door te kijken wat mensen wél kunnen 
en hierop voort te bouwen. Iedere inwoner heeft wensen, behoeften en eventuele beperkingen. 

D66 wil de komende jaren meer inzetten op maatwerk en preventie. Gemeente en 
maatschappelijke partners als Impuls moeten meer zichtbaar (en toegankelijk) worden voor 
inwoners met hulpvragen. Samen met maatschappelijke partners kan de gemeente zorg 
betaalbaar houden en hulp op maat bieden. 

1.1 Preventie: kijk naar de opbrengst.

D66 denkt vooruit om toekomstige obstakels tijdig op te merken en daarop te anticiperen. 
Oldenzaal neemt al veel preventieve maatregelen waarvan de zichtbaarheid en toegankelijkheid 
moet worden vergroot. Door preventief en vroegtijdig hulp in te zetten kan de inzet van langdurige 
intensieve (en dus duurdere) zorg voor een deel voorkomen worden. Preventie en proactieve 
maatregelen kunnen onder andere worden toegepast bij eenzaamheid, (vecht)scheiding, huiselijk 
geweld en bij jonge kinderen met een niet regulier ontwikkelingsverloop. Zo kunnen volwassenen 
na tegenslagen opnieuw zelfstandig hun leven invulling geven, hoeven jongeren minder gebruik te 
maken van de WIA en kunnen inwoners hun huis uitgaan en sociale relaties opbouwen en is er 
minder schooluitval.

Preventie en proactieve maatregelen kosten geld, maar leiden op den duur tot lagere 
behandelkosten. Een goed voorbeeld hiervan is de huidige inzet van twee straathoekwerkers: 
deze werken naar buiten gericht, dichtbij de jongeren. Ze leren jongeren respect voor elkaar en 
hun omgeving te krijgen. Naast straathoekmedewerkers willen we ook peuters met opvallende 
ontwikkelingen tijdig ondersteunen, zodat ze meekunnen met het regulier onderwijs of eerder bij 
speciaal of passend onderwijs kunnen doorstromen. Voor jongeren en volwassenen kunnen gratis 
sportactiviteiten worden georganiseerd om de gezonde leefstijl verder te activeren. Deze 
proactieve aanpak vraagt om een andere manier van denken: denken vanuit de behoefte van 
inwoners, niet vanuit standaard processen of stappenplannen.

1.2 Investeer meer in voorschoolse educatie en studiebegeleiding.

Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig.
D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en
hulp voor wie het nodig heeft. Een samenleving
waar iedereen dezelfde behandeling en kansen
krijgt ongeacht afkomst of eigenschappen. Goed
onderwijs zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen
doen. Sociale klasse of taalachterstand mag geen rol spelen in het leven van jonge kinderen. 
Onderwijs dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind en aanpassingen doet en ervoor 
zorgt dat alle kinderen optimaal tot leren komen (precies genoeg uitdaging om kinderen te 
stimuleren: niet te moeilijk, niet te makkelijk). Op de lange termijn zorgt dit voor minder 
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schooluitval, minder somberheid en minder eenzaamheid en minder 
zorgvragen als gevolg. Hoe eerder aangesloten wordt op de 
leerbehoefte van kinderen, hoe beter de basis. Daarom is D66 sterk 
voorstander van het  VVE programma (voor- en vroegschoolse 
educatie). 

1.3 Iedereen doet mee.

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. Ieder mens 
heeft zijn of haar wensen, behoeften, kwaliteiten en beperkingen. D66 wil goede zorg die voor 
iedereen toegankelijk is. Samen houden we zorg betaalbaar en zorgen wij voor welzijn, zodat jong 
en oud gelijkwaardig mee kan blijven doen in de samenleving.

Het spreekt voor zich dat niet alle inwoners meekomen met wat van hen verwacht wordt. 
Hulpvragen zijn erg uiteenlopend van aard, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, depressie, 
financiële moeilijkheden, excessief alcohol- of drugsgebruik, huiselijk geweld en (v)echtscheiding. 

1.4 Investeer in een effectieve doorverwijzing voor inwoners.

Op dit moment worden inwoners vaak geconfronteerd met onjuist beantwoorde vragen door de 
gemeente. Inwoners hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden verwezen. Het 
lukt ze niet om bij de juiste personen terecht te komen. Dit kan en moet volgens D66 veranderen.

De gemeente is bezig met een nieuwe werkwijze voor de dienstverlening. De organisatie dient 
klantvriendelijker en toegankelijker te worden voor de inwoners. 

Hoe kunnen we dit bereiken? Op de eerste plaats wil D66 dat bij het eerste contact dat betrekking 
heeft op maatschappelijke hulp/zorgvragen, de baliemedewerker direct verwijst naar een 
maatschappelijk adviseur. Deze kan een goede inschatting maken door wie de (soms nog 
onduidelijke) hulpvraag beantwoord wordt. Een maatschappelijk adviseur is op alle werkdagen 
bereikbaar. De maatschappelijk adviseurs maken gebruik van een recent en volledig overzicht van 
contactenpersonen in de gemeente en haar samenwerkingspartners (Impuls enz.). Zo hoeft de 
inwoner niet te wachten of van het kastje naar de
muur te worden gestuurd. Er zijn twee (deeltijd)
ouderenadviseurs, maar er is geen algemeen
aanspreekpunt voor volwassenen die kampen met
(tijdelijke) mentale problemen als depressie,
eenzaamheid, scheiding, financiële problemen enz.
D66 wil hier de komende jaren verder  investeren. 
Adviseurs houden rekening met de hulpvraag, de
eigen kracht van de inwoners en de noodzakelijke
hulp/ondersteuning op maat.

1.5 Investeer in de digitale dienstverlening richting inwoners

Digitale ontwikkelingen gaan snel. Dit heeft effect op de interactie met onze inwoners. Het doel van
de digitale dienstverlening is dat het inwoners makkelijk wordt gemaakt en dat in minder tijd online 
vragen beantwoord worden. Op dit moment moeten de inwoners werken met een niet adequate en
up-to-date website. Men is daardoor alsnog genoodzaakt contact op te nemen met de servicebalie.
Dit kan beter door een duidelijke website met alle relevante informatie op een logische en 
makkelijk bereikbare plek. 

Digitale dienstverlening kan niet los worden gezien van digitale veiligheid. Gegevens van inwoners 
moeten veilig worden bewaard, toegang tot deze gegevens moet steeds beperkt zijn tot 
noodzakelijke gegevens. Inwoners wordt slechts om gegevens gevraagd die werkelijk nodig zijn 
voor het doel. Voortdurend wordt gelet op gevaren van datalekken en digitale inbraakpogingen. 
Deze dienen waar en wanneer mogelijk te worden voorkomen.
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1.6 Toegang tot stageplekken vergroten.

D66 wil zich de komende jaren inspannen om overheid, onderwijs,
techniek- en zorginstellingen beter bij elkaar te brengen om intensief
samen te werken en zo het tekort aan goed opgeleid personeel te
stoppen. Dit kan door scholieren stagemogelijkheden aan te bieden bij
gemeenten en maatschappelijke partners. Deelnemers in de
Participatiewet (bijvoorbeeld mensen met recht op een
bijstandsuitkering) kunnen werkervaring opdoen en worden
bijgeschoold.

1.7 Verbeter de algehele gezondheid.

De omgeving waarin mensen wonen, werken en leven beïnvloedt de gezondheid van inwoners. In 
een gezonde en inclusieve sociale leefomgeving voelen mensen zich thuis, wonen ze veilig en 
krijgen ze steun.

Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in een betere gezondheid. 
Gezondheidsproblemen zijn vaak oorzaak of gevolg van achterliggende problematiek zoals 
schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid.

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol in de mentale gezondheid van 
inwoners. Genoemd kunnen worden de corona crisis, social media en schulden. Deze 
ontwikkelingen kunnen leiden tot psychische problemen: depressies, slaapproblemen en 
toenemende stress.

Tenslotte is ook Oldenzaal aan het vergrijzen. Het aandeel 75 plussers neemt toe en dementie 
komt steeds vaker voor. Nogal wat 75 plussers wonen alleen. Laaggeletterde ouderen en ouderen 
met een migratieachtergrond hebben extra aandacht nodig. Deze hebben moeite hun weg te 
vinden in de zorg en ondersteuning. Voor deze ouderen zijn er twee ouderenadviseurs die hulp 
bieden. Het kabinet heeft hier structurele subsidiemogelijkheden voor gegeven. 

Wat betekenen deze gezondheidsvraagstukken voor Oldenzaal? D66 vindt dat er preventieve 
maatregelen getroffen moeten worden om op lange termijn toegenomen zorgvragen te minderen. 
Zo moeten hulpvragen vroeg opgepakt worden. Eerst moet de werkelijke vraag van de inwoners 
achterhaald worden, met inachtneming wat hij/zij kan en waar hij/zij tegenaan loopt. Vervolgens 
wordt deze inwoner op korte termijn de juiste hulp aangeboden. Wanneer de hulpvraag te lang 
onbeantwoord blijft, is het redelijk te veronderstellen dat de zorgvraag toeneemt. 

Oldenzaal heeft sinds 2016 buurt beweegcoaches aangesteld om sport- en beweegactiviteiten 
voor wijken en/of doelgroepen te organiseren. D66 is tevreden over het werk van deze buurt 
beweegcoaches. Een aandachtspunt is om inwoners met een migratieachtergrond vaker bij 
sportieve activiteiten te betrekken.
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Thema 2. Duurzaamheid

D66 wil samen met de Oldenzaalse inwoners werken aan duurzaamheid in de breedste zin van het
woord. Opwekken van duurzame energie, actieve energiebesparing en hergebruik van goederen.

2.1 RES.

In het verdrag van Parijs is afgesproken dat uitstoot van CO2 tot 2030 met 50% zal worden 
verminderd (ten opzichte van 1990). Eén van de belangrijkste wegen daarheen is het verminderen 
van het gebruik van fossiele grondstoffen. 

Tot 2030 zal dat voornamelijk moeten worden verwezenlijkt door gebruik van zon en wind. De roep
om eerst te kijken naar zon op dak is gerechtvaardigd. Ook het aanleggen van zonnevelden voor 
energieproductie is gerechtvaardigd. De zon schijnt alleen overdag, terwijl de wind ook ‘s nachts 
waait. Zonlicht en wind zijn als basis voor energie aanvullend op elkaar. Eén enkele windmolen, 
geplaatst op een klein stuk grond wekt op jaarbasis evenveel energie op als 10 ha zonneveld. 
Mede omdat zonnepanelen de elektriciteitsnetten sterker
belasten dan windmolens vinden wij windmolens 
noodzakelijk. Dit alles in goed overleg met onze
buurgemeenten. Dit is niet het hele verhaal. Windmolens
kunnen niet te dicht op elkaar en niet te dicht bij bewoning
staan, geluidsproductie en slagschaduw zijn van dien aard
dat zorgvuldige plaatsing vereist is. D66 Oldenzaal is sterk
voor gebruik van zon op dak, zonnevelden en plaatsing van
windmolens, ook in Twente. Realisering van velden en
molens moet in sterke samenspraak met de bevolking
worden uitgevoerd met een betrokkenheid voor
geïnteresseerde inwoners van minimaal 50%. Zo hebben
inwoners niet alleen de onvermijdelijke lasten maar ook
aantrekkelijke lusten. De lasten moeten eerlijk verdeeld maar
ook de lusten. 

Hoewel Oldenzaal weinig plaats heeft voor windmolens moeten wij actief onze inwoners 
informeren over de lusten en lasten daarvan, ook van molens die bij de grens met onze 
buurgemeenten staan. 

D66 vindt dat de gemeente constructief moet meedenken over geschikte locaties. Daarnaast vindt 
D66 dat Oldenzaal een participatie- en inspraakproces moet inrichten. Door inwoners als 
investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens kunnen zij financieel profiteren. 
Hiermee ontstaat draagvlak en betrokkenheid. Wij maken er ons sterk voor dat inwoners van 
Oldenzaal kunnen participeren in windmolens in heel NO-Twente. Andere energiebronnen zoals 
kernenergie hebben nog een lange weg te gaan. 

D66 is niet tegen kernenergie op zich, echter wel tegen de huidige vorm van kernenergie met 
Uranium en Plutonium. Wij zien toekomst voor het gebruik van Thorium. Echter moet deze 
techniek in tenminste de komende 10 jaar nog ontwikkeld worden tot een betrouwbare 
energiebron. Thorium kan een oplossing bieden voor de CO2 reductie in 2050 maar niet voor de 
vereiste CO2 vermindering in 2030. De energiedrager waterstof is geen energiebron, maar een 
energieopslagmiddel. Waterstof moet worden geproduceerd, kan worden opgeslagen en kan 
worden gebruikt voor het leveren van energie op momenten en plaatsen wanneer en waar 
elektriciteit niet voldoende mogelijk of beschikbaar is.
In de toekomst kunnen energiedragers wellicht worden geproduceerd met grote zonnevelden in 
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zonrijke gebieden als het zuiden van Europa, het Midden-Oosten en
de Sahara, maar dat vergt tijd. 

Zeker voor de periode tot 2030 zijn zonnevelden en windmolens nodig
om lokaal voldoende energie met voldoende leveringszekerheid te
produceren. Participatie van onze inwoners is hier van groot belang.

2.2 Eigen opwekking.

De gemeente moet volgens D66 het goede voorbeeld geven door alle daken van gemeentelijke 
gebouwen en braakliggende terreinen te benutten voor zonnepanelen. Bij de huidige stand van de 
techniek is het vaak ook al rendabel om niet alleen zonnepanelen op daken te plaatsen maar ook 
op gevels. Ook kan de gemeente  inwoners stimuleren bij het oprichten van coöperaties met 
ondersteunende subsidies en kennisuitwisseling. 

De huidige subsidies zijn gericht op de huidige
eigenaar/bewoner. D66 wil onderzoeken of er
een vorm van pandgebonden lening mogelijk is.
Bij verkoop van de woning gaat de lening dan
over op de volgende eigenaar. Enerzijds
voorkomt dit dat de woningeigenaar die binnen
afzienbare tijd vertrekt geen investeringen meer
doet aan de woning en anderzijds dat
“huisjesmelkers” niets doen. 

Wij vinden dat de gemeente actief moet zoeken naar mogelijkheden en initiatiefnemers.

2.3 Warmte.

D66 Oldenzaal ziet weinig in een warmtenet dat gevoed wordt door warmte van Twence bij de 
verbranding van ons afval in Hengelo. Investering in de lange transportleiding en warmteverliezen 
bij het transport kunnen worden voorkomen door de warmte van Twence te gebruiken op korte 
afstand van deze bron. Het gegeven dat Oldenzaal mede-aandeelhouder is van Twence hoeft niet 
zonder meer te betekenen dat Oldenzaal hiervan energie moet afnemen. In de praktijk levert dit 
verliezen op die voorkomen worden door deze warmte dichtbij de verbrander te gebruiken. We 
zien mogelijkheden voor (nog te bestuderen en te ontwikkelen) geothermie (aardwarmte), wellicht 
vanuit de oude gasvelden van de NAM. Ook mogelijkheden van aquathermie (warmte uit water) 
moeten onderzocht worden.

Warmtenetten kunnen aangelegd worden om warmte tussen bedrijven uit te wisselen en aan 
woningen te leveren. Warmtenetten voor verschillende temperatuurniveaus, aangevuld met 
warmtepompen maken efficiënte warmte-uitwisseling mogelijk. Verrekening van investeringen en 
kosten zal moeten gebeuren op basis van een onafhankelijk warmtenetbeheerder en aangesloten 
klanten. Deze opzet is vergelijkbaar aan de verrekening van elektriciteitskosten. Onderzocht moet 
worden of bestaande waterbergingen gebruikt kunnen worden om middels warmtepompen warmte
voor verwarming van woningen te leveren. 

D66 is een voorstander van het verminderen van het gebruik van aardgas en behoudt graag de 
bestaande aardgasleidingen. Deze kunnen in de toekomst prima gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld groen biogas. 

Met de energieleveranciers gaan wij graag in gesprek wat de mogelijkheden zijn wanneer de 
gaslevering wordt gestopt. D66 Oldenzaal wil dat de aansluitingen in stand blijven voor gebruik 
voor ander gas.

D66 is een tegenstander van biomassa van buiten de regio als brandstof voor warmteopwekking. 
Kaphout en ander houtig afval kan kleinschalig worden ingezet. Wij beseffen dat we in Oldenzaal 
bedrijven hebben die niet of niet volledig hun energiebehoefte met elektriciteit kunnen oplossen 
vanwege hoog en continue energiegebruik. Daarbij is een compactere bron nodig (gas, vloeistof). 
Een inventarisatie is nodig om te bepalen welke bedrijven dat zijn en wat de minimale behoeften 
zijn. 

Verkiezingsprogramma D66 Oldenzaal 2022-2026 9



2.4 Vervoer.

Hoewel de elektriciteitsnetten vol dreigen te raken blijft
D66 voorstander van het verder uitbreiden van het
elektrisch aangedreven wagenpark. Wij willen graag
onderzoeken wat onze inwoners kan motiveren over te
stappen naar deze vorm van aandrijving. Te denken valt
aan een dichter netwerk van laadpalen, laadpalen in
combinatie van lantaarnpalen etc. De gemeente heeft

hier een stimulerende en faciliterende rol in. Initiatieven en ideeën van inwoners en
bedrijven worden door de gemeente ondersteund.
Ook andere vormen van vervoer - e-bike, openbaar vervoer, deelauto, deelscooter
etc.- kunnen bijdragen aan een vermindering van CO2 uitstoot.

We willen het gebruik van de fiets in de stad bevorderen door meer gebieden te
bestempelen als fietsgebied waar auto’s te gast zijn (zoals de Ootmarsumsestraat).
Wij denken hier bijvoorbeeld aan de Wilhelminastraat, de Nieuwstraat, mogelijk ook
de Hengelosestraat en de Berkstraat. Toepassing van een maximale snelheid van 30
km per uur binnen de gehele bebouwde kom is gewenst.

2.5 Afval.

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 gescheiden inzameling is het hergebruik spectaculair toegenomen. Het blijkt dat de kwaliteit 
van het gescheiden afvalstromen onder druk staat. Het gevolg hiervan is dat veel ingezamelde 
reststromen alsnog in de verbrandingsoven terechtkomen. Dit verbranden is ongewenst. Tot er 
een kosteneffectieve manier gevonden is voor na-scheiding blijft D66 voorstander van gescheiden 
inzameling. Enerzijds geloven wij dat dat de inwoner motiveert om bewuster met herbruikbaar 
materiaal om te gaan, anderzijds kan het kostenbesparend werken.

D66 wil extra aandacht voor het probleem van illegaal dumpen, zowel in de vrije ruimte als bij de 
milieupleintjes.

2.6 Afsluitend.

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie, het betreft ook het omgaan met mogelijkheden.
We noemen goed openbaar vervoer waardoor mensen minder geneigd zijn met de auto te gaan en
het promoten van thuiswerken, groene daken, groene schoolpleinen, biodiversiteit en het 
onttegelen van tuinen.

Duurzaamheid moet als een manier van denken worden uitgevoerd. Geld is belangrijk, visie voor 
duurzaamheid is beter. De gemeente Oldenzaal doet op dit gebied al veel maar D66 wil meer.

D66 wil dat initiatieven voor een circulaire economie meer worden gestimuleerd. D66 wil dat de 
gemeente duurzaamheidseisen stelt en blijft stellen aan het omgevingsplan en bouwbesluit.
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Thema 3: Leefbaar Oldenzaal

3.1 Openbare ruimte.

Het is fijn voor de Oldenzaler te leven in een groene, veilige omgeving. D66 wil dan ook diverse 
groenvoorziening met oog voor gevarieerde natuur. Waar mogelijk extensief onderhoud, waar 
nodig intensief onderhouden.

D66 wil dat particulieren gestimuleerd worden hun tuinen zoveel mogelijk ‘natuurlijk’ in te richten. 
Hierdoor wordt regenwater goed opgevangen en in de grond opgenomen. Ook is dit bevorderlijk 
voor vogels en insecten. Gebruik van opvangmogelijkheden voor regenwater (regentonnen, 
regenkratten) wordt gestimuleerd.

Op het nieuw te ontwikkelen terrein ‘Jufferbeek-Noord’ wordt de landschapsstructuur behouden. 
De functies ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’ kunnen deze structuur goed gebruiken. Het bestaande 
groen zal binnen deze functies worden behouden. Werken en ontspannen in het groen moet voor 
dit gebied het motto zijn. Voorkomen moet worden dat om financiële redenen dit gebied verwordt 
tot een traditioneel industriegebied.

Op andere bedrijventerreinen wordt de bestaande groenstructuur behouden en waar mogelijk 
uitgebreid.

Verspreid over Oldenzaal zullen laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst. Eveneens 
worden bij fietsstallingsmogelijkheden de mogelijkheid geboden de elektrische fiets op te laden. 

Plaatsing en onderhoud van ‘prullenbakken’ op plaatsen waar mensen zich ophouden is en blijft 
nodig om de openbare ruimte schoon te houden. Bijplaatsingen bij milieustraten (ondergrondse 
afvalcontainers) moeten worden voorkomen. Zo mogelijk wordt dit met aangepaste dynamische 
verlichting bestreden.

3.2 Woningmarkt (incl. contact met WBO).

D66 wil een evenwichtige woningmarkt met
mogelijkheden voor iedereen die een woning nodig
heeft. Starters, volwassenen en ouderen verdienen
een goede woning tegen een aanvaardbare prijs.
Ook goede huizen met een prijs van minder dan
200.000 euro moeten in bouwplannen worden
opgenomen. Bij verkoop van woningen zal met een
kettingbeding moeten worden vastgelegd dat de
woning door de koper voortdurend zal worden bewoond. Aandacht moet worden gegeven aan 
betaalbare, flexibele en duurzame woningen. Hiertoe wordt medewerking verleend aan innovatieve
concepten voor constructie en samenwoningsvormen. Woningen moeten flexibel, levensbestendig 
en herbruikbaar worden gebouwd. Met WBO worden afspraken gemaakt bestaande woningen 
duurzamer te maken en naar behoefte betaalbare woningen te bouwen, ook in de lagere 
prijsklasse. Ook bij ‘vrije’ woningbouw wordt zekergesteld dat er ook woningen voor de lagere 
prijsklassen worden gebouwd.

Aandacht wordt besteed aan nieuwe en oude woonvormen, waaronder tiny houses en 
woonwagens. Het landelijk beleidskader ‘gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid’ is in 
Oldenzaal reden aandacht te besteden aan woonmogelijkheden voor woonwagenbewoners.

Bestaande woningen moeten op een termijn van enkele tientallen jaren (vrijwel) energieneutraal 
worden gemaakt. Waar mogelijk wil D66 dit proces versnellen. De gemeente gaat hierin 
bemiddelen, actief stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Ook enkelvoudige 
energiebesparende maatregelen moeten gesubsidieerd kunnen worden. Eigen energieopwekking 
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met zonnepanelen wordt gestimuleerd. Maatregelen worden genomen 
het energieverbruik zo laag mogelijk te laten zijn. Inwoners worden 
door publicaties en voorlichting bewust gemaakt van nut en noodzaak 
zo weinig mogelijk energie te verbruiken.

3.3 Winkelcentra.

Een levendige binnenstad wordt door D66 gewenst. Niet een 
binnenstad met alleen horeca, ook met een diversiteit van winkels. 

Winkel- en horecaondernemers moeten meer samenwerken om betere samenhang te krijgen in 
gezamenlijke acties en klantenwerving. De organisatie ‘Oldenzaal Promotie’ moet deze 
samenhang stimuleren. Hiertoe krijgt zij de komende jaren van de gemeente gelden, maar op 
termijn zal zij niet meer afhankelijk moeten zijn van gelden van de gemeente, anders dan voor 
promotie van culturele en toeristische activiteiten. 

Meer stallingsmogelijkheden voor de fiets zijn gewenst, zowel bewaakte als onbewaakte. Ook zijn 
hier laadmogelijkheden nodig.  Bij elk winkelcentrum zien we minstens één laadmogelijkheid voor 
elektrische fietsen.

Winkelcentra in de wijken moeten een breed aanbod hebben
en op loop- of fietsafstand van alle inwoners in de wijk liggen.

De woonboulevard, het Hulsbeek en de binnenstad moeten
meer interactie met elkaar hebben. Samen vormen ze een
belangrijke stimulans voor mensen van buiten Oldenzaal
onze stad in al haar kracht en schoonheid te bezoeken.

3.4 Werkverkeer.

Voor woon-werkverkeer wordt gestimuleerd dat mensen gebruik maken van de fiets. Dit is 
bevorderlijk voor lucht en welzijn. Hiervoor wordt in overleg met provincie en omliggende 
gemeenten een netwerk van geschikte wegen ontwikkeld en onderhouden. Ook het openbaar 
vervoer moet voldoen aan de behoefte van reizigers voor werk, scholing en overig vervoer. 
Nagedacht moet worden over vervoersmogelijkheden van het treinstation naar en van de 
industriewijken.

Bedrijven worden gestimuleerd fietsstallingen ter beschikking te hebben op korte afstand van de 
ingang voor het personeel. Op de bedrijventerreinen moet het ook veilig en aantrekkelijk zijn om 
met de fiets naar het werk te komen. Voor alle vervoersmiddelen moeten ter plekke  
laadmogelijkheden worden aangeboden.

De bedrijventerreinen in Oldenzaal kunnen op dit moment niet met het openbaar vervoer worden 
bereikt. Onderzocht moet worden hoe dit mogelijk gemaakt kan worden, al dan niet met beperkte 
reistijden, met een buurtbus of anders. Een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is 
voor iedereen met elke beurs noodzakelijk - ook voor werknemers van buiten Oldenzaal.

In het geval dat met de auto wordt gereden, mag het samen rijden naar het werk of ontspanning 
worden gestimuleerd. Dit vermindert de uitstoot van verbrandingsgassen en vermindert de 
hoeveelheid verkeer.

3.5 Mobiliteit.

Oldenzaal moet een vriendelijke en veilige stad worden voor alle verkeer wat er moet zijn. Voor de 
gezondheid van onze inwoners moet verplaatsing binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk te 
voet of per fiets mogelijk en doenbaar zijn. Een mensvriendelijk wegennetwerk (voetpaden, 
fietspaden, verkeerslichten, verlichting, uitzicht bij kruisingen) moet er zijn en worden 
onderhouden. Wijken, bedrijventerreinen en binnenstad moeten goed bereikbaar zijn voor 
voetganger, fiets en scootmobiel.

Scootmobielen en driewielfietsen moeten op fiets- en voetpaden goed en veilig hun weg kunnen 
vinden. Fietspaaltjes en remmingswerken als dubbele hekken worden alleen gebruikt wanneer 
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noodzakelijk en wanneer andere middelen niet mogelijk zijn. Deze
middelen mogen  geen belemmering vormen voor weggebruikers van
alle leeftijden.

Verkeer wat niet in Oldenzaal hoeft te zijn wordt zoveel mogelijk om de
stad geleid. Verkeer vanuit het noorden/oosten naar Enschede of
Hengelo en vice-versa wordt zoveel mogelijk over de N342 (Verdiepte
Rondweg) en de Eektestraat geleid. Hierdoor wordt de route
Oliemolenstraat-Beatrixstraat, Berkstraat en Spoorstraat veilig voor
lokaal verkeer.

In  overeenstemming met landelijk beleid wordt de 30 km/uur zone verder uitgebreid en de wegen 
hierop ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met bereikbaarheid, ook voor de 
veiligheidsdiensten.

Wegen, fietspaden en trottoirs worden door overheid en inwoners veilig en begaanbaar gehouden. 
Bij onveilige wegsituaties worden inwoners gestimuleerd dit aan de gemeente te melden. Inwoners
worden opgeroepen ‘hun stoep schoon te houden’ (vrij van obstakels, blad en sneeuw), de 
gemeente houdt de doorgaande rij-, fiets- en loopwegen schoon.

Naar analogie met Enschede, Hengelo en Almelo wil D66 onderzoeken of er een stadsdienst met 
bussen kan worden ingesteld. Een stadsdienst die alle wijken bedient, op regelmatige tijden rijdt en
inwoners in de gelegenheid stelt andere delen van Oldenzaal te bereiken.

3.6 Voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen.

D66 wil voor alle leeftijdscategorieën voldoende mogelijkheden voor leven, ontspanning, 
lichamelijke en geestelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Voor de jongere inwoner moet goed onderwijs in goede gebouwen worden gegeven. Veilige 
speelmogelijkheden in de openbare ruimte moeten op korte afstand ter beschikking zijn.

Voor alle inwoners moeten voldoende voorzieningen voor levensonderhoud (woningen, winkels, 
werk) aanwezig zijn.

Voorzieningen dienen zo zijn ingericht dat alle inwoners – gezond of minder gezond – zo veel als 
mogelijk zelfstandig hun weg kunnen vinden. Wanneer dat niet het geval is, moeten hulpmiddelen 
beschikbaar zijn om dit zoveel als mogelijk het geval te laten zijn.

3.7 Voldoende recreatievoorzieningen / evenementen.

De jeugd moet overal op korte afstand
speelmogelijkheden hebben. Speeltoestellen moeten
goed zijn onderhouden. Op meerdere plaatsen wil
D66 dat er ontmoetingsplekken voor verschillende
leeftijdscategorieën (hangplekken en leugenbankjes)
zijn of worden aangelegd, in overleg met de
omgeving.

D66 wil voldoende betaalbare gelegenheid
beschikbaar hebben voor sportverenigingen,
ontspanningsverenigingen en culturele groepen. Kleinschalige nieuwe initiatieven worden 
gestimuleerd en ondersteund waar nodig om deze levensvatbaar te maken.

Onderzoek is gewenst of het haalbaar is een eenvoudige locatie te hebben voor het laagdrempelig
aanbieden van allerlei culturele activiteiten voor talentontwikkeling. Uiteraard in samenspraak en 
waar mogelijk in samenwerking met bestaande culturele organisaties. Hiermee worden actieve 
culturele activiteiten gestimuleerd, ook kleinschalige initiatieven.

Sportieve activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen worden ondersteund. Nadruk ligt op de 
actieve beoefening van bestaande en nieuwe sporten, ook activiteiten samenhangend met 
natuurbeleving.
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3.8 Leefomgeving (veilig, toegankelijk en groen).

Inwoners van Oldenzaal verdienen een veilige, toegankelijke en 
groene omgeving. Straten zijn ingericht om verkeer veilig af te 
wikkelen met nadruk op langzaam verkeer en  voetgangers, ook 
wanneer deze gebruikmaken van ondersteunende hulpmiddelen.

Met gebruikers van onder andere scootmobielen en driewielfietsen 
wordt gesproken om knelpunten in wegen en paden te herkennen en 

aan te passen.

Voetpaden zijn zo ingericht dat alle gebruikers (wandelaars, hardlopers, spelende kinderen, 
wandelaars met wandelwagens, rollator of rolstoelen) veilig en ongehinderd zich kunnen bewegen.

Het is aan de gemeente om in de praktijk toe te zien dat barrières voor mensen die afhankelijk zijn 
van hulpmiddelen worden weggenomen, ook in gebouwen. Genoemd kunnen worden een 
assistentiehond, een stoma en een rolstoel.

3.9 Werkgelegenheid.

D66 wil goede werkgelegenheid voor onze inwoners. Voldoende werk voor het verkrijgen van 
goede beloning om van te leven, voldoende werk met voldoening. Werkgelegenheid heeft ten doel 
het leven van onze inwoners aantrekkelijk te maken en te houden. Vestiging van kleinschalige 
bedrijven wordt bevorderd. Op de bestaande industrieterreinen worden geen nieuwe grootschalige 
werkextensieve bedrijven gevestigd.

Onder werkgelegenheid verstaat D66 ook het kunnen bieden van leerervaringsplaatsen en 
stageplekken. Deze plaatsen zijn nodig voor het opdoen van voldoende kennis en ervaring om na 
de opleiding een goede baan te kunnen vinden. Ook binnen het werk van de gemeente moet op 
elk terrein en elk niveau succesvol gezocht worden naar mogelijkheden om leerervaringsplaatsen 
en stageplekken te creëren.
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En dan nog even dit:

Privacy.

Privacy is van groot belang.

Van gemeente, bedrijven en inwoners wordt verwacht dat deze alle zorgvuldig met verkregen 
informatie omgaan. D66 vindt dat gegevens van inwoners en passanten slechts worden gevraagd, 
verzameld of bewaard voor zover strikt noodzakelijk. De gemeente is er mede verantwoordelijk 
voor dat gegevens verkregen van derden op de juiste wijze zijn verkregen.

Privacy is immers een groot goed.

Veiligheid.

De gemeente waakt over onze veiligheid. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat alle 
inwoners en bezoekers in vrijheid leven. Vrijheid van keuze in verantwoordelijkheid naar anderen.

Bedrijvigheid binnen de gemeente dient zich veilig af te spelen. De gemeente moet hier met grote 
aandacht op toe blijven zien.

Gezond Onderwijs.

D66 vindt gezond onderwijs belangrijk. Naast een goede ventilatie en beschikbaarheid van 
jeugdcoaches is voldoende bewegen en risicovol spel belangrijk. Het blijkt dat kinderen minder 
buiten spelen en dus minder leren met vallen en opstaan. Door risicovol te kunnen spelen in een 
veilige omgeving leren kinderen risico’s in te schatten. Zo leren ze waar hun grenzen liggen. 
Schoolpleinen moeten interessant en uitdagend zijn. Dit kan bijvoorbeeld door groene 
schoolpleinen in te richten, een plek die uitdaagt creatief en avontuurlijk te spelen. D66 is 
voorstander van meer beweging in het onderwijs, groene schoolpleinen, vakdocenten gym en 
zwemlessen. 

D66 wil dat alle kinderen in Oldenzaal de zwemvaardigheid aanleren. D66 vindt daarbij dat 
kinderen na het behalen van hun zwemdiploma blijven zwemmen om hun behendigheid te 
behouden. 

Participatie.

Vaak worden onze inwoners laat bij een proces betrokken. Op het moment dat ze betrokken 
worden loopt de trein al. D66 wil dat onze inwoners eerder bij een proces betrokken en 
geïnformeerd worden. D66 volgt daarbij zoveel mogelijk de participatieladder; deze kent in basis 5 
niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren,  meebeslissen. Eerder noemden wij 
dat beginspraak. Wanneer inwoners eerder bij een proces worden betrokken en dus het gevoel 
krijgen er toe te doen is de acceptatie achteraf vele malen beter.
Participatie is iets anders dan gelijk krijgen. We moeten het gesprek open en eerlijk voeren en bij 
beslissingen moet met iedereen zoveel als mogelijk rekening worden gehouden.

Bij de RES (Regionale Energie Strategie) moet zo snel mogelijk met onze inwoners in gesprek 
worden gegaan. De veranderingen die op ons afkomen zijn te groot om dit niet te doen.

Omgevingswet.

Binnen afzienbare tijd wordt de omgevingswet ingevoerd. De omgevingswet, de grootste 
wetswijziging in Nederland in 170 jaar, houdt in dat er minder regels komen. Diverse onderwerpen 
als milieubeleid, verkeers- en vervoersbeleid, structuurvisies en bestemmingsplannen worden 
samengevoegd. Omgevingsvisies dienen geformuleerd te worden middels burgerparticipatie. Dit is
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een andere manier van denken. Een omgevingsvisie wordt 
vastgesteld. Plannen worden aan deze visie getoetst en bij groen licht 
kunnen deze worden doorgezet.

In dit proces staat de inwoner centraal, iets waar iedereen aan zal 
moeten wennen.
In Oldenzaal lopen al projecten die op deze manier zijn ingezet. Voor 
inwoners is nog onvoldoende bekend wat dit voor hen of hun 
omgeving betekent. 

D66 wil vol inzetten op het informeren van de inwoners over de gevolgen van deze wet, zowel 
digitaal als fysiek.

Demografische ontwikkelingen.

De laatste jaren is de samenstelling van onze inwoners aan het veranderen. We zien dat de 
vergrijzing toeneemt en weinig jongeren zich in Oldenzaal vestigen. Het is de taak aan de 
gemeente erop toe te zien dat voldoende voorzieningen geboden blijven worden voor alle 
leeftijdsgroepen om de leefbaarheid en levendigheid van onze stad te behouden. 
Jongvolwassenen kunnen gebruik maken van de starterslening om een eerste woning te kunnen 
kopen. Ouderen krijgen mogelijkheden om in beweging te blijven (beweegcoaches en boeskoolfit). 
Voor jonge kinderen en jongeren is op dit moment weinig aanwezig. 

Jufferbeek-Noord zou een ideale locatie zijn voor een (indoor)speelpark voor de kleinsten en een 
mooie centrale locatie voor vrijetijdsbesteding voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Hiermee 
wordt voldaan aan de doelstelling van ‘ontmoeten en verbinden’. D66 juicht hierin initiatieven van 
ondernemers toe.

Regionale samenwerking.

In het algemeen is D66 voorstander van samenwerking met andere gemeenten en organisaties. 
Zolang deze samenwerkingsverbanden bijdragen aan meer efficiency en effectiviteit is dit een 
goede ontwikkeling. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de inwoners de overheid moeilijk kunnen 
bereiken. D66 volgt deze ontwikkelingen kritisch. 

D66 vindt dat onderzocht moet worden hoe democratische controle op deze verbanden kan 
worden verbeterd of vastgelegd.

Digitalisering.

De gemeente breidt de digitale dienstverlening uit door enerzijds haar website 
gebruikersvriendelijk in te richten en te onderhouden, anderzijds het contact met de inwoner 
efficiënt en gebruikersvriendelijk in te richten. D66 wil dat voor inwoners, die moeite hebben met 
deze manier van interactie, geborgd blijft dat zij op andere manier informatie kunnen krijgen en 
kunnen geven.

Armoedebestrijding.

Oldenzaal werkt aan armoedebestrijding via het armoedepreventieloket: door persoonlijke 
omstandigheden kun je in de schulden komen, zoals bij een scheiding, ziekte, opgroeien in 
armoede, verslaving, werkloosheid of als je niet met geld kunt omgaan. 

Via de Stichting Leergeld krijgen ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd 4 tot 
18 jaar hulp, zoals voor schoolkosten en de fashioncheque (van de gemeente). Andere 
organisaties verzorgen voedselvoorziening, meedoen aan sport en cultuur, de verjaardagsbox etc. 
D66 wil ten minste behouden wat nu aanwezig is.

Begeleiding naar passend werk is een goede manier om uit armoede te komen.
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Socialer Duurzamer Leefbaarder

Gerichte en preventieve hulp Zonnepanelen en windmolens Evenwichtige woningmarkt
- Verminderen eenzaamheid en   
  depressie.
- Schuldproblemen aanpakken.

- Daken en gevels van gemeentelijke
   gebouwen voorzien van zonnepanelen.
- Zelf initiatief nemen bij decentrale opwek.

- Woningen voor starters, volwassenen en ouderen.
- Levensbestendige, herbruikbare woningen.

  - Woonvormen als tiny houses en woonwagens.
Investeren in onderwijs Meer energiebesparing Levendige stad
- Passend (voorschools)   
  onderwijs voor ieder kind.
- Verminderen schooluitval.
- Meer stageplekken realiseren.

- Inwoners actiever informeren over   
  mogelijkheden.
- Opvangmogelijkheden voor regenwater.

- Diversiteit aan winkels en horeca.
- Oldenzaal aantrekkelijk voor regio.
- Samenwerken van ondernemers.

  - In wijken aanbod diverse winkels.
Gelijke kansen Bevorderen fietsgebruik Groene en veilige omgeving
- Kijken wat iemand wél kan.
- Benut kwaliteiten van mensen.

- Goede fietsroutes realiseren.
- Auto’s zoveel mogelijk te gast.
- Fietslaadpalen in alle wijken.

- Behoud groenvoorziening.
- Groene, natuurlijke tuinen.

  - Prullenbakken voor een schoon Oldenzaal.
Gerichte dienstverlening Minder afval Veilig verkeer
- Doorverwijzing moet beter.
- Niet van kastje naar de muur.

- Duurzaam aankopen.
- Hergebruik stimuleren.
- Illegaal dumpen tegengaan.
- Handhaven gescheiden inzameling.

- Vriendelijk/veilig wegennetwerk.
- Fietsenstallingen staan dichtbij bedrijven.
- Goede bereikbaarheid OV en fiets.

  - Doorgaand verkeer om de stad geleid.
Algehele gezondheid Van het gas af Voorzieningen voor iedereen
- Mogelijkheden bieden voor een 
gezonde leefstijl.

- Vermindering aardgasgebruik.
- Isoleren actief stimuleren.
- Bestaande aardgasleidingen behouden
  voor toekomstige alternatieven.

- Voldoende speeltoestellen dichtbij.
- Ontmoetingsplekken voor alle leeftijden.
- Inwoners vinden makkelijker hun weg.
- Voldoende hulpmiddelen, waar mogelijk gedeeld.
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