Samen bouwen, met respect en vertrouwen
NIEUW ENTER WIERDEN doet mee aan de verkiezingen van 21 maart 2018
Nieuw Enter Wierden (vanaf nu afgekort als NEW ) is een lokale partij, dus niet afhankelijk van een landelijke
politieke partij. Ze is van en voor iedereen binnen de Gemeente Wierden. Samen met u maken wij plannen
en voeren deze uit.
NEW is sociaal en liberaal en biedt een thuis voor iedereen. Voor alle inwoners, ondernemers en
verenigingen van de gemeente Wierden die mee willen werken aan het versterken van onze mooie
Gemeente.
Wij willen de kwaliteit van welzijn verbeteren en een duurzame samenleving realiseren waarin mensen zich
kunnen ontplooien en gelukkig kunnen leven.
NEW is in 2010 begonnen en heeft bij de verkiezingen in 2010 vier (3,87) zetels gehaald (2393 stemmen). Bij
de verkiezingen van 2014 behaalden wij opnieuw 4 (4,35) zetels (2722 stemmen). De Fractie NEW heeft de
afgelopen 8 jaar ontzettend hard gewerkt om binnen de Gemeenteraad te laten zien hoe wij over politiek
denken. Die lijn blijven wij voortzetten.
NEW:
• Is open en transparant.
• Werkt op basis van feiten en deskundigheid.
• Werkt voor de belangen van alle inwoners, verenigingen en ondernemers.
• Is niet volgzaam, wij zijn kritisch als het moet.
• Heeft aangetoond goed met andere partijen te kunnen samenwerken, maar gaat ook haar eigen weg als
dat nodig is.
• Heeft vele gesprekken gevoerd met en vragen beantwoord van inwoners, ondernemers en verenigingen.
• Is een succesvolle fractie, de leden zijn enthousiast, staan midden in de samenleving en hebben een
sterke onderlinge band opgebouwd.
• Heeft een grote schaduwfractie welke de fractie ondersteunt bij al haar werkzaamheden.
• Heeft als enige politieke partij in de Gemeente Wierden een eigen jongerenafdeling, NEW Generation.

NEW heeft veel geboden en zal veel blijven bieden. NEW voegt veel toe aan de politiek in Wierden. Dáárom
doen we ook in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. We doen mee en we willen groeien. NEW is
een belangrijke partij geworden. Onze ambitie is om de grootste politieke partij van Wierden te worden, en
toe te treden tot het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. Vanuit het College van B&W zullen
wij op een moderne manier samenwerken met alle andere partijen binnen de Gemeente Wierden.
Wij danken u voor het lezen van onze ambities. Voor uw vragen zijn wij altijd bereikbaar.
NEW zal zich ook de aankomende vier jaar voor u inzetten.

Wierden, 25 september 2017
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Vereniging Nieuw Enter Wierden
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
Vastgesteld door het bestuur
Besproken met onze fractie en schaduwfractie
Besproken met alle personen op de kieslijst
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HET DNA VAN NEW

NEW werkt elke dag aan:
• De sociale verbinding tussen mensen.
• Het welzijn van onze bevolking.
• Ondersteuning voor hen die het nodig hebben.
• Werkgelegenheid, bij voorkeur dicht bij huis.
• Goede verenigingsstructuren.
• Het gesprek tussen mensen.
• De betrokkenheid van de inwoners bij de besluitvorming in onze gemeente.
• Gebruik maken van onze talenten (we doen waar we goed in zijn en wat we leuk vinden).
In de ogen van NEW is een gemeentebestuur open en transparant, handelt integer, handelt niet vanuit
eigenbelang en geeft altijd antwoorden op alle vragen, hoe lastig en ingewikkeld ze ook zijn.
In die opdracht vinden wij de NEW-kernwaarden:
• We streven naar een goed resultaat (we willen bereiken wat we samen belangrijk vinden).
• We zijn in onze opstelling helder en duidelijk (wat we willen bereiken is duidelijk omschreven).
• We zijn zorgzaam voor iedereen.
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DE KOMENDE JAREN

Alles verandert tegenwoordig erg snel. Wat vandaag bedacht wordt, is morgen alweer oud. Daarnaast
verwachten mensen steeds vaker direct geholpen te worden. Plannen maken en realiseren dient overwogen,
adequaat maar ook voortvarend te gebeuren. Indien noodzakelijk dienen gemaakte plannen herzien te
worden zodat wij mee kunnen blijven buigen met de omgeving. De afstand tussen overheid en onze
inwoners en ondernemers willen wij verkleinen.
De economie trekt aan en dit biedt kansen. Desondanks is de financiële bijdrage vanuit het Rijk onzeker en
wisselvallig. Toch zal NEW altijd blijven denken in kansen en oplossingen.
Dossiers die de komende raadsperiode om extra aandacht vragen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De veranderingen in de zorg met extra aandacht voor de WMO en jeugdhulpverlening.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet, bijstand en overige uitkeringen).
De zorg voor onze ouderen.
Woningen voor starters op de woningmarkt.
De Berghorst fase 2, Zuidbroek en Zenderink.
Herontwikkeling Dorpsstraat Midden in Enter.
Verkeersveiligheid op diverse rotondes.
De aanleg van de F35.
Duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
Industrieterreinen de Weuste Noord en De Elsmoat.
Samenwerking in de regio (en Regio Twente).
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WIERDEN: ONZE GEMEENTE

Als het aan NEW ligt dan is de gemeente Wierden een duidelijk herkenbare gemeente met aandacht voor
wonen, werken en recreëren in een landelijke, groene omgeving. Een gemeente waar de inwoners “JA”
tegen blijven zeggen.
Stel dat alle inwoners van de Gemeente Wierden opnieuw de kans zou krijgen om uit te maken waar men
zou willen wonen en werken. Dan hoopt NEW dat iedere inwoner opnieuw zou kiezen voor Wierden.
Vanwege de beide dorpen, vanwege het buitengebied, vanwege de buurtschappen, vanwege de
werkgelegenheid, vanwege het woonklimaat, vanwege de fijne sociale structuur en vanwege het goede
bestuur.
Daar ligt ons streven, onze opdracht. NEW neemt die uitdaging graag aan en wil er samen met u naar
streven om dat positieve beeld te versterken.
NEW zal alle kerngebieden van de gemeente Wierden gelijk behandelen qua zorg, financiële middelen,
bestuurlijke aandacht, en u allen een prima perspectief bieden.
In de ogen van NEW verbindt Wierden de groene buitengebieden met de kernen, die stedelijke kenmerken
hebben waarbij het behoud van ons prachtige natuurschoon een hoge prioriteit heeft.
NEW is voorstander van samenwerking met alle buurgemeenten indien dat de belangen van onze gemeente
en u als inwoner positief beïnvloedt. Gezamenlijk inkopen, uitwisselen van deskundigheid, hulpdiensten en
verplichtingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wierden maakt deel uit van de regio Twente
en wil nauw samenwerken met de regio op het gebied van uitvoering en beleid.
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BESTUUR

Onze ambities:
 Dichterbij de inwoners en ondernemers komen door de communicatie te verbeteren en samen te
werken met alle andere politieke partijen in Wierden. Het belang van de inwoners staat bij deze
communicatie en samenwerking altijd centraal.
• Wij willen deelnemen aan het college van Burgemeester en Wethouders in komende raadsperiode en
zullen een college vormen waarin de doelstellingen van NEW voldoende en herkenbaar aan bod komen.
• De vorming van het college van B&W zullen wij in handen leggen van een informateur.
• NEW zal zorgen voor een gemeentebestuur dat qua kwaliteit en transparantie een voorbeeldrol vervult.
• Een gemeentelijke organisatie die dienstverlenend, motiverend, verbindend en inspirerend is.
• NEW is voorstander van goed en structureel overleg met plaatselijke belangenverenigingen,
ondernemersverenigingen en zal inzetten op buurtambassadeurs.
• Wij staan voor goed leesbare en begrijpelijke correspondentie met en voor iedereen.
• Onze fractievergaderingen zijn voor alle leden van NEW toegankelijk. Periodiek organiseren wij openbare
fractievergaderingen op locatie.
• NEW wil de ambtelijke voorbereiding van beleid meer centraliseren in Twente en de uitvoering op lokaal
niveau, dicht bij de inwoners behouden.
• Onze bestuurders zullen geen betaalde nevenfuncties hebben binnen de gemeente Wierden.
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Terug naar inhoudsopgave
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DIENSTVERLENING

Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Geeft dienstverlening aan inwoners topprioriteit nummer 1 (één).
• Is consequent in haar beslissingen en komt de beslissingen na.
• Behandelt alle inwoners gelijk (formeel en informeel).
• Behandelt alle (mogelijke) toeleveranciers gelijk en biedt gelijke kansen.
• Neemt alle procedures binnen de gemeentelijke organisatie onder de loep om eventuele stroperigheid
snel weg te werken.
• Geeft voorlichting aan inwoners vanuit feiten.
• Zet bij geschillen in op bemiddeling en niet op een rechtsgang.
• Spreekt duidelijke reactietermijnen af en communiceert hierover met onze inwoners.
• Meet regelmatig de tevredenheid over de gegeven dienstverlening aan onze inwoners.
Terug naar inhoudsopgave
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VEILIGHEID

Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Maakt een actuele inventarisatie van onveilig geachte plekken (verkeer, criminaliteit, verlichting).
• Maakt zich sterk voor zichtbaar en merkbaar “meer blauw op straat”.
• Blijft gebruik maken van de diensten van de BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar). Maar deze BOA
mag nimmer een boetemachine/ bekeuringmachine worden.
• Brengt verkeersmaatregelen in harmonie met de fysieke omgeving.
• Besteedt extra aandacht aan (duurzaam) verlichte routes (bv. schoolroutes).
• Zet in op een vrij liggend fietspad voor de schoolgaande jeugd van Enter naar Almelo (en verlengd naar
Wierden).
• Houdt met zichtbaar meer politie toezicht op openbare orde en veiligheid.
• Stimuleert het veiligheidskeurmerk politie (gericht op een veilige woning, een veilig bedrijf).
• Stimuleert WhatsApp groepen voor bedrijven en buurten (onderling waarschuwen) en biedt daarvoor
faciliteiten aan.
• Houdt periodieke controles van onze veiligheidssystemen, en houdt deze actueel, geeft constant
aandacht (w.o. rampenplannen, A.E.D, brandputten) en rapporteert daarover aan de gemeenteraad.
• Geeft blijvend meer aandacht en voorlichting aan de kwetsbare verkeersdeelnemer (kind, ouderen,
fietsers, scootmobiel).
• Geeft de in gang gezette vermindering van verkeersborden ook de komende jaren prioriteit: streven
naar duidelijke en eenduidige informatie.
• Investeert in nieuwe snelheid signalering borden. De borden kunnen worden ingezet nadat er klachten
over te hard rijden bij de gemeente zijn binnengekomen van bijvoorbeeld inwoners, wijk- of
dorpsplatforms of Veilig Verkeer Nederland. De meter heeft vooral een preventieve werking en kan
bewustwording creëren. De meetresultaten kunnen voor de politie aanleiding zijn om extra handhavend
op te treden.
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•
•
•
•

Doet er alles aan doet om te kiezen voor een veiligere route F35 Wierden (in het bijzonder bij de
Stegeboerstunnel).
Zorgt dat criminaliteit bij en op het spoor actief wordt aangepakt.
Heeft constante aandacht voor de aanrijtijden van hulpdiensten op het platteland.
NEW stelt alles in het werk stellen om te voorzien in het veilig vervoeren van goederen over het spoor.
Wij zetten in op afbouwen van dit goederenvervoer zodra dit mogelijk is. Tot die tijd willen wij weten
wat er over ons spoor vervoerd wordt, zodat hulpdiensten adequaat kunnen reageren bij calamiteiten.

Terug naar inhoudsopgave
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WONEN

Het inwoneraantal van de gemeente Wierden moet structureel groeien. Het is wenselijk dat onze jongeren
een toekomst opbouwen in onze Gemeente en dat degene die onze Gemeente hebben verlaten voor studie,
terugkeren. Voor ouderen dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om door te stromen naar een
seniorenwoning, mantelzorgwoning of zorginstelling. De Gemeente Wierden moet aantrekkelijk blijven om
zich te vestigen.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Bouwt voor de behoefte van de eigen bevolking en maakt daarop de prognoses.
• Geeft starters goede kansen om zich te huisvesten in onze gemeente (huurprijzen tot 500 euro).
• Zorgt voor KGO (kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) beleid binnen de bebouwde kom en biedt
grondeigenaren op die manier mogelijkheden.
• Neemt de procedures over de opbouw van het OZB-tarief goed onder de loep.
• Heeft oog voor de al aanwezige woningvoorraad.
• Heeft oog voor de plannen en activiteiten van de Woningbouw vereniging, Stichting Huurdersbelangen,
particulieren én marktpartijen.
• Ontwikkelt plannen op basis van de inbreng van alle partijen en legt dit vast in prestatieafspraken.
• Stelt buurtbudgetten beschikbaar aan buurten, om nieuwe ideeën voor het verbeteren van de
leefomgeving van de betreffende wijk te laten realiseren.
• Voorziet in goedkope koopwoningen en daarmee onder andere starters ondersteunt.
• Richt het woningbouwbeleid op levensbestendig bouwen in de centra van Wierden en Enter.
• Zet in op duurzaam bouwen.
• Omarmt alternatieve duurzame energie, maar verliest daarbij de uitstraling van de betreffende
gebouwen niet uit het oog.
• Zal uitgebreid onderzoek doen naar de kavelprijzen in onze gemeente t.o.v. prijzen in omliggende
gemeenten, en past indien wenselijk en haalbaar deze prijzen aan.
• Laat Wijksaam in alle wijken actief zijn, zodat iedereen gelijke kansen heeft t.a.v. het verbeteren van het
leefgenot in zijn/haar wijk.
• Zal, als het aan NEW ligt, in de raad van Toezicht van de woningcorporatie Reggewoon een lid vanuit de
Gemeente Wierden laten plaatsnemen.
Terug naar inhoudsopgave
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TOERISME EN RECREATIE

Toerisme en Recreatie is voor onze gemeente en de Regio Twente belangrijk. Activiteiten en verdere
ontwikkeling op dit gebied omarmen wij.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Houdt bestaande recreatiegebieden in stand zal en zet, daar waar behoefte is, in op verbetering van de
aantrekkelijkheid van het betreffende gebied.
• Stimuleert particuliere initiatieven.
• Breidt recreatiegebieden zoals het Lageveld naar behoefte uit, bij voorkeur in fases.
• Ontwikkelt samen met de recreatieve ondernemers, de 14 Twentse gemeenten en inwoners een nieuwe
agenda waarmee recreatie en toerisme in Twente verder op de kaart wordt gezet.
• Stimuleert functieverandering in agrarische bedrijven (zonder bedrijven op slot te zetten). Dit versterkt
tevens de recreatiemogelijkheden op het platteland.
• Benut de toeristische aantrekkelijkheid van de Regge beter door actief promotie te maken.
• Volgt de verdere ontwikkeling en inrichting van natuurgebied het Reggedal en biedt daar waar nodig
ondersteuning.
Terug naar inhoudsopgave
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WIERDEN

Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Zal de gymzaal Wilhelminastraat herontwikkelen en bekijkt de mogelijkheid om dit te combineren met
het realiseren van een multifunctionele ruimte waar ruimte is voor theater, dans en muziek.
• Geeft de ontwikkeling van Zuidbroek verder vorm en luistert naar de wensen van nieuwe bewoners t.a.v.
uitstraling van woningen en kavelgrootte. Dit alles in goed overleg met de huidige bewoners.
• Verbetert het winkelgebied van Wierden binnen de mogelijkheden daar waar het de veiligheid ten
goede komt voor fietsers en wandelaars. Er zal regelmatig overleg zijn met centrumbewoners en
ondernemers.
• Brengt onveilige verkeerssituaties in kaart samen met weggebruikers. Deze worden verbeterd om de
veiligheid van gebruikers te verbeteren.
• Gaat bestaande industrieterreinen verder opwaarderen. Toegangswegen zijn een visitekaartje voor en
door onze ondernemers.
• Stelt alles in het werk om te voorzien in het veilig vervoeren van goederen over het spoor.
 Door de verdwijning van bankkantoren én i.v.m. plofkraken, is het aantal pinautomaten verminderd. Wij
zetten ons in om deze voorzieningen 24/7 te behouden.
 Zorgt dat het winkelgebied van Wierden levendig en uitnodigend blijft en meer aantrekkelijk wordt om
te bezoeken.
 Zorgt dat het centrum van Wierden vrij toegankelijk blijft voor alle weggebruikers en er geen betaald
parkeren is.
Terug naar inhoudsopgave
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10 ENTER
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Activeert Fase 2 van de Berghorst zodat hier gebouwd kan worden, en zet in op duurzame woningbouw
voor iedereen.
• Zet bij de verbreding van de A1 in op het voorkomen van toenemende geluidsoverlast (groene
geluidswallen) en het vrijkomen van verontreinigende stoffen (w.o. fijnstof).
• Zorgt voor snelheid beperkende maatregelen en veilige oversteekpunten op diverse wegen naar en in
Enter (Wierdenseweg / Reggestraat / Ypeloweg / Goorseweg).
• Ondersteunt de ontwikkeling van het Reggedal (natuurgebied) en betrekt de inwoners hierbij.
• Realiseert een ruime carpoolstrook voor Enter nabij de A1 en de Elsmoat.
• Stelt een uitlaatverbod voor honden in op het voetpad rondom de vijver bij Plan de Lee.
• Ontwikkelt een dorpspark op de locatie G.J. Beltmanstraat / Marcus Samuelstraat (achter de
begraafplaats).
• Vervangt oude speelvoorzieningen in overleg en naar behoefte van diverse buurten.
• Zet in op een vrij liggend fietspad voor de schoolgaande jeugd, van Enter naar Almelo (en verlengd naar
Wierden).
Enter is meer dorp dan stad en dat moet de komende periode zo blijven. NEW is van mening dat het
centrum van Enter de aankomende jaren flink opgeknapt moet worden.
•
•
•
•
•
•

De Dorpsstraat Midden wordt direct opgeknapt na realisatie van het Middenplein.
Samen met de ondernemers en inwoners zal er aandacht moeten zijn voor een goede doorstroming van
alle verkeer op en rondom de Brandput (Dorpsstraat, Rijssenseweg, Bornebroekseweg).
Enter moet in de gelegenheid worden gesteld om een eigen dorpsplan op te stellen.
Geen betaald parkeren in Enter.
NEW wil binnen de kern van Enter het dorpse karakter behouden.
Bij nieuwbouw binnen de kern, moet voldaan worden aan een uitstraling die past binnen het dorpse
karakter.

Terug naar inhoudsopgave
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11 JEUGD
NEW is de enige politieke partij in onze gemeente, met een eigen en heel actieve jongerenafdeling: NEW
Generation. En daar zijn wij erg trots op. De jeugd is de toekomst, en met hen willen wij in contact blijven.
Op de kieslijst van NEW staan diverse jeugdigen zodat geborgd wordt dat de thema’s die leven onder onze
jeugd ook bij de “politiek” terecht komen. NEW Generation heeft de afgelopen 5 jaar het “Houtdorp” in
Enter georganiseerd.
Aangezien de jeugd de toekomst is, vindt NEW het belangrijk dat “de jeugd” ook een stem krijgt.
NEW Generation is vaak aanspreekpunt voor de jongeren in onze gemeente en zet zich in op diverse
gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan sociaal maatschappelijke onderwerpen, speelplaatsen voor
kinderen en vooral een goed aanspreekpunt zijn en blijven voor de jeugd. NEW Generation zet zich tevens in
als verbinder tussen diverse groepen jongeren, onder het motto “iedereen doet mee”.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Betrekt jongeren meer bij de politiek van onze gemeente en geeft inzicht in de manier waarop
beslissingen tot stand komen. Dit kan door middel van schoolbezoeken aan de gemeente.
• Besteedt aandacht aan het terugdringen van ongezonde leefwijzen en de gevaren van social media.
• Geeft specifiek aandacht aan drugsgebruik door in gesprek te gaan met jongeren en ouders.
• Start een talentenfonds waarbij mensen met specifieke talenten op alle vlakken ondersteund worden bij
het verder ontwikkelen van hun talent.
• Onderstreept het belang van “gezond en sportief gedrag” (fysiek en mentaal).
• Komt snel met een opbouwend jeugdbeleid, waarin verbinding centraal zal staan.
• Schenkt de jongeren in de samenleving echt aandacht, gaat met deze groep in gesprek en bezoekt hen
tijdens hun activiteiten.
• Maakt werk van het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Creëert stageplekken door middel van
SROI (Social Return on Investment).
• Gunt opdrachten die door de gemeenten te vergeven zijn, aan een erkend leerbedrijf.
• Bezuinigt niet verder op het peuterspeelzaalwerk en speelplaatsen voor kinderen.
• Gaat jongeren activeren en motiveren tot vrijwilligerswerk ofwel “buddy” zijn voor jong en oud.
• Zoekt meer contact met de jongeren via de moderne media (Eigen te bouwen platform, Instagram,
Facebook, Twitter etc.)
Terug naar inhoudsopgave
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12 OUDEREN
De huidige generatie ouderen heeft Nederland in de 20ste eeuw opgebouwd. Zij hebben er in de jaren 50-60 70 voor gewerkt en gestreden, zodat we nu zijn waar we zijn en hebben wat we hebben. Nu zijn zij veelal
vrijwilligers, mantelzorgers, steunpilaren van de onbetaalde arbeid geworden. Hun valt eer en respect ten
deel in de 21ste eeuw. Het zijn de jong-ouderen (tot globaal eind-70) en de ouderen (>80 jaar) die onze
huidige maatschappij van een absoluut nulpunt na de tweede wereldoorlog opgebouwd hebben tot het peil
waarop we nu mogen leven. De zorg voor die groepen moet op maat en adequaat gegeven worden. Deze
groep heeft goede zorg verdiend.
NEW is van mening dat de oudere inwoners het best zo lang mogelijk in hun eigen omgeving en in hun eigen
woning moeten kunnen blijven wonen. Ons gemeentebestuur moet daarvoor passende maatregelen nemen.
Woningen dienen levensloopbestendig te worden en passende voorzieningen voor ouderen moeten,
dichtbij, in de wijken beschikbaar zijn.
NEW heeft als speerpunt voor de aankomende jaren dat de contacten tussen ouderen onderling en jongeren
en ouderen moeten verbeteren. Ouderen die eenzaam zijn moeten een beroep kunnen doen bij de
gemeente om in contact te komen met anderen. NEW ziet hier een mooie rol voor jonge vrijwilligers.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Heeft oog voor wensen en noden van de ouderen. Sommige ouderen voelen zich in een sociaal
isolement; daar moet ons gemeentebestuur alert op zijn.
• Moedigt mantelzorg aan en stelt faciliteiten beschikbaar opdat mantelzorgers hun zorg kunnen
aanbieden aan hun naasten.
• Maakt het plaatsen of bouwen van mantelzorgwoningen mogelijk.
• Helpt ouderen in hun wens zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, en zal de zorgwensen daarop aan
laten sluiten.
• Overlegt regelmatig met de ouderen.
• Houdt voorzieningen voor ouderen in stand en ontplooit nieuwe activiteiten zoals internetgebruik,
sociale activiteiten om zo eenzaamheid te bestrijden.
• Stimuleert de huidige sportvoorzieningen voor ouderen en helpt deze uit te bouwen waar mogelijk.
• Luistert en zoekt de samenwerking met ouderenbonden, woningcorporaties, zorginstellingen, kerken,
huisartsen, wijkagenten en vrijwilligersorganisaties.
• Laat de WMO buiten schot bij bezuinigingsoperaties.
• Overlegt met particuliere zorgleveranciers en bekijkt samen met hen op welke manier het niveau van de
zorg aansluit bij de behoeften van ouderen (alleenstaand en echtparen).
• Zet bij toekomstige woningbouw voor ouderen in op levensloop bestendige bouw.
• Brengt de diverse goede projecten binnen de Gemeente Wierden zoals Buuv, WijkSaam etc. meer samen
zodat voor inwoners duidelijk wordt waar men zich kan melden met een hulpvraag.
• Stimuleert voorzieningen in bejaardentehuizen. Denk hierbij aan een mobiele prikpoli of kleine
supermarkt.
Terug naar inhoudsopgave
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13 ZORG EN BIJZONDERE GROEPEN
Ons gemeentebestuur zal moeten voorkomen dat een ieder die ondersteund dient te worden door de
nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de weg kwijtraakt in het doolhof van
mogelijkheden/onmogelijkheden binnen de zorg.
Voor de fractie van NEW staat vast dat het zorgloket dient te bestaan uit professionals. Elke inwoner moet
aan dit loket deskundig en professioneel geholpen worden, zodat een eventueel vervolgtraject direct en juist
ingezet zal worden.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
 Zorgt voor een professioneel loket voor een ieder die ondersteunt dient te worden op het gebied van
WMO, met extra aandacht voor jeugdhulpverlening.
 Zet zorggeld zoveel mogelijk in voor daadwerkelijke zorg.
 Heeft oog voor de professionals in het veld in het kader van werkgelegenheid.
 Huurt bij voorkeur professionals in of neemt deze aan in plaats van omscholing van huidige
medewerkers.
 Zorgt dat er één aanspreekpunt is voor de inwoner, dat uw belangen behartigt en waar u terecht kunt
voor al uw vragen. Eén persoon die u aanstuurt en die de regie heeft. (casusregisseur)
 Zorgt dat het zorgloket dicht bij de inwoner staat en laagdrempelig is.
 Verstrekt duidelijke en transparante informatie aan u zodat u weet wat u kunt verwachten.
 Geeft ondersteuning in zowel het vrijwillige en gedwongen kader. Dit vereist professionals met ervaring
in de jeugdzorg (deze zorg zal ingekocht moeten worden door de gemeente bij bestaande
jeugdzorginstanties).
 Blijft de zorgboerderijen in onze Gemeente ondersteunen bij hun werkzaamheden.
 Stelt alles in het werk om de inwoner niet in de bijstand te laten komen. Dit kan door eerder en beter
met het UWV samen te werken
 Ziet bijstand als tijdelijk en zal blijven proberen mensen naar verderop (zo mogelijk werk) te begeleiden.
 Blijft mantelzorgers ondersteunen en begeleiden.
 Zal bedrijven motiveren tot het aannemen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.





Verdere standpunten van NEW
In het kader van participatie, een maatschappelijke bijdrage (zoals vrijwilligerswerk) voor
bijstandsgerechtigden motiveren. Dit doen wij niet zozeer vanwege het “voor wat, hoort wat”- principe
maar vooral omdat het mensen in de bijstand zou kunnen helpen aan een betaalde baan. Door een
maatschappelijke bijdrage zouden deze mensen geholpen worden om in actie te komen, met anderen
samen te werken en hun talenten te ontwikkelen.
De Gemeente Wierden zal jaarlijks 2 bijstandsgerechtigden werk bieden in het eigen Gemeentehuis, en
hen voorzien van een beroepsopleiding. Zo kan praktijkervaring worden opgedaan en in combinatie met
de opleiding heeft men beter zicht op een betaalde baan elders.
Vluchtelingen en statushouders zijn van harte welkom in onze Gemeente. Wij houden ons aan de
landelijk bepaalde aantallen en zien erop toe dat deze mensen gespreid in onze Gemeente woonruimte
krijgen aangeboden. Op deze wijze blijft er balans in de wijken en zullen de nieuwe inwoners beter
kunnen integreren.

Terug naar inhoudsopgave
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14 SPORT
Sport verbroedert, is goed voor “lijf en leden” en brengt samenhang tussen mensen.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Stimuleert sport en bewegen nog meer en laat dit toegankelijk zijn voor alle inwoners.
• Gaat in gesprek met alle betrokkenen (ouders, zwembad, scholen) en onderzoekt of het terug brengen
van schoolzwemmen mogelijk gemaakt kan worden.
• Zal de gymzaal Wilhelminastraat herontwikkelen en bekijkt de mogelijkheid om dit te combineren met
het realiseren van een multifunctionele ruimte waar ruimte is voor theater, dans en muziek.
• Doet een gedegen onderzoek in overleg met Zwembad de Kolk, scholen en ouders naar de haalbaarheid
van schoolzwemmen.
• Stimuleert dat sportverenigingen jaar- en investeringsplannen blijven opstellen. Dit geeft helderheid,
duidelijkheid en transparantie.
• Concentreert sportvoorzieningen ruimtelijk en gaat ruimtelijke versnippering actief tegen.
• Ontvangt initiatiefnemers voor nieuwe sportvormen in onze gemeente (bijvoorbeeld hockey) “met open
armen”.
• Geeft de bestaande sportstichtingen SSW (Stichting Sportbelang Wierden) en ESF (Enterse Sport
Federatie) een beleid adviserende rol naar het College (nu alleen onderhoud/uitvoerend advisering).
Terug naar inhoudsopgave

15 ECONOMIE
De bedrijventerreinen in Wierden en Enter worden in de komende collegeperiode omgezet in concrete
bedrijvigheid, in kansen, in banen, in werkgelegenheid voor Wierden en de nabuurgemeenten. We moeten
wel nauwgezet kosten en baten in de gaten houden. Winkelen in de twee centra heeft een economische en
een sociale functie. Beide kernen moeten aantrekkelijk zijn en het kooppubliek aan zich binden. Daarnaast
heeft inkopen met een prima prijs-kwaliteitverhouding en vooral oog voor de belangen van de plaatselijke
ondernemers altijd aandacht.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Ontwikkelt plannen om “groei” te stimuleren (vestigingen, woningen, arbeidsplaatsen).
• Positioneert onze gemeente als een ondernemingsvriendelijke omgeving.
• Zorgt voor een duidelijke retailvisie voor onze winkelgebieden in samenspraak met alle ondernemers in
deze gebieden.
• Maakt zondagsopenstelling mogelijk voor ondernemers die dat wenselijk vinden, waarbij er geen
beperkingen worden opgelegd t.a.v. het aantal zondagen.
• Concentreert zich volledig op de bestaande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen.
• Stelt De Elsmoat deels open voor ondernemers van buiten de gemeente Wierden en Rijssen/ Holten,
waarbij voldoende ruimte over zal blijven voor de eigen ondernemers.
• Motiveert, samen met de Regio Twente, bedrijven om naar onze regio te komen.
• Bedient ondernemers/winkeliers, snel en efficiënt, vanuit de één-loket-gedachte.
• Heeft bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein de Elsmoat oog voor de individuele en collectieve
belangen van de aanpalende bewoners en andere bedrijven.
• Zet in op verwezenlijking van een hotel/motel in onze gemeente. Onze gemeente is gastvrij en kan de
extra toestroom van zakelijk en toeristische bezoekers goed gebruiken.
• Maakt plannen om het kooppubliek te binden aan de huidige winkelgebieden.
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Zal volop aandacht blijven schenken aan het modern houden van bestaande bedrijventerreinen
(wegbewijzering, verlichting, belijning).
Overlegt periodiek met vertegenwoordigingen van de ondernemers en ondernemers zelf.
Koopt slim in (adviezen, diensten, werken) en werkt hierin samen met buurgemeenten.
Publiceert alle inkooporders en aanbestedingen (groot en klein) met als doel dat onze eigen
ondernemers hier op kunnen inschrijven en reageren.
Geeft, indien mogelijk, plaatselijke ondernemers de voorkeur bij eenzelfde prijs-kwaliteitverhouding.
Zal het gemeentelijke aanbestedingsbeleid ook dwingend opleggen aan die partijen die direct of indirect
financiële middelen van de gemeente ontvangen.
Staat dichtbij de ondernemers en ontplooit initiatieven om ondernemers nog meer met elkaar in contact
te brengen en elkaar te versterken.

Terug naar inhoudsopgave

16 WERKEN
Werkloosheid tegen gaan en voorkomen dat onze inwoners in de bijstand raken heeft onze prioriteit.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Overlegt voortdurend met de werkgevers om na te gaan welke kansen benut kunnen worden op de
arbeidsmarkt.
• Zorgt goed voor mensen zonder werk en steunt hen bij het vinden van nieuw werk en nieuwe
uitdagingen.
• Biedt prima buitenschoolse - en kinderopvang aan werkenden met jonge kinderen.
• Steunt kansarmen op de arbeidsmarkt.
• Blijft inwoners steunen die aangewezen zijn op “Beschut binnen”.
• Bespreekt werkeloosheid in zijn algemeenheid, in Regio Twente verband.
• Pakt krapte aan in de sectoren waar dit van toepassing is en zoekt samen met ondernemers en
opleidingscentra naar kansen om deze krapte terug te dringen.
Terug naar inhoudsopgave

17 SUBSIDIEBELEID
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Publiceert alle subsidieregelingen, voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Even veel kennis en kansen
voor iedereen.
• Steunt evenementen in onze gemeenten. Steun in financiële en/of beleidsmatige zin.
• Bouwt subsidies af voor diegene die het niet echt nodig hebben.
• Beoordeelt subsidies jaarlijks.
• Onderzoekt de mogelijkheden om een buurtsubsidie te verstrekken om zo inwoners samen meer
verantwoordelijk te maken voor de veiligheid en kwaliteit van groen en spelen in de eigen buurt.
Terug naar inhoudsopgave
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18 LANDBOUW
Een agrarisch bedrijf is vaak de voortzetting van een jarenlang familiebedrijf, meestal van meerdere
generaties, waar men zich met hart en ziel voor inzet. De laatste jaren is er veel veranderd. Een agrariër is
een ondernemer, die steeds meer te maken heeft met regelgeving vanuit de Europese, landelijke en
provinciale overheid.
In Twente is er een constante achteruitgang van het aantal veehouderij bedrijven. Een ontwikkelingsstop op
het platteland betekent direct verloedering van het platteland door de leegstand van agrarische bedrijven.
Veel zaken die betrekking hebben op het houden van dieren, zoals dierenwelzijn, gevaar voor uitbraak
dierziektes en gevaar voor volksgezondheid zijn middels landelijke wetgeving al geregeld (Landelijke
Mestwet, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, besluit huisvesting). Effecten van de agrarische sector
op alle omliggende gebieden zijn geregeld via de provinciale NB-wetgeving. Binnen de reeds bestaande
wetgeving wil NEW dat het gemeentebestuur meewerkt aan ontwikkelingsinitiatieven van de agrarische
sector.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Zet zich, binnen haar mogelijkheden, in voor de agrarische bedrijven die direct belemmerd worden in
hun ontwikkeling. Samen moet een passende oplossing gezocht worden.
• Blijft zich volop inzetten op de juiste compensatieregeling voor bedrijven rondom het Wierdense Veld.
• Werkt mee aan ontwikkelingsinitiatieven die binnen de bestaande wetgeving passen.
• Geeft innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzame landbouw ruimte. In dit kader wordt vooral
initiatieven bedoeld op gebied van mest be- en verwerking (co- vergisters uitgesloten ) waarbij bewerkte
mest omgezet kan worden naar kunstmestvervangers of zodanig behandeld wordt dat de reststroom
exportwaardig, of lokaal ingezet kan worden.
• Helpt zoeken naar een passende bestemming bij het staken van agrarische ondernemingen, om
verloedering van het platteland tegen te gaan.
• Heeft aandacht voor wijzigingen in bestemmingen van vrijkomende locaties. Deze kunnen niet
belemmerend zijn voor omliggende agrarische bedrijven.
• Blijft het buitengebied zien als het gebied waarin de agrarische sector zich kan ontwikkelen binnen
geldende wetgeving.
• Zet in op voldoende expertise (ambtenaren of inhuur), waardoor nieuwe trajecten met ondernemers
goed verlopen.
• Gaat op zoek gaat naar slimme oplossingen t.a.v. het verwijderen van asbest daken. Hierbij kan gedacht
worden aan een combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.
Terug naar inhoudsopgave
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19 NATUUR, MILIEU EN DUURZAAMHEID
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Zorgt dat de huidige natuur behouden wordt en daar waar mogelijk verder verbeterd wordt.
• Informeert alle inwoners van de gemeente Wierden over de klimaat akkoord doelstellingen en de
opgave waar wij samen voor staan (draagvlak creëren).
• Ontplooit samen met de inwoners en ondernemers van de gemeente Wierden ideeën om de
energiedoelstellingen te verwezenlijken.
• Heeft oog voor de belangen van alle partijen (natuur, bewoners, agrariërs en ondernemers) en zal daar
waar een spanningsveld ontstaat het gesprek aangaan met betrokken partijen.
• Richt natuurgebied het Reggedal met respect in voor de omgeving, agrariërs en onze inwoners en
ondersteunt daar waar nodig.
• Voorziet openbare verlichting, gelet op kosten en onderhoudsplanning, van LED verlichting.
• Motiveert het gescheiden inzamelen van afval en bouwt dit verder uit.
• Ondersteunt ondernemers met informatie over duurzaam ondernemen om stappen te kunnen zetten in
verdere verduurzaming. Initiatieven om informatie te delen, zoals een website of bijeenkomsten worden
ondersteund.
• Ondersteunt bedrijven actief bij het voldoen aan milieu en energie wet- en regelgeving. Van controleren
naar adviseren en samenwerken.
• Zet in op het gebruik van hernieuwbare energie (zonne-energie - biogas - mestvergisting).
• Volgt innovaties op het gebied van hernieuwbare energie en past deze toe waar mogelijk.
• Laat grote windmolens voorlopig niet toe in ons gevarieerde landschap.
• Stimuleert duurzame woningbouw (denk hierbij aan het bouwen zonder gasaansluiting).
• Stimuleert binnen wegenonderhoud het hergebruik van materialen (asfalt, klinkers).
Terug naar inhoudsopgave
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20 FINANCIËN
Financiën is natuurlijk een essentieel punt: het heeft direct of indirect invloed op al onze ambities. Daarom
staan hieronder overzichtelijk weergegeven de standpunten van NEW voor wat betreft financiën:
• Efficiënt werken en een zuinige ambtelijke organisatie die gericht is op samenwerking is voor ons
uitgangspunt.
• Niets is meer zeker voor 10 jaar of langer in deze economie. Flexibiliteit is de toekomst. Wij willen als
gemeentelijke overheid hierin een voorbeeld zijn en klaar zijn voor de veranderingen welke in de
toekomst op ons pad komen.
• Bij bezuinigen kijken we eerst naar onszelf (bestuur en organisatie) en dan pas naar de inwoner.
• Een sluitende begroting is uitgangspunt.
• Leges zijn kostendekkend.
• Initiatieven welke besparingen en opbrengsten realiseren zullen worden aangepakt.
• Lastenverzwaring voor de inwoners wordt zo veel mogelijk beperkt.
• De rioolbelasting en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.
• Het laten functioneren van de samenleving (welzijn, sport, cultuur, onderhoud gebouwen en
wegen) Is voor NEW belangrijker dan het realiseren van een sterke vermogenspositie.
• Geen dure, te uitgebreide onderzoeken door externe bureaus maar juist de samenwerking in de Regio
Twente meer zoeken en contacten onderhouden met ondernemers.
• Een begrijpelijke financiële agenda en begroting.
• Vaker tussentijds rapporteren aan de Gemeenteraad, zodat er sneller bijgestuurd kan worden op
bestaand beleid en projecten.
Terug naar inhoudsopgave

21 KUNST EN CULTUUR
NEW is voor een grote verscheidenheid en diversiteit aan culturele mogelijkheden en zal, na beoordeling op
haalbaarheid, deze initiatieven zo veel als mogelijk ondersteunen. Culturele activiteiten, waar een breed
publiek van kan genieten ondersteunen wij. Evenementen als de WIEZO, Sunte Mart’n, Enterse dagen en
Enterse Paardenmarkt mogen niet verdwijnen.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
• Zorgt dat de bibliotheken het gratis lidmaatschap voor de jeugd voorlopig blijven hanteren en denkt,
afhankelijk van de toekomstvisie van de bibliotheken, mee over een vernieuwde invulling.
• Ondersteunt personen en organisaties die streekeigen gewoonten willen omzetten in acties,
evenementen en projecten.
• Betrekt en enthousiasmeert de jeugd bij culturele activiteiten in onze gemeente.
• Blijft muziekonderwijs stimuleren.
• Brengt basisschool leerlingen in contact met culturele activiteiten.
• Houdt cultureel erfgoed en de samenwerking met de monumentenraad en Historische Kring Wederden
in stand.
• Blijft bestaande activiteiten op recreatiepark het Lageveld ondersteunen.
Terug naar inhoudsopgave
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22 COMMUNICATIE
NEW is van mening dat een heldere en duidelijke communicatie met onze inwoners, ondernemers en
verenigingen een vanzelfsprekendheid moet zijn. In een maatschappij waar wij allemaal meedoen, is het
ontzettend belangrijk dat de communicatie goed verloopt. Wij zijn van mening dat de inwoners veel vaker
naar hun mening gevraagd dient te worden bij het innemen van standpunten en maken van beleid.
Het nieuwe gemeentebestuur, volgens onze ambities:
 Communiceert in duidelijke Jip en Janneke taal met iedereen.
 Treedt middels heldere communicatie verbindend op en denkt niet in “zwart-wit”.
 Past verschillende manieren van communicatie toe naar behoefte van de betreffende doelgroep.
 Geeft ouderen de kans om te leren werken met het internet.
 Behandelt inwoners en ondernemers meer als klant en handelt daar naar.
 Communiceert vooraf duidelijke reactietermijnen aan de inwoners en zal zich hieraan houden.
 Betrekt inwoners meer bij allerlei vraagstukken, dit kan digitaal maar ook aan de “keukentafel”.
 Denkt in kansen in plaats van in beperkingen.
 Organiseert informatieavonden waarbij inwoners, ondernemers, de Gemeenteraad en het
Gemeentebestuur samenkomen en van elkaar leren.
 Zoekt actief de communicatie en verbinding met onze inwoners. Wij komen naar onze inwoners,
ondernemers en verenigingen toe, en wachten niet tot u bij ons komt.
Het bestuur van Nieuw Enter Wierden dankt u voor het lezen van dit ambitieprogramma.
Wij rekenen op uw stem op 21 maart 2018!
Terug naar inhoudsopgave
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