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Voorwoord

Voor mij als nieuwe lijsttrekker is het een mooie uitdaging om hierin het
voortouw te nemen. Landelijke media willen ons doen geloven dat partijen
moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden. Lokaal Dinkelland
heeft voldoende, maar veel belangrijker, capabele en ook nieuwe
kandidaten. Deze hebben elk zijn of haar deskundigheid. Het is een lijst
waar ik trots op ben.
Mijn drijfveer om het lijsttrekkerschap op me te nemen is, dat ik er van
overtuigd ben dat je in de politiek dingen kunt veranderen die er toe
doen. Ik ben bereid om op basis van argumenten compromissen te
sluiten. We verliezen daarbij onze lange termijn visie voor Dinkelland en
het welzijn van haar inwoners niet uit het oog.
Dat ik geen direct politiek verleden heb, ervaar ik als een voordeel. Het
zal juist verfrissend zijn in een periode waarin vernieuwing en rust in
Dinkelland wenselijk is.
Bestuurlijke ervaring en ondernemerschap is mij niet vreemd.
Met open vizier en een helder verhaal zal ik, samen met mijn fractie en
het bestuur van Lokaal Dinkelland de inwoner van Dinkelland centraal
stellen.
Ik ben enthousiast, heb er vertrouwen in en reken op uw steun.
Benny Tijkotte
Lijsttrekker Lokaal Dinkelland
Lijst 1
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Voor u ligt het ambitieuze, maar ook realistische verkiezingsprogramma
van Lokaal Dinkelland. Hierin maken wij duidelijk waarop wij ons de
komende jaren willen richten. Wij willen een dynamisch Dinkelland, waarin
u als inwoner centraal staat. Daar is ons verkiezingsprogramma op
gericht. Als lokale partij staan we dichter bij u dan welke partij ook.
Landelijke partij politiek belemmert ons niet. Het zijn de gemeentelijke
items die er toe doen. Wij bieden een luisterend oor, zijn gemakkelijk
benaderbaar en staan open voor uw mening. Samen met u gaan we aan
de slag voor een Dinkelland, waarin het prettig en veilig wonen, werken
en vertoeven is. In de lijst met speerpunten ziet u in één oogopslag waar
wij voor staan. Verderop in het programma vindt u de onderbouwing en
uitleg hiervan.
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Stem Lokaal Dinkelland voor een dynamisch
Dinkelland.
Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners aan de slag voor
toekomstbestendige kernen.
Lokaal Dinkelland wil inzetten op ontwikkeling van woonplannen binnen
de kernen en daarbij ruimte bieden aan nieuwe woonconcepten voor jong
en oud.
Lokaal Dinkelland wil het welzijn in Dinkelland bevorderen door zorg op
maat te bieden en vrijwilligers en mantelzorgers een goede ondersteuning
te bieden.
Lokaal Dinkelland wil dat alle inwoners in Dinkelland de mogelijkheid
hebben om mee te doen in de maatschappij.

Lokaal Dinkelland wil een goede balans tussen (agrarische)
bedrijvigheid, natuur, milieu en recreatie.
Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners zorgen voor een goede
woon- en leefomgeving.
Lokaal Dinkelland wil bedrijvigheid bevorderen door maatwerk en het
verminderen van regels.
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Lokaal Dinkelland wil aandacht voor duurzaamheid, aandacht voor
“kleine” projecten en initiatieven van inwoners.
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Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamisch Dinkelland

Dinkelland hoort een bruisende, sprankelende plattelandsgemeente te zijn, waar
mensen vertrouwen hebben in de politiek om nieuwe ideeën voor te leggen met
de wetenschap dat men gehoord wordt en resultaat ziet.
Het streven van Lokaal Dinkelland is om van onze gemeente een dynamische
gemeenschap te maken waar het voor eenieder aangenaam toeven is. Door
samenwerking tussen gemeente en inwoners centraal te stellen, willen we
inwoners betrekken bij de uitvoering van ons programma voor een gezamenlijk
belang.

U weet als inwoner van Dinkelland het best wat goed is voor uw kern en wat
goed is voor Dinkelland. Juist dat is de opzet van het project “Mijn Dinkelland
2030”, de opvolger van het “Dorpsplan plus”. Lokaal Dinkelland wil daar
daadkrachtig uitvoering aan geven en u als inwoners betrekken bij alle plannen
in uw omgeving.
Er zijn in de afgelopen periode veel mooie dingen in gang gezet. Zo zijn er
stappen gemaakt t.a.v. de Dusinksweg, de afwikkeling van boerderij Kamphuis
speelde daarin een cruciale rol. Ootmarsum is een Commanderie rijker. Lattrop
heeft een gymzaal en Tilligte een MFA. De renovatie van de DorperEsch is vlot
getrokken. Deurningen en Rossum kunnen nieuwe woningen bouwen en in
Weerselo zijn de werkzaamheden gestart voor de nieuwe inrichting van het
centrum. Lokaal Dinkelland heeft de aanzet gegeven voor het veiliger maken van
de kruisingen in de Churchillstraat in Denekamp en voor fietsveilige rotondes.
Het armoedebeleid is vormgegeven. De hondenbelasting is afgeschaft. Lokaal
Dinkelland heeft thema-avonden georganiseerd en zo burgers betrokken bij
maatschappelijke discussies. Ook de sportwaarderingsprijs voor vrijwilligers was
een idee van Lokaal Dinkelland.
Lokaal Dinkelland gaat de boer op en hoort zo wat er leeft in de samenleving.

Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamische toekomst

Dinkelland hoort geen gemeente te zijn van onderzoeken, rapporten en lange
procedures. Lokaal Dinkelland wil samen met de inwoners een doortastende,
initiatiefrijke gemeente opbouwen. Een gemeente waarin we er voor elkaar zijn
en samen bouwen aan een sterke maatschappij met oog en oor voor iedereen.
Onze gemeente moet toekomstgericht zijn waar we door verbinding met elkaar
te zoeken, komen tot een sterke gemeenschap met vooruitstrevende ideeën,
zodat we ook in de toekomst samen met u mooie dingen kunnen realiseren voor
iedereen in onze gemeente, voor jong en oud.

Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamisch bestuurde gemeente

Lokaal Dinkelland is niet gebonden aan een landelijke partij. Wij hebben de
vrijheid om te doen wat we goed vinden voor onze inwoners, zonder dat we ons
moeten houden aan starre regels van een landelijke partij.
Lokaal Dinkelland is een partij voor iedereen en is daardoor een verbindende
factor tussen de inwoner en het bestuur.
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Lokaal Dinkelland …… Voor een dynamische samenleving
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Lokaal Dinkelland staat voor open en eerlijke politiek. Een politiek die zich kan
richten op de lokale samenleving. Een politiek die meebeweegt met de lokale
samenleving en daarin haar wortels heeft.
Wij vragen uw vertrouwen, zodat we opnieuw samen met u kunnen zorgen voor
een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018!
21 MAART 2018 IS HET ZO VER!

Lokaal Dinkelland:
Een open vizier,
een helder verhaal,

Lokaal Dinkelland staat voor heldere standpunten en kiest voor een aantal
speerpunten.

Verkiezings - / partijprogramma Lokaal Dinkelland

de inwoner centraal.
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Speerpunt ….. Samen aan de slag voor
Dinkelland
Lokaal Dinkelland en “MijnDinkelland2030”

Lokaal Dinkelland heeft meegewerkt aan het ontwerp van de visie
“MijnDinkelland2030”. Daarin wordt vormgegeven aan de wisselwerking tussen
de inwoner en de overheid.

Niet het college, niet de raad, niet de organisatie bepalen wat een kern wil, maar
kernen / inwoners krijgen zelf de ruimte om met initiatieven te komen. De
inwoners weten zelf het beste wat er in hun kern moet gebeuren.
Via thema-avonden kan de gemeente goede initiatieven van de ene kern
voorleggen aan andere kernen, zodat ook anderen enthousiast worden. Zo kan
de gemeente een actieve en verbindende rol spelen bij het ontwikkelen van
initiatieven.
Ook het organiseren van kennisavonden voor inwoners is een middel om hen te
betrekken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven. Dit zijn avonden met
allerlei terugkerende thema’s waarbij onafhankelijke organisaties, specialisten of
ambtenaren hun visie geven over een bepaald thema. Lokaal Dinkelland denkt
dan aan avonden op het gebied van zorg, ruimtelijke ordening, gezondheid en
bewegen, buurtveiligheid en buurtpreventie, vrijwilligerswerk,
armoedebestrijding, duurzaam wonen en duurzame energie.
Via deze kennisavonden kunnen werkgroepen worden samengesteld die de
adviezen en ideeën omzetten in acties. Deze werkgroepen bestaan uit inwoners
en ambtenaren. Door deze samenwerking wordt de betrokkenheid tussen
inwoners en gemeente verhoogd om tot gewenst resultaat te komen.

Lokaal Dinkelland en bestuurlijke vernieuwing
Onze visie vereist bestuurlijke vernieuwing, anders denken en anders doen.

Lokaal Dinkelland staat dicht bij de inwoners. Als inwoners het vertrouwen en de
ruimte krijgen om initiatieven uit te werken, heeft dit een positief effect op de
gemeenschapszin. Inwoners zullen zich verantwoordelijk gaan voelen voor wat er
gebeurt binnen hun eigen kern.
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(citaat: website Dinkelland)
“Hoe ziet uw kern er over 15 jaar uit? Als een welvarende hechte gemeenschap
of als een stil en verlaten plaatsje? ……….. Natuurlijk kunnen wij daar als
gemeente beleid op maken, maar dat is juist wat we niet meer willen. Want die
kernen zijn niet alleen van ons, maar vooral van u als inwoners. Daarom vragen
we u om actief mee te denken over de manier waarop uw kern er volgens u in de
toekomst uit moet zien. Vervolgens willen we samen met u kijken wat er in de
praktijk nodig is om uw kern toekomstbestendig te maken. Hoe houden we het
leefbaar en welke keuzes moeten we daarvoor maken? Wat kunnen u en uw
medebewoners daarin zelf doen en hoe kunnen wij als gemeente daarbij helpen?
Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van het project Mijn
Dinkelland 2030!”
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De raad, het college en de gemeentelijke organisatie moeten zich afvragen hoe
zij wensen bij de burger ophalen en daarin een actieve en niet, zoals nu het
geval is, een afwachtende houding aannemen.
Dit kan, volgens Lokaal Dinkelland, door middel van een goed werkend
burgerpanel, invoering van projectmatig werken en het organiseren van themaen informatieavonden. Lokaal Dinkelland wil meer interactie tussen inwoners en
de gemeentelijke overheid, participatie van inwoners én overheid met een
gezamenlijk belang en agenda op gelijkwaardig niveau. Eerst luisteren naar wat
er leeft bij de inwoners, voordat beleid wordt gemaakt en wordt vastgesteld in de
raad. Beleid waarin zowel de stem van de gemeente als die van de inwoners zijn
vertegenwoordigd heeft meer kans op het beoogde resultaat dan beleid zonder
stem van de inwoners. Het gaat echt om verandering binnen de gemeentelijke
organisatie met de blik naar buiten gericht. Ambtenaren moeten veel meer het
gemeentehuis uit en binnen de gemeenschap hun werk doen. Met de laptop op
pad. Lokaal Dinkelland realiseert zich dat dit niet van vandaag op morgen is
geregeld, maar een proces van jaren is.
De raad, het college en de gemeentelijke organisatie dienen te leren denken in
mogelijkheden en moeten zich oplossingsgericht opstellen. Het bestuurlijk
experiment voor behoud van jongeren dat in 2018 gaat starten is een voorbeeld
van bestuurlijke vernieuwing. Samen met jongeren gaat de raad kijken wat er
nodig is, zodat zij binnen hun gemeente kunnen blijven wonen.

Een organisatie die projectmatig opdrachten uitvoert, leidt tot een beter
resultaat. Inwoners zijn direct betrokken bij de uitvoering van deze opdrachten
en hebben daardoor invloed op het resultaat. Opdrachten die bij de
gemeentelijke organisatie worden neergelegd, kunnen worden beschouwd als
een project. Bij elk nieuw project wordt een team samengesteld dat de opdracht
uitvoert maar ook de verantwoordelijkheid draagt. Het projectteam werkt het
voorstel uit, inclusief de planning, het benodigd budget, de resultaatafspraken en
de evaluatie. Vooral de gezamenlijke inbreng van betrokkenen, inwoners of raad
is bepalend voor een breed gedragen eindresultaat.
Voor deze nieuwe manier van werken zijn korte lijnen tussen inwoners en de
gemeente van belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat er één gemeentelijk en
laagdrempelig aanspreekpunt (frontoffice) is, waar iedere vraag als een goede
vraag wordt gezien en waarbij de vraagsteller tevreden naar huis gaat. Inwoners
kunnen hier terecht voor vragen over zorg, veiligheid, vergunningen enzovoort.
Vragen die niet direct opgelost kunnen worden, worden doorgezet naar een
kenniscentrum (backoffice) en de gevonden oplossingen worden teruggekoppeld
naar de inwoner. Drempels moeten worden weggenomen, zodat iedereen snel en
gemakkelijk contact kan krijgen met de gemeente.
Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat wethouders en raadsleden zichtbaar
zijn voor de gemeenschap en aanwezig zijn bij evenementen, gebeurtenissen die
zich afspelen in de kernen. Een maandelijks (wethouders-) spreekuur in elke
kern bevordert het contact tussen het bestuur en de kernen.
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Lokaal Dinkelland en een nieuwe manier van werken
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Lokaal Dinkelland en digitalisering

Het verzamelen, koppelen en analyseren van gegevens van lokale instanties om
deze in te zetten voor onze samenleving is niet meer weg te denken. Om te
weten wat er leeft binnen de gemeente, is het verzamelen van informatie een
uitkomst om gerichte acties te kunnen ondernemen op het gebied van veiligheid,
bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
Daarnaast wordt het belang van ICT steeds groter binnen de dienstverlening van
de gemeente. Het leidt tot een betere dienstverlening en samenwerking tussen
gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Vooral omdat er in meerdere
gemeenten al technologische vernieuwingen plaatsvinden is het ook van belang
dat Dinkelland een ICT-agenda opstelt. Digitalisering van diensten verkleint de
afstand tussen de inwoners en gemeente en zorgt voor een betere op maat
gemaakte dienstverlening, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de
privacy wetgeving.
Digitalisering van gemeentelijke diensten is toe te passen voor verhoging van de
levenskwaliteit (zorg en veiligheid), recreatie en organiseren van bijeenkomsten.
Een goedwerkend burgerpanel kan worden ingezet om input te leveren voor
zo’n ICT-agenda.
We willen bij de digitalisering de mensen die niet zo goed met de computer over
weg kunnen niet vergeten. Deze groep zal op de traditionele wijze van informatie
moeten worden voorzien.

Speerpunt ….. Wonen in Dinkelland

Een belangrijke taak voor de gemeente, samen met de kernen, is de invulling
van de lokale woonbehoefte. Elke kern dient levensloopbestendig te zijn. Er is
veel behoefte aan woonmogelijkheden voor jong en oud. Hierin hebben ook
woningcorporaties een taak.
De huidige woonvisie geeft aan dat er tot 2024 nog 620 woningen gebouwd
mogen worden in Dinkelland. Dat is meer dan de bestaande ruimte die in de
huidige bestemmingsplannen beschikbaar is. Nu al inzetten op inbreiding is dan
ook van groot belang.
Binnen de kernen is nog veel ruimte voor woningbouw. Lokaal Dinkelland is van
mening dat er een inventarisatie van leegstaande gebouwen en braakliggende
terreinen moet worden gemaakt waaraan een bestemming wordt gekoppeld op
basis van wensen in de gemeente. Initiatieven daartoe moeten beoordeeld
worden op hun maatschappelijke waarde.
Lokaal Dinkelland is voorstander om voor elke kern een passend plan op te
stellen, waarin de diversiteit van de kern wordt weergegeven met ruimte voor
ontspanning, zakelijke en informatieve ruimtes (bijvoorbeeld VVV’s),
jongerenwoningen, tiny houses (in de achtertuin) en (knarren) hofjes.
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Lokaal Dinkelland en wonen.
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Lokaal Dinkelland en jongeren.
Het gezegde is, ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, en dat geldt zeker voor
onze gemeente. Een blijvende bruisende én sprankelende plattelandsgemeente
is afhankelijk van de inbreng en aanwezigheid van jongeren.
De trend is dat bewoners van het platteland (met name jongeren) naar de stad
vertrekken waardoor ‘krimp’ ontstaat van economische kracht en leefomgeving.
Om dat te voorkomen moet Dinkelland aantrekkelijk gemaakt worden voor
jongeren om hier te blijven wonen. Het gaat om genieten en ontspannen in
combinatie met uitdagingen (interessant werk).
Daarnaast kan ook de reisafstand tussen onze kernen en de steden waar
onderwijs wordt gegeven, verbeterd worden. Rechtstreekse bussen (in de spits)
vanuit de verzorgingskernen van Dinkelland naar de treinstations van Hengelo en
Enschede zorgen er voor dat studenten blijven wonen in Dinkelland.
Het bestuurlijk experiment (voor behoud van jongeren binnen onze gemeente) is
een aanzet tot vernieuwing. Maar daarnaast kan ook gedacht worden aan
woningbouw (voor jongeren), een op jongeren gericht uitgaansleven en het
verkorten van doorlooptijden voor verlenen van vergunningen voor feesten en
andere bijeenkomsten voor de inwoners.

Het onderhoud van het groen verdient extra aandacht. Elke grondeigenaar is
verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn grond. Dat maakt de gemeente
verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, van het groen.
Natuurlijk kun je daar ook de inwoners bij betrekken. Door bijvoorbeeld een deel
van deze budgetten in handen te geven van kernraden en buurten. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: Nijstad I en Nijstad II (Weerselo), de Roerdomp
(Denekamp) en het centrum van Noord Deurningen.
In de openbare ruimte kunnen ook, op initiatief van inwoners,
buurtverzamelplekken komen. Deze zorgen voor meer betrokkenheid bij de buurt
en zijn een sociale ontmoetingsplek.

Speerpunt ….. Bevorderen welzijn in Dinkelland
Lokaal Dinkelland en maatschappelijke voorzieningen

Lokaal Dinkelland ziet een groeiende vitaliteit in alle kernen. De
gemeenschapszin wordt groter, ook bij jonge mensen. Inwoners organiseren
steeds meer zelf en komen met initiatieven. Als dat vervolgens positief beloond
wordt, ontstaat er een vliegwieleffect.
De kleinere kernen in Dinkelland zijn hechte gemeenschappen. Samen voelt men
zich verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen en worden zaken opgepakt en
uitgevoerd. In Tilligte staat sinds kort een mooie multifunctionele accommodatie,
die geheel door vrijwilligers gebouwd is. In Lattrop staat een spiksplinternieuwe
sportzaal. Het jeugdwerk in Deurningen heeft een nieuwe impuls gekregen.
In grotere kernen vindt men elkaar wat moeilijker en voelt men zich wat minder
verantwoordelijk voor elkaar. Grotere kernen moeten meer door de gemeente
geactiveerd worden om de voorzieningen op niveau te houden.
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Lokaal Dinkelland en de openbare ruimte / omgeving
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Lokaal Dinkelland vindt dat de (maatschappelijke) voorzieningen in de kernen op
peil moeten worden gehouden. Voorzieningen op het gebied van sport, cultuur,
kennis en festiviteiten zijn van belang om de samenleving leefbaar te houden.
Lokaal Dinkelland vindt dat deze voorzieningen zowel voor cultuur als voor sport
voor iedereen toegankelijk dienen te zijn en ook op niveau horen te blijven.
Lokaal Dinkelland heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe
sportnota. Deze zal in samenspraak met alle verenigingen, organisaties en
bedrijven die met sport te maken hebben, in 2018 vorm krijgen. Lokaal
Dinkelland vindt dat de gemeente daarbij ambitie mag tonen en dus samen met
inwoners en verenigingen moet streven naar verbetering van het niveau. De
gemeente heeft dus een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol.

Lokaal Dinkelland en zorg op maat

Lokaal Dinkelland en de vrijwilligersbank

Een vrijwilligersbank is een noodzaak. De samenleving kan niet meer bestaan
zonder vrijwilligers. Veel wordt er al gedaan door heel veel mensen. Maar het
stroomlijnen daarvan en het leggen van verbindingen is een taak van de
gemeente. Zij moet werk maken van vrijwilligerswerk, zeker ook onder mensen
die al AOW ontvangen. Mensen worden vitaler en willen niet altijd stoppen met
werken, maar zich nuttig inzetten voor de maatschappij. Zij kunnen ingezet
worden als vrijwilliger of als “deelambtenaar”. Zij zijn ervaringsdeskundigen op
vele vlakken en zijn sociaal onderlegd.
Via de vrijwilligersbank kunnen diensten tussen inwoners onderling worden
opgezet door het combineren van vraag en aanbod bijvoorbeeld bij de
ondersteuning van mantelzorgers, het opzetten van een boodschappenservice,
spellenmiddagen, wandelgroepen, een vervoerspool. De gemeente speelt hierbij
een verbindende rol, brengt partijen bij elkaar en faciliteert. Daar ligt een
belangrijke maatschappelijke taak.

Lokaal Dinkelland en mantelzorg

Het huidige systeem gaat ervan uit dat alles wat iemand zelf kan of kan
organiseren, niet door de gemeente wordt gedaan. Dat betekent dat de taak van
de mantelzorgers sterk verzwaard is. Nu wordt er gekeken naar wat een
mantelzorger maximaal kan doen. Lokaal Dinkelland vindt dat een verkeerd
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Niemand zou zich over de belangrijkste levensbehoeften zorgen hoeven te
maken. Toch geldt dat helaas niet voor iedereen. Bij de gemeente is goed in
beeld wat de gezinssamenstelling is en welke mensen zorg nodig hebben. Maar
“Wat heb jij nodig” is een vraag die gemeente en zorgbehoevende soms niet
hetzelfde beantwoorden. Het is van belang dat keukentafelgesprekken niet alleen
met de zorgbehoevende wordt gevoerd. “Zorg op maat” moet uitgaan van de
persoon die zorg nodig heeft en zijn/haar omgeving. Als we willen dat mensen
steeds langer thuis blijven wonen, moeten we ook zorgen dat zij van de juiste
zorg worden voorzien. Daarbij kunnen, naast beroepskrachten, hulpmiddelen en
financiële ondersteuning ook vrijwilligers ingezet worden.
Gebruik maken van de verschillende mogelijkheden die daarvoor bestaan, is ook
onderdeel van het beleid. We denken daarbij bijvoorbeeld aan inzet van ICTmogelijkheden (cameratoezicht, voorlichting, videochatten, digitaal spreekuur).
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uitgangspunt. De gemeente zou moeten kijken naar “Wat is voor een
mantelzorger haalbaar om te doen, zonder dat het ten koste gaat van zijn/haar
eigen kwaliteit van leven”. Als je mantelzorgers betrekt bij
keukentafelgesprekken met inwoners die zorg nodig hebben, krijg je als
organisatie een duidelijker beeld en betere afstemming.
Mantelzorgers moeten voor de mantel zorgen en niet voor de hele
garderobe.

Lokaal Dinkelland en gezond opgroeien en ontwikkelen

Dinkelland is een prachtige gemeente. De ervaringsfactor geluk is hoog in
Dinkelland. Dat willen we graag zo houden.
We wonen in een mooie omgeving met leefbare kernen. Om deze kernen
leefbaar en veilig te houden voor onze kinderen wil Lokaal Dinkelland samen met
de inwoners van de kernen, initiatieven nemen om die leefbaarheid voor de
toekomst te behouden. Lokaal Dinkelland wil meedenken en meewerken aan het
verder ontwikkelen van voorzieningen, bouwmogelijkheden, verenigingsleven, en
verdere activiteiten die bijdragen aan het verhogen van het woon-, leefgenot van
onze inwoners binnen de gemeente.

Speerpunt ….. Zorg voor elkaar

Lokaal Dinkelland staat voor een Dinkelland waar mensen mogelijkheden
hebben. Vanuit deze visie nemen we maatregelen voor mensen die het financieel
moeilijk hebben, zodat ook zij mee kunnen doen aan sport en ander
verenigingsleven.
Tijdig signaleren en preventie zijn van groot belang om iedereen de kans te
bieden om mee te doen in de samenleving. Daar hebben scholen en verenigingen
een belangrijke taak. De armoedecoach kan deze signalen opvangen en bundelen
en nieuwe initiatieven ontwikkelen zoals een formulierenbrigade (die hulp biedt
bij het invullen van formulieren), sint- en verjaardagspakketten, eerste
schooldagpakketten, enzovoort. Met name kinderen mogen niet benadeeld
worden door de armoede van hun ouders. Lokaal Dinkelland wil een actievere en
snellere invulling van de mogelijkheden die de kindpakketten bieden.
Welzijnswerk kan hierbij een mooie rol spelen.
Daarnaast is Lokaal Dinkelland voorstander van 1 loket voor alle vragen op
financieel gebied en een goede samenwerking op het gebied van armoede, zodat
inwoners maar 1 keer een vraag neer hoeven te leggen. Ook hierbij is de
armoedecoördinator de spin in het web.

Lokaal Dinkelland en het stimuleringsfonds

Op initiatief van Lokaal Dinkelland is het Stimuleringsfonds voor het sociaal
domein ingesteld. Dit fonds wil ideeën vanuit de samenleving stimuleren en
financieel mogelijk maken. In de afgelopen 3 jaar is er elk jaar €150 000 in het
fonds gestort. Er is ook al gebruik gemaakt van het stimuleringsfonds.

Verkiezings - / partijprogramma Lokaal Dinkelland
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Voorbeelden zijn ontmoetingen en activiteiten voor ouderen en jeugd in Noord
Deurningen, Tilligte, Weerselo en Rossum, Zorg veur mekaar in Saasveld, het
gebruik van Domotica zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Succesvolle en
mooie initiatieven zijn opgezet met het geld uit het stimuleringsfonds. Lokaal
Dinkelland heeft hoge verwachtingen van de inwoners van Dinkelland en wil dat
er nog veel meer gebruik van het stimuleringsfonds wordt gemaakt. En dat kan
als de mogelijkheden van het fonds beter uitgedragen worden, de regels voor
aanvragen gemakkelijker worden en er op een positieve en creatieve manier
meegedacht wordt met ingebrachte aanvragen.

Om langdurige en zware zorg te voorkomen, is het inzetten op preventie erg
belangrijk. Juist in onze gemeente Dinkelland, in de kernen en buurten, is de
sociale cohesie groot. Voor ons allemaal ligt daar een taak om het voor iedereen
goed te houden. Zorg voor elkaar, voor jongeren en ouderen, waarbij
noaberschap hoog in het vaandel staat.
Het stimuleren van gezondheid en volwaardig deelnemen aan de samenleving
verdient de aandacht. Inzetten op projecten die dit bevorderen is belangrijk.
Hierbij is ook zeker een rol weggelegd voor (sport-) verenigingen in onze
gemeente.
Initiatieven in andere gemeenten laten zien dat er op het gebied van preventie
veel mogelijk is: buurtapps, bewegingstoestellen, contactpersonen voor
jeugdketen, buurt- en jongerenwerkers, huisbezoeken bij ouderen.
Maar ook een buurtverzamelplek kan de sociale cohesie versterken en een prima
middel zijn om problemen vroegtijdig te signaleren.
Daarnaast is het van belang dat de gemeente goede contacten heeft en
onderhoudt met allerlei instanties, zoals de Stichting Welzijn TubbergenDinkelland, Stichting Informele Zorg Twente, Welzijnsorganisaties,
zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Lokaal Dinkelland en ouderen

Ouderen blijven steeds langer vitaal en willen mee blijven doen in de
samenleving. Ook wordt er van hen verwacht dat ze steeds langer thuis blijven
wonen. De gemeente moet daarvoor dan wel de juiste voorwaarden scheppen en
hen daarbij helpen.
Lokaal Dinkelland vindt het daarom belangrijk dat de voorzieningen, met name in
de drie verzorgingskernen, op peil blijven en dat de uren huishoudelijke hulp
beter afgestemd worden op de behoefte. In alle kernen zijn voorzieningen die
isolement en eenzaamheid kunnen voorkomen van groot belang. Ook dient de
gemeente een goede cliëntondersteuning te bieden. Vanuit de gemeente is een
goede communicatie noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met
ouderen die niet digitaal vaardig zijn.
Daarnaast hoort altijd de hulpvraag centraal te staan. Dat betekent meedenken
en meewerken aan een oplossing, ook als iets wettelijk niet mogelijk lijkt te zijn.

Lokaal Dinkelland en inkomen en sociaal werk

Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt goed begeleid worden. Nu komt het nog te vaak voor dat iemand
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naar Almelo moet om zaken te regelen. Vragen beantwoorden, het regelen van
inschrijvingen en alles wat daar verder nog bij komt kijken, kan beter afgestemd
worden binnen Dinkelland zelf. Lokaal Dinkelland wil een loket in Dinkelland met
goede openingstijden, waar al dit soort zaken geregeld kan worden, zodat
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer naar Almelo hoeven te
reizen.
Lokaal Dinkelland vindt dat niemand aan de zijlijn mag staan, ook niet als het
gaat om (sociaal) werk. Daarom willen we, samen met onze Dinkellandse
ondernemers vormgeven aan de Stichting Participatie Dinkelland. Alle
instrumenten om inwoners volwaardig te kunnen laten deelnemen aan het
arbeidsproces moeten maximaal ingezet worden. Instrumenten, zoals
loonkostensubsidie, jobcoaches, scholingsmogelijkheden en ondersteuning bij het
opstellen van contracten, kunnen het voor ondernemers interessant en
aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen.

Speerpunt ….. Duurzaamheid in Dinkelland

Lokaal Dinkelland plaatst duurzaamheid hoog op de Dinkellandse agenda.
Nu al zijn er mooie initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De projecten
van de Stichting Energieneutraal Noord Deurningen zijn daar een voorbeeld van.
Ook op het gebied van duurzaamheid kan de gemeente een verbindende rol
spelen, partijen bij elkaar brengen, bekendheid geven aan goede initiatieven,
inwoners enthousiast maken om maatregelen op het gebied van duurzaamheid
te nemen en een rol spelen bij het binnenhalen van subsidies. Zo’n projectleider
in de organisatie is de spil voor duurzaamheidsinitiatieven op lokaal niveau en
kan komen met duurzaamheidsinitiatieven voor gemeentelijke gebouwen, zoals
de DorperEsch en het gemeentehuis, maar ook ondersteunend zijn bij andere
initiatieven, zoals Hydro power en activiteiten op het gebied van biogas en
biodiversiteit.
Op het gebied van de energietransitie is de inzet van het bedrijfsleven en
inwoners cruciaal. Dit heeft gevolgen voor het gemeentelijk beleid op het gebied
van ruimtelijke inrichting (energielandschappen), wonen (besparing, gasvrij en
energieneutraal bouwen), industrie (aanleg van warmtenetten) en mobiliteit
(oplaadpunten, elektrisch rijden).
De Noordoost Twente gemeenten Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland
werken samen aan de doelstelling om in 2023 20% duurzame energieopwekking
te realiseren. Landelijk wordt ingezet op energie neutrale gemeenten in 2050. In
de komende jaren zal Dinkelland hiervoor beleid op moeten stellen.
Ook voor een duurzame infrastructuur en mobiliteit voor genoemde gebieden kan
een projectleider een voorname en verbindende rol spelen bij het realiseren van
deze projecten.

Verkiezings - / partijprogramma Lokaal Dinkelland
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Speerpunt ….. Veranderende landbouw
Lokaal Dinkelland en veranderende landbouw

Speerpunt ….. Bedrijvigheid in Dinkelland
Lokaal Dinkelland en bedrijvigheid

Het is goed wonen in Dinkelland. Veel inwoners van Dinkelland hebben hun werk
buiten de gemeente. Alleen in regionaal verband kunnen we ervoor zorgen dat
omliggende gemeenten goed te bereiken zijn. Onderdeel van de nieuwe Agenda
van Twente is het bevorderen van goede woon-werkverbindingen tussen
bedrijventerreinen in de omgeving en verbreding van de A1 voor een snelle
verbinding met het westen van het land. Daar heeft ook Dinkelland baat bij.
Dinkelland is geen gemeente waar bedrijven zich zullen vestigen waar ineens
grote aantallen werknemers kunnen werken (multinationals). Lokaal Dinkelland
is voor een goed vestigingsklimaat voor kleine bedrijven. Van belang is daarbij
goed internet (glasvezel), eenvoudig en snel vergunningenbeleid, VAB-beleid,
Rood voor Rood.
Ook is kennis nodig van Europese, landelijke, provinciale, regionale en lokale
subsidies. Nieuwe activiteiten of uitbreiding van banen kunnen daarmee
mogelijk worden gemaakt.

Verkiezings - / partijprogramma Lokaal Dinkelland

Dinkelland is een plattelandsgemeente. Lokaal Dinkelland vindt het een uitdaging
om rekening te houden met opschaling van bedrijven, de kwaliteit voor de
toerist, Natura2000 kaders en de inpassing tussen collega-bedrijven. Nieuwe
initiatieven zijn vooral een samenspel tussen alle 4 genoemde factoren. De
natuur en de landbouw dienen beide bij te dragen aan een mooie leef- en
bewegingsomgeving.
Op percelen van stoppende boeren kunnen andere activiteiten opgestart worden.
Het VAB-beleid biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Lokaal Dinkelland vindt
dat de gemeente aandacht moet hebben voor leegstaande boerderijen of
percelen die niet meer gebruikt worden. Revitalisering van boerenbedrijven kan
verrommeling van het landschap voorkomen.
Innovaties in de landbouw ter bevordering van precisielandbouw, bijvoorbeeld
door middel van drones en door in te zetten op initiatieven op het gebied van
biogas en biodiversiteit, worden door Lokaal Dinkelland omarmd. Maar ook
kleinschalige initiatieven, zoals bijvoorbeeld het inzaaien van braakliggende
stukken grond of akkerranden met speciaal gras- of bloemenmengsel kunnen op
onze steun rekenen.
De biodiversiteit staat ook in Dinkelland onder druk. Belangrijke kansen voor
herstel van biodiversiteit liggen daarom in het combineren van functies van
landbouw en natuur. Schaalvergroting in de landbouw en veehouderij is ook in
Dinkelland van toepassing. Lokaal Dinkelland wil dat de gemeente gericht actie
neemt om de biodiversiteit te herstellen en te bevorderen. Ook hierbij heeft de
gemeente de taak om groepen te verbinden en kennis te bevorderen.
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Samen met bedrijven moeten we over onze eigen gemeentegrenzen, zelfs over
onze landsgrenzen heen durven kijken bij het opzetten en onderhouden van
activiteiten.
Ook bij dit onderwerp is Lokaal Dinkelland voorstander van het delen van kennis
met organisaties en bedrijven. Laat als gemeente je betrokkenheid zien en
faciliteer onafhankelijke organisaties, specialisten en ambtenaren die belangrijk
zijn voor de economische planning om kennisavonden te organiseren met allerlei
terugkerende thema’s, zoals energiesessies met de provincie, jongeren binnen
de gemeente houden, werkzaamheden voor ouderen, infrastructuur, landbouw,
recreatie en toerisme, beursvloer voor het ruilen van middelen of uitwisselen van
diensten met een gesloten beurs (zie Rijssen, Oldenzaal).
Door partijen op deze manier met elkaar in contact te brengen en te verbinden
ontstaat er een uitwisseling van ideeën, waaruit nieuwe economische
bedrijvigheid kan ontstaan.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor Dinkelland. Voor het
bevorderen van toerisme is regionale samenwerking een noodzaak. Samen met
de regio, maar ook met de Euregio kunnen we de toerist naar Twente halen en in
Twente houden.
Daarnaast hebben we ook het toeristische ondernemersfonds. Dat is speciaal
voor de bevordering van het specifiek Dinkellandse toerisme. Zij moeten de
mogelijkheid hebben om initiatieven waarmee we onszelf kunnen profileren te
beoordelen en te faciliteren. Zo trekt bijvoorbeeld de VVV-site (OotmarsumDinkelland) veel unieke bezoekers. De site maakt de eigen gemeente
beschikbaar en houdt de zoeker binnen de gemeente.
Ook kan het toeristische ondernemersfonds meedenken over het terrassen- en
reclamebeleid in Dinkelland.
Lokaal Dinkelland wil daarnaast ook inzetten op uitbreiding van diverse
voorzieningen, zoals camperplaatsen, elektrische laadpalen voor auto’s en
fietsen, watertappunten op drukbezochte punten en in de centra, Wifi bij
vlinderpunten en in centra, uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk.

Lokaal Dinkelland en laagdrempelig ondernemerschap
Om mensen (werknemers) en bedrijven binnen onze gemeente te houden, is
laagdrempelig ondernemerschap van belang. Voor ondernemers zijn er al diverse
mogelijkheden. Zo is er een bedrijvenconsulent, een ondernemersserviceteam en
een klankbordgroep “Onderneemt”.
Maar daarnaast zijn er veel maatregelen om het ondernemersklimaat te
vereenvoudigen. We noemen er een aantal: verminderen en versimpelen van
bestaande regelgeving (“Eén regel erbij, twee eraf.”), inrichten ondernemersdesk
(Eén aanspreekpunt binnen de gemeente voor alle aanvragen), ondersteuning in
de zoektocht naar subsidiemogelijkheden, versimpelen van het aanvragen en
verlengen van vergunningen, het invoeren van een checklist voor wat je als
aanvrager moet doen en moet aanleveren voor het verkrijgen van een
vergunning, de ondersteuning van (startende) ondernemers, die zich in
Dinkelland willen vestigen en het actief ondersteunen van bedrijven die willen
uitbreiden.

Verkiezings - / partijprogramma Lokaal Dinkelland
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Speerpunt ….. Financiën
Lokaal Dinkelland en geld
Begrotingen moeten helder, transparant, taakstellend en goed te controleren
zijn. Die duidelijkheid is wat Lokaal Dinkelland bij de laatste begroting heeft
gemist. De begroting 2018 heeft veel open eindes, grote bedragen worden
geoormerkt voor onder meer duurzaamheid zonder dat daar een concreet
voorstel onder ligt. Daarmee wordt de raad buitenspel gezet en heeft de raad
geen zeggenschap meer over de invulling van deze gelden en kan ze dus niet
controleren.

De Twentse gemeenten werken op velerlei gebied samen binnen de Regio
Twente en binnen de Euregio. Bijvoorbeeld wordt er samengewerkt op het gebied
van veiligheid, werk, zorg (GGD, Samen14), mobiliteit (openbaar vervoer),
toerisme en innovatiebeleid (Agenda van Twente). Dat is prima en ook nuttig,
maar Lokaal Dinkelland vindt het van belang om, ook dan te kijken naar de
behoeften van onze eigen inwoners. Lokaal Dinkelland wil altijd de mogelijkheid
open houden om af te wijken van het regionale beleid als dat voor onze eigen
inwoners beter is.

Lokaal Dinkelland en de woonlasten

In Dinkelland zijn de woonlasten (OZB + rioolheffing + afvalstoffenheffing) voor
huishoudens hoger dan gemiddeld in Nederland.
In 2017 bedroegen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden €859
tegenover een gemiddelde in Nederland van €723. (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
Dit komt vooral doordat de rioolheffing in Dinkelland fors boven het gemiddelde
ligt (Dinkelland €262, Nederland €189). Daarmee is in de afgelopen jaren
voorgesorteerd op een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat in 2018
opgesteld gaat worden. Veel van de bestaande riolering is verouderd en aan
vervanging toe. Lokaal Dinkelland is van mening dat een goed functionerend
rioleringssysteem van groot belang is voor de gezondheid.
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Lokaal Dinkelland wil geen begrotingstekort, maar ook geen
begrotingsoverschot. Met de middelen die ter beschikking staan, moeten taken
en opdrachten uitgevoerd worden. Investeren is goed voor onze kernen, voor
Dinkelland en voor haar inwoners. Geld dat beschikbaar is voor de inwoners,
moet ook besteed worden aan die inwoners.
Dinkelland kent een begroting van in totaal ongeveer 56 miljoen euro. Daarvan is
ongeveer 15%, dus ongeveer 8 miljoen euro niet geoormerkt en vrij bestembaar.
Maar dat bedrag kan hoger worden naar mate we als Gemeente Dinkelland onze
wettelijke taken effectiever en efficiënter invullen. Op die manier kunnen we
meer uitgeven aan bijvoorbeeld wegen- en groenonderhoud, zorg, het
onderhouden en verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, het realiseren van
bouw- en woonmogelijkheden voor inwoners.
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De lasten voor maatschappelijke gebouwen zijn veel te hoog. Deze gebouwen
zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze kernen. Lokaal Dinkelland
vindt dat deze lasten gecompenseerd moeten worden, zoals dat in veel andere
gemeenten al gebruikelijk is.
Ten opzichte van 2016 zijn de woonlasten in 2017 met slechts 0,5% gestegen.
Lokaal Dinkelland zet voor de komende jaren in op een daling van de
woonlasten.

Lokaal Dinkelland en subsidies
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De gemeente moet een actief beleid op het gebied van subsidies voeren. Zij
moet zich op de hoogte stellen en houden van mogelijke Europese, Euregionale,
landelijke, provinciale en regionale subsidies in de bestuurlijke sector. Bij
aanvragen kan dan gewezen worden op de subsidiemogelijkheden die er zijn
voor inwoners, organisaties en bedrijven in Dinkelland.
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