WIN
E
TA A E N
RT!

DUIDELIJK
VERNIEUWEND
BETROKKEN
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In deze
verkiezingskrant stellen wij ons voor, blikken we terug op de afgelopen vier jaar
en laten we zien waar wij voor gaan de komende periode.
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LOKAAL DINKELLAND,
EEN PARTIJ VOOR JOU!
Voor je ligt de verkiezingskrant van Lokaal Dinkelland. Op 21 maart

INHOUD

2018 worden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de
verkiezingskrant kun je lezen waar Lokaal Dinkelland voor staat. In
het programma maken wij duidelijk waarop wij ons de komende
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jaren willen richten. Wij willen een dynamisch Dinkelland, waarin
jij als inwoner centraal staat. Daar is ons verkiezingsprogramma
op gericht. Als lokale partij staan we dichter bij jou dan welke
partij ook. Landelijke partijpolitiek belemmert ons niet. Het zijn de
gemeentelijke items die er toe doen. Wij bieden een luisterend
oor, zijn gemakkelijk benaderbaar en staan open voor jouw
mening. Samen met jou gaan we aan de slag voor een Dinkelland,
waarin het prettig en veilig wonen, werken en vertoeven is.
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 jouw steun.
Benny Tijkotte
Lijsttrekker Lokaal Dinkelland

3

4

DUIDELIJK VERNIEUWEND BETROKKEN

DUIDELIJK VERNIEUWEND BETROKKEN

WAAROVER BESLIST DE
GEMEENTERAAD?

SUCCESSEN 2014-2018
1

KETENBELEID

2

PRIVATISERING
BUITENSPORTEN

Jouw stem is belangrijk!
De gemeente beslist namens de

Jongerenketen zijn belangrijk. Ze

Op verzoek van verenigingen is een heel

inwoners van Dinkelland over de plannen

vervullen op het platteland een sociale

traject ingezet en dit jaar sluit RSC als

in de gemeente. Het is daarom belangrijk

functie. Ketenkeur is een succesvolle

laatste de rij. De verenigingen mogen nu

dat mensen in de gemeenteraad goed

formule. De keten zijn hierdoor in

zelfstandig beslissen over hun toekomst.

weten wat de inwoners willen. Door te

beeld en jongeren zorgen zelf voor

stemmen laat jij weten wat je belangrijk

brandveiligheid, alcoholbeleid etc.

vindt. Stem daarom op iemand die over
veel dingen hetzelfde denkt als jij. Wil jij
weten wat Lokaal Dinkelland wil bereiken

3

en welke inwoners van Dinkelland Lokaal
Dinkelland vertegenwoordigen? Blader

COÖRDINATOR
ARMOEDEBELEID
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SPORTWAARDERINGSPRIJS

dan verder.

Onze oproep aan jou: Ga stemmen! Want jouw

Waarover gaat de gemeente?

stem heeft invloed op de samenstelling van de

Iedereen kan en mag meedoen in

Dinkelland is een sportgemeente bij

De gemeenteraad zorgt dat alles goed is

gemeenteraad en daarmee op de plannen van de

Dinkelland. Dankzij de aanstelling van de

uitstek, veel talenten, maar nog meer

geregeld in de gemeente. Voorbeelden

gemeente. Deze plannen gaan over jouw directe

armoedecoördinator wordt hieraan een

recreanten. De vrijwilligers achter de

waarover de gemeente beslist zijn:

leefomgeving: jouw woonplaats, jouw buurt en jouw

extra "boost" gegeven.

schermen maken veel mogelijk. Vandaar
de instelling van deze prijs voor al die

straat.

vrijwilligers die belangeloos helpen om
al die sportevenementen elk jaar weer tot

GERARD FLINKERS, WEERSELO, NR. 3

een succes te maken.
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SPORTEN

VEILIGHEID

ZORG

VOORTZETTING
STIMULERINGSFONDS
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AFSCHAFFING
HONDENBELASTING

Het door Lokaal Dinkelland ingestelde

In de begroting voor het jaar 2016 was er

fonds om de vrij toegankelijke

financiele ruimte om de hondenbelasting

voorzieningen nog toegankelijker te

af te schaffen. Dit was al een lange tijd

maken. Wij hopen dat de bekendheid

een wens van ons. De motie die door

Het is belangrijk dat er

De gemeente moet zorgen

De gemeente helpt mensen

van dit fonds groeit en dat er nog meer

ons is ingediend, kreeg de meerderheid.

genoeg plekken zijn om te

voor de veiligheid op straat.

die zorg nodig hebben.

en nog beter gebruik van gemaakt gaat

Hierdoor zijn er minder lasten voor onze

sporten. Daarom betaalt

Bijvoorbeeld door het

Bijvoorbeeld door een rolstoel

worden. Want ook hier geldt, iedereen

inwoners.

de gemeente mee aan

aanleggen van fietspaden

te regelen of hulp bij het

kan en mag meedoen.

sportvelden, sporthallen en

en het plaatsen van

huishouden.

zwembaden.

verkeerslichten.
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OOTMARSUM HERINRICHTING
MOLENSTRAAT - Een fraai en beter
uitgeruste toegang naar het stadje dat in 2018
wordt uitgevoerd.
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PLAN VINKENBEK/ MOLEN
OUDE HENGEL - Ootmarsum is

man en macht gebouwd aan de

een fraai nieuwbouwplan rijker met

multifunctionele accommodatie.

haar molen als hart en waarvoor de

Een prachtig complex midden in het

plannen op stapel staan.

hart van het dorp dat volop wordt

MFA TILIGTE - In Tilligte is met

gebruikt. Leefbaarheid in de kern.

KERKPLEIN OOTMARSUM - Een goed
begaanbaar kerkplein voor jong en oud is

LATTROP SPORT ACCOMMODATIE - Met

gerealiseerd.

vereende krachten heeft Lattrop zelf een prachtige
sportaccomodatie gebouwd. Petje af, er wordt volop
gesport. Goed voor de gemeenschapszin in het dorp en

DE COMMANDERIE - Onze gemeente is een prachtige nieuwe

ook goed voor de gezondheid.

bierbrouwerij rijker die als een toeristische trekpleister fungeert.

HERINRICHTING CHURCHILLSTRAAT DUSINKWEG - Eindelijk is dan ook de

Eindelijk veilige kruisingen.

kogel door de kerk voor fase 2. Een veilige
verbinding wordt aangelegd tussen de
Rossumerstraat en de Denekamperstraat,

SPORTCOMPLEX DORPER ESCH - Zwembad en

OOK voor fietsers.

sporthal worden vernieuwbouwd en ook aan duurzaamheid
zal volop aandacht worden geschonken. Prachtig voor de
zwemmers en zaalsporters.

DORPSPLAN PLUS AGELO - Een
kleine kern met een grote dosis energie
waardoor het dorp mooier is geworden en

BURGERINITIATIEF BOERDERIJ AVESKAMP -

de onderlinge verbondenheid groter.

Collectieve verontwaardiging slaat om in nieuwe energie
om samen iets moois te maken van een uniek plekje in
Denekamp.

NIEUWBOUWPLAN DEURNINGER ESCH
MET SPEELTERREIN - Deurningen kan weer
groeien en aan de kinderen is gedacht.

BIBLIOTHEEK
WEERSELO - Als
verzorgingskern wordt

SUCCESSEN
2014-2018

KERKEWEI ROSSUM - Een prachtig nieuwe school in de
kern van het dorp is gerealiseerd.

AFSLUITING WIEFFERWEG -

er in "het Trefpunt"

Een plan dat op de rol staat en waar

door vrijwilligers een

aandacht voor nodig is.

bibliotheekvoorziening

LOG HONDEVELDSWEG - Het kleine ‘LOG’je’ is van

opgezet die op termijn

de baan. De omringende veehouders, de klootschieters en

mogelijk weer kan

inwoners van Weerselo zijn blij!

PLAN SAASVELDIA/BRUINS
PARKEERBELEID - Na jarenlang

aansluiten bij een

overleg kan Saasveld opgelucht

bibliotheekvoorziening

adem halen. Een mooie uitbreiding

voor nieuwe boeken

voor Saasveldia en een einde aan de

en extra professionele

parkeerproblematiek bij Bruins.

ondersteuning.

overkoepelende formele

NIEUWBOUWPLAN 'T SPIKKERT - Goed toeven in
een nieuwbouwwijk waar wonen in het groen en collectief
particulier opdrachtgeverschap zich volop kan ontplooien.
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WIN EEN
TAART!

100 taarten hebben we te verdelen! Draag jij Lokaal Dinkelland een
warm hart toe? Hang deze poster goed zichtbaar voor je raam. Op zaterdag
17 maart rijden we door onze mooie gemeente. We stoppen bij adressen
waar we een poster voor het raam zien hangen. Stoppen we bij jou voor de
deur? Dan ontvang je een heerlijke taart! Wie weet ontmoeten we elkaar
17 maart!
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SPEERPUNTEN
2018-2022
ZORG VOOR
ELKAAR

DUURZAAMHEID
IN DINKELLAND

VERANDERENDE
LANDBOUW

Wij willen dat alle inwoners

Wij willen aandacht voor

Wij willen een goede

in Dinkelland de mogelijkheid

duurzaamheid, aandacht

balans tussen (agrarische)

hebben om mee te doen in de

voor kleinschalige projecten

bedrijvigheid, natuur, milieu

maatschappij. Tijdig signaleren

en initiatieven van inwoners

en recreatie. Boeren moeten

en zorgpreventie is hierbij van

stimuleren. Er zijn momenteel

kunnen blijven boeren. Daarom

groot belang. Mensen met

al mooie initiatieven en wij

kunnen boeren rekenen op

Wij zetten ons in op de ontwikkeling

afstand tot de arbeidsmarkt

willen hierbij een verbindende

onze steun bij kleinschalige,

van woonplannen binnen de kernen en

horen goed begeleid en

rol spelen om partijen bij

maar ook grote initiatieven.

daarbij willen wij de ruimte bieden aan

bediend te worden. De zaken

elkaar te brengen. Zo willen

Stoppen boeren toch, dan

nieuwe woonconcepten voor jong en

die hierbij geregeld moeten

wij samen realiseren dat de

kunnen andere activiteiten

oud. Wij zijn voorstander om voor elke

worden, dienen afgestemd te

gemeenten uit Noordoost

opgestart worden op deze

Wij willen samen met u als inwoners bepalen hoe

kern een centrumplan op te stellen

worden in Dinkelland. Nu moet

Twente in 2023 voor 20%

percelen. Wij vinden namelijk

Dinkelland er nu en in de toekomst uit komt te zien.

waarin de diversiteit van het centrum

men hiervoor nog naar andere

aan duurzame energie

dat er aandacht voor deze

Korte lijnen tussen inwoner en gemeente is hierbij

wordt weergegeven met ruimte voor

gemeenten afreizen. Ook voor

opwekken. Voor het uitvoeren

percelen moet komen,

cruciaal en willen wij creëren door gemeentelijke

ontspanning, zakelijke en informatieve

mensen die het financieel

van deze energietransitie

zodat verrommeling van het

aanspreekpunten naar functionele behoeften in te

bijeenkomsten en woningen voor starters

moeilijk hebben, willen wij

is samenwerking met het

landschap voorkomen wordt.

stellen, door digitalisering van diensten en projectmatig

en doorstromers. Bovendien vinden wij

maatregelen nemen. Wij zijn

bedrijfsleven en inwoners

Ook ligt er een faciliterende

werken. Ook willen wij, net zoals in de afgelopen jaren,

het belangrijk om de openbare ruimte en

voorstander van één loket

cruciaal. Zo kan het

taak bij de gemeente voor

thema- en informatieavonden organiseren. Zo kunnen

groene omgeving te onderhouden voor

voor alle vragen op financieel

gemeentelijk beleid opgesteld

het herstel en bevorderen

initiatieven van inwoners omgezet worden in acties, en

een sociale leefomgeving en een goed

gebied die beantwoord worden

en uitgevoerd worden.

van biodiversiteit voor meer

eventuele projectgroepen samengesteld worden.

ecosysteem.

door een armoedecoördinator.

WONEN IN
DINKELLAND

SAMEN AAN DE SLAG VOOR
DINKELLAND

evenwicht tussen landbouw en
natuur.

BEDRIJVIGHEID IN DINKELLAND
BEVORDEREN WELZIJN IN DINKELLAND

Wij willen zorgen voor een goede woon- en werkomgeving door de bereikbaarheid met andere

Wij willen kernen activeren om (maatschappelijke) voorzieningen op niveau te houden. Het op peil

gemeenten te verbeteren als onderdeel van de Agenda van Twente. Het ondernemersklimaat

houden van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, kennis en festiviteiten zorgt namelijk

versimpelen en het toerisme promoten zijn zeer wenselijk voor onze lokale economie: inwoners die

voor een leefbare samenleving. Eigen initiatieven willen wij hierbij belonen door middel van het

blijven, toeristen die ons bezoeken.

Stimuleringsfonds. Ook door het opzetten van een Vrijwilligersbank kan de samenleving leefbaar
blijven. De gemeente zal hier een verbindende en faciliterende rol in moeten spelen.

FINANCIËN

Het welzijn van de inwoners van Dinkelland kan daarnaast bevorderd worden wanneer nog betere

Wij vinden dat begrotingen helder moeten zijn, transparant, taakstellend en goed te controleren,

zorg op maat geboden wordt. Hierbij moet de gemeente juiste voorwaarden scheppen en helpen

zodat sturing mogelijk is. Ook vinden wij het belangrijk dat we een actiever beleid op het gebied van

waar nodig. Cliëntondersteuning kan hiervoor een goed middel zijn. Ook voor mantelzorgers vinden

subsidies gaan voeren. Bij aanvragen moet er gewezen worden op de subsidiemogelijkheden die er

wij dat niet gekeken moet worden naar wat diegene maximaal kan doen, maar naar wat wenselijk en

zijn, zodat betere keuzes gemaakt worden voor investeringen in de privé of zakelijke omgeving. Ten

haalbaar is zodat het verlenen van mantelzorg niet ten koste gaat van eigen kwaliteit van leven.

slotte willen wij ons de komende jaren inzetten voor een verlaging van de woonlasten.
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LOKAAL DINKELLAND
STELT ZICH VOOR
Onze kandidaten staan midden in de maatschappij en zijn zeer betrokken bij onze mooie gemeente
Dinkelland. Met Benny Tijkotte als nieuwe lijsttrekker. Een ondernemende en doortastende
vlaggendrager, die omringd wordt door kandidaten met ervaring binnen en buiten de politiek.
Lokaal Dinkelland heeft heel duidelijk haar programma vernieuwd en (nieuwe) kandidaten
gevonden, die betrokken zijn en de schouders eronder willen zetten.
Jan Nijssink - voorzitter

7. MARIE-CHANTAL METZ

8. LOUISE BRUGGEMAN

9. JOS KIENHUIS

Weerselo

Lattrop

Tilligte

Ik ondersteun burgerinitiatieven

Gestructureerd en gedegen ga

Ga stemmen, Lokaal Dinkelland

van harte.

ik van voornemen naar

wil samen aan het werk, want

uitvoering.

dat maakt ons allen sterk.

1. BENNY TIJKOTTE

2. ANITA TEN DAM

3. GERARD FLINKERS

10. LOES PIKKEMAAT

11. GERARD KRABBE

12. MONIQUE ZWIEP

Rossum

Denekamp

Weerselo

Denekamp

Noord Deurningen

Weerselo

Fris, ondernemend en

Voor eerlijke, krachtige en

Samen werken aan krachtige

Elke verandering begint bij

Boeren, vitaal buitengebied,

pragmatisch wil ik samen met

weloverwogen besluiten waarin

kernen met minder overheid en

jezelf!

leefbaarheid, regelgeving

de inwoners werken aan een

uw belang op de eerste plaats

meer samenleving.

sterker Dinkelland.

staat.

4. PATRICK SCHIPHORST

5. ANNETTE ZWIEP

6. STEPHANIE VRIJKORTE

13. BENNO HERMELINK

14. REMCO BELD

15. KIM NIEHOFF

Denekamp

Noord Deurningen

Rossum

Denekamp

Lattrop

Noord Deurningen

Eerlijk, gewoon en onder de

Ik wil mij inzetten voor de

Ik sta voor een betrokken en

Gewoon! Voor Dinkelland.

Oplossingsgericht werken en

De belangen van jongeren

mensen. Stem voor een Lokale

kwetsbare inwoners, jong of

veilige samenleving waarin

denken in mogelijkheden.

behartigen.

toekomst.

oud.

iedereen met plezier kan wonen.

Waar een wil is, is een weg.

betrouwbaar en inzet.
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16. LAURENS EPPINK

17. RENE BOSCH

18. EDDY TER KEURS

22. HELLEN WEVERS

23. RIKI KORTINK

24. BERTHIE SCHUTTE

Denekamp

Ootmarsum

Weerselo

Weerselo

Denekamp

Denekamp

Minder procedures en regels

One spirit, one team, one win.

Een nuchtere kijk op goed

Doe je best, dan komt vanzelf

Samen voor een sociaal

Vrijwilligerswerk maakt de

noaberschap.

de rest.

Dinkelland.

samenleving sterk.

levert meer bewegingsruimte
op.

19. TON LEEUWENKUIJL

20. EDDY SCHEPERS

21. JAN BANK

25. TOM TIJDHOF

26. HENNY LUTTIKHUIS

27. JAN NIJSINK

Ootmarsum

Denekamp

Ootmarsum

Noord Deurningen

Deurningen

Denekamp

Het mooi en leefbaar houden

Als je meedoet, kun je wat

Gezondheid is het grootste

Niet doorschuiven, maar

Lokaal belang ook uw belang.

Stem voor verandering, stem

van ons Dinkelland.

veranderen.

goed in je lijf, je denken, je

aanpakken en denken in

inkomen en je plek in de

kansen.

samenleving. Dat zoek ik
lokaal en regionaal, dichtbij
en samen.

Lokaal!
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