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Voorwoord
Edo op den Dries

D66 is sociaal-liberaal. Individuele personen moeten vrij 
kunnen zijn. Vrij, om hun hart te volgen en de keuzes te 
maken die zij willen maken. Vrijheid heeft natuurlijk wel 
een grens: je bent vrij tot waar je andermans vrijheid in 
de weg zit. Leven in vrijheid betekent niet alleen voor 
jezelf leven; D66 staat voor vrijheid in verbondenheid.

D66 staat voor een open bestuursstijl waar niet wordt 
vastgehouden aan stokpaardjes. Geen politieke 
spelletjes, maar een echte discussie op inhoud waarin 
je overtuigd kan raken van het betere. Resultaten van onderzoeken en inspraak van inwoners 
doen er dus toe en zijn er niet voor de vorm. D66 vindt dat het college van B&W moet 
opereren als een team dat zich richt op de toekomst van de gemeente.

Vertrouwen en samenwerken. De afgelopen vier jaar heeft D66 Hellendoorn deel uitgemaakt 
van een unieke politieke samenwerking. Samen met drie andere partijen heeft D66 twee 
wethouders geleverd die op een professionele manier hun taak hebbben uitgevoerd namens 
ál die partijen. Dankzij het wederzijdse vertrouwen kon er goed worden samengewerkt. We 
kunnen wat dat betreft spreken van een groot succes, dat navolging verdient.

Na acht jaar in raadscommissies te hebben gewerkt mag ik nu D66 Hellendoorn aanvoeren. 
Ik ben een geboren en getogen Nijverdaller, getrouwd, en vader van 2 dochters. In het 
dagelijks leven werk ik voor de gemeente Barneveld als Geo-adviseur.

Ik ben bijzonder trots op de lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing. Samen 
zullen we ons inzetten om de komende vier jaar het D66-geluid te laten klinken. Help ons 
daarbij, geef ons uw vertrouwen en stem op 21 maart 2018 op D66 Hellendoorn.

Edo op den Dries
Lijsttrekker D66 Hellendoorn
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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66

4



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

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

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

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

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

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

Denk en handel internationaal

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

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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1. Besturen in Hellendoorn
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf 
bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. 
Het is van groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels 
houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is een 
voorvechter van een sterke democratische rechtsstaat waarin mensen invloed en 
inspraak hebben.

Inwoners
Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist 
omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners, maar 
ook omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig 
is. Inwonersparticipatie is voor D66 een belangrijke aanvulling op de representatieve 
democratie. Dat vraagt de onlangs aangenomen Omgevingswet ook van de gemeenten. 
Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren. De afgelopen 
jaren zijn er over verschillende dossiers goede informatieavonden gehouden waarbij 
burgers in een vroeg stadium zijn betrokken bij besluitvorming.

Bestuur
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk 
bestuur stapt over tegenstellingen en grenzen heen en legt verantwoording af, ook als 
voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Een 
goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. 
Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de gemeenteraad, maar ook anderen 
hebben hierin een taak, zoals lokale media en inwoners (bijvoorbeeld via initiatieven).
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D66 Hellendoorn wil:
Beginspraak
Dat de afstand tussen het bestuur en de inwoners klein is en de burgers zo 
vroeg mogelijk betrokken worden bij planvorming.

Efficiënt werken
Dat de effectiviteit en efficiency van de ambtelijke organisatie verbeterd
wordt onder andere door projectmatig samenwerken met andere 
overheden. Dit moet wel democratisch gecontroleerd en stuurbaar zijn.

Initiatieven uit de samenleving ondersteunen
Dat eigen initiatieven die worden ondernomen en voorgesteld door 
inwoners positief-kritisch worden benaderd en dat zij, indien waardevol 
voor de samenleving, worden ondersteund.

Inwoners die meedoen
Dat inwoners nadrukkelijk worden uitgenodigd om mee te doen aan en 
mee te denken over de lokale samenleving, de participatiesamenleving.



D66 Hellendoorn wil:

Duidelijkheid
Dat de gemeente duidelijk maakt wat het doel is van een door haar 
belegde bijeenkomst met burgers; informerend, opinievormend, en/of 
inspraakgevend.

Privacy
Dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT-systemen om de inwoners 
te helpen. De overheid dient de databeveiliging ten aanzien van privacy 
voor elkaar te hebben.

Financieren lokale omroep
Dat er een goed functionerende lokale omroep financieel mogelijk moet 
worden gemaakt.



2. Werken en economie in Hellendoorn

Voor ons zijn ondernemende mensen de basis voor een open en levendige 
maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot 
ondernemen bij mensen los kan maken. We willen dat het voor bedrijven en 
instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers 
er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat 
hangt met veel beleidsterreinen samen: aantrekkelijke en veilige openbare ruimtes, 
een breed aanbod aan cultuur en horeca, goed opgeleide werknemers, goede 
bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid, 
en met name de helpende hand bieden, is daarin een kerntaak.

Beleid
In beginsel vinden wij dat ondernemers vaak zelf tot goede en efficiënte oplossingen 
kunnen komen. De overheid heeft wel een actieve, voorwaardenscheppende 
verantwoordelijkheid. Door ondernemingen mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen 
en te groeien, zorgen we voor werkgelegenheid.

Bedrijven en industrie
De bereikbaarheid en de exploitatie van de bedrijventerreinen moeten door de gemeente 
worden bevorderd en geoptimaliseerd. Oudere delen van bedrijventerreinen dienen te 
worden gerevitaliseerd. De Vereniging Parkmanagement speelt hierin een belangrijke 
rol. De uitgifte van grond op 't Lochter III gaat na jaren van stagnatie nu weer goed.

Detailhandel
Het koopgedrag van mensen is in een hoog tempo aan het veranderen. De gemeente 
moet met grote voorrang en daadkrachtig, in nauw overleg met de Stichting Promotie 
Nijverdal en de vereniging Op Naar Nijverdal, het winkelcentrum van Nijverdal 
aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek.
D66 stelt zich liberaal op wat betreft openingstijden van winkels. Dit willen we zoveel 
mogelijk aan de bedrijven zelf overlaten.

Profilering
Hellendoorn is gesitueerd precies midden in de provincie Overijssel.
Op het moment dat de A35 zorgt voor een snelle wegverbinding met de A1 en 
Nijverdal een halte is voor de Intercity, en overal in het buitengebied glasvezel ligt, zijn 
er betere omstandigheden gecreëerd om ook een belangrijk knooppunt te worden in 
de dienstverlenende sector. De gemeente moet zich met dit gegeven profileren.
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Recreatie en toerisme
De mogelijkheden om te kunnen recreëren zijn in onze gemeente ruim aanwezig. De 
gemeente Hellendoorn moet voor toeristen een aantrekkelijke bestemming blijven 
en voor ondernemers in de toeristenbranche een aantrekkelijke vestigingsplaats. 
Toerisme genereert werkgelegenheid en inkomsten en het zorgt voor levendigheid. Bij 
het ondersteunen van recreatie en toerisme dienen het eigen karakter van de dorpen, 
de streek en de natuur zo veel mogelijk benadrukt, benut en beschermd te worden.

Buitengebied en agrarische sector
De agrarische sector in het buitengebied is van oudsher belangrijk voor de bedrijvigheid, 
de economie en de vormgeving van het landschap van onze gemeente. We willen 
zuinig zijn op onze natuur en we willen dat op een duurzame én economisch rendabele 
manier gezond voedsel wordt verbouwd. Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen, 
en een gemeente die (agrarische) ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze 
oplossingen te ontwikkelen. Daarbij geeft een duurzame en verantwoorde lange-
termijn-visie zowel boeren als natuurbeheerders meer zekerheid.
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D66 Hellendoorn wil:
Betrokkenheid bij plannen
Dat de Hellendoornse ondernemers in een vroeg stadium betrokken 
worden bij de ontwikkeling van plannen voor economische ontwikkelingen 
van onze gemeente, zodat zij hier mede vorm aan kunnen geven.

Vrijheid voor ondernemers
Dat de zondagsopenstelling van winkels aan ondernemers wordt 
overgelaten en niet hoeft te worden gekoppeld aan een evenement.

Meedenkende ondernemers
Dat het beleid wordt om lokale ondernemingen nadrukkelijk uit te nodigen
om aan gemeentelijke aanbestedingen mee te doen.

N35 snel afronden
Dat de gemeente al het mogelijke doet om zowel de verbreding en aanpak 
van veiligheid van de N35 zo snel mogelijk af te ronden.

Actueel terrassenbeleid
Dat terrasverwarmers en terrasoverkappingen bij horeca-bedrijven worden 
toegestaan en dat de openingstijden gehandhaafd blijven.

Geen megastallen
Dat de ontwikkeling van vitale gezinsbedrijven in de landbouw bevorderd 
wordt en dat daarmee een vitaal platteland en vitale kleine kernen 
behouden blijven. De vestiging van mega-veehouderijbedrijven is een 
ernstige bedreiging voor het behoud van een vitaal en leefbaar platteland. 
D66 wil daarom de vestiging van dergelijke bedrijven in onze gemeente 
ontmoedigen.



D66 Hellendoorn wil:
Een aantrekkelijk winkelcentrum
Dat bij het mogelijk maken van een aantrekkelijk winkelcentrum (o.m. 
verfraaiing  Grotestraat) voldoende woningcontingent wordt toebedeeld.

Vaart met het Masterplan
Dat de uitvoering van het Masterplan voor het centrum van Nijverdal 
voortvarend wordt aangepakt, en dat dit in 2018 wordt afgerond.

Bereikbare natuur
Dat de Sallandse Heuvelrug toegankelijk blijft voor toeristen.

Speciale werkplekken creëren met ondernemers
Dat er in nauw overleg en liefst samen met de Hellendoornse ondernemers 
en onderwijsinstellingen, plannen worden gemaakt om zo veel mogelijk 
geschikte werkplekken te creëren voor mensen met zowel een geringe als 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bedrijventerrein revitaliseren
Dat samen met de Vereniging Parkmanagement en de BCHN het 
revitaliseringsplan uitgevoerd wordt.

Promotie bedrijventerrein
Dat er maximaal wordt ingezet op het promoten van bedrijventerrein
't Lochter als aantrekkelijke en goed bereikbare vestigingsplaats voor 
bedrijven.



3. Wonen en leven in Hellendoorn
Voor het welzijn van mensen is het van groot belang dat zij kunnen wonen in goede 
en betaalbare woningen in een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving.
Het in stand houden, bevorderen en faciliteren van een aantrekkelijke leefomgeving 
beschouwt D66 als een kerntaak van de gemeente.

Woningen
De samenstelling van de Hellendoornse bevolking is aan verandering onderhevig: 
meer senioren, zelfstandig wonende jongeren en eenoudergezinnen. De gemeente 
moet daarom inspelen op die veranderende woonwensen en dit opnemen in 
bestemmingsplannen.
D66 vindt dat initiatieven om woningen te verduurzamen door de gemeente gefaciliteerd 
moeten worden. Informatie hierover is voor inwoners vaak lastig te vinden. De gemeente 
dient deze belemmering weg te nemen door als gids te dienen.
D66 wil dat de gemeente ook naar de toekomst toe zorgt voor voldoende geschikte 
woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, alleenstaanden, 
mensen met een beperking en statushouders. Bijvoorbeeld door het transformeren van 
leegstaande kantoor- en winkelpanden tot kleinschalige wooneenheden en bij nieuwbouw 
in de ontwerpkeuzes meer rekening te houden met een bestemmingswijziging. In Marle 
en Daarle zijn de afgelopen jaren goede CPO-projecten van de grond gekomen. Dit 
verdient navolging.

Veiligheid
D66 wil een gemeente waar iedereen zich vrij en veilig voelt. Wij kiezen ervoor om 
vooruit te zien voordat er iets misgaat. Daarom moeten er voldoende wijkagenten zijn 
die weten wat er in de buurt speelt.
Daarnaast willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. In het nemen van nieuwe 
maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy 
van burgers.
Overlast voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet, is voor D66 
het uitgangspunt. Bij overlast is samenwerking tussen buurtbewoners en overheid 
gewenst. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in wijken, op 
scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium 
signalen van overlast en beginnende criminaliteit herkend en aangepakt.
Tolerantie betekent niet onverschilligheid. Het betekent onderling begrip en dialoog. 
Door de gemeente en maatschappelijke organisaties zal veel energie moeten worden 
gestopt in dat onderscheid.
Verzorgde parken en straten zorgen ervoor dat mensen zich buiten prettig voelen 
en beperken de criminaliteit en overlast. Wij willen dat Hellendoorn schoon is, het 
straatmeubilair heel is en alle straatlantaarns het doen. We ondersteunen initiatieven 
van burgers en ondernemers om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.
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Bereikbaarheid
Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen 
verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. 
Gemeentegrenzen moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen. Bereikbaarheid 
van Twente en Hellendoorn zijn ook een belangrijke voorwaarde voor economische 
groei.

Leefomgeving
Voor het welbevinden van mensen is hun leefomgeving van groot belang.
Dit geldt zowel voor de bebouwde als voor de niet-bebouwde leefomgeving. Niet 
alleen een aantrekkelijke verhouding tussen natuur en bebouwde omgeving is 
daarbij van belang, maar ook de beperking van overlast door o.a. verkeer, lawaai en 
luchtverontreiniging.
Hellendoorn heeft in vergelijking met andere gemeenten een zeer aantrekkelijke 
leefomgeving. Het behoud, de ontwikkeling en het beheer van groen, ruimte en waar 
mogelijk schoonheid in de bewoonde omgeving vereisen visie en het maken van 
keuzes. Inwoners moeten in staat gesteld worden daaraan een bijdrage te leveren.

Gezondheid
Gezondheid is voor het welzijn van mensen van groot belang. Dit geldt voor 
zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid, die nauw samenhangen. 
Sommige verstoringen van de gezondheid kunnen je zomaar overkomen. Maar vele 
aspecten van gezondheid kunnen wel degelijk voorkomen en beïnvloed worden. 
Hierin heeft de gemeente belangrijke taken en mogelijkheden. De gemeente moet 
gezondheidsinitiatieven steunen en/of faciliteren.
Verstoringen van de gezondheid zullen vaak het deelnemen aan de samenleving 
beperken. Op zijn beurt is deelnemen aan de samenleving weer van belang om 
verstoringen van de gezondheid te voorkomen en om te helpen bij genezing.
Voor het verbeteren en het in stand houden van goede gezondheid zijn preventie en 
signalering, naast goede mogelijkheden van behandeling en eventuele aanpassing van 
persoonlijke omstandigheden, steeds belangrijker geworden. Gezonde leefgewoonten 
met voldoende beweging, gezonde voeding, gezonde (rookvrije) lucht, beperkt 
alcoholgebruik, het bezitten van voldoende sociale contacten en hebben van gezond 
werk, of andere zinvolle bezigheden, zijn allemaal belangrijke factoren waar inwoners 
zelf, maar zeker ook de gemeente, belangrijke invloed op kunnen hebben.

Vertrouwen geven aan elkaar
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D66 Hellendoorn wil:

Een groene gemeente
Dat aan het minimumpercentage groen in een wijk niet getornd wordt, 
zowel in oude als in nieuwe woonwijken.

Rookvrije sportaccomodaties
Dat er rookvrije zones komen op en rond sportaccommodaties.

Blauw op straat
Dat er voldoende zichtbare aanwezigheid is van politie (wijkagenten) en ook 
goede en snelle beschikbaarheid indien dat nodig is. Snelle beschikbaarheid 
van politie verhoogt het veiligheidsgevoel van burgers.

Aandacht voor de entree
Dat de toegang tot de dorpskernen en de overgangen van de natuur 
naar de dorpskernen, waar nodig en mogelijk, verfraaid worden. Zij zijn 
kwetsbaar en dienen beschermd en gekoesterd te worden.

Verkeersveiligheid
Dat onveilige verkeerssituaties worden voorkomen en opgelost, bijvoorbeeld 
bij de rotonde Helmkruidlaan.

Goede verlichting
Dat onnodige verlichting gedurende de nacht wordt voorkomen. Veiligheid 
is daarbij een belangrijke afweging.



D66 Hellendoorn wil:
Bouwen naar behoefte
Dat bij het ontwikkelen van bouwplannen in de kernen rekening wordt 
gehouden met en gestuurd op, de verwachte toekomstige woonbehoeften, 
zodat een evenwichtige samenstelling van de bevolking mogelijk blijft.

Een goede verdeling van de woningvoorraad
Dat de gemeente toeziet op voldoende woningen voor starters in alle 
kernen.

Inzet van wooncoaches duurzaamheid
Dat bij kaveluitgifte een wooncoach van Duurzaam (t)huis Twente wordt 
betrokken.

Woningbouw
Dat aardgasloos gebouwd wordt en dat de norm voor Reggewoon 'Nul op 
de Meter' wordt.

Noord-Zuid afronden
Dat de laatste delen van de Noord–Zuid verbinding alsnog worden 
aangelegd. Bij de definitieve uitvoering en de aanleg wordt daarbij rekening 
gehouden met de wensen van de omwonenden, de verkeersveiligheid, de 
te verwachten  verkeersstromen en met de aanlegkosten.

Het voorzorgsprincipe
Dat, indien er twijfels zijn over gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren 
als gevolg van het vestigen van bepaalde bedrijven, zulke risico’s niet 
worden genomen.



4. Samenleven in Hellendoorn
Voor het welzijn van mensen is het van groot belang dat zij weten dat zij deel 
uitmaken van een goed functionerende samenleving, gevormd door zorgzame en 
duurzame gemeenschappen, waar zo nodig corrigerend wordt opgetreden.
Het in stand houden, bevorderen en het faciliteren van deze gemeenschappen 
beschouwt D66 als een kerntaak van de gemeente.

Duurzaamheid
Zowel voor onszelf als voor onze kinderen moeten we verantwoord omgaan met wat 
we hebben op het gebied van leefomgeving, natuur en grondstoffen. Het is van belang 
zuinig te zijn met grondstoffen, ook op gemeentelijk niveau. Wij zijn ervan overtuigd 
dat investeringen in duurzame mobiliteit en duurzame energie het leven in Hellendoorn 
aantrekkelijk houden en economische groei mogelijk maken.
Duurzaamheid gaat verder dan alleen het milieu. Ruimtelijke en sociale duurzaamheid 
zijn minstens zo belangrijk voor een veerkrachtige samenleving. Belangrijk is dat 
mensen zich kunnen ontplooien en hun ambities kunnen realiseren in een veilige, 
gezonde en aantrekkelijke omgeving.
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Duurzame energie en milieu
Voor D66 staat vast dat we allemaal onze consumptie van fossiele brandstoffen fors 
moeten minderen om zo de klimaatproblematiek tegen te gaan. Daar hebben we 
wind- en zonne-energie voor nodig. De gemeente dient hierin een grotere rol in te 
nemen door te zorgen voor een zichtbare en tastbare transitie naar duurzame energie 
en duurzame energieopwekking meer te faciliteren door duidelijke regels en gerichte 
stimulering.
De overheid is niet als enige verantwoordelijk voor het veranderende klimaat. Dat zijn we 
allemaal. Dat betekent dat iedereen moet bijdragen aan een duurzamere samenleving. 
Energiebesparing, windmolens, zonnepanelen en het inzetten van lokale bedrijven zijn 
sleutelwoorden in Hellendoorn.

De gemeente moet alle spelers en zeker ook de inwoners proberen te overtuigen van 
het gezamenlijke publieke belang dat gemoeid is met de energietransitie.
Het is niet “of-of”, maar “en-en” op verschillende wijzen moeten wij het klimaatprobleem 
te lijf gaan. Wij hebben niet de luxe om geen windmolens te willen. Hiervoor is politiek 
leiderschap nodig dat D66 wil bieden, maar wel op een manier waarbij voldoende 
draagvlak wordt gecreëerd.
Desalniettemin zullen we niet alle gevolgen van klimaatverandering kunnen voorkomen. 
De overheid helpt en denkt mee, maar mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor de 
gevolgen.

Duurzame gemeenschappen
Het behoud van de vitaliteit van de kernen Haarle, Marle, Daarle, Daarlerveen en 
buurtschappen weegt zwaar bij het maken van woon-, werk- en samenlevingsbeleid.
De gemeente ondersteunt zo veel mogelijk initiatieven en activiteiten die de vitaliteit 
van de lokale gemeenschappen bevordert.

Vertrouwen geven aan elkaar
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D66 Hellendoorn wil:
Duurzaamheid
Dat de gemeente het goede voorbeeld neemt en initiatieven van inwoners 
en bedrijven op het gebied van duurzaamheid, en de mogelijkheden van 
financiële ondersteuning vanuit andere overheden op dit gebied, goed 
onderzoekt en ondersteunt.

Doelen
Dat de gemeente ambitieus blijft inzetten op het halen van de gestelde 
doelen (Energievisie) voor de komende vier jaren op het gebied van het in 
de gemeente opwekken van schone en duurzame energie. Samen met de 
inwoners, de instellingen en bedrijven.

Duurzame energie opwekken
Dat de plaatsing van windturbines en zonneparken in onze gemeente kan 
worden toegestaan.

Een goed voorbeeld
Dat het wagenpark van de gemeente geheel elektrisch wordt (mits 
technisch haalbaar).



Opgroeien en onderwijs
Voor kinderen is veiligheid op straat en in de wijken van het grootste belang. In vrijheid 
en veiligheid kunnen opgroeien is iets dat wij alle kinderen toewensen. De mogelijkheid 
om je te kunnen ontwikkelen en mee te doen aan de samenleving is voor iedereen 
wenselijk. Daarom en ook voor de kwaliteit van de lokale samenleving en voor de 
werkgelegenheid is de aanwezigheid en de toegankelijkheid van een voldoende breed 
aanbod aan goed onderwijs, dicht in de buurt, van groot belang.
De mogelijkheid van scholing en educatie moet goed, laagdrempelig en gevarieerd zijn 
voor alle burgers, ongeacht leeftijd, vooropleiding en culturele achtergrond.
Inwoners met een taal-, lees- of leerachterstand moeten gestimuleerd worden om 
gebruik te maken van de educatiemogelijkheden. Ze moeten gewezen worden op de 
mogelijkheden die er zijn.
Kinderopvang dient laagdrempelig, van hoge kwaliteit en voldoende beschikbaar te 
zijn.
Formeel beperkt de verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot het 
onderwijs zich tot het bekostigen en beschikbaar stellen van de nieuwbouw van de 
huisvesting van scholen.

De inhoud van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. In verband 
met het belang van goed en toegankelijk onderwijs voor de lokale samenleving is het 
bouwen en onderhouden van goede en intensieve contacten met de schoolbesturen 
bijzonder belangrijk.

Daarnaast is voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd om als ‘spin in het 
web‘ te fungeren in het opbouwen en onderhouden van het netwerk met daarin het 
onderwijs, welzijnsorganisaties, jeugdzorg, het bedrijfsleven en culturele instellingen.

Jongeren
Ook voor jongeren moet het aantrekkelijk zijn om in Hellendoorn te wonen en te leven.
Bij nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente moet de mening en inbreng van jongeren 
gezocht en gehoord worden. Eventuele plannen moeten ook door jeugdorganisaties 
en door jongerenwerkers besproken worden en van commentaar kunnen worden 
voorzien.
Sociale netwerken en evenementen voor de jeugd moeten een warme ontvangst en 
positieve belangstelling kunnen verwachten van het gemeentebestuur. Of het om 
sport, cultuur, levensovertuiging of recreatie gaat, maakt daarbij niet uit.
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Jeugdzorg
Sinds 2015 heeft de gemeente de middelen en verantwoordelijkheid voor een goede 
uitvoering van de jeugdzorg gekregen.
De reden voor het verplaatsen van deze verantwoordelijkheid is de veronderstelling 
dat de jeugdzorg daarmee beter en goedkoper zal worden. D66 verwacht dat dit 
uiteindelijk ook het geval zal zijn.

De belangen van het kind zijn meer centraal komen te staan en oplossingen worden 
dichter in de oorspronkelijke omgeving van het kind gezocht. De gemeente Hellendoorn 
werkt samen met andere gemeentes in Twente om deze uitdagende taak zo goed 
mogelijk uit te voeren.
Voor cliënten, zorgverleners, bestuurders, het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad 
zijn deze veranderingen een enorme uitdaging, waarbij continuïteit van zorg, het 
verkrijgen van deskundigheid op de juiste plekken en de democratische controle van 
het geheel veel inspanning kost. Het huidige tekort aan jeugdhulpverlening moet zo 
snel mogelijk worden opgelost.

Vertrouwen geven aan elkaar
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D66 Hellendoorn wil:
Aandacht voor jongeren
Dat er op het jongerenwerk, georganiseerd vanuit de Welle niet wordt 
bezuinigd en dat ontmoetingsplekken zoals Place 2 Be behouden en 
onderhouden blijven.

Goed contact met scholen
Dat de gemeente als ‘spin in het web‘ fungeert bij het leggen en onderhouden 
van contacten tussen scholen, het bedrijfsleven en instellingen voor welzijn, 
jeugdzorg en cultuur.

Snelle invoering kindpakket
Dat met de uitvoering van het kindpakket zo snel mogelijk wordt begonnen.



Ouder worden en zijn
In de gemeente Hellendoorn is op dit moment ongeveer 21% van de bevolking ouder 
dan 65 jaar. De komende tien jaar zal dit percentage waarschijnlijk stijgen naar 25%. 
Het overgrote deel van deze oudere inwoners weet zich prima te redden, is vitaal 
en doet volop mee aan de activiteiten in de samenleving. Een klein deel echter is 
kwetsbaar en heeft hulp en zorg nodig. Ook zijn er veel mensen die zich zorgen maken 
over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede zorg in de nabije toekomst.

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede ondersteuning en zorg is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat geldt ook voor het meedoen van ouderen 
aan de samenleving. De gemeente moet zo lang en zo veel mogelijk gebruik maken 
van de kennis, de ervaring en de vrije tijd van de ouderen. Ouderen kunnen met hun 
ervaring en hun vitaliteit vaker de oplossing voor maatschappelijk problemen bieden, 
dan dat zij een probleem vormen. En feitelijk doen zij dat nu natuurlijk al heel vaak. Zij 
zetten zich in als vrijwilliger, bestuurder, mantelzorger en adviseur. Volgens D66 zal er 
door de gemeente regelmatig en serieus naar de ouderen moeten worden geluisterd 
en zal er veel met hun adviezen moeten worden gedaan.

De Welle organiseert veel activiteiten voor ouderen, waardoor zij actief en betrokken 
blijven. Ook als ouderen minder mobiel en minder vaardig worden. Zij verzorgt de 
begeleiding van het grote aantal vrijwilligers, waar onze samenleving in toenemende 
mate op bouwt.

Voor het welzijn van ouderen is het van belang dat zij voldoende inkomen hebben, dat 
zij prettig, veilig en gezond kunnen wonen in een aantrekkelijke, goed functionerende, 
duurzame en zorgzame samenleving, waaraan iedereen mee kan doen en als het 
nodig is, moeten goede en betaalbare zorg en hulp geboden worden.

Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Zorg is nodig voor mensen die niet op eigen kracht een bestaan met een goede 
lichamelijke en/of geestelijke gezondheid kunnen opbouwen en behouden. De gemeente 
moet deze mensen helpen, maar niet hun verantwoordelijkheden overnemen.
De gemeente Hellendoorn moet willen uitblinken in het coördineren en organiseren 
van de maatschappelijke ondersteuning en zorg voor haar inwoners, als zij daar 
behoefte aan hebben. De gemeente heeft de plicht om mensen met een beperking te 
helpen zoeken naar mogelijkheden om zo volledig mogelijk mee te kunnen doen aan 
de samenleving. Vrijwilligers, mantelzorgers en (professionele) zorgverleners dienen 
de ruime waardering en ondersteuning te krijgen die zij verdienen. Deze gemeente 
heeft een lange traditie in ‘noaberschap‘ en onderlinge hulpbereidheid. Dit moeten we 
koesteren.
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Sport
Sporten brengt mensen bij elkaar. Deelname aan sport en beweging moet voor 
mensen van alle leeftijden toegankelijk zijn. Voor zowel de lichamelijke als de geestelijke 
gezondheid van zowel jong als oud is dit van groot belang. Het moet worden voorkomen 
dat ondersteuning vanuit de gemeente zich concentreert op een beperkt aantal sporten 
en sportbeoefenaren. Sportaccommodaties dienen veilig bereikt te kunnen worden.

De BLOS (Bestuurscommissie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport) neemt taken 
over van het College van B en W. D66 Hellendoorn ziet meer in een adviescommissie 
waarbij meer besluiten bij de raad komen te liggen.

Cultuur
Actief of passief bezig zijn of genieten van cultuur is van groot belang voor het 
welbevinden van iedereen. Culturele manifestaties hebben een samenbindend, 
stimulerend en ontspannend effect op de gemeenschap. D66 vindt de mogelijkheid 
om van cultuur te kunnen genieten geen luxe voor enkele mensen, maar een recht van 
iedere inwoner. Deze gemeente kent een goed cultuuraanbod zowel op professioneel 
als op amateurniveau. Dit kan voor inwoners en ondernemers een reden zijn om zich in 
onze gemeente te vestigen. Ook kan het onze toeristische aantrekkelijkheid vergroten. 
Om jongeren van cultuur te laten genieten is cultuureducatie op school en daarbuiten, 
een ruim en gevarieerd cultuuraanbod en ruimte voor nieuwe inbreng van groot belang.
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Recreatie en toerisme
Toerisme genereert werkgelegenheid en inkomsten en het zorgt voor levendigheid. De 
mogelijkheden om te kunnen recreëren zijn in onze gemeente ruim aanwezig. Inwoners, 
bezoekers en bedrijven waarderen onze gemeente om de vele mogelijkheden. Ook 
voor recreatie geldt dat het niet gaat om een luxe voor enkelen maar dat het een 
belangrijke behoefte van velen is. Bij het ondersteunen van recreatie en toerisme dient 
het eigen karakter van de dorpen, de streek en de natuur zo veel mogelijk benadrukt, 
benut en beschermd te worden.
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D66 Hellendoorn wil:
Voorzieningen
Dat het aanwezig blijven van zoveel mogelijk voorzieningen (sport, cultuur, 
bibliotheek, openbaar vervoer, enzovoort) in de kleine kernen ondersteund 
wordt.

Taalhulp voor nieuwkomers
Dat wordt bevorderd, dat er door nieuwkomers in de gemeente die het 
Nederlands nog niet (voldoende) machtig zijn, wordt deelgenomen aan 
cursussen die gericht zijn op inburgering en taalvaardigheid.

Hulp voor laaggeletterdheid
Dat er budget beschikbaar is voor laaggeletterden, via taalhulp in de 
bibliotheek of ander taalonderwijs.

Volwasseneneducatie
Dat volwasseneneducatie in de gemeente in alle vormen mogelijk is met 
hierin een centrale rol voor ZINiN.

Goed cultuurbeleid
Dat de steun die door de gemeente gegeven wordt aan instellingen op 
cultureel gebied gebaseerd wordt op een goed doortimmerd, ambitieus en 
helder geformuleerd gemeentelijk cultuurbeleid.

BLOS hervormen
Dat de BLOS wordt omgevormd van een bestuurscommissie naar een 
adviescommissie.



D66 Hellendoorn wil:
Promotie van Hellendoorn
Dat duidelijk wordt gemaakt dat Hellendoorn een aantrekkelijke bestemming 
is voor zowel toeristen als ondernemers in de toeristenbranche.

Senioren in beweging
Dat een project 'kennis maken met sport voor senioren' wordt opgestart.

Sportgemeente blijven
Dat de positie van Hellendoorn als vooraanstaande sportgemeente in 
stand wordt gehouden.

Goede medische voorzieningen
Dat de gemeente blijvend toeziet op de beschikbaarheid van een breed 
aanbod aan medische en paramedische voorzieningen voor de burgers,een 
aanbod dat in overeenstemming is met de behoeften van de bevolking van 
onze gemeente.



5.Financiën in Hellendoorn
Als sociaal-liberale partij wil D66 behoedzaam omgaan met de financiële huishouding 
van Hellendoorn. De gemeente moet zo transparant mogelijk zijn over inkomsten 
en uitgaven. De begroting moet begrijpelijk en leesbaar zijn voor haar inwoners. 
Deze moet toekomstvast zijn, zodat geen schulden worden doorgeschoven naar 
onze kinderen en kleinkinderen.

Investeringen
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de verbetering van wegen 
en de aanleg van nieuwe verbindingen. De afronding van de Noord-Zuid verbinding 
staat nog op het programma voor de komende raadsperiode. D66 erkent het belang 
van (grote) publieke investeringen, zoals in goed onderwijs en schone energie. Dit 
levert op termijn profijt op.

Inkomsten
De meeste inkomsten van de gemeente komen via het Rijk uit het Gemeentefonds. 
Een beperkt deel komt uit lokale heffingen, leges en belastingen. In beide gevallen 
is het belastinggeld, opgebracht door onze inwoners. De gemeentelijke heffingen 
dienen kostendekkend te zijn en het moet inzichtelijk zijn welke kosten hieraan worden 
toegerekend. De verhoging van lasten voor burgers en ondernemers moet jaarlijks 
door maximaal de inflatie worden begrensd. Bij tekorten op de begroting moet worden 
gezocht naar mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper uit te voeren.

Projecten
De gemeente heeft bij een aantal uit te voeren projecten ingezet op co-creatie met 
inwoners en ondernemers, zoals het Masterplan Grotestraat en de Revitalisering 't 
Lochter.
Het is de intentie van de gemeente om de komende vijf jaar 1,3 miljoen euro te 
investeren in de Agenda van Twente.

Begroting
De gemeentelijke begroting is voor 2018 sluitend. De meerjarenbegroting 2019-2021 
laat echter tekorten zien en nominaal een daling van de reserves. D66 Hellendoorn 
vindt dit ongewenst.
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D66 Hellendoorn wil:
Geen verhogingen
Dat de gemeentelijke heffingen behoudens inflatie niet worden verhoogd 
en dat voor de heffingen het profijtbeginsel wordt toegepast.

Verstandig investeren
Dat de jaarlijkse investeringen gemiddeld niet hoger mogen zijn dan 5,3 
miljoen euro per jaar.

Kritisch zijn op de Agenda van Twente
Dat de bijdragen aan de Agenda van Twente, alsmede aan de Regio kritisch 
worden bezien en getoetst worden aan “opbrengsten”.

Financiering nieuwbouw Reggesteyn
Dat ingezet wordt op duurzaamheidsprojecten en onderwijs en dat de 
financiering van de nieuwbouw van Reggesteyn inzichtelijk wordt gemaakt.

Opbrengsten parkeren naar centrumondernemers
Dat de hoger dan begrote inkomsten uit de parkeergarage, na de 
afschaffing van het betaald parkeren op het maaiveld, ten goede komen 
aan het masterplan.

Verstandig met geld omgaan
Dat de meerjarenbegroting sluitend dient te zijn en dat de daling van de 
reserves wordt tegengegaan. De verkoop van de aandelen Vitens kan 
hieraan een positieve bijdrage leveren.



Kandidatenlijst D66 Hellendoorn
1) Edo op den Dries
2) Bertus Webbink
3) Norbert Grobben
4) Annemarie Bouman-Arns
5) Sander Veltkamp
6) Marcel Butink
7) Ruben Middag
8) Stephan Poppe
9) Sander op den Dries
10) Thomas ter Elst
11) Bert Mostert
12) Henk Daggert
13) Thomas Walder
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Lid worden van D66 Hellendoorn?

D66 Hellendoorn heeft een actieve 

steunfractie van enthousiaste leden die 

graag meedenken en meediscussiëren 

en als het erop aankomt de fractie 

voorziet van waardevolle input.

Als het je leuk lijkt om ook je steentje 

bij te dragen neem dan contact op via 

één van onderstaande kanalen of via de 

website.

hellendoorn.d66.nl

@HellendoornD66

/D66Hellendoorn

D66Hellendoorn


