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Inleiding 
 

Verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven en 
samenwerken 
Een rechtvaardige en sociale samenleving vraagt om investering in een gemeente 
waarin niemand buiten de boot valt, maar burgers ook hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Ook in deze tijd, waarin veel mensen voor lastige 
keuzes staan of minder keuzevrijheid hebben. Dit vraagt om een gemeente die 
openstaat voor initiatieven en vertrouwen geeft aan burgers. Het vraagt veel 
betrokkenheid, creativiteit en flexibiliteit. De PvdA staat voor een sterke samenleving 
en een sterke democratie, waarin inwoners, ondernemers en gemeenschappen 
samenwerken om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te maken en waarin 
burgers invloed uitoefenen. Hierbij gaat het niet zozeer om inspraak, maar om het 
samen nemen van beslissingen, die vervolgens gezamenlijk worden uitgevoerd door 
samenwerkingsverbanden van overheid, inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen. De gemeente faciliteert, stimuleert en regisseert 
hierbij. Het gemeentebestuur heeft hierbij de opdracht om kwetsbare publieke 
belangen te beschermen. 
 

Belangrijke uitgangspunten voor de PvdA zijn verantwoordelijkheid nemen, 
vertrouwen geven en samenwerken. Om dat te realiseren zijn wij bereid om 
compromissen te sluiten. Zo willen wij tot gezamenlijke en gedragen oplossingen van 
problemen komen. Wij willen geen politieke spelletjes spelen, maar het vertrouwen 
van de burger terugwinnen. Voor ons zijn mensen belangrijker dan regels. 
 

Solidariteit: omkijken naar elkaar  
 

Vanaf 2014 gaat er veel veranderen: het Rijk hevelt taken op het gebied van 
jeugdzorg, sociale basiszorg en arbeidsparticipatie over naar de gemeenten. Dit biedt 
kansen: zorg en voorzieningen kunnen verbeterd worden door te zorgen dat ze beter 
aansluiten bij individuele behoeften. Rijksbezuinigingen op deze terreinen vragen om 
keuzes, waarbij solidariteit overeind blijft. De zwaarste lasten moeten gedragen 
worden door de sterkste schouders. Basisvoorzieningen moeten voor iedereen 
toegankelijk blijven. Er dient een stevig vangnet te blijven bestaan voor mensen die 
onvoldoende in staat zijn om zelf hun situatie te verbeteren. De PvdA pleit voor zorg 
die goed bereikbaar is voor bewoners. Onze partij wil daarom werken met een 
buurtgerichte aanpak. Daardoor is er direct en vroegtijdig contact tussen 
hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben. Bovendien verbetert deze aanpak 
de samenwerking tussen hulpverleners.  

 
Het bestuur en de financiën op orde  
 

Het gebrekkige functioneren van het huidige college dat weinig lef, initiatief, 
ondernemingszin en daadkracht heeft getoond en matig met de burger 
communiceerde vraagt om een andere wijze van besturen. De vrij zorgelijke 
financiële situatie van de gemeente dwingt de PvdA – mede door de economische 
crisis en de gevolgen hiervan voor veel mensen – tot het maken van scherpe keuzes. 
Een aantal uitgangspunten staat hierbij centraal:  inwoners hebben zo min mogelijk 
last van de gemeentelijke bezuinigingen en de kwaliteit van de dienstverlening blijft 
zo goed mogelijk op peil. Door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en 
verantwoordelijkheden te delen met bewoners, bedrijven en bezoekers, maar ook 
door slimmer te werken, kunnen deze uitgangspunten gerealiseerd worden.  
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1. Een sociaal Hellendoorn 
 

Iedereen moet een baan kunnen krijgen. Fatsoenlijk werk zorgt voor 
zelfrespect en zelfstandigheid. Het zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage 
kan leveren aan de maatschappij en er deel van uitmaakt. De inzet van de 
PvdA is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. 
Daarnaast vindt de PvdA dat mensen die ondersteuning nodig hebben om 
zich in de maatschappij te kunnen handhaven, en die steun niet in hun eigen 
directe omgeving kunnen vinden, bij de overheid terecht moeten kunnen. 
Dat geldt op het gebied van werk, inkomen en zorg. 
 

1.1. Sociaal beleid  
 

1.1.1. Wij staan voor een goed armoedebeleid. Wij handhaven de huidige 
regelingen. Wel voeren we een glijdende schaal in om de abrupte scheiding 
tussen mensen die wel of niet voor de regelingen in aanmerking komen op te 
heffen. 

1.1.2. Het gemeentebestuur draagt zorg voor goede en duidelijke voorlichting aan 
mensen met een minimum inkomen. Laagdrempeligheid en 
klantvriendelijkheid bij het aanvragen van onder andere een 
bijstandsuitkering zijn nodig. 

1.1.3. Bij goede voorlichting hoort ook dat burgers gewezen worden op 
mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen en de groep die er net 
boven zit, zodat zij deze optimaal kunnen benutten. 

1.1.4. De Stichting Hulpfonds Hellendoorn, de Stichting Budget Op Orde Maken 
(BOOM) en het Steunpunt Minima zijn actief in het ondersteunen en 
begeleiden van mensen die in financiële problemen dreigen te komen. Deze 
stichtingen moeten dan ook blijvend gesubsidieerd worden, minimaal op het 
huidige niveau. Wij zullen initiatieven om te komen tot een “Voedselmand of 
bank Hellendoorn” positief ondersteunen. 

1.1.5. Wij hevelen, in samenwerking met het particulier initiatief, minimaregelingen 
over naar vrijwilligersorganisaties (met bijbehorend budget) om de efficiency 
en effectiviteit te vergroten.  

1.1.6. Mensen met een minimum inkomen mogen niet de dupe worden van de 
crisis. We handhaven daarom alle minimaregelingen, minimaal op het 
huidige niveau. Iedereen doet mee!  

1.1.7. We voeren een Activiteitenpas in voor inwoners die onder de grens van 
130% van het bijstandsniveau leven dat op hen van toepassing is. Met de 
Activiteitenpas krijgt deze groep korting op activiteiten op het gebied van 
sport, cultuur en welzijn. 

1.1.8. Re-integratie is een prioriteit! Mensen met een uitkering stimuleren en 
ondersteunen wij om weer aan de slag te gaan, bijvoorbeeld via 
werkervaringsplaatsen, stageplekken en duobanen, maar eventueel ook als 
vrijwilliger.  

1.1.9. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om per kern een dorpstuin te 
beginnen waarop voedsel wordt verbouwd. Bijstandsgerechtigden kunnen 
daar werken en mogen dan de opbrengst gebruiken. Eventuele overschotten 
gaan naar de Voedselbank. 
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1.2. Inburgering 
 

1.2.1. Wij ondersteunen alle mogelijkheden die de overheid biedt om integratie te 
bespoedigen via inburgeringscursussen en extra investeringen in scholing en 
opleidingen. 

1.2.2. De PvdA streeft naar een wederzijdse acceptatie van autochtone en 
allochtone burgers. Wij steunen educatieve en culturele activiteiten in dit 
kader en de rol van vluchtelingenwerk hierin. 
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2. Een werkzaam Hellendoorn 
 

2.1. Arbeidsmarktbeleid 
 

2.1.1. De gemeente werkt  intensief samen met het bedrijfsleven om zoveel 
mogelijk mensen aan het werk te houden of aan het werk te krijgen. 

2.1.2. Samen met ondernemers spant de gemeente zich extra in om 
jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. 

2.1.3. Oudere werknemers kunnen jongeren veel leren. Bovendien kunnen op deze 
manier de ouderen langzaam afbouwen en de jongeren instromen. Dergelijke 
tandem-banen moeten gestimuleerd worden  

2.1.4. De invoering van de Participatiewet betekent dat de gemeente hard op zoek 
gaat naar reguliere banen voor zoveel mogelijk mensen in sociale 
werkvoorzieningen. Niemand mag buiten de boot vallen. De gemeente maakt 
bindende afspraken met werkgevers en haalt alles uit de kast om mensen 
aan het werk te krijgen via scholing, stages en (leer)werkplekken, met 
behoud van uitkering. Het WSW-bedrijf en ReactTwente zijn hierin 
belangrijke partners.  

2.1.5. De gemeente voert de Wet sociale werkvoorziening (WSW) lokaal uit in 
samenwerking met bedrijfsleven en ReactTwente. 

2.1.6. De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte op 
het gebied van arbeid moet goed worden nageleefd. De gemeente moet 
daarbij het goede voorbeeld geven door tenminste 5% arbeidsgehandicapten 
in dient te hebben. 

2.1.7. Jongeren moeten goed gevolgd worden en zo nodig begeleiding krijgen tot 
zij structureel werk hebben. Nu vallen jongeren die geen uitkering krijgen 
maar ook niet studeren of werken, buiten de boot. Stageplekken en 
werkervaringsplaatsen zijn daarvoor van groot belang. 

2.1.8. Het gemeentebestuur bemiddelt actief bij het creëren van stageplekken en 
bij toetreding van schoolverlaters tot de arbeidsmarkt. 

2.1.9. Het geven van cursussen en/of sollicitatietraining moet bevorderd worden. 
2.1.10. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan van grote waarde zijn en moet 

zoveel mogelijk gestimuleerd worden. 
2.1.11. Zonder de eigen identiteit te verliezen, is het belangrijk om op regionaal 

gebied te blijven samenwerken, om zo te profiteren van elkaars kennis en 
mogelijkheden. 

 

2.2. Economie 
 

2.2.1. Het gaat op dit moment niet goed met de economie. Het herstel gaat 
langzaam. De PvdA stimuleert de lokale economie - met de beperkte 
middelen die de gemeente op dit punt heeft - met het oog op 
werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau. Daarbij houden wij goed 
rekening met het milieu en met ruimtegebruik. 

2.2.2. Er is veel leegstand op industrieterreinen. Wij geven er de voorkeur aan om 
eerst die leegstand op te vullen voordat er nieuwe bedrijventerreinen worden 
gecreëerd, zelfs als verkoop de gemeente meer direct (financieel) voordeel 
biedt. 

2.2.3. Bij verkoop van bedrijventerreinen wordt voorrang verleend aan bedrijven 
die op dit moment al in de gemeente gevestigd zijn en die willen uitbreiden.  

2.2.4. Detailhandel op het industrieterrein is alleen toegestaan als het om zeer 
volumineuze artikelen gaat. 
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2.2.5. De gemeente bevordert diversiteit en menging van functies in woonkernen 
en wijken door toestemming te geven aan niet overlast gevende 
middenstand en ambachtelijke bedrijven om zich daar te vestigen.  

2.2.6. De gemeente stimuleert en ondersteunt de middenstand om gezamenlijk een 
plan te maken om de centra in Nijverdal en Hellendoorn te versterken.  

 

2.3. Inkoopbeleid  
 

2.3.1. Privatisering van gemeentelijke taken is voor ons alleen acceptabel als dit 
financiële voordelen oplevert, de voorziening op minimaal hetzelfde niveau in 
stand blijft en de betrokken medewerkers geen nadeel ondervinden. 

2.3.2. Duurzaamheid en werkgelegenheid worden belangrijke criteria bij 
aanbestedingen. 

2.3.3. Wij stimuleren de lokale productie van goederen in verband met 
duurzaamheid. Daarom kiest de gemeente ook bij voorkeur voor leveranciers 
uit de directe omgeving. 

2.3.4. De gemeente gunt zoveel mogelijk opdrachten aan bedrijven die tenminste 5% 
arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Achteraf wordt getoetst of aan de 
vereiste voorwaarden is voldaan. 

2.3.5. De gemeente doet zo weinig mogelijk aanbestedingen, zeker als het om 
sociale voorzieningen gaat. In plaats daarvan gaat de gemeente in gesprek 
met de huidige leveranciers om zo veel mogelijk continuïteit in de 
dienstverlening te hebben. 
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3. Een zorgzaam  Hellendoorn 
 

Wij blijven ons inzetten voor goede zorg, juist in economisch moeilijke 
tijden. Bij de keuzes die er op dit gebied moeten worden gemaakt, gaat de 
PvdA zoveel mogelijk uit van de eigen kracht. De sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten en er wordt niet langer gepamperd. De PvdA wil dat zorg 
geboden wordt daar waar dat nodig is, en dat mensen zelf bijdragen waar 
ze kunnen. 
 

3.1. Zorg 
 

3.1.1.  Als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontstaat een 
nieuw manier van werken: de inspanningen zijn er nu op gericht om de 
eigen kracht en de zelfredzaamheid van de burger te versterken, wat ook 
wel bekend is geworden als het project ‘De Kanteling’. Zorg leveren is  niet 
meer simpelweg ‘u vraagt, wij draaien’. Gemeente en cliënt kijken samen 
wat de belemmeringen zijn en zoeken naar oplossingen op maat. Het 
uitgangspunt blijft hierbij te allen tijde dat de vragende inwoner krijgt wat 
nodig is. 

3.1.2. De gemeente doet er veel aan om mensen op een begrijpelijke en actieve 
manier te informeren over de ontwikkelingen in verband met de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het 
instellen van een servicepunt.  

3.1.3. Wij zien de woonservicegebieden als basis voor de organisatie van de zorg 
(en ook breder voor het welzijnswerk). Binnen die gebieden wordt vraag en 
aanbod van de zorg precies en in onderlinge samenwerking tussen de 
verschillende (vrijwilligers- én professionele) organisaties vastgesteld. 
Stichting De Welle kan daarin een regisserende rol vervullen 

3.1.4. Wij willen meer investeren in cliëntenparticipatie en adviesorganen, zoals de 
Wmo-raad. Daarbij besteden wij vooral aandacht aan het betrekken van 
groepen die vanwege hun situatie moeilijk aan participatie toekomen, zoals 
mantelzorgers. 

3.1.5. Veel zorg wordt verleend door mantelzorgers. Dat is vaak zwaar werk. De 
gemeente zorgt ervoor dat er ondersteuning is voor mantelzorgers en 
organiseert bijvoorbeeld respijtzorg. 

3.1.6. Wij juichen duurzaamheid en zuinigheid in de vorm van hergebruik toe. 
Herbruikbaar materiaal voor een zorgvraag moet opnieuw gebruikt worden. 

3.1.7. De gemeente stimuleert nieuwe initiatieven waarbij burgers onderlinge zorg 
aan elkaar verlenen.  

3.1.8. Met behulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning stimuleert de PvdA 
de acceptatie en tolerantie ten aanzien van minderheden, zoals 
homoseksuelen. 
 
 

3.2. Gehandicapten 
 

In de huidige tijd wordt er meer zelfstandigheid van onze inwoners 
verlangd, ook als ze handicaps hebben. De PvdA  laat gehandicapten niet in 
de kou staan en biedt de nodige ondersteuning. Op die manier kunnen 
gehandicapten zo zelfstandig mogelijk zijn.  
 
3.2.1. Indicaties moeten eenvoudiger en flexibeler. Bijvoorbeeld door chronisch 

zieken niet periodiek te herkeuren en de bureaucratie te verminderen.  
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3.2.2. De gemeente levert gehandicaptenvoorzieningen op maat vanuit de Wmo. 
3.2.3. De persoonsgebonden budgets (pgb’s) blijven. Wij gaan deze wel beter 

controleren, bijvoorbeeld met behulp van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Te veel of ten onrechte verstrekt pgb wordt teruggevorderd. 

3.2.4. Voor tijdelijke problemen moeten ook tijdelijke voorzieningen kunnen worden 
aangevraagd, bijvoorbeeld een tijdelijke invalidenparkeerkaart. 

3.2.5. Het is belangrijk dat gehandicapten goede toegankelijkheid hebben op de 
openbare weg. Op in de weg staande reclameborden of andere hindernissen 
wordt strikt gehandhaafd 

3.2.6. Wij vinden dat openbare en semiopenbare gebouwen volledig toegankelijk 
moeten zijn voor gehandicapten en moeten voldoen aan het Internationaal 
Toegankelijkheidssymbool. (ITS). Wij zullen gebouwen testen op 
toegankelijkheid voor scootmobiels, krukken, rollators en rolstoelen. 
 
 

3.3. Ouderen 
 

Onze samenleving vergrijst. Tegelijkertijd zijn ouderen vitaler en 
welgestelder dan ooit. Niettemin moeten we zorg dragen voor ouderen die 
zorg nodig hebben. 
 
3.3.1. De PvdA stimuleert initiatieven tegen de vereenzaming van ouderen. Dit 

doen we enerzijds door bijvoorbeeld dagbesteding te blijven ondersteunen 
en waar nodig te moderniseren naar de behoeften van de ‘nieuwe ouderen’. 
Anderzijds gebeurt dit door te kijken hoe ouderen betrokken kunnen blijven 
bij de samenleving, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. 

3.3.2. Het laatste wat de PvdA wil is dat je als oudere een gevangene wordt van 
ouderdom in je eigen huis. Om dit te voorkomen zorgt de PvdA, naast de 
toegankelijkheid van gebouwen, voor verbetering van de mobiliteit van 
ouderen. Deze kan verbeterd worden door de verstrekking van hulpmiddelen 
op maat en door het geven van cursussen (bijvoorbeeld door 
ervaringsdeskundige ouderen) over het gebruik van deze hulpmiddelen. Deze 
cursussen moeten voorkomen dat het materiaal ongebruikt in de schuur blijft 
staan. 

3.3.3. Wij vinden het van belang om te zoeken naar manieren om ouderen als 
specifieke doelgroep meer te laten participeren bij gemeentelijk beleid. Dit 
zou kunnen door aansluiting van ouderen bij de Wmo-raad of door middel 
van een groep ouderen in het burgerpanel.  

 
 

3.4. Vrijwilligers 
 

3.4.1. Vrijwilligers verdienen het om veel aandacht en respect te krijgen. 
Ze zijn betrokken bij onze samenleving en zorgen ervoor dat veel 
activiteiten op het gebied van sport, cultuur en sociaal terrein 
kunnen plaatsvinden. Daarom stimuleert de PvdA mensen om 
vrijwilligerswerk te doen. 

3.4.2. Goede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties is daarbij een voorwaarde. Welzijnsorganisatie Stichting De 
Welle moet in staat blijven om dit te ondersteunen en/of te coördineren. De 
gemeente blijft dit faciliteren.  

3.4.3. De gemeente stimuleert het actief kennismaken met vrijwilligerswerk in het 
voortgezet onderwijs en werkt actief mee aan de voorbereiding op 
verantwoordelijk burgerschap in het Voortgezet Onderwijs. 



Verkiezingsprogramma PvdA       2014 - 2018  Pagina 10 

 

3.4.4. De gemeente stimuleert wijken en dorpen om hun eigen plannen te maken 
voor de ontwikkeling van hun wijk of dorp. Binnen de beschikbare 
budgettaire kaders financiert de gemeente ook de uitvoering van die plannen. 

3.4.5. Zelfwerkzaamheid vanuit de wijk en het dorp wordt daarbij hoog 
gewaardeerd. Als het nodig is worden hiervoor extra financiële middelen ter 
beschikking. 
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4. Een educatief Hellendoorn 
 
Voor de PvdA is goed onderwijs de motor van nieuwe welvaart en economische en 
persoonlijke groei. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar en op 
de arbeidsmarkt. Goed onderwijs bereidt mensen voor op een steeds meer 
internationale samenleving. Goed onderwijs is ook de motor van ieders persoonlijke 
ontwikkeling en geluk. We hebben het nodig om ons te vormen tot mondige, 
zelfstandige en betrokken mensen. Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans 
geven het beste uit hun talenten te halen, een heel leven lang. Onderwijs moet 
zorgen voor brede ontwikkeling en vorming op het gebied van kennis, taal en 
rekenen, maar ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, natuur en 
cultuur, geschiedenis en burgerschap. In ons onderwijssysteem moet de 
ontwikkeling van hoofd, hart én handen een plek hebben. Dan komen 
zowel het individu als de samenleving vooruit.  
 
 

4.1. Jeugd 
 

4.1.1. Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde. Wij zijn voor een goede 
samenhang tussen onderwijs en jeugdbeleid.  

4.1.2. Wij willen dat bij de uitvoering van het jeugdbeleid dat de 
verantwoordelijkheden van ouders/verzorgers, de buurt, de opvang, de 
school, de verenigingen en de ondersteunende voorzieningen expliciet 
worden benoemd. De PvdA ziet voor het gemeentebestuur hierbij de rol van 
regisseur, en draagt er zorg voor dat er een goede aansluiting met 
aanpalende beleidsterreinen wordt gevonden. 

4.1.3. Het is noodzakelijk om bij de uitvoering van het jeugdbeleid zorg te dragen 
voor een goede coördinatie en voor overleg. Op die manier kunnen we 
voorkomen dat er overlap ontstaat in de uitvoering van het jeugdbeleid. 

4.1.4. Alle kinderen moeten kunnen blijven meedoen. De komende jaren dient de 
bestrijding van armoede bij kinderen grote aandacht te krijgen. Kinderen 
moeten niet de dupe worden van de financiële omstandigheden van hun 
ouders.  

4.1.5. Wij steunen initiatieven die bruggen willen bouwen tussen de gemeente, 
instanties & organisaties en ouders/verzorgers.  

4.1.6. De gemeente stimuleert het aanbod van (verplichte) opvoedcursussen. 
4.1.7. Door een goed functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin zorgen wij voor 

voldoende ondersteuning van ouders die behoefte hebben aan hulp bij de 
opvoeding van hun kinderen. 

4.1.8. Jongeren- en straathoekwerkers blijven actief om een goed contact met 
jongeren te houden die het thuis niet altijd kunnen vinden. Hiermee kunnen 
excessen worden voorkomen, maar vooral ook wordt aan de jongeren de 
mogelijkheid geboden een plek in onze maatschappij te creëren. Het 
jongerenwerk dient vanuit  de vijf woonservicegebieden te worden 
georganiseerd.  

4.1.9. Wij vinden dat als er zich mogelijkheden voordoen voor nieuwe 
uitgaansgelegenheden voor jongeren, de gemeente zich heel loyaal moet 
opstellen en moet meedenken en meewerken.  

4.1.10. Voor jongeren die niet mee willen werken en bij wie gedragsproblemen 
meespelen, worden onorthodoxe oplossingen niet geschuwd; dat kan in de 
vorm van opvang, disciplinering en verplichtende begeleidingstrajecten 
gericht op scholing. 
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4.1.11. In relatie met de veranderingen in de jeugdzorg en de invoering van passend 
onderwijs dient de gemeente zeer betrokken te blijven bij en de volle 
aandacht te houden voor de opvang van jongeren die specifieke zorg en 
begeleiding nodig hebben. 

4.1.12. De gemeente blijft zich inzetten om problematisch alcohol- en drugsgebruik 
bij jongeren te verminderen. 

4.1.13. De gemeente dient te zorgen voor voorlichting inzake alcohol, drugs en het 
voorkomen van geslachtsziekten. 

4.1.14. De impact van (nieuwe) media op de jeugd is ingrijpend. Gezinnen en 
scholen zijn gebaat bij het aanreiken van manieren om kinderen en hun 
ouders actief te betrekken bij de media. Op die manier verwachten wij dat de 
jongeren sterker in hun schoenen komen te staan ten opzichte van deze 
media. 

 

4.2. Onderwijs 
 
4.2.1. Wij streven naar harmonisatie en integratie tussen de voorschoolse 

voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) teneinde maximaal 
invulling te kunnen geven aan de waarden van de voorschoolse periode (0-4 
jaar).  

4.2.2. Wij vinden het erg belangrijk dat er gewerkt wordt  aan het vormgeven van 
sluitende en doorlopende ontwikkelingslijnen, beginnend bij de peuterleeftijd. 

4.2.3. Het is van groot belang dat vroegtijdig de problematiek van kinderen in 
probleemsituaties wordt herkend. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uit 
achterstandssituaties opleidingen kunnen blijven ‘stapelen’. Zij moeten de 
kans krijgen om eventueel periodes van speciaal onderwijs te kunnen volgen, 
waarna zij terug kunnen naar het reguliere onderwijs. Ook moeten deze 
jongeren persoonlijke begeleiding krijgen om het beste uit zichzelf te kunnen 
halen.  

4.2.4. Wij geven prioriteit aan het bestrijden van taalachterstanden en 
analfabetisme. 

4.2.5. Wij streven er naar dat op zoveel mogelijke basisscholen de uitgangspunten 
van het Brede-Schoolconcept worden toegepast.  

4.2.6. Wij zijn voor een goede combinatie van zorg, opvang en onderwijs voor 
kinderen. Buitenschoolse opvang sluit aan bij de behoefte van de ouders, bij 
de schooltijden en bij vakanties. Wij zijn het eens met de uitspraak: “Als de 
school dicht gaat, gaat de kinderopvang open.” 

4.2.7. Wij willen een betere afstemming van de schooltijden op de 
(maatschappelijke) taken van ouders/verzorgers. 

4.2.8. De PvdA stimuleert de instelling van langere openingstijden van scholen, met 
de mogelijkheid om huiswerk te maken op school, met sport- en 
muziekonderwijs, en met schoolprogramma’s in de weekenden op het terrein 
van sociale vaardigheden en loopbaanselectie.  

4.2.9. Het gemeentebestuur moet in voortdurend overleg gaan met het 
onderwijsveld en hier prioriteit aan geven. Dit overleg leidt tot een 
samenhangende visie op de rol van het onderwijs (PO en VO) in de 
gemeente (aanbod, kwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid ) en tot een 
gedragen visie op de relatie tussen het onderwijs en andere relevante 
beleidsterreinen zoals jeugdbeleid, sportbeleid, werkgelegenheid, 
cultuurbeleid, etc. 

4.2.10. De gemeente ontwikkelt in nauw overleg met alle vormen van onderwijs een 
integrale visie op het onderwijsaanbod (wat, hoe en waar) en de gevolgen 
daarvan voor de huisvesting. Dit resulteert in een integraal huisvestingsplan 
voor het VO 2015-2020. 
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4.2.11. Wij vinden dat jongeren hun opleiding moeten kunnen afsluiten met een 
startkwalificatie die hen goede perspectieven geeft op de arbeidsmarkt.  

4.2.12. De PvdA streeft ernaar om minimaal één basisschool per kern te handhaven 
die voor iedereen toegankelijk is. 

4.2.13. De PvdA stimuleert het voortgezet onderwijs (Reggesteyn) om midden in de 
lokale samenleving te staan en samenwerkingsrelaties voort te zetten en uit 
te bouwen met onder andere het ROC (aansluiting MBO bij lokale 
bedrijfsleven); met de cultuur (cultuureducatie i.s.m. ZINiN) en met de sport 
(Opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid). 

4.2.14. Schooluitval en schoolverzuim onder jongeren boven de 12 jaar moet worden 
voorkomen. Wij zijn voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van 
schoolverzuim en schooluitval, onder andere met behulp van de 
bevoegdheden van de leerplichtambtenaar. 

4.2.15. Onderwijs is meer dan alleen leren. Het dient ook een sterk vormend 
karakter te hebben. Wij zijn daarom voor de continuering van de 
maatschappelijke stages en vinden dat de maatschappelijke organisaties en 
het onderwijs bij de organisatie hiervan ondersteund moeten blijven worden.  

4.2.16. Wij stimuleren zeker ook in relatie met de ontwikkelingen op het gebied van 
het passend onderwijs en in de jeugdzorg de samenvoeging van het 
onderwijs, peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één portefeuille. 
Hierdoor kunnen Integraal Jeugdbeleid en doorgaande ontwikkelingslijnen 
ook politiek gewaarborgd worden. 

4.2.17. Door een flexibele en multifunctioneel gebruik van schoollokalen dient 
leegstand zoveel mogelijk voorkomen te worden.  
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5.  Een actief Hellendoorn 
 

5.1. Sport 
 

Sport verbroedert. Het leert jonge kinderen spelenderwijs belangrijke 
sociale vaardigheden aan. Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen, 
sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevordert sporten 
de integratie. Sport is niet alleen leuk, het is ook gezond. Het zorgt ervoor 
dat je in goede conditie blijft en heeft daarmee een preventieve werking in 
de zorg. Sporten is – ook voor kinderen – het beste medicijn tegen 
overgewicht. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk mensen 
sporten. Goede sportaccommodaties in de stad, in de wijk en in het dorp 
zijn daarvoor onmisbaar, net als trapveldjes en een goede gymzaal op 
scholen. Ieder kind in Nederland heeft recht op gymnastiekles. 
 
5.1.1. Naast een goed aanbod in diverse sporten dienen deze zo gelijkmatig 

mogelijk over onze gemeente worden verdeeld.  
5.1.2. De doelstelling moet blijven om 75% van de bevolking aan het bewegen te 

krijgen. 
5.1.3. Er dient terughoudend te worden omgegaan met de tarieven in de sport. 
5.1.4. Er moet actief voor worden gezorgd dat er voor kinderen geen financiële 

belemmeringen zijn om deel te kunnen nemen aan sport. 
5.1.5. Wij vinden dat sportverenigingen ondersteund moeten worden om het 

sporten voor gehandicapten mogelijk te maken. 
5.1.6. De PvdA wil dat het gemeentebestuur de vrijwilligers in de sport zoveel 

mogelijk blijft ondersteunen op het gebied van cursussen, kennis en advies. 
5.1.7. Wij blijven samenwerking tussen onderwijs en de sportwereld ondersteunen 

om het gezond opgroeien van onze kinderen te bevorderen.  
5.1.8. Wij vinden dat de sportverenigingen in samenwerking met het onderwijs 

aandacht moeten besteden aan het gedrag van jongeren, en aan de daarmee 
gepaard gaande sociale vaardigheden op het sportveld en in de zaal. Dit 
dient zowel tijdens schooltijden te gebeuren als daarbuiten.  

5.1.9. Sportverenigingen draaien op vrijwilligers. Het is geweldig dat zoveel 
mensen zich inzetten en dat is dan ook de grote kracht van de verenigingen. 
De PvdA vindt dat sportclubs moeten worden beloond voor zelfwerkzaamheid 
en voor samenwerking met bedrijven, scholen en andere sportverenigingen. 

5.1.10. Wij vinden dat er actief moet blijven worden gezicht naar mogelijke huurders 
voor de daarvoor bestemde ruimten om het Sportzorgcentrum financieel 
rendabel te maken. 

5.1.11. Het buitenbad dient aantrekkelijker en uitdagender gemaakt te worden. 
5.1.12. Voortdurend dient het gemeentebestuur alert te zijn op de mogelijkheden tot 

het verkrijgen van subsidies en commerciële sponsoring. 
5.1.13. Indien er een tekort ontstaat aan voetbalvelden dient nadrukkelijk eerst de 

mogelijkheden van het aanleggen van kunstgrasvelden onderzocht te worden. 
5.1.14. De mogelijkheid om op het Gagelmansportcomplex meer sportactiviteiten te 

clusteren, waardoor wellicht andere sportvoorzieningen gesloten kunnen 
worden dient nader onderzocht te worden.  

 

5.2. Cultuur 
 

Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie, maar spelen ook een 
belangrijke rol bij participatie en bij de emancipatie van burgers. Ook 
draagt cultuur bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale 
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identiteit. De cultuur is bij uitstek een terrein waarop de gemeente zich kan 
onderscheiden. De PvdA vindt een gevarieerd cultureel aanbod van belang.  
 
5.2.1. De PvdA vindt dat het huidige gevarieerde professionele aanbod op het 

gebied van cultuur tegen betaalbare toegangsprijzen gehandhaafd moet 
blijven Om dit te bereiken treden wij in overleg met de Cultuurorganisatie 
ZINiN over de prestatieafspraken.  

5.2.2. De cultuurorganisatie ZINiN blijft gefaciliteerd worden, om met haar 
ondersteunende, activerende en initiërende rol in het amateur culturele 
(vereniging) leven en andere eigen private initiatieven door te gaan.  

5.2.3. Aan alle bewoners moet de mogelijkheid geboden worden om mee te doen. 
Wij stimuleren daar waar het mogelijk is eigen initiatieven. 

5.2.4. De PvdA vindt dat Private initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen meer 
moeten worden aangemoedigd. Kunstenaars en kunstinstellingen krijgen 
hulp bij het zoeken naar publiek en komen in aanmerking voor private 
financiering. 

5.2.5. Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod. Om 
leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, dienen er meer 
activiteiten binnen onze gemeente te worden gehouden. Hierdoor worden 
kunst en cultuur beter bereikbaar. Wij zijn van mening dat ZINiN hierin een 
centrale rol moet spelen. 

5.2.6. Door de opkomst van internet staat de Openbare Bibliotheek als 
publiekvoorziening onder druk. De gemeente stimuleert  daarom dat de 
bibliotheekvestigingen in de kleine kernen  anders georganiseerd gaan 
worden en onderdeel worden van  één multifunctioneel gebouw waarin meer 
functies worden ondergebracht, Zo blijft er  een bibliotheekfunctie in het 
dorp.  

5.2.7. Door de (digitale) ontwikkelingen heeft de hoofdvestiging van de bibliotheek 
minder ruimte nodig. Een deel van de ruimte kan daardoor aan anderen 
verhuurd worden. De vrijgekomen financiële ruimte kan voor andere 
culturele doelen ingezet worden. 

5.2.8. De gemeente biedt  meer ruimte aan kunst in de openbare ruimte. 
5.2.9. Wij continueren het lokale expositiebeleid  en ondersteunen blijvend 

initiatieven voor exposities. Een voorbeeld hiervan is het beschikbaar te 
stellen van de centrale hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur voor 
exposities. 

5.2.10. Er zijn veel ontwikkelingen op het terrein van nieuwe media en e-cultuur. Wij 
stimuleren digitalisering omdat het bijdraagt aan cultuureducatie en -
participatie. Digitale voorzieningen zoals draadloos internet moeten in elke 
kern en in de centra van Nijverdal en Hellendoorn beschikbaar zijn. 

5.2.11. Wij willen een nieuwe impuls geven aan de kwaliteit van muziek- en 
cultuuronderwijs door nieuwe vormen van samenwerking tussen culturele 
instellingen, kunstenaars, scholen en verenigingen. Deze samenwerking 
moet zo gevormd worden dat cultuur voor alle mensen bereikbaar blijft. 

5.2.12. Structurele subsidies aan amateurverenigingen op het gebied van muziek, 
zang, toneel of dans worden stopgezet. Voor bijzondere activiteiten kunnen 
deze verenigingen een beroep doen op een incidentele subsidie en op 
gemeentelijke faciliteiten. 

5.2.13. Voor een objectieve beoordeling van deze subsidies moet er een Culturele 
Advies Raad ingesteld worden. Deze raad geeft jaarlijks advies aan het 
College van B&W over het subsidiëren van allerlei activiteiten en projecten 
op een breed cultureel terrein. Verenigingen voor Plaatselijk Belang en de 
Dorpsraad Hellendoorn krijgen jaarlijks een budget voor het subsidiëren van 
culturele activiteiten die specifiek gericht zijn op het eigen dorp. 
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5.3. Toerisme 
 
Het toerisme is één van de pijlers van de werkgelegenheid in de gemeente 
Hellendoorn. De PvdA vindt de natuur en met name het Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug en het Reggedal van groot belang voor het toerisme. 
Toeristisch medegebruik is mogelijk, maar dat mag niet ten koste gaan van 
flora en fauna. 
 
5.3.1. We promoten Hellendoorn als toeristische, sportieve en avontuurlijke 

gemeente met een prachtige natuur. Wij willen dat onze gemeente de place 
to be is voor gezinnen met kleine kinderen en voor koppels zonder kinderen. 

5.3.2. Toerisme moet georganiseerd worden in samenwerkingsverbanden op basis 
van jaarlijkse thema's rondom sport-, cultuur - en kunstevenementen en 
structureel rondom de Paarse Poort.  

5.3.3. Het Toeristisch Bureau Hellendoorn dient een coördinerende en regisserende 
rol te houden waarbij uitgangspunt moet zijn dat er zoveel mogelijk 
activiteiten door de recreatieondernemers zelf georganiseerd dienen te 
worden. 

5.3.4. Dit samenwerkingsverband investeert in marketing en promotie (PORTAL, 
APP). Elke bezoeker van het vakantiepark, van de camping en van de Paarse 
Poort wordt effectiever uitgenodigd voor andere attracties of evenementen in 
de gemeente 

5.3.5. Evenementen en activiteiten voor recreanten zijn belangrijk en zijn ook 
toegestaan op zondag. 

5.3.6. Samen met de ondernemers willen we milieuvriendelijk vervoer van de 
randen naar het centrum van het Nationaal Park aanbieden. 

5.3.7. Er komt een recreatief fietspad van het dorp Hellendoorn naar Haarle. . 
Daartoe wordt het bestaande fietspad van het Avonturenpark naar 
vakantiepark De Hellendoornseberg doorgetrokken langs de Tunnelweg naar 
de N35. 

5.3.8. De PvdA stimuleert voorzieningen voor toeristisch kamperen in de gemeente 
en vindt dat deze bij nieuwe aanvragen in het eisenpakket moeten worden 
opgenomen. Kamperen bij de boer blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid. 

5.3.9. In overleg met Regio Twente wordt onderzocht of aansluiting bij het 
recreatieve vaarwegennet in Groningen/Drenthe mogelijk is. Functies als 
natuur, recreatie en landbouw worden bij de uitvoering van de 
Reggeherstelprojecten en bij andere natuurontwikkelingsprojecten in het 
kader van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (inclusief 
robuuste en ecologische verbindingszones) gestapeld. 

5.3.10. Er komen meer routestructuren ten behoeve van wandelen, nordic walking, 
struinen, rolstoelen en scootmobiels, fietsen, mountainbiken en ruiters. 

5.3.11. De aanwezige sportvoorzieningen in de gemeente zoals voetbalvelden, 
worden in de zomermaanden opengesteld voor recreatief gebruik. 

5.3.12. De PvdA is voor de realisering van een kinderboerderij met educatieve 
functies en een theeschenkerij met kleinschalige streekproducten gekoppeld 
aan een werkgelegenheidsproject. 

5.3.13. Wij willen een gemeente zijn die aantrekkelijk is voor gehandicapten om er 
vakantie te houden. Daarom moeten gehandicapten weten dat Hellendoorn 
gastvrij is voor hen en stimuleren wij ondernemers om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de komst van gehandicapten. 
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6. Een duurzaam Hellendoorn 
 
De PvdA streeft naar een duurzame samenleving met zo min mogelijk afval. 
Dit betekent dat wij het produceren van afval zoveel mogelijk willen 
voorkomen. Het voorkomen van afvalproductie kan door producten en 
goederen zo lang mogelijk te gebruiken en te hergebruiken (second live). 
Als dat niet meer mogelijk is, dienen producten zoveel mogelijk te worden 
bewerkt en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. Pas als er 
echt geen andere mogelijkheid meer is, worden producten in hoog 
rendement afvalenergiecentrales omgezet in (groene) energie. De 
gemeente Hellendoorn verwerkt de afval samen met de andere Twentse 
gemeenten, waardoor er een hogere efficiëntie en duurzaamheidswinst, 
tegen lagere kosten voor de inwoners bereikt wordt. Afvalverwerking is 
geen lokaal vraagstuk meer, maar is een onderwerp geworden op landelijk 
en zelfs op Europees niveau. 
 

6.1. Afvalverwerking  
 

6.1.1. Het principe ‘de gebruiker betaalt’ is op alle gemeentelijke diensten van 
toepassing, dus ook op de afvalverwerking. 

6.1.2. De PvdA is voorstander van gedifferentieerde afvaltarieven (verrekening per 
kilo en/of de frequentie van het aanbod van afval). Inwoners die veel 
hergebruiken, afval goed scheiden en minder restafval aanbieden, moeten 
daarvoor worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing.  

6.1.3. In ons afvalbeleid bestaat de leidraad uit preventie, hergebruik van goederen, 
hergebruik van grondstoffen, verbranden en storten. Dit beleid is ook bekend 
als de ‘ladder van Lansink’. 

6.1.4. Het scheiden van afval door inwoners moet en kan makkelijker én goedkoper. 
Wij zijn voorstander van het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’. Dat 
betekent dat herbruikbare afvalstoffen aan huis worden opgehaald. Restafval 
moet door de inwoners zelf naar centrale containers worden gebracht. Voor 
glas verandert er niets. 

6.1.5. Kringloopbedrijven krijgen de mogelijkheid om herbruikbare producten en 
grondstoffen geschikt te maken voor (her)gebruik. Deze bedrijven worden 
echter niet door de gemeente bevoordeeld ten opzichte van andere 
verwerkers van goederen en afval, om oneerlijke concurrentie te voorkomen. 

6.1.6. Wij gaan in samenwerking met de wijken aandacht besteden aan het 
schoonhouden van de omgeving en het opruimen van zwerfafval in onze 
gemeente. 

 

6.2. Milieu  
 

6.2.1. Er wordt een duurzaamheidsagenda opgesteld en uitgevoerd met als doel om 
uiteindelijk als gemeente evenveel energie te produceren als dat we zelf als 
gemeente gebruiken.  

6.2.2. De gemeente stimuleert maatregelen van particulieren en bedrijven om tot 
dat energie evenwicht te komen. 

6.2.3. Om de burgers goed te informeren over de stand van zaken inzake het 
energiegebruik gaat de gemeente over tot het installeren van een 
informatiebord of scherm in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. 

6.2.4. Het geld wat bespaard wordt door het terugdringen van het energiegebruik 
wordt gebruikt voor het nemen van nieuwe besparende maatregelen, zoals 
bijv. de aanschaf van zonnepanelen op gebouwen van de gemeente. 
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6.2.5. De PvdA voert een actief beleid met betrekking tot energiebesparing, zowel 
bij overheidsgebouwen als bij particulieren en bij bedrijven.  

6.2.6. De gemeente gaat stappen zetten om te komen tot een harde eis dat men 
bij het nieuw bouwen van woningen en bedrijven duurzaam moet bouwen. 

6.2.7. De gemeente Hellendoorn stimuleert zoveel mogelijk het gebruik door 
bedrijven en inwoners van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. 
De gemeente betrekt hier de bestaande plaatselijke (natuur en 
milieu)organisaties bij, waaronder IVN, CNME en de Milieuraad. Ook werkt de 
gemeente samen met de lokale energiecoöperatie ReggeStroom en activeert 
zij inwoners. 

6.2.8. De PvdA stimuleert maatregelen voor het terugdringen van gebruik van 
traditionele brandstoffen. Zo wordt er bij het gemeentelijke wagenpark 
overgeschakeld op biogas of elektriciteit. 

6.2.9. Door middel van voorlichting informeren wij de burger over duurzaamheid. 
Hierdoor ontstaat er meer bewustheid en worden duurzame middelen op de 
juiste manier gebruikt. 

6.2.10. Wij stimuleren duurzaam bouwen. Het gemeentebestuur geeft voorlichting 
aan mensen die gaan bouwen of verbouwen over duurzaamheid. Ze 
organiseert jaarlijks een bijeenkomst met plaatselijke bouwondernemers om 
te onderzoeken hoe gezamenlijk duurzamer gebouwd kan worden. 

6.2.11. De gemeente stimuleert inwoners tot de aanschaf van zonnepanelen en tot 
de opwekking van eigen energie. Dit gebeurt niet zozeer door subsidiëring, 
maar door voorlichting, promotie en gebruikmaking van intermediaire 
netwerken. 

6.2.12. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door bij haar eigen 
bouwprojecten en bij de aanschaf van materialen zoveel mogelijk duurzame 
en energiezuinige producten en technieken te gebruiken. Lichtvervuiling 
wordt tegengegaan, onder meer door een verbod op skybeamers. 

6.2.13.  De gemeente doet actiever mee aan de Nacht van de Nacht, een jaarlijks 
evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties om 
aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. 

6.2.14.  De gemeente Hellendoorn promoot zoveel mogelijk het verminderen van 
licht in de openbare ruimte. 

6.2.15. De gemeente ondersteunt de totstandkoming van productielocaties voor 
windenergie op bedrijventerreinen in de gemeente, mits het projecten zijn 
waar inwoners en bedrijven aan kunnen deelnemen. 

6.2.16. De gemeente werkt niet mee aan de winning van schaliegas. 
6.2.17. De gemeente ondersteunt de oprichting van een gemeentelijk energiefonds 

door particulieren en bedrijven. Dit fonds heeft als doel om projecten voor 
duurzame energie te financieren. De gemeente zorgt samen met anderen 
voor de totstandkoming van een netwerk van oplaadpunten.  
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7. Een groen Hellendoorn 
 

De PvdA zet zich in voor het behoud en voor de ontwikkeling van de 
kwaliteit van het landschap en van het openbaar groen. Op die manier 
willen wij de leefbaarheid vergroten. Er wordt ruimte gecreëerd voor de 
verwerking van de waterhoeveelheden. Dit gebeurt volgens een 
drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en vervolgens afvoeren. Ook de 
beleving en de waterkwaliteit zijn daarbij aandachtspunten. De PvdA streeft 
bij haar besluitvorming naar een balans tussen ecologische, economische en 
sociaal-culturele belangen die spelen op het platteland. Wij willen dat niet 
alleen kan worden voorzien in de behoeften van de huidige generatie, maar 
ook in die van toekomstige generaties. 
 

7.1. Natuur en landschap  
 

7.1.1. De natuur in de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur van de gemeente 
Hellendoorn moet worden beschermd en versterkt. Hierbij gaat het met 
name om de natuur van de Sallandse Heuvelrug en de natuur in het 
Reggegebied. Wij vinden dat het aanleggen van wegen en nieuwe bebouwing 
in deze gebieden moet worden geweerd. 

7.1.2. Bij de herinrichting van het Reggegebied wordt het beheer zoveel mogelijk 
uitgevoerd door plaatselijke agrariërs. Het natuurlijke karakter behoudt de 
nadruk en onnatuurlijke obstakels worden zoveel mogelijk voorkomen. 

7.1.3. In het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug wordt het centraal gelegen 
rustgebied vergroot. Grootschalige recreatie wordt in dit gebied alleen aan 
de randen toegestaan. Ook wordt het doorgaand gemotoriseerd verkeer op 
de Toeristenweg verder geweerd. 

7.1.4. Er komt een (fiets,wandel,water)verbinding van de Sallandse Heuvelrug naar 
de Regge door het centrum van Nijverdal. Hierdoor kan de kern 
meeprofiteren van onze groene kroonjuwelen. De realisering van de Tuinen 
van Nijverdal is de eerste aanzet van deze verbinding. Verder komt er wat de 
PvdA betreft een  verbinding van de Hellendoornseberg door het centrum 
van Hellendoorn. 

7.1.5. Herinrichting van de Toeristenweg is noodzakelijk omdat woon- en 
werkverkeer daar niet gewenst is. Wel moet er altijd toegang zijn tot het 
Nationaal Park voor mensen die van de natuur willen genieten. Jaarlijks 
wordt er op de Sallandse Heuvelrug een aantal auto-, motor- en brommer 
loze zondagen georganiseerd, waarbij er alternatief (elektrisch) vervoer 
aanwezig is. 

7.1.6. Het gemeentelijke beleid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 
natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur.. Een voorbeeld van zo’n gebied 
is het noordelijke deel van de Sallandse Heuvelrug, waaronder de 
Hellendoornseberg en de Eelerberg vallen. In deze gebieden is recreatie 
toegestaan. De gemeente wil deze gebieden onder meer verbeteren door 
aangepast beheer te stimuleren, door heide en routestructuren uit te breiden 
en door recreatieve mogelijkheden te stimuleren. 

7.1.7. De gemeente is zeer terughoudend in het asfalteren van wandel- en 
fietspaden in het bos. Met name in het gebied van de Hellendoornseberg en 
de Eelerberg is verdere asfaltering niet wenselijk omdat dit het natuurlijke 
karakter aantast en zandverstuivingen kan veroorzaken, die tot slipgevaar 
voor fietsers kunnen leiden.  
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7.1.8. Als er toch zware overwegingen zijn om een wandel- of fietspad in het bos te 
asfalteren moet de gemeente altijd het gesprek met omwonenden en 
gebruikers aangaan. 

7.1.9. De gemeente stimuleert initiatieven van burgers die zelf meer zorg wil 
dragen voor de natuur en het groen in Hellendoorn. Wij vinden dat de 
gemeente moet openstaan en blij moet zijn met alle moeite die burgers zich 
getroosten voor het onderhoud van de openbare ruimte in hun omgeving, 
zeker in een tijd waarin er veel bezuinigd wordt. 

7.1.10. De gemeente is rijk bedeeld met natuur en groen. De PvdA stimuleert het 
behoud van groen in het centrum, niet alleen voor de bezoekers, maar juist 
voor de inwoners.  

7.1.11. Natuurgebieden moeten toegankelijk blijven voor gehandicapten. 
7.1.12. Auto- en motorrally’s worden niet toegestaan in landschappelijk waardevolle 

gebieden. 
7.1.13. Tijdens de komende raadsperiode formuleert de gemeenteraad zijn beleid 

ten aanzien van dierenwelzijn. 
7.1.14. De gemeente stimuleert op actieve wijze het onderhoud en de uitbreiding 

van waardevolle landschappelijke elementen zoals houtwallen en hagen 
7.1.15. Wij werken actief mee aan de totstandkoming van een kinderboerderij op 

een locatie binnen of dicht bij de bebouwde kom. Deze kinderboerderij wordt 
gecombineerd met een duurzaamheids- & milieueducatiecentrum. Door de 
realisatie daarvan, ontstaat er, naast het groen educatief centrum van de 
Paarse Poort, een vaste plek waar iedereen in de gemeente in aanraking kan 
komen met duurzaamheid en milieu. 

 

7.2. Water 
 

7.2.1. Het gemeentebestuur zorgt samen met het Waterschap Vechtstromen en het 
Waterschap Groot Salland voor een samenhangend beleid ten aanzien van de 
waterlopen binnen de gemeente. Daarbij is een speerpunt dat er voldoende 
ruimte dient te zijn voor water in al zijn facetten.  

7.2.2. De oude “bergleiding” wordt hersteld. Water van de Sallandse Heuvelrug 
stroomt opnieuw weer zichtbaar naar de Regge. Langs de Bergleidingweg, 
over Erve Broekmate door het Blokkenpark naar de Regge. Het water kan 
gevolgd worden door een fiets-/wandelpad. 

7.2.3. Het gemeentebestuur ontwikkelt samen met de waterschappen, Landschap 
Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel een programma voor de jeugd. 

7.2.4. In bestemmingsplannen wordt een Ecologische strook van minimaal één 
meter bij watergangen vastgelegd. 

7.2.5. In samenwerking met de waterschappen stimuleren wij het afkoppelen van 
regenwater. 

7.2.6. Wij willen de verhoging van de ecologische, de chemische en de natuurlijke 
kwaliteit van oppervlaktewater in de gemeente bevorderen. Hierbij hanteren 
wij de zogenaamde Kaderrichtlijn water en Waterbeheer 21e eeuw. 

7.2.7. Samen met waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel stimuleert het 
gemeentebestuur educatie en informatie met betrekking tot het water in de 
gemeente. 
 

7.3. Agrarische Zaken  
 

7.3.1. Er komt een integrale gemeentelijke plattelandsvisie. In deze visie is er 
ruimte voor al het beleid dat van invloed is op de agrarische sector, op het 
gebruik van het land en op de relatie tussen conventionele en biologische 
landbouw en veeteelt. 
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7.3.2. Wij ondersteunen de totstandkoming en instandhouding van biologische 
landbouw door omschakeling. 

7.3.3. Het gemeentebestuur geeft daarbij het goede voorbeeld door zelf producten 
uit de biologische landbouw uit de eigen streek te gebruiken. 

7.3.4. Wij bevorderen de structuurversterking van de landbouw, onder andere door 
de stimulering van vrijwillige kavelruil. 

7.3.5. De gemeente ontwikkelt een beeldkwaliteitsplan om stallen goed in het 
landschap te laten passen. 

7.3.6. Wij ontwikkelen een actief beleid ter invulling van de beleidsregel 
Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (Vab) en de Rood voor Rood-
regeling (RvR). Binnen dit beleid valt het onder voorwaarden toestaan van 
bedrijven in sectoren die het milieu niet belasten en het landschap niet 
aantasten. 

7.3.7. De gemeente werkt aan de versterking van de sociale infrastructuur in het 
buitengebied en ontwikkelt projecten en plannen in het kader van de 
leefbaarheid en vitalisering van het platteland. Uiteraard samen met de 
mensen die wonen en werken op het platteland. 

7.3.8. Wij stimuleren recreatie en toerisme in de daarvoor aangewezen gebieden. 
De reconstructiewet dient daarbij als richtlijn. Om agrariërs de mogelijkheid 
te geven om hun grondgebonden landbouwbedrijf ook in de toekomst te 
kunnen blijven uitoefenen, bijvoorbeeld door verbreding van hun activiteiten, 
betrekt de gemeente hen hier zoveel mogelijk bij. 

7.3.9. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van streekproducten. Zij fungeert 
ook als afnemer van deze producten, zowel in de eigen horeca als bij 
relatiegeschenken. 

 

7.4. Openbaar Groen en Begraafplaatsen 
 

7.4.1. Wij stemmen het beheer van het gemeentelijk groen af op 
natuurontwikkeling en op de bescherming van dieren en hun natuurlijk 
leefgebied. Tijdens het broedseizoen, dat loopt van 1 maart tot 1 juli, vinden 
er in deze gebieden geen werkzaamheden zoals het kappen van bomen en 
het uitbaggeren van sloten plaats. 

7.4.2. Speelplaatsen zijn ontmoetingsplaatsen en moeten ook als zodanig in een 
groene omgeving ingericht worden. 

7.4.3. De gemeente zorgt voor het basisonderhoud van de openbare ruimte en voor 
voldoende groen in de buurt. 

7.4.4. Samen met de burgers van de gemeente Hellendoorn verbeteren wij het 
onderhoud aan (stedelijk) groen. Waar mogelijk ontwikkelen we projecten 
met de bewoners en de jeugd (via scholen) voor de verbetering van de eigen 
leefomgeving. 

7.4.5. Om de onderhoudskosten naar beneden en de kwaliteit van het gemeentelijk 
groen omhoog te brengen dient de gemeente actief door te gaan met het 
verkopen van het zogenaamde “snippergroen” aan de burgers. 

7.4.6. De begraafplaats hoeft niet 100% kostendekkend te zijn, wij vinden 80% 
kostendekking voldoende omdat een deel van de begraafplaats  openbare 
verblijfsruimte is, waarvan het onderhoud uit de gemeenschappelijke 
middelen moet worden gedekt. 

7.4.7. De komende jaren breiden wij het aantal ecologische, bloemrijke bermen uit. 
Het gemeentebestuur stimuleert de bewoners van de kernen om meer 
kleurige planten en bloemen aan te brengen op balkons en tuinen. 
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8. Een veilig en geordend Hellendoorn 
 

Veiligheid is een basiselement van onze samenleving, maar 100% veiligheid 
bestaat niet. De PvdA kiest voor preventie en samenwerking met onze 
buurgemeenten. Wij kunnen de leefbaarheid en de veiligheid binnen onze 
gemeente het best garanderen door samen te werken en door te proberen 
problemen te voorkomen. Ook de burgers hebben daar zelf een rol in door 
middel van het zelf signaleren van onveilige situaties en te zorgen voor 
buurtpreventie. 
 

8.1. Openbare orde en veiligheid 
 

8.1.1. De gemeente wendt haar invloed aan om de politiesterkte in de gemeente 
Hellendoorn meer op sterkte te krijgen door bijvoorbeeld iedere wijk haar 
eigen wijkagent te laten krijgen. 

8.1.2. De gemeente wil het politiebureau in Nijverdal behouden.  
8.1.3. Samen met de burgers zorgen wij ervoor dat het niveau van verzorging en 

veiligheid van de woonomgeving versterkt wordt. 
8.1.4. Om onveilige situaties eerder te signaleren en te melden, worden de 

hulpdiensten en de burgers alerter gemaakt op hun omgeving. 
8.1.5. Bij het opstellen van bestemmingsplannen, groenplannen en 

verkeersplannen overleggen wij vroegtijdig met de politie en 
belanghebbenden over de sociale veiligheid. 

8.1.6. De gemeente voert een periodieke toetsing uit van de effectiviteit van het 
bestaande rampenplan. Daarbij moet duidelijk zijn welk risico de bevolking 
loopt. De uitslag van deze toetsing brengen we actief naar buiten. 

8.1.7. Er is een toenemende zorg voor gezondheidsrisico’s als pandemieën. Samen 
met de Geneeskundige Hulpdiensten Ongelukken en Rampen (GHOR) 
brengen wij de veiligheidsrisico’s in kaart en maken we concrete plannen 
over de manier waarop we met deze risico’s om moeten gaan. 

8.1.8. Wij bestrijden de illegale handel in hard- en softdrugs en het gebruik van 
harddrugs door een veel strengere handhaving. Tegelijkertijd zorgt de 
gemeente voor een goed netwerk voor verslavingszorg 

8.1.9. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ stimuleren wij ouders om 
hulp te zoeken als zij problemen hebben bij de opvoeding van hun kind(eren).  

8.1.10. Scholen, (sport)verenigingen en andere instellingen hebben de taak om 
gedrag dat mogelijk tot criminaliteit kan leiden te signaleren. Daardoor kan 
er samen met de ouders voor verdere begeleiding worden gezorgd. Wij 
steunen initiatieven en bieden voorlichting aan op scholen over 
(jeugd)criminaliteit en over veiligheid. Op die manier maken we jongeren 
bewust van aspecten als daderschap en slachtofferschap. 

8.1.11. Samen met scholen, politie en organisatoren van evenementen moet er een 
goed voorlichtingsbeleid komen om overmatig gebruik van softdrugs en 
alcohol tegen te gaan.  

8.1.12. Wij zijn voor het realiseren van een gereguleerde coffeeshop, om het dealen 
op straat tegen te gaan. 
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8.2. Verkeer 
 

De PvdA wil zorgen voor een goede infrastructuur, zodat elke inwoner van 
onze gemeente aan het verkeer kan deelnemen. Vooral zwakkere 
deelnemers in het verkeer bieden we bescherming. Veiligheid in de breedste 
zin is daarbij het uitgangspunt. 
 
8.2.1. De PvdA vindt het inplannen en aanleggen van nieuwe wegen niet nodig. Het 

verkeersbeleid kenmerkt zich door het analyseren, prioriteren en oplossen 
van knelpunten.  

8.2.2. De aanpassing infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer mag niet ten 
koste gaan van kostbare natuur en waardevol cultuurlandschap. 

8.2.3. Bij het station komt een kiosk met een mogelijkheid voor fietsverhuur en- 
reparatie gekoppeld aan een werkgelegenheidsproject. Er komt een actieplan 
om mensen te stimuleren meer te gaan lopen en fietsen.  

8.2.4. Knelpunten voor fietsers worden verbeterd. Hiervoor komen rotondes bij 
Wibbelink (Nijkerkendijk/Paralelweg/Kerkstraat/Godfried Bomansstraat) en 
de Markt (Constantijnstraat/Parallelweg).  

8.2.5. Er wordt gestreefd naar een verdere reductie van het energiegebruik voor 
openbare verlichting langs de wegen binnen de bebouwde kom. 

8.2.6. Bij de verbetering van de N35 richting Raalte staat het verbeteren van de 
verkeersveiligheid met name bij Haarle voorop.  

8.2.7. Bij het opwaarderen van de N35 (ook richting Raalte) wordt zoveel mogelijk 
infrastructuur, zoals het spoor en de fietssnelweg, gecombineerd. 

8.2.8. De F35 wordt verlengd richting Zwolle tot aan de gemeente grens. Bij de 
aanleg komen er veilige oversteken over de N35 bij Buitencentrum, Rendac 
en ten westen van de Tunnelweg. Tegelijkertijd krijgt het Pieterpad een 
veilige oversteek bij het Buitencentrum. 

8.2.9. De PvdA zet zich in voor elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van het 
spoor op het tracé tussen Enschede en Zwolle, en van elektrificatie van het 
tracé tussen Almelo en Mariënberg. Het station in Daarlerveen blijft 
gehandhaafd. 

8.2.10. In overleg met ROVER en de fietsersbond wordt het station in Nijverdal 
geëvalueerd en aangepast. De PvdA wil meer chippalen, een tweede 
kaartjesautomaat, dat de bestemming wordt vermeld boven het betreffende 
spoor, een fietsgoot aan zowel de linker als de rechterkant van de trap en 
een openbaar algemeen toegankelijk toilet. 

8.2.11. Wij willen dat er een tracé zonder spoorboekje komt op de spoorlijn tussen 
Enschede en Zwolle. Hierbij moet gedacht worden aan een soort metrolijn. 
Wij willen een extra station ter hoogte van de Kruidenwijk(-Zuid) en het 
bedrijventerrein ‘t Lochter. 

8.2.12. Wij willen de kwaliteit en het bereik van de buslijnen verbeteren. We zijn 
zuinig op ons goed werkend buurt- en wijkbussysteem en vragen hiervoor 
meer aandacht binnen de gemeente. 

8.2.13. Verkeersveiligheid heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom blijven wij 
verkeersveiligheidprojecten steunen zoals rijvaardigheidstesten met 
brommers, cursussen voor scootmobiels, bromcursussen voor senioren, 
verkeersouders op scholen en verkeersveilige schoolomgevingen. 

8.2.14. Elke basisschool krijgt een verkeersveilige schoolomgeving. 
Verkeersdeelnemers zien aan de inrichting van de weg door kleuren op het 
wegdek en gekleurde straatmeubilair dat een school wordt genaderd en dat 
men rekening moet houden met mogelijk overstekende kinderen. 

8.2.15. Wij realiseren meer oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen zoals 
auto’s, fietsen en scootmobiels. Deze punten zullen worden geplaatst in de 
kernen en op druk bezochte plaatsen zoals de Paarse Poort. 
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8.2.16. Wij letten meer op het naleven van verkeersregels en proberen iets te doen 
aan gedragsbeïnvloeding door positieve aandacht. Dit doen wij in overleg en 
in samenwerking met de politie. 

8.2.17. De PvdA stimuleert het gebruik van de fiets om korte autoritten te 
ontmoedigen. Dit doen we door wandelen, fietsen en openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken; er komen veilige en comfortabele fietsroutes 
tussen de druk bezochte plaatsen zoals woonkernen, scholen en winkelcentra. 

8.2.18. De PvdA wil het recreatieve fietspadennet uitbreiden. Hierbij gaat het vooral 
om de fietspaden langs de Reggeweg in noordelijke richting, vanuit het 
Reggegebied richting Hellendoorn en richting het Overwater. Wij doen dit in 
overleg met de Provincie, de regio Twente, de Waterschappen Vechtstromen 
en Groot Salland en de VVV.  

8.2.19. Na de oplevering van de tunnel wil de PvdA een verkeersluwe Grotestraat 
realiseren met veel ruimte om te verblijven en met mogelijkheden voor 
hofjes en terrassen. 

8.2.20. Bij evenementen moet de Grotestraat kunnen worden afgesloten. 
8.2.21. Wij geven een extra stimulans voor de aanleg van aantrekkelijke fiets- en 

wandelpaden door deze te combineren met kunst, cultuur en educatie. 
8.2.22. Er komen goede en veilige fietsparkeervakken op drukbezochte plaatsen. 
 
 

8.3. Ruimtelijke Ordening en wonen  
 
De PvdA gaat zorgvuldig om met de invulling van de schaarser wordende 
ruimte. Wij betrekken burgers steeds actief bij nieuwe ruimtelijke plannen. 
De woningmarkt moet een positieve impuls krijgen. In het bijzonder moeten 
starters op de woningmarkt in verband met de huidige moeilijke periode op 
de woningmarkt de kans krijgen om een woning te verwerven zo nodig via 
een starterslening. De PvdA brengt wonen en zorg dicht bij elkaar, zodat 
senioren en inwoners met behoefte aan (kleine) aanpassingen aan hun 
(samen)woning langer thuis kunnen wonen. 
 
8.3.1. Het centrum van Nijverdal  behoudt groene longen. We creëren groene 

pleinen op de locatie Hendrik Wormser en op de markt. Locaties voor 
(nieuw)bouw die voorlopig niet gebruikt worden, krijgen een sobere groene 
invulling die gericht is op de toekomstige invulling. 

8.3.2. Wij vinden het belangrijk dat historische en/of beeldbepalende gebouwen en 
locaties behouden blijven. Daarom ondersteunt de PvdA organisaties die 
hieraan een bijdrage leveren en hierin participeren. 

8.3.3. Zo dient het afgebroken Pandje van Willems  herbouwd te worden en een 
passende plek te krijgen bij bijv. de locatie van de Oude Bleek. Ook de 
voormalige fontein van het Henri Dunantplein dient een nieuwe plek te 
krijgen in de Tuinen van Nijverdal. 

8.3.4. We zorgen ervoor dat er jongerenwoningen, starterswoningen, zorgwoningen 
en eengezinswoningen gemengd gebouwd kunnen worden conform de 
regeling koopsubsidie. Dit doen wij door de eisen in de bestemmingsplannen 
vast te leggen. Gedurende het traject wordt regelmatig getoetst of nog aan 
de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

8.3.5. De PvdA ondersteunt activiteiten en initiatieven van Plaatselijke Belangen, de 
Dorpsraad Hellendoorn en uit wijken. Samen met de bewoners werken wij de 
plannen verder uit. 

8.3.6. Wij stimuleren particuliere initiatieven om wonen en zorg bij elkaar te 
brengen worden. 
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8.3.7. De kernen Daarle, Daarlerveen, Haarle, Hellendoorn, Hulsen en Nijverdal 

behouden hun eigen karakter. Samen met de plaatselijke 
belangenverenigingen en met de inwoners leefbaar houden we de kleine 
kernen leefbaar. Voorzieningen zoals scholen, bibliotheken, ruimtes voor 
wijkactiviteiten, vestigingen van midden- en klein bedrijf en 
sportvoorzieningen blijven op een goed niveau, door functies met elkaar te 
combineren en door de zelfwerkzaamheid van de inwoners in te zetten. 

8.3.8. De gemeente bevordert diversiteit en menging van functies in woonkernen 
en wijken door toestemming te geven aan niet overlast gevende 
middenstand en ambachtelijke bedrijven om zich daar te vestigen.  

8.3.9. Jaarlijks kunnen er enkele woningen gebouwd worden in de kleine kernen 
Daarle, Daarlerveen en Haarle. Er komen mogelijkheden voor eigen bouw, 
zodat de stichtingskosten beperkt blijven.  

8.3.10. Wij zorgen ervoor dat belemmeringen op het gebied van de sociaal 
economische binding weggenomen worden om de leefbaarheid van de 
kernen en dorpen te bevorderen. 

8.3.11. Woningbouw in Hellendoorn-Noord dient karakteristiek te zijn voor het dorp. 
8.3.12. De kwaliteit van het ecologisch belangrijke gebied tussen Nijverdal en 

Hellendoorn wordt verbeterd. Ook wordt er een samenhang met het gebied 
langs de Regge gezocht, bijvoorbeeld bij de Groene Mal. 

8.3.13. Bebouwing in het buitengebied dient in de stijl van en passend bij bestaande 
bebouwing te gebeuren. Dit geldt ook wanneer er gebruik wordt gemaakt 
van stimuleringsregelingen zoals de Rood voor Rood-regeling. 

8.3.14. De PvdA volgt nauwlettend de vergrijzing en de demografische 
ontwikkelingen, om adequaat in de woningbehoefte te voorzien. 

8.3.15. De gemeente ondersteunt initiatieven op dit gebied, zodat er goede, 
betaalbare voorzieningen voor senioren komen waardoor zij langer 
zelfstandig kunnen wonen. 

8.3.16. In overleg met de Woningstichting blijft het aanbod van woningen in de 
sociale huursector op peil. 

8.3.17. Wij bieden, stimuleren en faciliteren Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) bij projecten waar de gemeente direct of indirect 
bij betrokken is. 

8.3.18. Er komt een pilot voor welstandsvrij bouwen, waarbij het straatbeeld wel in 
verhouding blijft. 

8.3.19. De gemeente denkt actief mee bij de realisatie van woonvormen voor 
gemengde doelgroepen zoals ouderen, jongeren, begeleid wonen en 
woon/zorgboerderijen. 

8.3.20. Wij zorgen dat ervoor dat er bij nieuw te ontwikkelen projecten wordt 
gebouwd volgens de eisen van het kwaliteitskeurmerk Woonkeur. Hierdoor 
wordt er zorggedragen voor levensloopbestendigheid en duurzaamheid.  

8.3.21. Er komt folder waarin de burger geïnformeerd wordt hoe op een slimme 
simpele manier een woning aangepast kan worden naar een meer 
levensloopbestendige omgeving en hoe duurzame middelen goed gebruikt 
worden, zodat het rendement maximaal wordt behaald. 

8.3.22. De PvdA wil dat alle openbare gebouwen voldoen aan het Internationaal 
Toegankelijkheidssymbool (ITS) 

 
 

8.4. Riolering 
 

Duurzaamheid is het sleutelbegrip om ervoor te zorgen dat regenwater niet 
verloren gaat, maar wordt beschouwd als ‘grondstof’ die we nodig hebben 
voor onze bodem en om onnodige zuivering te voorkomen. 
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8.4.1. Het uitgangspunt voor het rioolbeleid is dat alleen echt vuil water wordt 

afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
8.4.2. Nieuwe rioleringsstelsels worden zo aangelegd, dat zoveel mogelijk water 

hergebruikt kan worden of in de bodem geïnfiltreerd kan worden. 
8.4.3. Bij bestaande bebouwing belonen wij afkoppeling van regenwater indien men 

dit zelf doet met een verlaging op de rioolheffing op basis van het aantal 
vierkante meter dat wordt afgekoppeld. 
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9. Een democratisch Hellendoorn 
 
De PvdA wil meer invloed geven aan inwoners. Iedereen mag meepraten 
over de standpunten van de PvdA. Hierbij is het uitgangspunt wel 
solidariteit en het algemene belang, in plaats van opportunisme. Wij zijn 
bereid naar alle opvattingen te luisteren en deze in overweging te nemen, 
maar we hebben ook eigen opvattingen. En die eigen opvattingen hebben 
hun basis in de sociale democratie. Het draagvlak daarvoor toetsen we bij 
de verkiezingen. 
 

9.1. De Gemeenteraad en democratisering 
 

9.3.1. Wij vinden dat de gemeenteraad zo grondig mogelijk luistert naar zijn 
inwoners over gevoelige onderwerpen, maar altijd dient te handelen in het 
algemeen belang.  

9.3.2. Spreektijd wordt afgeschaft. In plaats daarvan creëren wij ruimte voor een 
ronde tafelgesprek waarbij interactie mogelijk is tussen leden, burgers en 
experts.  

9.3.3. De gemeenteraad controleert het college. Hiertoe krijgt de raad volledige 
toegang tot alle stukken en ruimtes in het gemeentehuis. 

9.3.4. De gemeente krijgt de komende jaren naar  verwachting veel meer taken uit 
te voeren. Daarom is het van belang om de gemeenteraad ook meer 
mogelijkheden en instrumenten te geven om haar controlerende taak waar 
te kunnen maken. 

9.3.5. Commissie- en raadsvergaderingen, worden anders georganiseerd. Nieuwe 
vormen van vergaderen moeten worden uitgeprobeerd, waarbij het 
voornaamste uitgangspunt is dat er meer dialoog moet komen met inwoners. 
Hierbij kan gedacht worden aan commissievergaderingen waarin burgers ook 
daadwerkelijk mee kunnen discussiëren of aan het aselect kiezen van een 
burgercommissie die zich over een beleidsvoornemen uitspreekt 
(vergelijkbaar met juryrechtspraak). Een andere mogelijkheid is het houden 
van hoorzittingen met belanghebbenden en experts. 

9.3.6. De gemeenteraad gaat jaarlijks op eigen initiatief de plaatselijk belangen en 
wijkraden af. 

9.3.7. De PvdA wil voor de komende raadsperiode manieren van ombudswerk 
onderzoeken. 

9.3.8. De mogelijkheid tot het houden van referenda is ingevoerd, maar is op het 
moment een dode letter zonder budget, de PvdA wil in ieder geval de 
middelen in de begroting om 1 keer per 2 jaar een referendum te houden 

9.3.9. Het burgerpanel wordt meer ingezet bij majeure beslissingen.    
 

9.2. Het College 
 

9.2.1. De gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen. Er is minder geld en er zijn 
meer verantwoordelijkheden. Hiermee worden de gemeenten zowel 
belangrijker als ingewikkelder. Het is daarom van belang dat we zeer 
kwalitatieve, efficiënte en effectieve bestuurders hebben, die kansen grijpen 
en uitdagingen aankunnen. 

9.2.2. Wij streven naar een college dat lef, daadkracht en creativiteit toont, dat 
vertrouwen heeft in het ambtenarenapparaat en dat beslissingen durft te 
nemen. Wij vinden dat onze gemeente goed te besturen is met drie 
wethouders.  

9.2.3. De PvdA is voor een zo open mogelijke sollicitatieprocedure voor wethouders, 
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om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kwaliteit die te vinden is in de 
samenleving. Wij verlangen wel dat kandidaten bereid zijn lid te worden van 
de politieke partij waarvoor ze solliciteren en dat zij het gedachtegoed 
onderschrijven. 

9.2.4. Er komt een competentietest voor wethouders om zoveel mogelijk te 
garanderen dat zij hun uitdagende taak aankunnen. 

9.2.5. Wethouders zijn niet langer voorzitter van bestuurscommissies. Zo dient de 
BLOS een onafhankelijke voorzitter te krijgen. 

 

9.3. Communicatie 
 

9.3.1. De komende jaren zal er meer van inwoners zelf worden verwacht. Wij 
vinden het daarom eerlijk dat inwoners ook meer inspraak krijgen. Waar 
burgerparticipatie zin heeft, zal dit zoveel mogelijk toegepast worden. 

9.3.2. De gemeente verbetert haar website en promoot het lezen van stukken en 
het volgen van vergaderingen. Wij vinden dat er meer promotie gemaakt 
moet worden voor het volgen van de raadsvergaderingen via de livestream 
op de website van de gemeente. 

9.3.3. Er komt op de website van de gemeente een mogelijkheid om petities aan te 
bieden. Op het moment dat een petitie tenminste 3600 handtekeningen 
ophaalt, wordt zij behandeld in de gemeenteraad en is het college verplicht 
tot het geven van een reactie. 

 

9.4. Dienstverlening 
 

9.4.1. Wij streven naar een efficiënte dienstverlening, waarbij de digitale 
mogelijkheden zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Maar digitalisering zal 
de persoon achter de balie nooit volledig kunnen vervangen. Wij vinden dat 
dienstverlening mensenwerk blijft. 

9.4.2. Wij schaffen zoveel mogelijk overbodige en vrijheidsbeperkende 
verordeningen af, waarvoor ingewikkelde vergunningsprocedures nodig zijn. 
Wij zijn van mening dat de zaken die echt verboden moet worden over het 
algemeen al in landelijke wetgeving geregeld zijn. 

9.4.3. De gemeente gedoogt zoveel mogelijk zaken die niet in strijd zijn met het 
algemeen belang. Betrokkenen ondertekenen hiervoor een zogenaamd 
gedoogcontract, dat echter wel kan worden opgezegd als er in de toekomst 
een ander gemeentelijk beleid wordt gevoerd.  

 

9.5. Samenwerking  
 

9.5.1. Wij zijn voor het versterken van de samenwerking in WT4-verband in West-
Twente tussen Rijssen-Holten, Wierden, Twenterand en Hellendoorn. 

9.5.2. Het uitgangspunt voor deze samenwerking zijn de vier K’s: Kwaliteit, Kosten, 
Kwetsbaarheid en Kracht. 

9.5.3. De fusie van ambtelijke organisaties is daarbij geen op zichzelf staand doel, 
maar kan wel een middel zijn om invulling te geven aan deze vier K’s. 
Hetzelfde geldt voor een fusie van gemeenten. 

9.5.4. Omdat de Regioraad niet democratisch gekozen wordt, worden er bij deze 
raad geen beleidstaken ondergebracht. De Wet Gemeenschappelijke Regeling 
(Wgr) blijft beperkt tot de netwerkstad. Samenwerking op het gebied van 
verkeer en vervoer vindt plaats op basis van een vervoersregio.  

9.5.5. De regio Twente voert alleen uitvoerende taken uit in het kader van de Wgr 
(zoals Veiligheid en GGD). Voor de overige taken wordt op vrijwillige basis 
samenwerking gezocht met één of meer gemeenten. 
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9.5.6. Wij tonen betrokkenheid bij speciale projecten die gericht zijn op de 
verbetering van de directe leefsituatie van de bevolking in een bepaald land. 
De keuze van deze steun wordt onder andere bepaald door de actualiteit 
(bijvoorbeeld bij een natuurramp), door analogie met onze eigen gemeente 
(landelijk/natuurgebied) of door aansluiting bij het steunprogramma van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. De opzet daarbij is dat onze bevolking 
bij deze projecten betrokken wordt en dat de gemeentelijke organisatie 
alleen dient als ondersteuning. 

9.5.7. Wij zijn voor het aanbieden van goederen en materialen die nog voldoende 
kwaliteit hebben, maar hier niet meer nodig zijn, aan gemeentelijke hulp- 
en/of vrijwilligersorganisaties.  

9.5.8. Het is in het belang van de gemeenschap dat de ambtenaren die werkzaam 
zijn bij de gemeentelijke organisatie, een afspiegeling vormen van de 
samenleving. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. 
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10. Een solide Hellendoorn 
 

De PvdA kiest voor een begrotingsbeleid dat zicht biedt op een duurzaam 
begrotingsevenwicht, zonder dat daar boekhoudkundige trucs aan te pas 
komen. Financieel sluitend is ook echt financieel sluitend. 
De huidige crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid beperken 
de financiële mogelijkheden van de gemeente. Noodzakelijke bezuinigingen 
dienen zodanig te worden gekozen dat de economische groei en de 
samenleving zo weinig mogelijk worden geschaad. Wij zijn voor eerlijk 
delen en vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten horen te 
dragen.  
 

10.1. Financieel beleid 
 

10.1.1. De PvdA is voor een degelijk en verantwoord financieel beleid, waarbij niet 
alleen kritisch wordt gekeken naar de uitgaven en inkomsten, maar ook naar 
de financiële positie (reservepositie, schulden en risico’s) van de gemeente. 

10.1.2. Een verantwoord financieel meerjarenbeleid (inclusief planning) is in dit 
verband noodzakelijk om ook op de middellange termijn een goed zicht op 
de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente te houden. 

10.1.3. Bestuurlijke ambities blijven overeind staan, maar zijn gebaseerd op solide 
gemeentelijke financiën, die ook nog tegen een stootje behoren te kunnen. 

10.1.4. De PvdA wil een heldere financiële verantwoording over welk concreet beleid 
de gemeente voornemens is uit te voeren en wat de daadwerkelijke 
resultaten daarvan zijn. De opzet van de huidige programmabegroting en –
rekeningen worden daarom geëvalueerd. 

10.1.5. Aandacht voor efficiency in zowel de bestuurlijke als de ambtelijke 
organisatie vormt voor de PvdA een terugkerend thema. Daarbij moeten 
burgers erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur soberheid 
betracht ten aanzien van de eigen bestuurlijke uitgaven. 

10.1.6. De PvdA loopt niet weg voor noodzakelijke bezuinigingen. Bezuinigen 
betekent niet dat er niets meer mogelijk is. Binnen bestaande budgetten 
moet het mogelijk zijn om (andere) keuzes te maken, waarbij heldere 
inhoudelijke afwegingen worden gemaakt. 
 

10.2. Lastendruk 
 

10.2.1. De PvdA streeft ernaar om de algemene lastendruk zo laag mogelijk te 
houden. De komende jaren zal de totale lastendruk (waaronder de OZB, de 
afvalstoffenbelasting en de rioolheffingen) maximaal met 1,5 % per jaar 
stijgen, tenzij het inflatiepercentage hoger is. 

10.2.2. In Hellendoorn wordt een minimabeleid gevoerd dat weliswaar moet passen 
binnen de beperkingen die het Rijk oplegt, maar dat de grenzen opzoekt van 
wat mogelijk is.  

10.2.3. De PvdA blijft zich inzetten voor het behoud van de kwijtschelding van lokale 
lasten voor mensen met een minimuminkomen. 

10.2.4. De PvdA streeft er ook naar om burgers zoveel mogelijk voor de 
dienstverlening te laten betalen en zo weinig mogelijk via de ‘algemene 
middelen’ te laten lopen. Hierdoor hoeven diegenen die geen gebruik maken 
van voorzieningen daar ook niet voor te betalen. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor parkeergarages. 

10.2.5. Wij zien er op toe dat gemeentelijke diensten en belastingen, waar een 
duidelijke tegenprestatie tegenover staat, op een kostendekkende wijze 
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worden doorberekend. 
10.2.6. Wij passen het tarief voor de afvalstoffenheffing aan voor gebouwen van 

sport- en wijkverenigingen en voor buurthuizen. Voor deze gebouwen wordt 
een tussentarief ingevoerd dat tussen het huishoudelijk tarief en het tarief 
voor bedrijfsafval ligt. 

 

10.3. Subsidiebeleid 
 

10.3.1. Hellendoorn voert op dit moment een ruim subsidiebeleid, waarbij te weinig 
maatwerk geleverd wordt. De bijdrage van Hellendoorn aan voorzieningen 
wordt daardoor niet altijd even effectief besteed Het subsidiebeleid van de 
gemeente Hellendoorn moet daarom worden herzien.  

10.3.2. Binnen het subsidiebeleid dient ruimte te zijn voor het ontwikkelen van 
nieuwe projecten en activiteiten. 

10.3.3. De PvdA vindt dat eventuele kortingen op subsidies tijdig (minimaal een jaar 
van tevoren) bekend worden gemaakt. Bij budgetfinanciering worden de 
prestatieafspraken hieraan aangepast. 

10.3.4. De gemeente spant zich nadrukkelijk in om subsidies te verwerven van Regio 
Twente, van de provincie Overijssel, van het Rijk en uit Europese fondsen. 
Dat vergt een goede onderlinge samenwerking in de gemeenteraad, waarbij 
geen ruimte is voor partijgebonden winstbejag. 

 
 


