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Stabiel, Betrokken, ChristenUnie
De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan en gericht is op
samen werken. Een sterke en betrokken partij die dienstbaar wil zijn aan de samenleving en
zich inzet voor een duurzaam en bloeiend Nederland. Een stabiele partij die verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen, maar ook bereid is om verantwoordelijkheid te geven of
te delen. Een betrouwbare partij met een boodschap waarop mensen kunnen bouwen, zeker
ook in tijden van crises.

Leeswijzer
Uit de inleiding blijkt waarom de ChristenUnie als christelijk-sociale partij staat voor dienstbaar en
duurzaam.
In de volgende hoofdstukken wordt u aan de hand van de indeling ‘Dienstbare overheid’, ‘Duurzame
leefomgeving’ en ‘Bloeiende samenleving’ verder meegenomen. Ieder hoofdstuk begint met een
schets van de hoofdlijn. Daarna volgen een paar paragrafen, waarin nader wordt ingegaan op
deelgebieden.
Iedere paragraaf begint met een schets van landelijke trends en ontwikkelingen. Daarna wordt de visie
van de ChristenUnie daarop weergegeven. De paragraaf eindigt met een aantal punten die laten zien
waar de ChristenUnie in Rijssen-Holten concreet voor pleit.
Dit verkiezingsprogramma is geschreven medio 2009. Hoe de financiële situatie van de gemeente
zich daarna zal ontwikkelen is onbekend. Mogelijk zal er de komende jaren meer bezuinigd moeten
worden dan nu voorzien. Op dat moment zal de fractie van de ChristenUnie, zoveel mogelijk in lijn met
dit verkiezingsprogramma, zelfstandig af moeten wegen wat verantwoord is.
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Inleiding
Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam
De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de
handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor Rijssen-Holten. Dat doen we
vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving en vanuit onze christelijke
overtuiging.
De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft
voor zichzelf en niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot
bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We
zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid
tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om
mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen.
Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar
toe leven. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Daarom
wil de ChristenUnie ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en
verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van
burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de
ChristenUnie investeren.
Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de
ruimte geven en elkaar respecteren, dan kan diversiteit de gemeenschap versterken. De
ChristenUnie wil zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor
het bijzonder onderwijs.
Duurzame economische ontwikkeling is belangrijk voor de ChristenUnie. Goede zorg voor de
schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en
betrokkenheid.
Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met
elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze
leefomgeving.
Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We
hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van Rijssen-Holten maken. De
ChristenUnie zal daar alles aan doen, daar kunt u van op aan.
Als christenen in de politiek beseffen we dat de bloei van onze gemeente afhangt van de
zegen van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun!

ChristenUnie Rijssen-Holten
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1

Dienstbare overheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u als burger uw lokale vertegenwoordiging kiezen.
De kiezers bepalen de samenstelling van de gemeenteraad, die aan het hoofd van de
gemeente staat.
Na de verkiezingen gaan de gekozen politici van de verschillende partijen, onder leiding van
de grootste partij of een informateur, onderhandelen over wie met elkaar de coalitie gaan
vormen en dus de wethouders gaan leveren. Het college van burgemeester en wethouders
gaat de gemeente besturen. De gemeenteraad stelt daarvoor vooraf de kaders en
controleert achteraf. College en raad hebben dus eigen verantwoordelijkheden, maar zijn
samen verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente.
De bestuursperiode van 2010 tot 2014 zal zich, net als de afgelopen periode, kenmerken
door een groeiende verantwoordelijkheid van gemeenten. De afgelopen jaren zijn allerlei
taken gedecentraliseerd (overgedragen van het Rijk naar de gemeenten), bijvoorbeeld op
het gebied van werk, bijstand, inburgering, zorg en welzijn. De gemeente wordt steeds meer
gezien als de overheid waar het beleid begint. Een overheid die zelfstandig taken uitvoert.
De ‘eerste overheid’, wordt het ook wel genoemd.
Rijssen-Holten staat voor de uitdaging deze versterkte positie om te zetten in resultaat. Dat
vraagt om visie en bestuurskracht, om een betrouwbare en daadkrachtige overheid.
De ChristenUnie staat voor een gemeentelijke organisatie die dienstbaar is aan de
samenleving: zoveel mogelijk werken via één loket, open, transparant, service- en
klantgericht. De ChristenUnie staat dicht bij de burger en zet daarom buurten, wijken en
kernen centraal. Politici van de ChristenUnie staan voor betrouwbaar, open en transparante
afwegingen. Dienstbaarheid aan u als burger, maar ook aan het algemeen belang. Daarin
heeft de overheid eigen verantwoordelijkheid.
In de volgende paragrafen meer over de rol van de gemeente, en de gemeentelijke veiligheid
en financiën voor de komende jaren.

1.1

Rol van gemeente

Trends en ontwikkelingen
De vele en vaak nieuwe taken die op het bordje van de gemeente liggen, vragen om een
goed toegerust ambtenarenapparaat en een efficiënte uitvoering. Rijssen-Holten zoekt steeds
vaker samenwerking met andere gemeenten, met name met Hellendoorn en Wierden. Ook de
veiligheidsregio leidt tot meer intergemeentelijke samenwerking.
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De gemeente moet kunnen aantonen dat zij in staat is tot effectief en efficiënt handelen.
Periodieke vergelijkende onderzoeken tussen gemeenten krijgen steeds meer voet aan de
grond. Daarbij wordt nog wel eens vergeten dat niet alles in cijfers uit te drukken valt.
Binnen de lokale overheid zien wij een toenemende rol van de burgemeester. Zijn
bevoegdheden zijn door de tijd heen verruimd, met name op het gebied van openbare orde en
veiligheid. Zo kan hij tijdelijke huisverboden en gedwongen opvoedingsondersteuning
opleggen.
De visie van de ChristenUnie
De gemeente heeft steeds meer taken op haar bordje gekregen. Het Rijk moet daar
voldoende middelen voor geven. Dat laat momenteel nogal eens te wensen over.
De gemeente heeft haar eigen set van taken, waar zij greep op moet kunnen houden. Door
schaalvergroting en intergemeentelijke bestuursvormen raken verantwoordelijkheden
vertroebeld. De burger herkent zich vaak niet langer in zijn bestuur. De ChristenUnie
waardeert lokale gemeenschappen en hecht aan het eigene van de lokale gemeenschap.
Discussies over schaalvergroting moeten gericht zijn op inhoud, kwaliteit, draagvlak en
herkenbaarheid.
Tegelijkertijd zoekt de ChristenUnie altijd de constructieve samenwerking met omliggende
gemeenten, de regio en de provincie.
De veranderende rol van burgemeester en wethouders vraagt in onze ogen een hierop
afgestemde wijze van verantwoording aan de gemeenteraad.
Actiepunten
•
Heb voldoende oog voor de gevoelens van de burger, zoals past bij een dienstbare
overheid zonder te vervallen in een ‘u vraagt, wij draaien’-mentaliteit.
•
Geef ruimte aan het particulier initiatief.
•
Intensiveer de samenwerking met omliggende gemeenten en in de regio Twente, zonder
op beleidsmatig niveau de verantwoordelijkheid te vertroebelen. Rijssen-Holten is
voldoende bestuurskrachtig om zelfstandig te blijven.
•
Zet in op vermindering van het aantal bezwaarschriften. Dit kan bereikt worden door
goed communiceren met, en transparant zijn naar, de burgers.
•
Besteed meer aandacht aan de verantwoording door burgemeester en college van B&W
voor hun inzet in gemeenschappelijke regelingen, regionaal college (politie) en
veiligheidsregio.
•
Zorg ervoor dat de relatie met partnergemeenten een zinvolle bijdrage leveren, en niet
drijven op een paar enthousiastelingen of lijden aan het ‘schoolreisjes gevoel’.
•
Bevorder dat millenniumdoelstellingen behaald worden zonder te vervallen in
bemoeizucht en het voor de burger te willen oplossen, en door als gemeente het goede
voorbeeld te geven.

1.2

Veiligheid

Trends en ontwikkelingen
Integraal veiligheidsbeleid krijgt steeds meer aandacht, waarbij samenwerking niet alleen
plaatselijk maar ook bovenlokaal (veiligheidsregio) wordt ingevuld. Dat is ook nodig. O.a.
vandalisme en intimidatie komen helaas steeds vaker voor. Onacceptabel, maar tegelijk
lastig om aan te pakken.
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Het beleid van de politie is steeds meer afgestemd op kengetallen en landelijk en lokaal
aangedragen aandachtspunten. Een onrustige plek krijgt daardoor extra aandacht, maar
zodra de onrust weg is, is ook de extra aandacht weg. Structurele aandacht voor zo’n plek
en preventieve aanpak van de problemen moet dan vanuit de gemeente komen.
De visie van de ChristenUnie
Burgers zijn de oren en de ogen van de politie. Overlastgevend en crimineel gedrag moeten
daarom blijvend gemeld worden bij de politie. Daarbij verwacht de ChristenUnie een snel en
corrigerend lik-op-stuk-aanpak. Burgers spreken hun medeburgers aan op ongewenst en
asociaal gedrag, waarbij hun eigen veiligheid natuurlijk niet uit het oog mag worden verloren.
De aanpak van overlast door jongeren moet gepaard gaan met een goed, flankerend
jeugdbeleid, waarbij het Centrum voor Jeugd en Gezin een coördinerende rol dient te spelen.
Jongeren moeten immers ook de ruimte krijgen om hun weg in het leven te vinden.
Voor de ChristenUnie is één ding helder, er kan geen sprake zijn van het gedogen van
drugs, coffeeshops, drankketen, prostitutie en andere situaties die veiligheidsrisico’s met zich
meebrengen. Gedogen is geen oplossing, het creëert slechts nieuwe problemen. De
overheid stelt duidelijk grenzen, maar heeft wel oog voor onderliggende problemen.
Actiepunten
• Blijf investeren in de samenwerking van het brandweerkorps Rijssen-Holten met die van
Wierden en Hellendoorn, en in de begeleiding van brandweervrijwilligers. De overgang
van brandweervrijwilligers naar de Veiligheidsregio is geen noodzaak, het is van belang
dat er plaatselijke betrokkenheid is.
• Behoudt wijk- en jeugdagenten, en spreekuren wijkagent in de wijk. De voorlichting in de
klas door de wijk- of jeugdagent is belangrijk, de jongeren leren daardoor de agent goed
kennen.
• Stimuleer opvoedings- en ouderondersteuning, om opvoeders te helpen opvoeden.
• Handhaaf het ketenbeleid van de gemeente Rijssen-Holten, met name om overmatig
alcoholgebruik te voorkomen en de keet te laten voldoen aan brandveiligheidseisen. De
verantwoordelijkheid voor de keet ligt bij de eigenaar. Zowel de vriendengroep die
gebruik maakt van de keet, als de keet zelf, moet een besloten karakter hebben.
• Zorg voor lage drempels voor het doen van aangifte.
• Verhaal via actief beleid de kosten van vandalisme op de daders; publiceer regelmatig de
resultaten hiervan en de omvang van schade ten gevolge van vandalisme door middel
van een ‘vandalismemeter’.
• Verleen geen medewerking aan vestiging van gokhallen, sexshops, bordelen en
coffeeshops.

1.3

Financiën

Trends en ontwikkelingen
In onze samenleving lijkt het vaak alsof alles draait om geld. Hoewel de begroting van een
gemeente vol cijfers staat, gaat het uiteindelijk niet om die cijfers, maar om het verhaal
achter de cijfers. Het gaat om het beleid. Beleid maken betekent keuzes maken: waaraan
mag hoeveel geld besteed worden? Dat geldt eens te meer nu we de komende jaren te
maken hebben met grote onzekerheid over de ontwikkeling van de financiën. Ook in RijssenHolten zullen de gevolgen van de crises gevoeld worden.
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De visie van de ChristenUnie
Inwoners worden steeds mondiger en vragen verantwoording van de gemeente. De
ChristenUnie staat hier positief tegenover, omdat het terecht is dat het bestuur in het
openbaar verantwoording aflegt. Het gaat over de besteding van publieke middelen. Het is
de plicht van het gemeentebestuur om duidelijk te maken waaraan ze haar geld uitgeeft en
hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente, zeker in economisch zware tijden.
Het gemeentebestuur heeft de plicht om jaarlijks te zorgen voor evenwicht tussen inkomsten
en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm. Een meerjarenraming is noodzakelijk
om op middellange termijn goed zicht te houden op de financiële situatie van de gemeente.
Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele
tegenvallers op te vangen. Bestemmingsreserves en voorzieningen moeten regelmatig
getoetst worden op de actuele behoefte.
De onroerend zaak belasting (OZB) is de belangrijkste belasting die de gemeente, ‘vanaf
haar eigen grondgebied’, mag heffen. De hoogte van de tarieven is bij uitstek een politieke
afweging. Uitgangspunt is terughoudendheid waar het gaat om verhoging van de lastendruk.
Bij de vaststelling van de benodigde belastingtarieven moet een goede balans worden
gevonden tussen onze ambities en de financiële positie. Het totaal van onze eigen
belastingen en heffingen moet in reële verhouding staan tot dat van andere, vergelijkbare
gemeenten.
Kwijtschelding van verschuldigde belasting(en) en heffingen is in individuele gevallen
mogelijk. Dit is een belangrijk onderdeel van beleid in de strijd tegen sociaal isolement en
armoede. Het college van burgemeester en wethouders moet het kwijtscheldingsbeleid actief
oppakken.
Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is een hulpmiddel om de
samenleving tot bloei te laten komen. De ChristenUnie staat dan ook positief tegenover het
subsidiëren van bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele activiteiten en – voorzieningen. In
beleidsnota’s moet helder worden vastgelegd wat de bedoeling is van gemeentelijke
financiële ondersteuning en welke effecten van de subsidie verwacht worden. De
zorgvuldigheid eist, dat veel aandacht wordt besteed aan de subsidiegrondslagen. Het
subsidiebeleid moet zijn vastgelegd in een algemene subsidieverordening en in goed
onderbouwde uitvoeringsbesluiten.
Actiepunten
• Zet de komende jaren de tering naar de nering. Maak keuzes en laat hierbij een
duurzaam en sociaal beleid leidend zijn.
• Maak een goede afweging tussen het ambitieniveau van de gemeente en de hoogte van
de gemeentelijke lasten.
• Bied volstrekte transparantie over de besteding van financiële middelen.
• Voer een ruimhartig en laagdrempelig kwijtscheldingsbeleid voor die huishoudens
waarvoor de gemeentelijke lasten aantoonbaar een te grote belasting zijn.
• Creëer ruimte voor nieuw te ontwikkelen beleid.
• Financier structurele lasten met structurele middelen.
• Het college van B&W doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de
verschillende heffingen en tarieven. De gemeenteraad kan haar kaderstellende taak
inhoud geven door voor belangrijke heffingen en tarieven de gewenste dekkingsgraad
vast te leggen. Te denken valt aan de dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing of de
tarieven voor gebruik sportaccommodaties.
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•

Sluis de rijkssubsidie geheel door naar organisaties waarvoor ze bedoeld zijn, tenzij
daarin componenten zitten om de gemeente tegemoet te komen in de financiële
inspanningen die zij op dat terrein moet verrichten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de
subsidie die de gemeente van het rijk ontvangt voor Radio 350.

2 Duurzame leefomgeving
Een centraal begrip bij de ChristenUnie is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor
mensen en de inrichting van de samenleving, maar ook verantwoordelijkheid voor natuur en
milieu. Ook dat is christelijk-sociaal.
De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als
goede rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de
schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook
op het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing.
Wij zijn beheerders van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. Hoewel veel milieu- en
klimaatbeleid op Europees, of zelfs op wereldniveau gemaakt wordt, kan ook de gemeente
een bijdrage leveren. Allereerst via haar voorbeeldfunctie. De gemeente kan haar gebouwen
energiezuinig maken, groene stroom en gas inkopen, of in de kantine duurzaam
geproduceerde producten aanbieden. Daarnaast kan de gemeente lokale klimaatinitiatieven
ondersteunen, zoals het benutten van aardwarmte en het bevorderen van energiebesparing
bij het bedrijfsleven.
Verduurzaming is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Soms is het lastig draagvlak te
vinden. Niemand wil een kolencentrale in de achtertuin, maar vaak wil men evenmin een
windmolen. Soms is het financieel moeilijk, maar duurzaamheid mag geen sluitpost zijn op
de begroting.
Het is de taak van de gemeentelijke overheid zulke belangenafwegingen te maken. Niets
doen is geen optie meer.
Samenwerking vraagt om overleg met vele betrokkenen, zoals mede-overheden,
grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat vergt veel tijd. Maar door belanghebbenden in
het voortraject goed te betrekken, kunnen bezwaren later in het proces vaak worden
ondervangen. De nadruk moet liggen op participatie, om langdurige (en kostbare) juridische
procedures te voorkomen. Dit sluit aan bij de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, waar het
accent ligt op overleg vooraf, in plaats van toetsing achteraf.
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In de volgende paragrafen vertellen we u graag over onze standpunten op het gebied van
ruimtelijke ordening, wonen, groen, natuur, mobiliteit en nog veel meer.

2.1

Ruimtelijke ordening en wonen

Trends en ontwikkelingen
Ruimte is een schaars goed. Keuzes die we nú maken, zijn bepalend voor de leefomgeving
van toekomstige generaties. We zien het als onze taak om op de juiste wijze met deze
ruimte om te gaan. Ook in Rijssen-Holten moet een keuze gemaakt worden tussen ecologie
en economie. Door de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro, op 1 juli 2008) ligt de
nadruk nu bij de gemeenten. Decentraal wat kan, centraal wat moet.
De visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie vraagt kwaliteit van onze leefomgeving. Lange tijd ging het om de
kwantiteit, er moest immers gebouwd worden. Dat was ook nodig: er moest gebouwd worden
om tegemoet te komen aan de vraag naar onder andere huisvesting en bedrijventerreinen.
Ook in deze moeilijke economische tijden willen we investeren in kwaliteit:
- door te kiezen voor zoveel mogelijk behoud van groen.
- door extra aandacht te geven aan de openbare ruimte, aan duurzaam bouwen en
levensloopbestendig wonen.
- door te bouwen voor de vraag. Het huisvestingsbeleid van de gemeente moet gericht
zijn op verschillende doelgroepen. In het bijzonder noemen we de één-persoonshuishoudens (jongeren, alleengaanden, ouderen), een groep die de komende jaren
flink zal toenemen.
De ChristenUnie wil over de structuurvisie het debat zoeken met de samenleving: bewoners,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, scholen etc. Zo wordt betrokkenheid
gecreëerd.
Het uitgangspunt voor woningbouw moet zijn dat er gebouwd wordt voor de lokale behoefte,
en dat bedrijventerreinen voldoende ruimte bieden aan lokaal gewortelde bedrijven. De
ChristenUnie vindt dat overcapaciteit op regionale schaal geen reden kan zijn woningbouwen bedrijventerreinontwikkeling, gebaseerd op plaatselijke behoefte, te belemmeren.
Actiepunten
• In iedere kern, zowel de kern Rijssen als de kern Holten, naar behoefte woningen
bouwen.
• De structuurvisie voor de Kom Holten voortvarend doorvoeren. Holten verdient een nieuw
hart, en een opwaardering van de stationsomgeving.
• Burgers verdienen rechtszekerheid. Daarom moeten er actuele bestemmingsplannen
zijn, die digitaal kunnen worden ingezien.
• Voor bewoning van recreatiewoningen geldt dat de hoofdlijn moet blijven dat in het
recreatiegebied geen permanente bewoning is toegestaan. Voor enkele woningen geldt
dat legalisering van permanente bewoning moet, om fouten uit verleden te herstellen.
• Meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld ondergronds parkeren, is vaak geen luxe, maar
noodzaak. Met het oog op de toekomst is uitbreiding van de ondergrondse
parkeergarage De Hagen daarom gewenst. Omwonenden moeten hier ook een
parkeerplaats kunnen huren.
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•
•

•

•
•

•
•
•

•

De 3%-norm voor speelplekken voor kinderen in de hele gemeente binnen de bebouwde
kom handhaven.
Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en
oppervlaktewater. Het zijn de ‘longen’ van Holten en Rijssen. Binnenstedelijk bouwen is
goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen.
Het monumentenbeleid moet goed tot uitvoering gebracht kunnen worden. De weinige
monumenten die onze gemeente nog rijk is moeten behouden blijven. De ChristenUnie
vindt dat de geschiedenis goed vastgelegd moet worden, waarbij er aandacht is voor
lokale identiteit.
Stel voor nieuwe ontwikkelingen beeldkwaliteitsplannen op.
Het ‘duurzaam bouwen’ moet gestimuleerd worden. Daarbij denken wij aan de
mogelijkheden:
bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en
kwalitatief hoogwaardig zijn.
woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie ‘produceren’.
levensloopbestendigheid van een woning of wijk: mensen kunnen hun hele
leven in hetzelfde huis blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden (echtpaar,
gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.).
Energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen stimuleren.
Bouwen van woningen voor starters op de woningmarkt, levensloopbestendige woningen
en kangoeroewoningen (in het kader van mantelzorg) wordt gestimuleerd.
Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het
toekomstperspectief van de landbouw, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen
elkaar zijn afgewogen.
Bij reconstructies van wegen, van parkeerterreinen en bij inbreidingsplannen er specifiek
op letten dat afkoppeling van het relatief schone regenwater van het riool plaatsvindt, of
een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd.

2.2

Natuur, milieu en klimaat

Trends en ontwikkelingen
We kunnen er intussen niet meer omheen: het klimaat verandert. Ook al zouden we met
directe ingang de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch verminderen, dan
nog zal de klimaatverandering de komende decennia doorgaan. Het begrip duurzaamheid
heeft in dit kader een extra dimensie gekregen. Een uiterst belangrijk begrip, maar wel op de
juiste manier te gebruiken: niet te veel meer praten en schrijven, aan de slag er-mee!
In het licht van de klimaatontwikkeling is energieverbruik een belangrijk thema. Energielabeling van gebouwen, ook al komt het moeizaam van de grond, kan hierin een goede rol
spelen.
Een andere ontwikkeling die zijn beslag moet gaan krijgen in de komende periode, is de
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Binnen de
Wabo moeten circa 25 regelingen samen worden gebracht, die de fysieke leefomgeving
betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die
gebundeld worden tot Omgevingsvergunning. Deze ontwikkeling kan en moet, mits
zorgvuldig voorbereid en ingevoerd, tot een aanzienlijke verbetering van de dienstverlening
door de overheid leiden.
Op gebied van afval zijn er ontwikkelingen. De doelstelling van gemiddeld 60% hergebruik
van het huishoudelijk afval in 2015, moet haalbaar zijn.
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De visie van de ChristenUnie
De mens heeft de schepping in bruikleen ontvangen en moet haar op verantwoorde wijze
duurzaam beheren. Vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven
alles en onze naaste als onszelf, moeten wij activiteiten gericht op het verbeteren van milieu,
natuurbeheer en klimaat ontplooien.
Met onze naaste wordt niet alleen diegene die wij direct kennen bedoeld. Ook mensen die
elders leven (en vaak minder bedeeld zijn dan wij) moeten kunnen profiteren van de
positieve gevolgen van ons handelen. Een goede verhouding tussen consumptie en
milieubeheer is daarbij essentieel.
Dat betekent dat ook in financieel mindere tijden een daadkrachtig milieubeleid gevoerd
moet worden.
Daarnaast dient de gemeente de waarde van de natuur zelf, waaronder ook de dieren, op
het oog te hebben. De schepping bestaat immers niet alleen uit mensen. Blijvende aandacht
is nodig voor het handhaven van milieuregels en optreden tegen milieudelicten, zoals
dumping van afval in de natuur.
De ChristenUnie staat volledig achter de doelen zoals die zijn verwoord in het
klimaatakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk (Ministerie
VROM) hebben gesloten:
•
Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 (ten opzichte van
1990). Hierbij gaat het om zowel CO2 als de overige broeikasgassen, zoals methaan en
lachgas.
•
Een energiebesparing van 2% per jaar.
•
Een aandeel van hernieuwbare energiebronnen (duurzame energie) van 20% in 2020.
30% CO2 reductie is op zich vele malen beter dan niets, maar nog altijd vele malen slechter
dan het hoogst haalbare: energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame
brandstoffen, zoals energie uit zon en wind). Die transitie moet binnen maximaal drie
decennia worden gerealiseerd.
Auto's op elektriciteit zijn al verkrijgbaar. Rijssen-Holten kan het goede voorbeeld geven door
haar wagenpark met dit soort vervoermiddelen uit te rusten, mits de stroom wordt
afgenomen van een leverancier die 100% groene stroom garandeert.
Actiepunten
•
Geef voorlichting over de mogelijkheden het milieu goed te beheren en verontreiniging
tegen te gaan, door milieu bewust gedrag bij burgers en ondernemers. Concrete
maatregelen, zoals het verstrekken van premies, kunnen mensen aanzetten tot
gedragsverandering.
•
Goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen.
•
De gemeente Rijssen-Holten gaat meedoen aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil,
compost, etc. (Nederland Schoon, Opzoomeren e.d.) Hiernaast kan de gemeente extra
acties ondernemen om afvalscheiding onder de aandacht te brengen bij de burgers.
Individuele burgers, scholen en organisaties betrekken bij een zwerfafval-opruimproject.
•
Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om afval gescheiden in te zamelen.
•
Het inkoopbeleid van de gemeente is al afgestemd op duurzaamheid. In de komende
raadsperiode zou dit 100% duurzaam moeten worden. Neem bij offerteaanvragen
duurzaamheidcriteria op.
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•
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•

2.3

Lichtplan opstellen voor de gemeente. Toepassen van moderne technieken bij
verlichting in de openbare ruimte (o.a. LED-verlichting), waarbij meetbaar aangegeven
wordt hoeveel energie er mee bespaard wordt. In dit lichtplan ook aangeven hoe
bedrijfsleven kan bijdragen aan reductie lichtvervuiling.
Zorg voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark (toepassen van roetfilters en/of
gebruik van alternatieve brandstoffen).
Zorginstellingen, seniorenwoningen en bejaardencentra zullen kwalitatief goede
klimaatreguleringstechnieken waaronder airco moeten hebben. Belangrijk is
deugdelijke apparatuur. Natuurlijk zal het toenemende stroomverbruik van dit soort
apparatuur duurzaam moeten worden ingekocht dan wel lokaal worden opgewekt.

Mobiliteit

Trends en ontwikkelingen
De overheid heeft voor het openbaar vervoer forse groeidoelstellingen (trein 5% per jaar).
Voor bepaalde doelgroepen (meestal jongeren en senioren) wordt het openbaar vervoer
goedkoper.
Het scheiden van verkeersstromen (bijvoorbeeld auto’s en fietsen) vindt steeds meer ingang.
In planologische ontwikkelingen wordt steeds meer rekening gehouden met de toenemende
vraag naar mobiliteit door alle groepen in de samenleving.
De mobiliteitsvisies van overheden worden steeds beter op elkaar afgestemd en
maatschappelijke organisaties zien steeds meer hun verantwoordelijkheid om wezenlijke
bijdrages te leveren.
De visie van de ChristenUnie
De overheid moet zorgen voor een goede infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en
telecommunicatie, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen
ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen.
De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid, milieu en leefbaarheid. Naast
de overheid, hebben de burgers een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om
te gaan, vanwege de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving en het ruimtebeslag van
wegen. De frequentere trein dienstregeling met Deventer en Enschede, en de aanleg van
fietsstroken, draagt daaraan bij.
Actiepunten
• In woonwijken worden bij voorkeur 30 kilometer zones aangelegd en ook gehandhaafd.
• Een rondweg bij Rijssen is, zoals de vooruitzichten nu zijn, tot 2020 nog niet nodig.
Daarom hoeft hier in de komende raadsperiode geen besluit over genomen te worden.
Het is wel van belang dat de verkeersstromen goed in de gaten gehouden worden.
• Een (noordelijke) rondweg buiten het centrum van Holten om is nodig, om het centrum
van Holten verkeersluw te kunnen maken. Het doorgaande verkeer hindert de
toegankelijkheid van het centrum van Holten, en staat uitvoering van een nieuw hart voor
Holten in de weg.
• De kruising Reggesingel – Veeneslagen aanpassen om de doorstroming en veiligheid te
bevorderen.
• Een goede aansluiting van het openbaar vervoer naar het noorden van Nederland (met
name Zwolle) bevorderen.
• Rechtstreeks verbindingen met openbaar vervoer naar ziekenhuizen in Almelo en
Deventer bevorderen.
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De informatievoorziening van het openbaar vervoer bij de stations verbeteren.
Deelnemen aan projecten om OV-fiets bij stations in Rijssen en Holten beschikbaar te
krijgen, zodat de reiziger makkelijk voor het laatste stukje een fiets kan huren.
Scheidt de fietsroutes binnen de gemeente zo veel mogelijk van het overige verkeer.
In de winkelcentra behoren voldoende mogelijkheden te zijn voor fietsparkeren.
Er wordt gezorgd voor aantrekkelijke, liefst overkapte, fietsparkeermogelijkheden bij de
stations en regelmatig worden weesfietsen verwijderd.
De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen bijvoorbeeld op
scholen en bij instellingen.
De gemeente onderhoudt fietspaden goed en regelmatig en vergeet fietsroutes niet bij
het strooien.
De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom.
In de centra van Rijssen en Holten oplaadpunten voor elektrische fietsen plaatsen, en
grote parkeerterreinen voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s.
De gemeente zorgt voor goede parkeervoorzieningen.
Om het centrum goed bereikbaar te houden voor het winkelend publiek daar
parkeerregulering toepassen.

2.4

Economie

Trends en ontwikkelingen
Bij het schrijven van dit programma zit Nederland in een stevige recessie. Hoe de
economische ontwikkelingen de komende jaren zullen zijn, valt onmogelijk te voorspellen.
Naast bedreigingen zoals afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid, biedt deze
situatie ook kansen om tot een duurzamere economie te komen.
Mede door de toegenomen scholingsgraad van de beroepsbevolking en de stijging van de
kosten van arbeid, wordt de Nederlandse economie steeds meer een kenniseconomie. Een
en ander leidt tot een verschuiving van industriële bedrijvigheid naar dienstverlening.
De visie van de ChristenUnie
Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft, te
ontplooien. Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en is
het een goed middel om een inkomen te verwerven, waarmee voorzien kan worden in de
eigen levensbehoeften en die van anderen.
Actiepunten
•
Bevorder het scheppen van werkgelegenheid die past bij de behoeften van de
beroepsbevolking. Zo wordt woon-werk-verkeer teruggedrongen en het beroep op
bijstand verminderd.
•
Bevorderen van stage- en participatieplaatsen, en laat de gemeente daarbij zelf het
goede voorbeeld geven.
•
Richt de Sociale werkvoorziening in als leerwerkbedrijf voor mensen met een
beperking. Niet alleen voor SW-geïndiceerden, maar ook voor anderen met een
beperking zoals Wajong, WIA, WAO e.d. Stimuleer doorstroming vanuit de WWB naar
sociale werkvoorziening en beschermde banen.
•
Politieke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zoeken
elkaar regelmatig op om te sparren over lopende en toekomstige ontwikkelingen.
•
De zondagsopenstelling van winkels tegen houden (inclusief avondopenstelling van
supermarkten op zondag).
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Stimuleer de vestiging van een buurtsuper in wijk Veeneslagen.
Het centrum van Holten en Rijssen aantrekkelijk houden. Voor het centrum van Holten
betreft dat uitvoering plannen ‘nieuw hart voor Holten’. Voor Rijssen gaat het om o.a.
overdekte fietsstallingen, stimuleringsregeling aanpak lelijke gevels, stadsmarketing,
snelle planontwikkeling etc.
Behoud ten behoeve van ondernemers het ondernemersloket, waar men met alle
(aan)vragen terecht kan.
Stimuleer verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand.
Maak toeristische trekpleisters goed bereikbaar met openbaar vervoer en via
fietspaden.
Stimuleer goed onderhoud van de aangelegde fietspadennetwerken, wereldtijdpad en
wandelpaden.
Maak toeristische voorzieningen vandaalbestendig.
Zoeken naar aanvullende middelen voor de toeristische sector, ter beperking van de
toeristenbelasting. Om toeristisch aantrekkelijk te blijven moet er blijvend geïnvesteerd
worden. Nu brengen alleen de recreatie ondernemers het geld op, terwijl ook winkels
profiteren. Een ondernemerfonds is mogelijk een goed alternatief.
Stimuleer aanleg men- en ruiterpaden in samenwerking met omliggende gemeenten,
om daarmee de hippische sport in Oost-Nederland te ondersteunen.
Stimuleer, en werk samen met, opleidingscentra voor vakopleidingen.

3 Bloeiende samenleving
De ChristenUnie zet zich vooral in voor die gemeentelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn
voor de kwetsbaren in onze samenleving. Hiermee geven we deze bevolkingsgroep een
goede en herkenbare plaats in de maatschappij. Wij willen vanuit een Bijbelse opdracht
graag meewerken aan een samenleving waarin we ‘omzien naar elkaar’. De ChristenUnie wil
investeren in een ‘samenleving met samenhang’. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
biedt mogelijkheden om aan de noodzakelijke ‘sociale cohesie’ te werken.
Het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk e.d. moet gestimuleerd worden. Belangrijke
samenbindende voorzieningen (bijvoorbeeld kinderboerderijen) moeten beschermd worden.
Het is belangrijk te voorkomen dat mensen zich afkeren tegen de samenleving of er niet bij
mogen horen. Hierbij kunnen kerkelijke en maatschappelijke organisaties worden
ingeschakeld. De ChristenUnie maakt zich sterk voor het betrekken van mensen die dreigen
af te glijden of zich af te keren van de Nederlandse samenleving en democratische
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rechtsorde. Hierbij kan gedacht worden aan scholing, stages en werk, samen met
professionals als wijkagenten, jeugdwerkers en leraren.

3.1

Jeugd, gezin en onderwijs

Trends en ontwikkelingen
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving, maar het gezin staat er in toenemende mate
alleen voor. Er zijn gaten ontstaan in de pedagogische infrastructuur: familie, buurt, kerk en
andere elementen van de traditionele leefomgeving, spelen een steeds kleinere rol en zijn
niet langer vanzelfsprekende opvoedpartners van de ouders.
De visie van de ChristenUnie
Het gezin is de basis van kinderen; ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding
van hun kinderen. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn: ook de directe
omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren, het sociale netwerk. De
ChristenUnie wil zich inzetten voor het versterken van de kringen rond gezinnen. We vinden
relaties belangrijk, relaties waarin waarden en normen worden uitgewisseld.
De Centra voor Jeugd en Gezin gaan ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en
opgroeien. In Rijssen-Holten wordt hier invulling aan gegeven door CJG-loketten te openen
in het Medisch Centrum in Rijssen en in het Kulturhus in Holten. Door de komst van Centra
voor Jeugd en Gezin heeft de gemeente een belangrijk middel in huis om werk te maken van
preventie om zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij ontsporingen tijdens de
opvoeding van de jeugd.
Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en de
kennis opdoen, die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Scholen
moeten alle ruimte krijgen om zich te kunnen richten op hun kerntaak: het geven van goed
onderwijs. De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders en mag niet worden
uitbesteed aan de school of aan andere instellingen rond het kind. Het is belangrijk dat
kinderen onderwijs aangeboden krijgen op hun niveau en dat ze een diploma kunnen halen.
Het onderwijs dient alle wettelijke mogelijkheden te benutten om spijbelen en schooluitval
tegen te gaan. Ouders (en vooral ook de jongeren) moeten ervan doordrongen worden dat
schooluitval veel minder kansen in de samenleving biedt, door het ontbreken van
startkwalificaties. Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
moet resulteren in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
De problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast vraagt een integrale
aanpak vanuit zorg en repressie. De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en
zal daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren steunen. Gok-, game- en
drankverslaving bij jongeren willen we voorkomen, en als het er is tegengaan. Eenzaamheid
onder jongeren is één van de oorzaken van de vlucht naar verslaving. ChristenUnie wil deze
vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het netwerk rond jongeren.
Actiepunten
•
Rijssen-Holten gezinsproof maken, door een gezinsvriendelijk gemeentelijk beleid. Dat
blijkt uit het inzetten op veilige wijken, op ondersteuning van ouders en op het integraal
aanpakken van problemen (dus in het gezin).
•
Er naar streven om als Rijssen-Holten (koplopergemeente) ‘kind- en gezinsvriendelijkste gemeente van Nederland’ te worden.
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3.2

Het criterium ‘kindvriendelijkheid’ moet onderdeel worden van het beleid gericht op
leefbaarheid.
De Centra voor Jeugd en Gezin moeten de tijd krijgen zich te ontwikkelen.
Stimuleer een goede samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en het
primair onderwijs.
Zorg voor meer samenwerking tussen sportverenigingen, cultuurinstellingen en scholen
m.b.t. naschoolse opvang.
Benader ouders actief, via huisbezoeken door de leerplichtambtenaren, om zo
schooluitval tegen te gaan.
Afstemming met de zogenaamde Zorg Advies Teams (ZAT’s) in het onderwijs is van
groot belang. De gemeente steekt in op een goede positie (= aanwezigheid) van
leerplichtambtenaren in deze ZAT’s. Dit is van groot belang om er op tijd bij te zijn en
om door te kunnen schakelen naar partners binnen het CJG.
Stimuleer bedrijven en instellingen om leerwerkplekken te creëren.
De Euregio gebruiken voor culturele en/of sport uitwisselingen, om oriëntatie bij de
jeugd op Europese aangelegenheden te vergroten.
Alcoholgebruik onder jongeren ontmoedigen. Dit door ‘Happy fris’ goed tot uitvoering te
brengen, waarbij de voorlichting op basisscholen begint.
Samen met omliggende gemeenten meedoen aan de pilot waarbij de leeftijd waarop
jongeren alcohol mogen kopen wordt verhoogd naar 18 jaar.
Stimuleer de jeugdsport, om deze minimaal op het landelijk gemiddelde te krijgen.

Zorg, welzijn en sociale zaken

Trends en ontwikkelingen
Binnen de zorg merken we de gevolgen van het ‘marktdenken’. Deze zijn lang niet altijd
positief.
Ontwikkelingen als gevolg van het groeiend aantal ouderen (‘verzilvering’) zullen ook de
komende jaren actueel zijn. Op dit moment verkeert de wereld in een economische crisis.
Een toenemende werkloosheid, het voorkomen dat een jonge generatie ‘verloren’ gaat en de
omgang met een ‘ruime’ arbeidsmarkt zijn uitdagingen waarmee de sector ‘sociale zaken’ te
maken krijgt.
Ook de grotere vraag naar vrijwilligers en de toename van de alleenstaanden stelt ons de
komende jaren voor de nodige uitdagingen.
De visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie is van mening dat de gemeente nader invulling moet geven aan een
duurzame samenleving.
Zonder onze eigen principes geweld aan te doen, is er respect nodig voor de ander.
De WMO biedt met een verdere uitbouw een goed draagvlak om elkaar te helpen en de
meeste kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en te activeren voor een volledige
deelname aan het maatschappelijk leven.
Kerken en maatschappelijke organisaties kunnen hier een stimulerende rol spelen.
Een bloeiend verenigingsleven en stimulering van de vele vrijwilligers zijn hoekstenen van
onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. De ChristenUnie wil
zoveel mogelijk voorkomen dat er tweedelingen in de samenleving ontstaan. Daarbij wordt
vooral gedacht aan de effecten die kunnen ontstaan vanwege een gebrek aan financiële
middelen en het aan de zijlijn komen te staan vanwege de digitale ontwikkelingen.
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Voor de ChristenUnie geldt het gezin als hoeksteen van de samenleving. Daarnaast moeten
we ook aandacht hebben voor de sterk groeiende groep alleenstaanden.
Sport speelt in de huidige samenleving een belangrijke rol. Veel mensen genieten van het
beoefenen van een sport of het kijken er naar. De ChristenUnie ziet voor de gemeente vooral
een faciliterende rol. Daarnaast kan de sport een gunstige invloed hebben op het terrein van
gezondheid, integratie, bevorderen gemeenschapszin e.d.
Voor het faciliteren van profsport ziet de ChristenUnie geen belangrijke bijdrage weggelegd
voor de lokale overheid.
Cultuur manifesteert zich op tal van manieren in onze samenleving. Kunst, zang, muziek,
toneel e.d. zijn in onze samenleving niet weg te denken. Bovendien zijn we trots op het
culturele erfgoed in de vorm van gebouwen en cultuurlandschappen.
Cultuur is van groot belang voor de samenhang in Rijssen-Holten, en moet daarom lokaal
gedragen worden. De ChristenUnie is van mening dat de overheid in de voorwaardenscheppende sfeer een taak heeft.
Actiepunten
•
Bestaande beleid en regelgeving moeten echt ’in de etalage’ worden gezet. Het is niet
nodig om aan nieuwe dingen te beginnen. Het niet-gebruik van regelingen door burgers
is nog veel te hoog. Bovendien maakt het grote aantal regelingen het er voor de burger
niet duidelijker op.
•
Ondersteunende en activerende begeleiding van mensen met een verstandelijke
beperking moet gewaarborgd blijven. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook
dat er sociaal in wordt voorzien.
•
Organiseer een ’wegwijsfunctie’ voor de burger naar (sociale)voorzieningen (actief
informatieloket).
•
Ouderen moeten terecht kunnen bij inlooppunten in de hele gemeente.
•
Investeer in een breed ouderenbeleid, waar ouderen zelf actief bij betrokken worden.
O.a. de ouderenraad en ouderenorganisaties, en allochtone ouderen, hier actief bij
betrekken.
•
Bevorder voorlichting over (het voorkomen van) schulden, met speciale aandacht voor
jongeren.
•
Stimuleer een ruim aanbod van plaatsen voor begeleid wonen.
•
Stimuleer de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij
de bestaande activiteiten. Cultuurnota moet lokale kleur houden.
•
Maak beleid in samenwerking met ervaringsdeskundige mensen met beperking.
•
Breedtesport verdient voldoende ruimte. Daarvoor voldoende velden en zaalruimte
beschikbaar stellen. Netwerkplan Vletgoor in Holten realiseren. Tekort aan velden
oplossen door aanleg kunstgrasvelden.
•
Binnensportaccomodaties mogen niet teveel nagalm produceren, omdat dit
gehoorschade kan veroorzaken.

3.3

Sociale samenhang

Trends en ontwikkelingen
Zowel in steden als op het platteland staat de sociale samenhang onder druk. In algemene
zin vragen de toename van het aantal éénpersoonshuishoudens en meer eenzaamheid om
politieke aandacht.
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Het in gang gezette proces van individualisering heeft de noodzakelijke sociale cohesie in de
samenleving onder druk gezet. Voeg daarbij ontwikkelingen zoals tolerantievermindering,
afname van een gevoel van sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid, dan is duidelijk
waaraan ook de lokale overheid de komende jaren aandacht moet besteden.
De visie van de ChristenUnie
Bewogenheid is een belangrijke drijfveer om als overheid te investeren in de samenleving.
De Bijbel geeft praktische invulling aan die bewogenheid. Omzien naar onze naaste blijft een
belangrijk speerpunt voor het samenleven in stad, dorp, wijk of buurt.
De sociale cohesie een zeer belangrijk aspect voor de leefbaarheid in Rijssen, Holten,
Dijkerhoek en buurtschappen.
De ChristenUnie is van mening dat het gemeentebeleid invulling moet geven aan een
duurzame samenleving. We willen als politieke partij geen inbreuk maken op het persoonlijk
leven van de burger. Wij vinden het wel belangrijk dat verschillende groepen met elkaar in
gesprek komen.
Wij zijn van mening dat verenigingen en kerken al een belangrijke bijdrage aan sociale
cohesie leveren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning willen we ook als (één van de)
instrumenten hier voor gebruiken.
De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers gelukkig goed in staat zijn hun eigen
‘levenspad’ vorm te geven. Wij willen er vooral zijn voor die burgers die dat niet kunnen. Het
gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn op zoek te gaan naar kwetsbare medeburgers.
Actiepunten
•
Huisbezoek 75+ voor de hele gemeente structureel herhalen met de
seniorenvoorlichters. Dit moet een permanente activiteit worden. Hierdoor blijft het zicht
op de individuele kwetsbare ouderen en op de situatie in de buurt.
•
Stimuleer een integraal beleid op het gebied van welzijn (club- en buurthuiswerk en
maatschappelijk werk), integratie, jeugdzorg, veiligheid en sport in relatie tot de brede
(buurt)school.
•
Stimuleer het gesprek tussen de verschillende bevolkingsgroepen, met het doel
achtergronden van visies te delen en daarmee het onderling begrip en vertrouwen te
vergroten.
In een samenleving, waarin we afnemende betrokkenheid constateren, zoeken we antwoord
op de vraag hoe we kunnen ‘verbinden’ zodat mensen het gevoel hebben/krijgen erbij te
horen, ertoe te doen, serieus genomen worden. Oftewel: hoe kunnen we participatie
vergroten?
Eigenlijk is dit het onderwerp waar het allemaal om draait. Omzien naar elkaar is tenslotte
een Bijbelse opdracht.
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www.rijssen-holten.christenunie.nl
Post: Ooievaarstraat 42, 7463 AV Rijssen. E-mail: info@rijssen-holten.christenunie.nl.

Foto’s: www.gersiemerink.nl
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