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Voorwoord                                                     

Geachte lezer, 

Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit 

voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende 

effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de 

groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder 

kansen te dichten. 

De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want 

D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een sociaalliberale partij. Wij zijn ervan 

overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor 

iedereen. 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en 

betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en 

al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze 

werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor 

iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en 

aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen 

aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek—ook als u dat 

zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de 

buurt. 

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag 

verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de 

vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen, maar 

geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de 

belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis. 

Er staat veel op spel. Wilt u dat de gemeente Borne meedoet in de strijd tegen de 

opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot 

hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder 

kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen. 

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.  

Hartelijke groet, 

Sigrid Kaag 
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Dank zij uw steun bij de vorige gemeenteraad verkiezingen heeft D66 als eenmansfractie 

in de raad van de gemeente Borne, uiteraard samen met een meerderheid daarvan, in 

die periode een aantal ook voor eenieder waarneembare doelen weten te bereiken. De 

belangrijkste daarvan zijn: 

 

• Vernieuwde openbare milieuvriendelijke en energiezuinige straatverlichting, 

• Een goede ontsluiting van ons Twentse achterland door de Vloedbeltweg en geen 

dure lokale verbindingsweg, 

• Het voorkomen van sloop van karaktervolle gebouwen als het AZC, 

• Een gedegen projectopzet en -verantwoording aan de raad bij grote projecten, 

• Bijzondere aandacht vragen voor de gemeentelijke financiële- en grondzaken. 

• Etc. 

 

 Dat succes willen wij in de komende periode verder voortzetten en intensiveren met 

daarbij als uitgangspunt ons nieuwe programma voor de komende vier jaar. Met 

gepaste trots bieden wij u dan ook hierbij het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van 

D66 Borne aan. 

 

Ons hoofdthema daarbij is: “daadkrachtig, duurzaam en verantwoord” Vanuit dat 

centrale thema heeft er een verdere uitwerking plaatsgevonden voor de plaatsen Borne, 

Hertme, Azelo  en Zenderen, de gemeente Borne dus.  

 

Daarbij is naast de hoofdthema’s duurzaamheid, milieu, samenwerken voor D66 heel 

belangrijk. Daarbij staat in alle gevallen de mens, ook u als lezer, centraal in onze sociaal 

liberale gedachtengoed. 

 

In dit programma staat wat wij de komende jaren in hoofdzaak willen doen. Wij 

realiseren ons daarbij dat het in de politiek het noodzakelijk is om een meerderheid te 

verkrijgen, of qua stemmen of door samenwerking met andere partijen. Vandaar dat niet 

alles kan worden gerealiseerd. Ons streven is daar echter wel naar.   

 

Met uw steun en hopelijk op 15, 16 en 17 maart uw stem daarvoor, kunnen wij een goede 

start maken met de realisatie van ons programma. 

 

Daadkrachtig, duurzaam en verantwoord,  

samen krijgen wij het voor elkaar 
 

D66 lijst 7 in uw gemeente 
Ernst Janssen 

Lijstrekker D66  
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De mens centraal 
Centraal in ons gedachtegoed vinden wij dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen. 

Doe je je best om het goede te bereiken dan kun je, vaak op eigen kracht en inzet, een 

goede toekomst realiseren. Ben je ziek of kun je minder goed meekomen, dan helpen 

wij jou. Dat is de basisgedachte van D66 van hoe wij vinden wat vrij en eerlijk 

samenleven is. Om dat te realiseren is samenwerken, zeker in de gedachten van D66, 

heel belangrijk. Wij vinden immers dat: 

● Alle mensen gelijke kansen verdienen 

● Mensen zelf over hun eigen leven moeten kunnen beslissen 

● Wij bij elke beslissing ook aan de toekomst moeten denken 

● Deze duurzaam en verantwoord moet zijn ook voor onze (klein)kinderen 

● De overheid haar best moet doen voor iedereen 

 

Al deze thema’s hebben wij in ons programma verwerkt omdat wij die belangrijk vinden 

en omdat ze van invloed zijn op de onderlinge verhouding burger overheid. 

Zo vinden wij dat inwoners van het begin af aan bij gemeentelijke projecten en 

activiteiten, zeker in hun omgeving, actief moeten worden betrokken en actief moeten 

zijn geïnformeerd. De voornaamste manier om dat te bereiken is door een open, 

vertrouwen in de burgers uitstralende bestuursstijl te hanteren die past bij de huidige 

tijd waarin wij nu leven. Daarnaast is het verder intensiveren van thema gebonden 

inspraakmomenten een goede zaak om ook de mening van  burgers in een vroeg 

stadium te verkrijgen. Mijn Borne 2030 is hiervoor een goed middel gebleken.  

 

Om de mening van onze inwoners nog meer ruimte in de plannen te geven is D66 

voorstander van het invoeren en hanteren van het referendum, liefst bindend. Ook uit 

ervaringen elders blijkt dat dit de betrokkenheid vergroot en de gemeente als partner 

wordt gezien in plaats van “die gemeente doet maar wat in onze buurt” 

 

D66 vindt het belangrijk dat vertrouwen aan en van de inwoners van Borne op diverse 

thema’s beter tot uitdrukking moet komen.  Dat daarmee draagvlak en begrip voor “hun” 

project bij de inwoners wordt bereikt mag duidelijk zijn. Gewoon doen dus. 

 

D66 Borne  wil de informatie- en hulp aan de burgers dichterbij onze inwoners brengen 

door die ook digitale hulp- en dienstverlening meer in de wijken, dorpen en 

gemeenschap locaties onder te brengen, gemakkelijk, voor iedereen bereikbaar en 

begrijpelijk uitgelegd. D66 Borne wil dit in 2023 realiseren door wijk- en 

dorpsgebouwenenkele uren per week/maand open te stellen met een hulp en informatie. 
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Duurzaam en milieu 
Ook Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend.  

Dit betekent dat de overheid maar ook wij, onze inwoners, zich altijd vooraf aan het doen 

en handelen van ons moeten afvragen of er alternatieven zijn die meer duurzaam zijn en 

minder broeikasgassen uitstoten en daar ook daar feitelijk naar handelen. Dit vergt een 

andere denkwijze, namelijk minder eerst aan het rendement en meer duurzaam en 

milieubewust denken. 

 

Als gemeente hebben wij in de optiek van D66 Borne de voortrekkersrol en -taak om ook 

op grond daarvan een actief beleid te voeren. Beleid gericht op bezuinigen en isoleren 

en het opwekken van fossielvrije energie. Belangrijke thema’s zijn voor ons: 

Opwekken van fossiel vrije energie 

In het kader van de Regionale Energie tranSitie, kortweg RES genaamd, hebben wij in 

Borne de opdracht om voor 2030  20 GWh. fossielvrije energie, wind- en zonne-energie, 

op te wekken. Daarvoor moeten ook daken van gebouwen en woningen worden benut. 

Activeer deze oppervlakten door een goed stimuleringsbeleid daarin te voeren. Voor die 

opwekking zijn nu goede landelijke subsidieregelingen voor. D66 Borne vindt dat deze 

moeten worden ondersteund met een gemeentelijke regeling. Pas dan zijn de 

voorwaarden goed om ons doel, het verminderen van de uitstoot  in 2030 en 2050, tijdig 

en volledig te behalen.   

 

Ook vindt D66 Borne  dat moet worden onderzocht welke locaties geschikt zijn voor het 

verantwoord omhooghalen en het gebruik van aardwarmte die in nieuw te bouwen 

woningen of andere gebruiksgebouwen (scholen/sporthallen ed.)  kan worden ingezet.  

 

Hergebruik van restwarmte, mits dat uiteindelijk minder broeikasgassen uitstoot teweeg 

brengt dan de alternatieven, dient te worden ingezet.  Onderzoek hiernaar dient in 2024 

te zijn afgerond en, daar waar mogelijk, aansluitend worden uitgevoerd.  

 

 
 

Duurzaamheidsbeleid gemeente 

Ook de gemeente dient haar feitelijke bijdrage te leveren aan het duurzaamheidsbeleid 

door bij elk doen en laten, van inkopen tot investeringen en projecten, zich af te vragen 

of deze duurzaam zijn en een absolute bijdrage leveren aan de vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen en dat, meer dan tot nu toe, consequent uit te voeren.  

Simuleringsbeleid gemeente 

De gemeente zal een dergelijk gewenst gedrag extra stimuleren door aanvullende 

subsidie/voordeel, zoals laag rentedragende leningen tegen gunstige voorwaarden te 
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verlenen, maar ook door het invoeren van voordelige groene leges bij duurzame 

projecten en aanpassing van het bouwbesluit door daarin de verplichting tot duurzaam 

en milieuvriendelijk te bouwen.  D66 is daar voorstander van om dat op de korte termijn 

in en door te voeren. De extra benodigde gelden daarvoor zijn reeds grotendeels 

aanwezig. Door de niet duurzame bouwwerken extra te belasten worden extra middelen 

verkregen om de duurzame activiteiten te stimuleren. 

 

Duurzame mobiliteit 

D66 vindt dat de gemeente ook dient te zorgen voor een goede en duurzame fossielvrije 

infrastructuur, zowel voorwaarde scheppend alsook feitelijk. Daarbij denken wij aan  het 

op de korte termijn plaatsen van meerdere laadpalen voor elektrische  voertuigen in 

wijken en buurten, ook op het stationsplein en op de  carpoolplaats bij de A35. Ook meer 

goede gratis parkeerplaatsen in het centrum specifiek voor voertuigen aangedreven 

door fossielvrije brandstof, etc. Daarbij hoort ook een goed c.q. beter openbaar vervoer, 

bij voorkeur fossielvrij.  Uiteraard dient die plaatsing in goed overleg met de bewoners 

plaats te vinden. 

 

 
 

 Geluid, lucht en water 

D66 streeft naar een groene economie. Dank zij die verantwoorde groene economie 

wordt ook de lucht- en waterkwaliteit weer teruggebracht naar het aanvaardbare niveau 

van de WHO standaard waardoor het ook daardoor weer goed wonen, werken en 

recreëren is in de gemeente Borne. 

 

In toenemende mate wordt ons milieu, en onze gezondheid, te zwaar belast door de 

uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, te hoge geluidwaarden en een toenemende mate 

van verontreiniging van het oppervlakte water. Daarom is het zo snel mogelijk meten 

van luchtkwaliteit en geluid, zeker op daarvoor gevoelige plaatsen binnen onze 

gemeente als in Zenderen, in de nabijheid van de A35 en dergelijke, in de ogen van D66 

Borne noodzakelijk om zo de verontreiniging in kaart te brengen en daar waar nodig 

maatregelen nemen. Deze maatregelen zullen dan niet vrijblijvend kunnen zijn, noch op 

de lange baan geschoven kunnen worden. 

  

Om milieutechnische maar ook uit overlast beperkende overwegingen vindt D66 het 

gewenst dat vuurwerk, zeker in de bebouwde kom van onze gemeente, wordt beperkt 

en zo mogelijk afgeschaft. Ook het niet verantwoord stoken van veelal verouderde 
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kachels en open haarden die niet voldoen aan de EU normen draagt bij aan een 

verregaande uitstoot van broeikasgassen en is derhalve ongewenst. 

 

www.atlasleefomgeving.nl/kaarten/       Borne anno 2022 

 

 
 

Onderwijs  
Zeker nu de huidige Corona pandemie heerst, die tot veel leed leidt en heeft geleid in de 

privé sfeer, worden ook de problemen in het onderwijs pijnlijk zichtbaar. Een van de 

grotere gevolgen daarvan is dat de schoolprestaties van de leerlingen steeds verder 

afnemen. Behoorden wij in Nederland enige jaren nog bij de top 10, inmiddels zijn wij 

afgezakt tot de middenmoot. Daar wil D66 verandering in teweegbrengen, zowel 

landelijk en, daar waar mogelijk, ook lokaal onder het motto “terug naar de top!” 

Dat willen wij lokaal, veelal voorwaardenscheppend, door het treffen van voorzieningen 

in en voor goede scholen en gebouwen, kinderdagverblijven. Maar bovenal door het 

inzetten van goede leerkrachten. Voor die mensen is het in onze groene gemeente goed 

en tegen betaalbare prijzen goed en prettig wonen en werken.  

 

http://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten/
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Veel schoolgebouwen zijn in eigendom van de gemeente Borne. D66 wil anno nu laten 

onderzoeken hoe deze gebouwen nog duurzamer en klimatologisch beter kunnen 

worden ingericht met aandacht voor een gezonde luchtcirculatie. Na afronding van die 

onderzoeken dient aansluitend te worden gestart met de uitvoering om die 

noodzakelijke aanpassingen te maken.  

 

In de optiek van D66 is onderwijs in en voor eenieder geborgen leeromgeving die veilig 

is te bereiken en waar pesten geen bestaansrecht heeft. D66 is ook voorstander van 

scholen die samenwerken, ook in de voor- en naschoolse educatie, samen met 

welzijnsinstellingen en sport voor een optimale benutting van talenten. 

 

Een speciale aandacht voor een betere integratie nieuwkomers op scholen. Liggen die 

buiten Borne, dan is goed vervoer daarbij gewenst, met name voor jongere kinderen. 

Hiervoor dient in de ogen van D66 Borne maatwerk geleverd te worden.  

 

D66 Borne wil dat ook voor de gezondheid en de veiligheid ieder kind leert zwemmen, 

natte gymlessen en/of schoolzwemmen zullen daar aan bijdragen. Voor D66 Borne is het 

handhaven van het schoolzwemmen in de laagste klassen daarom een uitgemaakte zaak 

 

Ruimte, ontwikkeling en wonen 
In de loop van de tijd is de gemeente Borne van een agrarische gemeente naar een 

forensengemeente gegroeid. Een gemeente, vrijwel aan alle kanten omsloten door 

snelwegen, waar het ondanks, of dankzij dat, goed wonen en recreëren is.   

 

Om het gebruik van de fiets nog meer te bevorderen is het in deze periode  verder 

ontwikkelen en het beter aansluiten van de fietssnelweg, de F35, op het Twentse netwerk 

noodzakelijk. 

 

Om meerdere redenen is D66 voorstander om het water terug te brengen in het centrum 

van Borne. Milieutechnisch en als hemelwater opvang, cultuurhistorisch en als 

verbinder tussen oud Borne en het centrum. Bovendien biedt het mogelijkheden om dat 

gebied extra aantrekkelijk te maken door het te omgeven met horeca en kunst en cultuur 

zodat deze laatste ook weer een prominentere plaats binnen ons dorp gaat innemen. 
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Wonen 

D66 vindt het vreemd dat, gegeven dat ruimte/grond schaars is, de prijs van de (bouw-) 

grond aanmerkelijk afneemt naarmate er meer grond wordt gekocht. Wij zijn er dan ook 

voorstander van dat dit om meerdere redenen onevenredige systeem, wat bovendien 

nadelig is voor de gemeente, per direct wordt gestaakt (2022)  en wordt vervangen door 

een prijsmechanisme dat recht doet aan de schaarste aan grond.  

  

In aansluiting op het regeerakkoord streeft D66 Borne er naar dat in de nabije  toekomst 

binnen onze gemeente ca. 2/3 van de te bouwen woningen voor de lage- en 

middeninkomens wordt uitgevoerd. Het aanbod en de vraag naar woningen moet met 

elkaar in evenwicht worden gebracht. Borne moet dat proces scherp blijven volgen en 

bijsturen, ook en samen met de Woningbouw vereniging. 

 

Gegeven de vergrijzingstendens maar ook gezien de bevolkingsontwikkeling vindt D66 

dat er in de gemeente een proces op gang moet worden gebracht om tot een betere  

doorstroming van de woningmarkt te komen. Dit om de wijken en buurten zo mogelijk 

qua leeftijd opbouw gedifferentieerd als mogelijk te houden. 

 

D66 wil alleen inbreiden daar waar dat mogelijk en gewenst is. In de Bornse Maten is 

het noodzaak de kans te nemen voor meer gediffertieerde nieuwbouw. Oudere wijken 

vragen extra aandacht, zeker ook voor wat betreft duurzaamheid waaronder aanpassing 

aan de isolatienormen en duurzame groene en veilige inrichting van de omgeving. 

 

D66 streeft er naar om in ieder dorp, wijk en buurt een gevarieerde en gemengde 

bebouwing met voldoende voorzieningen, dus een gevarieerd aanbod. Daarbij hoort 

een beleid met meer variatie en experimenten in het aanbod van kleine woningen. Wij 

denken dan aan tiny houses en prefab woningen. Maar ook wooncoöperaties die in 

meerderheid uit huishoudens bestaat met een inkomen niet hoger dan de 

inkomensgrens voor sociale huurwoning, en waarbij de coöperatie meerdere 

wooneenheden zelfstandig (mede-) financiert en plaatst, zijn daarbij welkom. Speciale 

aandacht wordt gevraagd voor extra huisvesting voor statushouders. 

 

Voor Zenderen, Hertme en Azelo zijn in onze optiek beperkte mogelijkheden voor 

nieuwbouw op lokale schaal en omvang dat past binnen het karakter van die kern. 

 

D66 vindt dat bij de ontwikkeling van Maria Mediatrix ook de gebouwen zoveel als 

mogelijk dienen te worden hergebruikt en gebruikt in overeenstemming met de 

omgeving, dus een passende en kleinschalige oplossing die naadloos aansluit bij die 

woongemeenschap, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige 

Vloetbeldweg, de A35 en een fossielvrij energie opwekkingspark.  
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Het casco van het vrijkomende gemeentehuis op de markt zal worden hergebruikt en 

verbouwd tot woningen en/of appartementen en dienstruimten met ruimte voor kunst 

en cultuur, in combinatie met -ondergrondse- parkeerruimte.  

 

 
 

Ondernemen en werk 
D66 is voorstander van het ontwikkelen van een groene  economie. Door groen en 

innovatief ondernemersschap verdienen wij geld en scheppen wij nieuwe banen. 

Vervuilende bedrijven gaan dan ook meer betalen.We beschermen onze natuur en ver-

minderen de uitstoot.  Dit alles met het doel om de uitstoot van broeikasgassen, w.o. 

CO² en stikstof in 2050 tot bijna nul te hebben teruggebracht zonder dat de kwaliteit van 

ons leven daardoor noemenswaardig wordt aangetast als wij dat goed doen.  
 

Zoals al eerder opgemerkt is Borne een forensengemeente, een gebied waar het goed 

en groen leven, wonen en recreëren is. Belangrijk is daarbij dat er een goed en 

laagdrempelig voorzieningen niveau aanwezig is, ook in de wijken. De middenstand en 

horeca vervullen daar een belangrijke rol in. De gemeente dient de voorwaarden daartoe 

te ontwikkelen. 

 

Naast een aantrekkelijke inrichting en het verkeersluw maken van het centrum, de auto 

is te gast bij de voetganger en fietsers, met het water terug als verbindende en 

recreatieve schakel tussen oud en nieuw, zal ook aandacht moeten worden geschonken 

aan de aantrekkelijkheid daarvan. Daarmee wordt bedoeld een compact en gezellig 

winkelcentrum met voldoende divers aanbod, waar parkeren nog steeds gratis is en dat 

alles binnen loopafstand.  Om dat ook op de langere termijn te kunnen handhaven zal 

uitbreiding van de parkeermogelijkheden in het centrum, maar ook een meer stringente 

controle en handhaving noodzakelijk zijn. Tevens zal, naar het oordeel van D66 mede ter 

voorkoming van leegstand van winkelruimten, er een verdere centrum-concentratie 

zeker in de nabije toekomst absoluut noodzakelijk zijn.  

 

Maar ook lokaal dient het ondernemerschap, van ZZP er tot grootbedrijf, binnen de 

bestaande regels en richtlijnen daarvoor te worden gekoesterd.  

Zij zijn immers de belangrijkste werkgever binnen onze gemeente. De gemeente moet 

dan ook zodanige voorwaarden scheppen dat deze bedrijven zich volop verder kunnen 

ontplooien. 
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Een van die voorwaarden is het bevorderen en dus ondersteunen van innovatieve 

ontwikkelingen en projecten. Een andere is dat verouderde bedrijventerreinen worden 

opgeknapt. Daarvoor zijn er momenteel goede subsidies toepasbaar.   

 

Het historische centrum leent zich ook voor de vestiging van kleine ambachtelijke 

bedrijven met winkels locaties voor kunst en curiosa, afgewisseld met horeca. Dit alles 

om het centrum van Borne nog aantrekkelijker te maken waardoor er sprake is van een 

toeristische attractie.  

 

Veilig en leefbaar 
Om het karakter van onze groene gemeente met een historisch oud centrumdeel veilig 

en leefbaar te houden en daar waar mogelijk verder en ook duurzaam te verbeteren, 

maakt D66 de volgende keuzes.  

 

D66 is voorstander van het terugbrengen van de maximum snelheid in woonwijken tot 

30 km/uur en een verbod van vrachtauto’s boven de 3500 kg in de wijken. Dit verbod zou 

in ieder geval uiterlijk op het moment dat de Vloedbeltverbinding gereed is, moeten 

ingaan. In die hiervoor aangegeven gebieden, inclusief het centrum,  zijn auto’s te gast 

en wordt er prioriteit aan fietsers en voetgangers gegeven. Die daarvoor noodzakelijk 

snelheidsbeperking moet in onze optiek worden begeleid, niet door drempels maar door 

meer vriendelijkere afremmende oplossingen.  
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Een ander groot knelpunt waar onze gemeente mee kampt is de spoorse doorsnijding 

met meerdere overgangen op vitale wegen. Daardoor zijn er vele, ook 

verkeerstechnische en gezondheidsproblemen ontstaan. In de optiek van D66 is het 

aanleggen van tunnels slechts het beperkt oplossen van een deel van alleen het 

verkeersprobleem. Het verleggen van het spoor lost alle problemen van de spoorse 

doorsnijding op terwijl dat nauwelijks meer geld kost dan de aanleg van tunnels en het 

aanpassen van de aangrenzende infrastructuur.  

 

D66 vindt het dan ook onaanvaardbaar dat het Rijk voornemens is om de noordelijke 

aftak van de Betuwelijn via Twente, en dus ook door het hart van Borne met 5 

overwegen, wil laten lopen. Daar zijn wij faliekant tegen! Immers nu al neemt het 

goederenvervoer, ook met gevaarlijke stoffen, in Twente gemiddeld met meer dan 10% 

per jaar toe. Mocht die aftakking er toch komen dan zal dat de eerst komende jaren na 

aanleg met wel 20 a 30% zijn.  

 

Zeker ook om die reden is D66 is voorstander van het verleggen van het spoor, ook al 

omdat nu zich een unieke kans voordoet om deze aan te leggen in combinatie met de 

Vloedbeltverbinding. Van Almelo naar Hengelo tussen de A35  en de Vloedbelt-

verbinding in waar meer dan voldoende ruimte voor is. 
 

 
Impressie verlegd spoor om Borne 

 

Als de verkeerseffecten van de Vloedbeltverbinding bekend zijn, is het ook gewenst dat, 

ook op basis van die gegevens, er opnieuw de toenmalige belofte van “er komt een Knip 

in de rondweg” wordt uitgewerkt en zo mogelijk wordt gerealiseerd. Ook dan moet de 

snelheid op de N743 over de gehele lengte binnen onze gemeente wordt verlaagd naar 

maximaal 50 km/uur. 

 

Het is noodzakelijk om veilige en betere oversteekmogelijkheden, ook voor voetgangers 

van, naar en in de Bornse Maten naar het centrum te maken. Tevens goede 

voorzieningen daarvoor, uiteraard in overleg met de inwoners, in Zenderen. 
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Om de toekomstige aantrekkelijkheid van Borne te waarborgen zal een nadere studie 

moeten aangeven of eenrichtingverkeer in en in de directe omgeving van het centrum 

een goede en duurzame oplossing daarvoor is. 

 

Wij zijn voor het op/inrichten van centrale pakketdepots in de wijken en dorpen om de 

afhandeling van pakketpost te bespoedigen en het aantal ritten van bezorgers te 

beperken waardoor minder verkeer en mogelijke overlast daarvan in de wijken is.  

 

Bijzonder aandacht moet worden besteed aan de toenemende overlast van 

baldadigheid, drank en drugs in onze gemeente. In samenwerking met de jeugdwerkers, 

de jeugd- en wijkagent moet deze problematiek, ook digitaal, worden opgespoord en 

bestreden. Daarom wil D66 meer wijk- en jeugdagenten in Borne die ook zichtbaar voor 

de jeugd aanwezig zijn. 

   

Afval, en met name zwerfafval, vormt een toenemende bron van ergernis in Borne. 

Gebleken is dat het huidige systeem wel kan leiden tot een betere scheiding maar ook 

tot veel zwerfvuil en andere overlast. D66 vindt dan ook dat ons afval in hoofdzaak 

centraal in Twente moet worden gescheiden en verwerkt. Daardoor ontstaat er niet 

alleen een betere scheiding en een hogere opbrengst maar ook, zo blijkt uit studies,  

aanmerkelijk minder zwerfafval.  

 
 

D66 Borne wil de discussie over het scheiden van afval afronden  om zodoende de juiste 

keuzes te maken voor de nabije toekomst. Om huidige zwerfafval bij ondergrondse 

depots tegen te gaan is gericht cameratoezicht en handhaving noodzakelijk.   

 

Om deze en andere knelpunten in onze gemeente op te lossen is naar de mening van 

D66 een gerichtere inzet van Boa’s en politie noodzakelijk, voor handhaving en correctie, 

maar zeker ook ter voorkoming van overlaST EN ERGER. 

 

Zorg en welzijn, sociaal beleid 
Zorg 

Goede en passende zorg gaat over de kwaliteit van leven en het maatschappelijk effect, 

niet over uren. Daarom wil D66 afrekenen op de geleverde prestatie en de kwaliteit 

daarvan. 
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Voorkomen is beter dan genezen. Daarom Wil D66 dat de gemeente nog meer gaat 

investeren in gezond bewegen, voorlichting geven, ook op scholen, over gezonde 

voeding en verlaging van de gezondheidsrisico’s als alcohol en drugs, maar ook over 

vaccineren en gezondheidsaspecten.  

 

Ook mantelzorgers verdienen zeker een goede ondersteuning, ook vanuit de gemeente, 

met voorlichting, raad en daad en daar waar mogelijk ondersteuning bij de uitvoering 

van hun vaak extra moeilijke en zware taken. 

 

Meer aandacht, met name vanuit de wijk maar ook individueel,  is gewenst om met name 

ouderen actief bij onze maatschappij te blijven betrekken. D66 is dan ook voorstander 

van een goed door de gemeente gecoördineerd zorg-, meld- en informatiepunt in de 

wijken. 

 

Sociaal beleid 

Het sociaal beleid wordt in hoofdzaak in den Haag gemaakt en door Borne en Hengelo 

gezamenlijk uitgevoerd. Daarbij is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de inzet van 

uren en daadwerkelijke client ondersteuning. Niet alleen om aan de hand daarvan beter 

te kunnen begroten en sturen, maar meer nog om het gehele proces “in control” te 

krijgen en te houden. 

 

 
 

 

Wel vindt D66, dat er een goed, verantwoord en actief gemeentelijk beleid moet worden 

uitgevoerd voor de diverse bevolkingsgroepen, of het nu gaat om jongeren- of 

ouderenbeleid, dat moet maatwerk zijn en blijven, gericht op die doelgroep. 

 

Sport, kunst en cultuur 
Sport 

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen, als individu maar ook als onderdeel van 

de samenleving. Een belangrijke manier daarbij is dat de gemeente voorwaarden schept 

dat iedereen kan sporten en bewegen. Immers, sporten en bewegen is gezond, het geeft 

mensen meer weerstand en voorkomt dat mensen eerder ziek worden, preventie dus. 

 

Uitgangspunt van D66 is daarbij dat gestreefd wordt naar de zelfredzaamheid van de 

verenigingen, ofwel gewoon je eigen broek ophouden. Alleen daar waar nodig kan de 

gemeente tijdelijk bijspringen om de zelfredzaamheid van levensvatbare organisaties 

tijdelijk in stand te houden, zoals bijvoorbeeld nu tijdens de Corona pandemie. 

 

Belangrijk daarbij is dat de gemeente wel zorgdraagt  voor een gevarieerd aanbod van 

goede sportfaciliteiten, ook in de wijken, op Bornse schaal en maat. Ontwikkelingen rond 

renovaties, maar ook goede initiatieven uit onze bevolking, mits deze duurzaam worden 
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uitgevoerd en passen binnen het hiervoor gestelde kader, hebben de waardering en 

kunnen rekenen op de steun van D66.  

 

 
Art Impressie nieuwbouw ’t Wooldrik 

 

Ook moeten sport en school in onze optiek naadloos aansluiten zodat kinderen het ook 

na school normaal en fijn vinden om nog even te sporten.  

 

De plannen voor het sportbedrijf voor Borne,  waar al meer dan een decennium over 

wordt gesproken zijn in een vergevorderd stadium om daadwerkelijk te worden 

gerealiseerd. In de optiek van D66 zou dat een zelfstandige rechtspersoon moeten 

worden met bijbehorende bezittingen (activa) die ten minste 1x per jaar rekening en 

verantwoording gaat afleggen aan de gemeenteraad, een zogeheten verbonden partij.  

 

Waterplassen en-vijvers gelegen in onze gemeente, ook eigendom van de gemeente 

Borne, die nog niet zijn opgenomen in het beheer van de Sportvisserij Nederland, waar 

de lokale visvereniging “de Karper” vertegenwoordiger van is, zoals het water bij het 

pompgemaal van Spanjaard, dienen onder hun hoede te worden geplaatst. 

 

Kunst en cultuur 

Cultuur en kunst zijn in Borne bijna een eenheid geworden, omdat zij elkaar op een 

positieve manier weten te beïnvloeden. Beiden zijn elementen die ons verbinden. Wij 

zijn dan ook voorstander van een verder intensiveren van het kunst en cultuurbeleid 

binnen onze gemeente. Daarbij dient, meer dan voorheen, aandacht te worden 

geschonken aan onze parels van oud Borne als de synagoge, het Bussenmakershuis, 

galeries en de kerk. 

 

Borne heeft een uniek stukje oud Twentsche cultuur binnen haar grenzen, het oude dorp, 

dat in de ogen van D66 niet alleen moet worden gekoesterd maar ook nog aantrekkelijker 

moet worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door het plaatsen van de (oude) muziekkoepel  

en, daar waar mogelijk, het (oorspronkelijke) water weer terug te brengen in het centrum 

Borne met daarom heen ook de kunst en cultuur verder te laten ontwikkelen tot een 

aantrekkelijk en harmonisch geheel.  

 

D66 wil dan ook meer cultuur initiatieven in en rond het centrum, zoals de Rode Draad 

om daarmee de aantrekkelijkheid te vergroten. 
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Professionele kunst moet naast amateurkunst bestaan, Borne heeft beide nodig een 

sterke en creatieve sector is niet alleen een aanwinst maar verstevigT ook de 

aantrekkelijkheid van Borne en maakt een bezoek aan het 2e kunstminnend centrum in 

Twente zeker de moeite waard.  

 
 

Wij zijn dan ook voorstander om  meer ruimten in te richten/beschikbaar te stellen voor 

de kunst, bijvoorbeeld in het nieuw te bouwen gemeentehuis, geïntegreerd met de 

ruimte in het Kulturhus, en dergelijke.  

 

D66 vindt het raadzaam cultuur te blijven ondersteunen op scholen, met lessen 

kunstvorming en -geschiedenis en uitjes naar musea, in en om Borne.  

 

Gemeente en bestuur 
Vanaf ca. 1830 kent Nederland het staatsbestel, dus ook het functioneren van 

gemeenten, dat vandaag de dag nog werkt. Echter, de dynamische maatschappij heeft 

vanaf die tijd tot vandaag wel een aanmerkelijke verandering ondergaan. Daarbij komt 

dat de gemeente vanuit den Haag veel zaken krijgt om uit te voeren. Vaak complex en 

afstandelijk. Ook daardoor ontstaan er situaties waardoor de burger de overheid niet 

begrijpt, maar ook andersom. Mede daardoor dreigt de burger het vertrouwen in die 

overheid te verliezen of heeft die al verloren. 

 

Het is aan ons politici, zeker ook in Borne, om dat vertrouwen weer terug te winnen en 

om een betere aansluiting te zoeken en te vinden met datgene dat de meerderheid van 

onze inwoners vindt en wil van die overheid. Duidelijk, helder en transparant. Daar zet  

D66 ook de komende periode zich voor in.  

 

De huidige maatschappij is ingewikkelder geworden en de vraagstukken voor de 

gemeente complexer. Helaas is in de gemeente Borne het inwonertal (nog) te klein om 

eigen hoogwaardig gespecialiseerd ambtelijk apparaat er op na te houden. Dus ook om 

die reden is samenwerken in- en mogelijk buiten de regio gewenst. Uiteraard uitsluitend 

voor taken die tot de gemeentelijke pakket behoren en mits er sprake is van een 

duurzame en verantwoorde samenwerking waarbij er ook voor Borne een goede en 

aantoonbare ook financiële meerwaarde ontstaat. Daarom kiezen wij voor een 

zelfstandige gemeente Borne, althans voor zolang dat redelijkerwijs verantwoord is.  
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Daarbij is het goed om ook een kritische houding aan te nemen naar de reeds met de 

gemeente verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld naar Twence. Immers die voert geen 

wettelijke taak meer uit en de meerwaarde voor onze burgers en het milieu is hoogst 

twijfelachtig, ja staat zelfs ter discussie. 

 

De gemeente heeft ook een aantal belangrijke functies in het maatschappelijk verkeer. 

De belangrijkste zijn een voorbeeldfunctie, aanjager, voortrekker en vernieuwer. Daarbij 

dient zij haar huishouding op orde te hebben en deze met een zakelijke aanpak te 

bestieren. Bij de uitvoering van al haar taken, zeker naar de burger toe, dient de 

gemeente open en transparant, helder en duidelijk te zijn. Te communiceren in 

begrijpelijke taal en dienstverlening op maat te leveren.  

 

D66 vindt dat er extra aandacht moet zijn voor een klantvriendelijke digitale 

communicatie naar de burger toe, niet alleen gebruiksvriendelijker maar ook dient zij 

haar eigen digitale veiligheid op orde te hebben.  

 

Om de inspraak en het meedenken van de burgers, zeker bij plannen die onze inwoners 

aangaan, te vergroten zouden zij vanaf het ontstaan van die plannen, actief daarbij 

moeten worden betrokken, zodat er sprake is van een gemeenschappelijk doel en HET 

hun plan wordt. Dat daardoor de betrokkenheid en de slaagkans wordt vergroot, mits 

goed uitgevoerd, mag duidelijk zijn.  

 

D66 is voorstander van het houden van openbare sessies, zeker over grote onderwerpen 

in onze gemeente als fossielvrije energie opwekking, van het gas af, de oplossingen voor 

de spoorse doorsnijding etc. Bij voorkeur gekoppeld aan een gemeente breed, liefst 

bindend referendum. Pas dan laat de gemeente blijken dat de burger daadwerkelijk 

inspraak krijgt en dat hun stem van wezenlijke invloed is daarbij.  

 

Ook vindt D66 dat het bestaande gemeentehuis, ook in het kader van de duurzaamheid 

maar ook omdat het op een markant punt is gevestigd, hergebruikt dient te worden.  

 

De gemeentelijke huishouding is na de uitvoering van de reorganisatie genaamd “de 

basis op orde” weer gaan functioneren. Een aantal belangrijke punten daarin vragen 

naar het oordeel van D66 nog om extra aandacht en een verantwoorde werkwijze en 

uitvoering. De belangrijkste daarvan zijn:   

 

⮚ Het maken van een planning en budgettering die een getrouw beeld van de 

werkelijkheid op dat moment geeft, 

⮚ Een gedegen rekening en verantwoording in hoofdzaak per periode aan de raad 

presenteren, zowel voor de jaarrekening en zeker voor bij grote projecten als, het 

huis van de gemeente, “t Wooldrik, en anderen,  

⮚ Het opsporen en verhelpen van systeemfouten in de administratie en het beleid,   

⮚ Geen OZB verhogen voor de financiering van bestaande activiteiten, 

⮚ Een daadwerkelijk sluitende begroting die een reëel en getrouw beeld van de 

werkelijkheid weergeeft,  

⮚ Het tijdig en duidelijk beantwoorden van brieven, mailberichten en overige 

communicatie in begrijpelijke taal. 
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De Kandidaten D66 Borne 
Als D66 dankzij uw steun in het college komt, krijgen wij invloed op het bestuur in onze 

gemeente. Mede daardoor kunnen wij nog meer realiseren van voorheen. Wij zullen dan 

alles op alles zetten om datgene wat in dit programma staat zoveel als mogelijk te 

realiseren. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. 

 

Info@D66borne.nl                         www.D66.nl/borne.nl                                  tel: 0681933283  

 

Hierbij een foto met de mensen die het programma dank zij uw stem gaan uitvoeren. 

 

 
Van links naar rechts: Ernst Janssen, lijsttrekker, Tom Verreussel, Be Wes en Cor 

Woudstra. 

 

De kandidaten voor de komende verkiezingen bestaan uit een mix van zittende 

en ervaren raadsleden uit het verleden. Zij brengen een grote hoeveelheid 

maatschappelijke ervaring met zich mee en kennen het “klappen van de zweep” 

zeker in politiek opzicht. 

 

De volledige kandidatenlijst volgorde. 

1. Ernst Janssen 

2. Cor Woudstra 

3. Tom Verreussel 

4. Bé Wes 

5. Erik Mijnheer 

6. Hans van Hasselt 

7. Ronald Brand 

 

mailto:Info@D66borne.nl
http://www.d66.nl/borne.nl
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Nawoord  
Als D66 dank zij uw stem in het college komt, krijgen wij meer invloed 

op het bestuur van onze mooie gemeente. Zeker dan zullen wij alles 

op alles zetten om dat wat in het programma staat, zoveel als 

mogelijk te realiseren, zeker als daar nog geld voor is. Dat alles onder 

het motto: “ daadkrachtig, duurzaam en verantwoord”  

Samen krijgen wij het voor elkaar! 

 

Samenvattend: 
• De mens altijd centraal in al ons doen en laten. 

• Een stevige inzet qua duurzaamheid en milieu, ook om de gemaakte 

afspraken van veel minder tot geen uitstoot van broeikasgassen tijdig te 

kunnen realiseren. Niet alleen voor ons maar nog meer om onze groene 

omgeving leefbaar te kunnen houden, zeker voor het nageslacht. 

• Om de veiligheid en de kwaliteit van leven in onze gemeente verbeteren 

zijn maatregelen gewenst, van een veilige woon en leefomgeving met 30 

km. zones en vrachtwagenvrije woonwijken tot het verlagen van de max. 

snelheid op de N743 naar 50 km/uur en het verleggen van het spoor.  

• Betaalbare, energieneutrale woningen voor iedereen is ons motto. 

• Een goede en passende zorg op maat gaat over de kwaliteit van leven en 

hun maatschappelijk effect, niet over het aantal uren alleen. 

• Borne is een forensengemeente die ook een aantrekkelijk centrum heeft.   

Maar dat kan beter, door o.a.het water terug in het centrum, meer kunst,  

kultuur en horeca ook daaromheen en goede parkeer mogelijkheden.   

• De inspraak van onze inwoners kan en moet beter, tijdig bij veranderingen 

hun inspraak serieus nemen en het invoeren van een-bindend- referendum 

• Begrotingsdicipline is absoluut noodzakelijk om orde op zaken te krijgen en 

te houden. D66 wil ook daarom geen extra OZB verhoging.  
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