
Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2021 - 2025  1 

  

Samenleven 
in groene 
dorpen 

Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen 

Verkiezingsprogramma D66 Losser 2022 – 2026 
Beuningen, De Lutte, Losser, Overdinkel en Glane 



Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2021 - 2025  2 

Inhoudsopgave  
 
 
Voorwoord           03 

Duurzame Dorpen          05 

Toerisme & Recreatie          07 

Vitaal Platteland           08 

Wonen & Voorzieningen          09 

Onderwijs           11 

Lokaal Bestuur           12 

Werken & Ondernemen          13 

Zorg voor Jong & Oud          14 

 

 

 

  



Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2021 - 2025  3 

Voorwoord Jaimi van Essen  
  
 
Investeren in vitale dorpen 

De afgelopen jaren heeft D66 hard gewerkt in de gemeenteraad en via onze wethouder in het college. Dat hebben we voor u 

gedaan met bijvoorbeeld de kwaliteitsimpulsen in Glane, De Lutte, Overdinkel en Beuningen. Daarbij gaat het om investeringen in 

wijken en straten. Maar ook met een nieuwe sporthal, een centrumplan en middelbare school in het dorp Losser. Maar we zijn er 

nog niet. D66 wil, met uw steun, de komende vier jaar verder werken aan groene en vitale dorpen in onze gemeente waar het 

samen prettig leven is.  

 

Samenleven en naar elkaar omkijken en  

De afgelopen jaren hebben we ook gezien dat verhoudingen in de samenleving kunnen verharden. Mensen voelen afstand tot 

elkaar en tot de overheid. We blijven soms in ons eigen gelijk zitten. Ik zie het dan ook als absolute prioriteit voor de politiek om 

aan de verhoudingen in, tussen en met de samenleving te werken. We moeten naar elkaar blijven omkijken, vrijwilligerswerk voor 

de ander waarderen en onze verenigingen koesteren.  

 

Vertrouwen in de toekomst 

D66 gaat met vertrouwen de komende jaren tegemoet. Graag pakken we de genoemde uitdagingen die op onze dorpen in de 

gemeente Losser afkomen met beide handen aan. We zien ze vooral als kansen! We willen lokaal doen wat lokaal kan. Inwoners 

zullen daarbij steeds vaker zelf de kar willen trekken en de gemeente moet hier goed bij blijven aansluiten. Daarnaast ligt er de 

komende jaren een gigantische opgave op het gebied van duurzaamheid. Veel van deze opgaven komen via Den Haag (de 

Rijksoverheid) bij de gemeenten terecht, en dus ook in uw buurt, wijk of dorp. We hebben als coalitiepartij de afgelopen jaren 

gezorgd dat onze gemeente stappen ging zetten op het gebied van duurzaamheid, maar de gemeente moet onze inwoners nog 

beter ondersteunen om groene alternatieven aantrekkelijk te maken. We willen samen met onze inwoners op naar een duurzame 

gemeente Losser! 

 

Samen optrekken 

Onze gemeente Losser ligt verslingerd aan de Dinkel, en wordt terecht de schatkamer van Twente genoemd. We leven in een 

uniek groen gebied. We kunnen dit groene goud dat we bezitten nog beter benutten. Laten we het prachtige landschap, dat via De 

Lutte en Beuningen doorloopt in onze buurgemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal, koesteren en beleefbaar maken voor 

iedereen. In die samenwerking liggen de kansen voor de gemeente Losser. D66 wil samen met onze partners in Noordoost-

Twente optrekken richting de toekomst. 

 

 

 

Jaimi van Essen, lijsttrekker  
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Duurzame Dorpen  
 
De komende raadsperiode is cruciaal om te zorgen dat de gemeente Losser verder verduurzaamd. We zijn goed op weg, maar 

moeten nog flinke stappen zetten om onze doelen halen. Met meer inzet, meer aandacht en meer capaciteit kan Losser haar 

aandeel in een duurzame leefomgeving leveren. Van klimaat, hittestress tot opwekking van energie. 

 

Samen voor groene wijken 

We willen een professioneel en benaderbaar gemeentelijk energieloket waar inwoners met al hun vragen over duurzaamheid 

terecht kunnen. Samen kunnen we daar collectieve inkoop organiseren zodat inwoners tegen gunstigere prijzen isolatiemateriaal 

kunnen kopen of mee kunnen doen aan andere bespaaracties.  

 

Kansen met biogas 

Losser is een gemeente met een groot buitengebied en agrarische ondernemers. We willen de potentie van biogas en groengas 

met de boeren benutten en duurzame en levensvatbare boerenbedrijven ondersteunen. Groen gas is namelijk de één-op-één 

vervanger van het fossiele aardgas, en kan behulpzaam zijn om onze wijken te verduurzamen. D66 wil deze kansen samen met 

onze boeren benutten om woningen die niet vol elektrisch verwarmd kunnen worden te verduurzamen. Tegelijkertijd biedt het een 

oplossing voor het mest- en stikstofprobleem in onze gemeente. 

 

Kracht van water en bodem 

Op het Singraven zien we dat waterkracht ook benut kan worden voor de energietransitie. Samen met het onze inwoners en het 

Waterschap willen we onderzoeken of andere delen van de Dinkel ook benut kunnen worden voor het opwekken van duurzame 

energie voor onze inwoners. Losser is daarnaast al ver met het onderzoeken van het winnen van energie uit de temperatuur van 

water bij onze waterzuivering (aqua- en riothermie). We willen de kracht van water en bodem op meer plekken in onze gemeente 

benutten voor verduurzaming. 

 

Elk dorp een eigen coöperatie 

D66 is van mening dat ieder dorp zijn eigen energiecoöperatie zou moeten hebben. Eigenaarschap en opbrengsten van duurzame 

energie moeten hiermee binnen onze eigen dorpen blijven. De gemeente moet deze lokale initiatieven ondersteunen, door te 

zorgen dat er startsubsidies zijn, door te zorgen dat de netbeheerders meewerken en de aansluitingen op het net van 

inwonersprojecten gegarandeerd is. Waar inwoners geen kansen zien of geen deskundigheid kunnen verzamelen, vinden we dat 

een Lossers Energiefonds vanuit de gemeente de betrokkenheid voor dat dorp zou kunnen vergroten. 

 

Energiebespaarlening voor iedereen 

Inwoners die duurzame maatregelen willen nemen zoals isolatie, zonnepanelen of warmtepompen, kunnen gebruikmaken van de 

landelijke energiebespaarlening. De gemeente moet dit beter onder de aandacht brengen. Waar de landelijke regeling niet 

voldoende is om onze inwoners te stimuleren, moet Losser aan de slag met een eigen lokale regeling. Zeker voor inwoners die 

moeite hebben om de energierekening te betalen.  

 

Slim aan de slag met dubbelgebruik 

Door het actief benaderen van ondernemers en eigenaren van grotere dakoppervlakten, willen we stimuleren dat de daken vol 

komen te liggen met zonnepanelen. Dubbelgebruik moet worden gestimuleerd (bijvoorbeeld overdekte parkeerplekken met 

zonnepanelen). D66 wil daarnaast verder met de aanpak ‘Gemeente zoekt dak’. Als een ondernemer of eigenaar van een groot 

dak geen tijd, geld of moeite kan steken in het vol leggen van zijn dak, willen we dat de gemeente het dak gaat huren van de 

eigenaar om te zorgen dat het alsnog vol gelegd kan worden. 

 

Energie uit zon en wind 

D66 streeft naar maximale acceptatie door inwoners bij het opwekken van duurzame energie door zon en wind. We willen bij 

grootschalige energieopwekking een zorgvuldige afweging tussen participatie en opbrengst, aspecten als landschappelijke 

inpassing en gezondheid. Voor financiële participatie wil D66 streven naar een hoger percentage dan afgesproken in het 
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Klimaatakkoord. Wij vinden dat er meer dan 50 procent van de opbrengsten uit projecten voor zon en wind naar onze inwoners 

terug moet vloeien. Lusten en lasten lokaal. Dit leggen we vast in ons lokale beleid. We willen ook kijken naar de mogelijkheid voor 

een Lossers Energiefonds waardoor deze opbrengsten van wind- en zonne-energie ook ten goede komen aan inwoners uit onze 

gemeente die moeilijker kunnen meedoen in projecten. 

 

Circulaire inkoopkracht benutten 

Een meer proactieve houding van gemeenten bij lokale en regionale initiatieven voor duurzame opwek is nodig. Gemeenten 

kunnen hierbij hun inkoopkracht op innovatieve wijze benutten, bijvoorbeeld bij inkoop en aanbesteding. Bij het aanbesteden van 

projecten (in de openbare ruimte) moeten er in het bestek circulaire doelen worden meegegeven.  

 

Duurzaam op weg 

Elektrisch rijden neemt een vlucht. Langzaam zien we dat vervuilende brandstofauto’s (oude diesels) uit het straatbeeld 

verdwijnen. D66 juicht dit toe. We moeten het aantal laadpalen daarom fors stimuleren, zowel op strategische plaatsen als in 

woonwijken. Toeristische trekpleisters moeten ook worden voorzien van voldoende oplaadpunten. 

 

Samen met groene partners 

D66 wil meer samenwerken met duurzame partners. Van energiecoöperaties tot dorpsraden en de wooncoaches. We willen tevens 

aandeelhouder van Twence blijven om duurzame ontwikkelingen in onze regio te stimuleren, actief bij te sturen en de revenuen 

van duurzame ontwikkelingen en projecten ook in onze regio te houden.  

 

Recycling en hergebruik 

Inwoners bieden steeds minder restafval aan en scheiden hun afval steeds beter. Ook wordt er in toenemende mate afscheid 

genomen van de ‘weggooicultuur’. Denk aan het repareren en hergebruiken van spullen bij Repaircafés zoals Stichting Gilde. We 

moeten blijven streven naar minder gebruik van grondstoffen, minder verbranding van afval en meer recycling. Gemeenten kunnen 

dit niet alleen met hun inzamelmethodiek. Ook van producenten mogen we verwachten dat zij inwoners helpen om minder 

grondstoffen te gebruiken en goed te scheiden. Bewustwording speelt hier een grotere rol. Minder afval is minder CO2-uitstoot. 

Vanzelfsprekend blijven we nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen.  

 

Grensoverschrijdende samenwerking 

D66 wil de kansen van de grensoverschrijdende energietransitie volop benutten. Waarom kunnen projecten langs onze 

landsgrenzen niet optimaal met elkaar verbonden worden? Landelijke regelgeving staat ons hiervoor in de weg. De wethouder van 

D66 heeft hiervoor al een heel traject in gang gezet samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We willen hier 

de komende periode volop inzetten. Samen met Bad Bentheim kunnen we onze stroomnetten en duurzame projecten verbinden. 

Dit zorgt voor zuinig ruimtegebruik en vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd.  



Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026  7 

Toerisme & Recreatie 
 
Zet Losser op ’t greune pad: D66 ziet de potentie van recreatie en toerisme voor de economie binnen onze gemeente. Als we in staat 

zijn om de parels bij de verschillende dorpen te combineren en te benutten, kan de werkgelegenheid voor onze inwoners in deze sector 

flink toenemen. Een verbinding langs de Dinkel, van noord naar zuid, zorgt voor een verdere versterking van onze toeristische 

infrastructuur.  

 

Verbinding van noord naar zuid 

Losser kent vele toeristische trekpleisters verspreid over onze gemeente. Vaak zijn deze trekpleisters nog niet met elkaar 

verbonden via toeristische infrastructuur. D66 wil de pareltjes van onze gemeente aan elkaar verbinden. Onderdeel hiervan is een 

toeristische verbinding van Glane tot aan Beuningen over en langs de Dinkel. Het nieuw aangelegde deel van het Laga-fietspad is 

hier een mooie aanzet toe. Uiteindelijk biedt een toeristische route langs de Dinkel van noord naar zuid een kans om het groene 

goud in onze gemeente optimaal te benutten. 

 

Monumenten en panden 

Om de belangstelling voor het verleden en heden van onze gemeente bij inwoners en toeristen te stimuleren willen we meer 

aandacht voor monumentale panden en voorlichting. Samen met de VVV en ondernemers willen we uitleg geven over onze 

historie en cultuur. Onze dorpen worden hiermee geen doorfietsdorpen, maar verblijfsgebieden. Dit past bij onze ambities in de 

centrumplannen en kwaliteitsimpulsen. 

 

Toeristische infrastructuur 

Daarnaast willen we de wandel- en fietspaden in de driehoek Haagse Bos, Duivelshofbos en Steenfabriek versterken. Dit kan dan 

ook functioneren als aansluiting richting toeristische infrastructuur in De Lutte en Beuningen. 

 

Kerkenpaden 

D66 vindt het belangrijk om oude boeren- en kerkenpaden weer te reactiveren en, in samenspraak met de eigenaar, te gebruiken 

voor onze toeristische en recreatieve doelstellingen. 

 

Grensoverschrijdend toerisme 

Er zijn verschillende mogelijkheden om grensoverschrijdend toerisme en recreatie te versterken. D66 wil via verschillende paden 

(bijv. Graafschapspad of Wewwelstadpad) de verbindingen met m.n. Bad Bentheim verbeteren. Als we met onze noabers over de 

grens in staat zijn om deze verbindingen te ontsluiten, kan dit tevens functioneren als ontlasting van te drukke recreatiegebieden in 

onze gemeente (denk aan Lutterzand). Tegelijkertijd bevorderen we de (grensoverschrijdende) economie door dagjesmensen van 

Duitsland ook naar Nederland te halen.  

 

Inzet op meerdaagse evenementen 

De bekende evenementen binnen de gemeente Losser koesteren we. We willen in onze dorpen echter ook stimuleren dat er 

(meerdaagse) evenementen plaatsvinden die afwijken van tentje, bandje en de tap. Daarmee bedoelen we evenementen die 

mensen van buiten de gemeente trekken en zo het verdienvermogen van onze lokale economie en toeristische sector kunnen 

versterken. We beseffen dat het niet aan de gemeente is om dit te organiseren, maar willen onze ondernemers in staat stellen om 

unieke evenementen te organiseren die nieuwe bezoekers trekken.  

 

Dorpsommetjes 

De afgelopen jaren zijn enkele dorpsommetjes gerealiseerd. Denk aan het dorpsommetje in Glane bij het verleggen van de Dinkel. 

D66 wil met de dorpsraden meer van dit soort ommetjes ontwikkelen om de verbinding tussen de woongebieden en ons landelijke 

gebied te versterken.  
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Vitaal Platteland 
 

De gemeente Losser heeft een groot buitengebied en is een gemeente met agrarische activiteiten. Verschillende partners en 

ondernemers beheren grote delen van onze gemeente. Ze zijn daarmee belangrijke spelers voor een vitaal platteland. Samen moeten 

we onze mooie coulisselandschap beschermen en tegelijkertijd nieuwe economische initiatieven laten opbloeien. D66 streeft naar een 

duurzaam en gezond buitengebied. 

 

Vernieuwend en divers ondernemerschap 

De traditionele agrarische sector staat steeds verder onder druk. Daardoor is het belangrijk dat we vernieuwd ondernemerschap in 

ons buitengebied stimuleren. Onze gemeente stimuleert nieuwe economische dragers voor het buitengebied. Denk aan 

alternatieven op het gebied van recreatie en toerisme en innovatieve en duurzame landbouw. Nieuwe (neven)initiatieven kunnen 

een plek krijgen op het platteland als het milieu en leefomgeving hier geen nadeel van ondervindt.  

 

Kwaliteit van ons buitengebied 

Samen met de eigenaar gaan we actief aan de slag om vrijkomende bebouwing aan een nieuwe bestemming te helpen. Om 

leegstand te voorkomen maken we gebruik van rood-voor-rood, sloopvouchers en actief beleid zodat (ontsierende) bebouwing in 

het buitengebied een nieuwe functie krijgt. Landelijk wonen op een knooperf kan een voorbeeld zijn van een nieuwe functie. We 

willen de eigenheid van ons buitengebied behouden en versterken, maar tevens inzetten op een duurzaam en groen buitengebied. 

 

Ervencoaches 

De ervencoaches doen goed werk om sociale en fysieke problematiek onder agrariërs in beeld te brengen en te verhelpen. We 

willen onze ervencoaches behouden en extra aandacht geven. 

 

Biodiversiteit ondersteunen 

In het buitengebied zijn particulieren en bedrijven zelf drukdoende om de biodiversiteit van ons landschap te versterken, denk aan 

de Stichting Broez. Om deze inwoners te helpen - die een stuk van hun land willen gebruiken om in te zaaien - wil D66 niet alleen 

eenmalig subsidie verlenen, maar ook de landschapsfondsen zoals GroenBlauwe-diensten weer met middelen vullen. Uit deze 

fondsen kunnen eigenaren van houtwallen en aan te planten nieuwe natuur ook een beheersvergoeding krijgen.   

 

Lokale kennis over ons landschap 

D66 wil de lokale kennis over het landschap gebruiken om samen de goede maatregelen te kunnen treffen. Denk aan organisaties 

als het IVN, de Losserse Vogelwerkgroep, maar ook individuele inwoners die veel kennis hebben over ons buitengebied.  

 

Aanplanten van bomen en struiken 

D66 heeft de afgelopen raadsperiode een motie ingediend over het aanplanten van net zo veel bomen als we inwoners hebben: 

23.000 stuks. We moeten vaststellen dat er nog een lange weg te gaan is, maar we willen de komende periode fors inzetten om de 

aantallen die we bij moeten planten, ook daadwerkelijk te halen. Hiervoor is een actieplan met bijbehorende middelen nodig. Dit 

actieplan kan gemaakt worden met partijen die kennis hebben van ons landschap. 
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Wonen & Voorzieningen 
 
‘Daar wil je wonen!’; wat D66 betreft de samenvatting van wat we willen voor de dorpen in onze gemeente. Een aantrekkelijke 

woonomgeving met voorzieningen, verenigingen en onderwijs dichtbij. Samen met inwoners willen we aan de slag om onze dorpen 

aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Investeren voor de lange termijn in plaats van pleisters blijven plakken. Hierbij is een 

passend en voldoende woningaanbod van groot belang.  

 

Toekomstbestendige duurzame dorpen 

Aantrekkelijke kernen met een compact winkelgebied waar inwoners en toeristen prettig kunnen verblijven en winkelen bieden 

kansen voor lokale ondernemers. De auto krijgt in onze dorpen - mits er voldoende parkeergelegenheid kan worden geboden aan 

de randen van het centrum - daarmee een andere plaats. Op de langparkeerplekken bij de dorpscentra moeten meer dan 

voldoende oplaadmogelijkheden zijn. Hiermee stimuleren we duurzaam vervoer. Dit geldt voor auto’s en zeker voor de fiets. 

 

Herontwikkeling en woningbouw 

Leefbaarheid en wonen gaan hand in hand. D66 wil inzetten op het herontwikkelen van gronden binnen onze dorpen, zoals de 

Martinuskerk of De Lutte Noord. Dit gaat wat ons betreft nog steeds voor uitbreiding buiten de dorpsgrenzen. Hoewel we beseffen 

dat we waarschijnlijk niet ontkomen aan bouwen buiten de dorpsgrenzen, moeten eerst de braakliggende gronden of 

herontwikkelingsgebieden in onze dorpen worden benut. D66 wil hiermee voorkomen dat we blijven zitten met ‘rotte kiezen’ in de 

dorpen. 

 

Bij woningbouw en herontwikkeling moet nadrukkelijk gekeken worden naar de behoeften van jongeren op de woningmarkt. Waar 

gebouwen of elementen behouden kunnen blijven in een herontwikkeling voor woningbouw, wil D66 hierop in zetten.  

 

Kwaliteitsimpulsen 

D66 is tevreden met de kwaliteitsimpulsen die in de verschillende dorpen zijn gestart. Wegen zijn vernieuwd, verbinden met het 

buitengebied zijn versterkt en de uitstraling van onze dorpen in verfraaid. Daarom willen we dat de kwaliteitsimpulsen die de 

afgelopen jaren zijn gestart verder worden opgepakt. Met name voor De Lutte, Glane en Beuningen ligt er een stevige wens vanuit 

de inwoners om verder te werken aan krachtige kernen. Verschillende ambities, zoals afkoppelen en opvangen van het 

regenwater, (her)gebruik van duurzame materialen en ontstenen van tuinen kunnen mee worden genomen in de 

kwaliteitsimpulsen. Zo zorgen we niet alleen voor een fraai uiterlijk, maar ook een duurzaam karakter van onze dorpen. 

 

Samen voor voorziening 

Van een pinautomaat, een buslijn tot een dorpshuis in elke kern: de roep om het in stand houden van voorzieningen in de dorpen 

is breed. D66 wil dat met elk dorp wordt gesproken over het gewenste voorzieningenniveau. Hoe kunnen we samen met de 

inwoners deze voorzieningen versterken of in stand kunnen houden? Daarbij is het gesprek met bijvoorbeeld Beuningen anders 

dan het gesprek met Overdinkel. 

 

Beken en Bleken 

De gemeente Losser kent een mooi voorbeeld van duurzaamheid in combinatie met een leefbaar dorp: het project Beken en 

Bleken. Dit is een project waar Losser enkele tonnen subsidie voor heeft ontvangen van de Rijksoverheid. Ons cultureel erfgoed 

wordt versterkt en behouden, en tegelijkertijd werken we aan verduurzamingsopgaven in het dorp. D66 ziet dit soort initiatieven en 

projecten als voorbeeld hoe we ook in de andere dorpen leefbaarheidsopgaven willen verbinden aan actuele kwesties als 

klimaatverandering en een veranderende focus in ons buitengebied. 

 

Niet zorgen voor maar zorgen dat 

Ontwikkelingen in onze dorpen beginnen veelal bij inwoners zelf. Inwoners die zich inzetten voor hun straat, voor cultuur, hun 

sportvereniging, medemens of voor de publieke zaak. Voor D66 is het geen vraag óf de inwoner participeert, maar hóe. Dat vraagt 

om een lokale overheid die los durft te laten, ruimte geeft en waar nodig ondersteunt. We willen dan ook dat de gemeente de 

komende jaren verder meegaat in het initiatief ‘Pak an, Pak over’ van de dorpsraden. Dit is onze vorm van het landelijke Right to 
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Challenge: inwoners die taken van de gemeente beter, goedkoper of mooier kunnen, kunnen dit zelf gaan uitvoeren. De gemeente 

doet dan een stap terug en laat de inwoners zelf aan de slag gaan. Het is belangrijk dat hiervoor ook budgetten beschikbaar zijn, 

voor de dorpsraden om inwoners te ondersteunen, maar ook voor de daadwerkelijke ideeën van inwoners. 

 

Een rijk verenigingsleven 

Voldoende cultuuraanbod en sport, samen met een rijk verenigingsleven, bevorderen de leefbaarheid en de sociale samenhang. 

We willen meedenken en meewerken aan het behoud van deze unieke en onmisbare sociale voorzieningen voor de inwoners. 

Subsidie kan hiervoor een middel zijn. We zijn van mening dat subsidie niet wordt verstrekt omdat je bestaat of een gebouw hebt, 

maar voor wat je doet voor de leden en voor de samenleving. De incidentele subsidies zijn een goed middel om (nieuwe) 

activiteiten die de leefbaarheid vergroten te ondersteunen. D66 is voorstander van het vergroten en beter bekend maken van dit 

budget voor onze verenigingen.  

 

Sport in De Lutte, voor de toekomst 

Recente ontwikkelingen rondom het centrumgebouw op het Luttermolenveld bieden een kans om ook voor de toekomst van De 

Lutte een goede sportvoorziening te realiseren. Verenigingen in De Lutte hebben al langer deze wens. D66 wil opnieuw de 

mogelijkheden verkennen voor het realiseren van een nieuwe sporthal bij S.V. De Lutte. Hierbij is ook de infrastructuur van- en 

naar het sportpark belangrijk. Het combineren van sportfuncties in het dorp biedt meer kansen voor de toekomst van de Lutterse 

sportverenigingen. 
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Onderwijs 
 

D66 gaat voor schoolgebouwen die up-to-date en klaar voor de toekomst zijn, met een goed klimaat voor de kinderen en scholieren om 

te kunnen leren. We gaan voor kwalitatief onderwijs dichtbij. Met het onderwijsvastgoed willen we ook werken aan andere uitdagingen, 

denk hierbij aan leefbaarheid in kleine dorpen, voorzieningen en een rijke schooldag. 

 

Rijke schooldag 

D66 wil een verrijkte schooldag met aandacht voor sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit zodat elk kind een eerlijke en 

gelijkwaardige kans krijgt. Alle kinderen maken zo in hun eerste levensjaren kennis met Losserse verenigingen, activiteiten in de 

dorpen en cultuur en we promoten tevens een gezonde levensstijl. 

 

Duurzame scholen 

D66 wil dat de schoolgebouwen in onze gemeente voor 2030 energie- en klimaatneutraal zijn. Kinderen kunnen bij deze ambities 

een rol spelen, zo hebben we bij de Energy Challenges op de Losserse basisscholen gezien. Van afval tot verwarming: de school 

moet als einddoel hebben om klimaatneutraal te zijn in 2030.  

 

Aandacht voor goede start 

Er zijn ook in Losser kinderen die met een lege maag naar school gaan. D66 wil deze armoede onder kinderen bestrijden omdat 

het de kansengelijkheid voor het kind aantast. Samen met organisaties als de voedselbank willen we erop inzetten dat kinderen de 

dag goed kunnen beginnen en niet met een achterstand op school zitten. 

 

Elk kind telt 

D66 is voorstander van de inzet van middelen om leerachterstanden weg te werken. De gemeente heeft een actieve rol in het 

signaleren van onderwijsachterstanden. In Overdinkel zet de gemeente hier al volop in, zowel qua inzet als middelen op de 

basisscholen. We willen ook in onze andere dorpen gemeentemiddelen inzetten om leerachterstanden te voorkomen en weg te 

werken. Kinderen zijn immers de toekomst voor onze gemeente, elk kind telt voor D66. 

 

Aantrekkelijke scholen 

Met aantrekkelijke en up-to-date schoolgebouwen, willen we Losser aantrekkelijk houden als plek waar leraren willen werken. Zo 

zetten we erop in om hier geen of minder last van het lerarentekort te krijgen.  

 

Bereikbaar vervolgonderwijs 

Door de grootte van Losser reizen leerlingen verder voor hun vervolgonderwijs. De bereikbaarheid van Almelo, Hengelo, Enschede 

en Oldenzaal blijft daarom cruciaal voor leerlingen. We denken hierbij ook aan onderwijslocaties zoals het Roessingh en het 

Maatmancollege. Bereikbaarheid moet een blijvend speerpunt zijn voor de gemeente Losser.  

 

Leven lang ontwikkelen 

Iedereen heeft recht op toegang tot onderwijs, dat betekent een breed toegankelijk onderwijsstelsel voor jong en oud. Iedereen die 

wil leren, zich wil ontwikkelen of zich wil omscholen moet daarvoor de gelegenheid hebben. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, 

woonplaats en wel of geen beperking. Er zijn nog steeds teveel volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. D66 wil 

onderwijs beter toegankelijker en laagdrempeliger maken, voor verschillende doelgroepen. Ook als het gaat om alledaagse 

lastigheden met bijvoorbeeld het lezen van formele brieven. 
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Lokaal Bestuur 
 

D66 gaat voor een transparante, digitale en bereikbare lokale overheid. Hierbij is beginspraak vanzelfsprekend om inwoners aan zet te 

laten om met de gemeente hun leefomgeving in te richten. 

 

Terug naar de bedoeling 

De gemeente Losser heeft stappen gezet om meer ‘van buiten naar binnen’ te werken. Hier is echter nog werk aan de winkel. De 

gemeente moet beter volgens de participatieladder werken. Vooraf moet helder zijn hoe inwoners mee kunnen denken, doen of 

initiëren. Het taalgebruik moet laagdrempelig zijn en verwachtingsmanagement is daarbij een sleutelwoord. De gemeente is er voor 

de inwoners en niet andersom.  

 

Right to Challenge: ‘Pak an, pak over’ 

D66 heeft in onze gemeente ‘Right to Challenge’ (het recht om uit te dagen) geïnitieerd. Dat wil zeggen dat inwoners de gemeente 

mogen uitdagen als zij taken beter, mooier of goedkoper kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het groenonderhoud in je buurt, 

duurzame maatregelen of zorgvoorzieningen. Dorpsraden zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben er ‘Pak an, pak over’ van 

gemaakt. De gemeente moet verder met het ondersteunen van inwoners om van dit recht om uit te dagen een succes te maken. 

Daarbij moet de gemeente er in toenemende mate aan wennen dat inwoners de taken over kunnen nemen. Dan gaat het mogelijk 

niet altijd volgens de oordeel van de expert, maar volgens het oordeel van inwoners.  

 

Digitale lokale overheid 

Wat D66 betreft kan de ontwikkeling van de digitale en transparante lokale overheid niet snel genoeg gaan. We moeten blijven 

aanhaken bij de sterk veranderende samenleving waarin gemak en digitalisering in toenemende mate belangrijk zijn voor 

inwoners. Dit zonder aandacht te verliezen voor de groep inwoners die (nog) niet mee kunnen komen.  

 

Dorpen aan zet 

D66 heeft de afgelopen jaren gepleit voor meer budget en verantwoordelijkheden voor de dorpsraden van de kernen in onze 

gemeente. De trajecten met dorpsplannen (centrumplannen, kwaliteitsimpulsen) hebben laten zien dat inwoners in een dorp graag 

zelf de handschoen op willen pakken en zorg willen dragen voor hun omgeving. D66 wil hier maximaal in faciliteren. We willen 

samen met de dorpen blijven kijken wat er nodig is om toekomstbestendig te blijven. 
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Werken & Ondernemen 
 
Inwoners van Losser werken binnen en buiten onze gemeente. De economie van de gemeente Losser, maar ook die binnen de hele 

regio, is daarmee voor Losser belangrijk. Een ambitieuze Regio Deal en Agenda voor Twente, met aandacht voor een groene economie, 

is daarom van groot belang. We moeten over grenzen kijken, en eigentijdse oplossingen voor economische uitdagingen niet vermijden. 

D66 wil dat de gemeente Losser zich faciliterend opstelt en zich richt op de kansen voor Losserse ondernemers. 

 

Corona 

Door corona hebben we gezien dat de economie in versneld tempo is veranderd. Een aantal sectoren hebben het nog moeilijk, 

maar de economie groeit nu toch weer sterker dan verwacht. De gemeente kan een helpende hand uitsteken door bijvoorbeeld 

met lokale ondernemers te investeren in het digitaal aanbieden van producten. We hebben ook gezien hoe, met het tijdelijk 

toestaan van grotere terrassen, het straatbeeld en de sfeer in positieve zin zijn veranderd. We willen blijvend ruimte bieden aan 

grotere terrassen. Corona heeft ons laten zien dat meer ruimte voor beleving en sfeer onze dorpscentra goed doet.  

 

Eigentijds (openbaar) vervoer 

Openbaar vervoer is en blijft een belangrijke schakel. D66 wil de huidige verbindingen behouden en tegelijkertijd mogelijkheden 

bieden voor nieuwe, moderne en duurzame manier van (openbaar) vervoer. Denk aan duurzame deelauto’s en deelscooters die 

inwoners gezamenlijk kunnen benutten. Losser moet zich inspannen om dit ook in onze gemeente mogelijk te maken. 

 

Lokaal = Regionaal 

Investeringen in de regio zijn belangrijk voor de inwoners van Losser. Veel inwoners werken namelijk buiten onze 

gemeentegrenzen. We kiezen bewust voor regionale samenwerking en ondersteunen het TwenteBoard met de Twentse bedrijven.  

 

Gratis elektrisch laden 

Om de economie en het toerisme stimuleren in onze gemeente, willen we gratis laden faciliteren. Door laadpalen te plaatsen op 

toeristisch interessante locaties, waarbij bezoekers hun auto gratis kunnen parkeren en opladen, willen we bezoek aan onze 

dorpskernen stimuleren. D66 wil dit plan met de Losserse ondernemers verder uitwerken. 

 

Duurzaam en verantwoord ondernemen 

Bij aanbestedingen vanuit de gemeente willen we nog meer aandacht voor duurzaam (her)gebruik van materialen, inzet van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daar waar mogelijk lokale of minimaal regionale ondernemers betrekken.  

 

Dorp van morgen 

We willen extra aandacht voor de wensen van jongeren in onze gemeente als het gaat om het versterken van de economie en de 

leefbaarheid in de kernen. Zij zullen het langst van onze voorzieningen gebruikmaken. De verbinding en samenwerking tussen 

onderwijs en ondernemers willen we waar mogelijk versterken. Bijvoorbeeld met werkervaringsplaatsen. 

 

Schone en duurzame bedrijvigheid 

Losser is een gemeente met agrarische en toeristische activiteiten. We willen duurzame en schone bedrijven alle ruimte bieden 

zich te handhaven of verder te ontwikkelen. Innovatieve duurzame ontwikkelingen, of nieuwe initiatieven voor duurzame landbouw, 

willen we maximaal ondersteunen. Ook de spraakmakende bedrijven (Johma), die van groot belang zijn voor de werkgelegenheid, 

moeten ruimte krijgen voor duurzame groei. 

 

Bereikbaar en aantrekkelijk 

Om de regionale arbeidsmarkt, de economie en het toerisme te versterken zijn goede verbindingen voor fietsers en auto’s binnen 

Twente en met de gemeente Losser nodig, samen met voorzieningen voor het openbaar vervoer. 
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Zorg voor Jong & Oud 
 

D66 wil dat de gemeente Losser zorg voor jong en oud goed heeft geregeld. De lijntjes in onze gemeente zijn kort waardoor we tijdig en 

goede zorg voor onze inwoners moeten en kunnen leveren. D66 wil samen met de inwoners inzetten op preventie in de zorg en verdere 

samenwerking zoeken met verenigingen en het onderwijs. Daarnaast heeft het voorkomen van eenzaamheid wat ons betreft prioriteit. 

Een heldere toekomstvisie voor het ‘Zorglandschap’ en de demografische trends zoals vergrijzing is onmisbaar. 

 
Vergrijzing 

Het is belangrijk dat de gemeente de demografische ontwikkelingen in onze dorpen in de gaten houdt. Hoe staat het met de 

vergrijzing, wanneer komen we in actie en welke voorzieningen passen hier bij? Welke woningen moeten we bouwen? Wat 

betekent dit voor onze jongere inwoners? Wat D66 betreft ontwikkelen we een toekomstvisie om al deze trends goed in beeld te 

hebben en te signaleren.  

 

Zorg voor jong en oud 

De zorg binnen de gemeente Losser dient voor onze inwoners beschikbaar en betaalbaar te zijn. Het is duidelijk waar ze terecht 

kunnen bij vragen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld vragen over wonen, hulp bij opvoeden, aanpak van (kinder)mishandeling, 

mantelzorg en vervoer. De zorgbehoefte van de inwoner moet makkelijk bediend kunnen worden. Dit betekent onder andere een 

adequate informatievoorziening en verwijzen middels een ‘Sociale Kaart 2.0’. We willen niet dat er 10 verschillende mensen met 

een inwoner bezig gaan, maar dat er bijvoorbeeld een zorgcoach is die mensen met een zorgbehoefte begeleidt, jong of oud. 

 

Vasthouden waar het moet, loslaten waar het kan 

In de gemeente Losser zijn de lijntjes kort. We willen met onze inwoners inzetten op preventie in de zorg door samen te werken 

met verenigingen en het onderwijs. De eigen regie van de zorgvrager moet gestimuleerd worden waar dit kan. We erkennen dat 

sommige doelgroepen hier misschien niet toe in staat zijn, daarvoor is goede begeleiding noodzakelijk. 

 

Toekomstvisie voor kwalitatief goede zorg 

D66 wil samen met inwoners inzetten op preventie in de (jeugd)zorg en verdere samenwerking zoeken met verenigingen en het 

onderwijs. Een heldere toekomstvisie voor het zorglandschap en de demografische trends zoals vergrijzing is onmisbaar. We 

willen hier actief mensen bij betrekken die gebruikmaken van zorg. Zo kunnen we ervaringen benutten om de kwaliteit van de zorg 

in onze gemeente te verbeteren. . 

 

Kansen bieden voor iedereen 

Armoede is een complex verschijnsel en hangt samen met veel andere problemen. Voorbeelden daarvan zijn inkomen, 

opleidingsniveau, zelfredzaamheid maar ook gezondheid. Mensen kunnen op een bepaald moment in hun leven met armoede of 

verminderde kansen worden geconfronteerd. Denk hierbij ook aan ondernemers, agrariërs en laagverdieners die net boven de 

grens van allerlei toeslagen vallen. D66 is voor een integraal armoedebeleid waarbij mensen gestimuleerd worden om actief vanuit 

hun eigen positie hun leven en financiën weer op orde te krijgen. Als daar ondersteuning voor nodig is, dan dient de gemeente 

deze ondersteuning te bieden. Dat betekent ook dat we de innovatie met zorggelden binnen het sociaal domein nog meer moeten 

stimuleren. 

 

 


