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Inleiding 
 
PvdA Oldenzaal heeft in 2008 met de gemeenteraad de stadsvisie 2025 
vastgesteld. Een stadsvisie die voor ons staat, met uitdagende doelen die wij de 
komende jaren centraal willen stellen in ons handelen en onze visie. Wij vinden 
dit een uitdaging, omdat Oldenzaal een aantal jaren van bezuinigingen kent en 
wij de stadsvisie 2025 op een verantwoorde wijze willen blijven uitvoeren. 
 
PvdA Oldenzaal heeft haar visie op Oldenzaal uitgewerkt aan de hand van de 
ambities uit die stadvisie 2025. In de inhoudelijke visie willen we u nader kennis 
laten maken met onze visie op de zes ambities van de stadsvisie 2025, 
aangevuld met de voor ons belangrijke sociale, milieu en financiële paragraaf.  
 

1. Oldenzaal, binnenstad met sfeer 

2. Bedrijvigheid, succes van heden en toekomst 

3. Oldenzaal, de glimlach van Landgoed Twente 

4. Oldenzaal, waar je graag woont en leeft 

5. Verbinden en samenwerken, sleutel tot succes 

6. Oldenzaal, behoud van inwonerstal voor behoud van voorzieningen 

7. Sociale paragraaf 

8. Milieu paragraaf 

9. Financiële paragraaf 
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1. Oldenzaal, binnenstad met sfeer 
 

PvdA Oldenzaal wil de uitgangspunten van het Masterplan binnenstad zoals 
deze in 2009 zijn vastgesteld blijven continueren. In onze inhoudelijke visie 
2014 gaan wij voor het stimuleren van een specifiek winkelaanbod en wij 
bepleiten een centrale coördinatie (bijvoorbeeld met een Binnenstads 
Ontwikkelings Maatschappij). 
 
PvdA Oldenzaal wil blijven investeren in de binnenstad. We zetten ons op korte 
termijn in voor de Groote Markt, de tuinen van Soer, transformatie van 
winkelpanden naar volledige woningen, ontwikkeling van de Vijfhoek en 
behoud van onze musea (Palthehuis, Pelgrim, Hofnar, Michoriushuis en 
Plechelmuskerk). 
 
PvdA Oldenzaal zet zich op de lange termijn in voor de herinrichting van de 
singels. Daar moet meer ruimte komen voor groen, water, fietspaden en de 
herkenbaarheid van de vroegere stadsgrens.  
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2. Bedrijvigheid, succes van heden en toekomst 
 

In de gemeente Oldenzaal heeft het accent altijd gelegen op spreiding over de 
gemeente van werkgelegenheid en diversiteit van ondernemingen. Dit heeft de 
afgelopen jaren geresulteerd in een verminderd risico op: leegstand, 
werkloosheid, verloedering en financiële problemen.  
 
PvdA Oldenzaal wil dit beleid continueren, omdat wij vaststellen dat Oldenzaal 
daardoor minder kwetsbaar is. Wij vinden dat het bestuur van de stad het 
algemene belang moet dienen en daarbinnen ondernemers de ruimte moet 
bieden om binnen kaders te kunnen ondernemen. Wij zien het MKB als de 
banenmotor voor jongeren, herintreders, laagopgeleiden en schoolverlaters en 
de toeristische sector als belangrijke toekomstige aanvulling op de 
bedrijvigheid in de gemeente Oldenzaal.  
 
PvdA Oldenzaal zet zich in voor profilering van Oldenzaal als vestigingsstad en 
wij onderstrepen het belang van de ligging van Oldenzaal aan belangrijke 
verkeersaders en de overgang van de stad Oldenzaal naar de omliggende 
natuur.  Voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, winkelbestand en 
overige dienstverlening maken in onze visie de stad Oldenzaal eveneens 
aantrekkelijk als vestigingstad.  
 
PvdA Oldenzaal wil voor de bereikbaarheid van Oldenzaal het Duitse achterland 
betrekken in haar visie. Wij zien het bijvoorbeeld als een uitdaging om 
bestaande OV diensten (trein en/of bus) uit te breiden in Euregio verband - nu 
de GrenslandExpress is weggevallen – en zetten ons in voor het oplossen van 
problemen in de spitsuren. Het intensieve goederenvervoer per spoor door 
Oldenzaal moet verdwijnen, wij staan open voor een beter alternatief.  
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3. Oldenzaal, de glimlach van Landgoed Twente 
 

PvdA Oldenzaal vindt dat volgende drie elementen centraal staan omdat deze 
het onderscheidend vermogen van Oldenzaal versterken; de binnenstad, Het 
Hulsbeek en Oldenzaal als stedelijke kern van Noord-Oost Twente.  
 
PvdA Oldenzaal benadrukt de verdere ontwikkeling van de cultuur-historische 
elementen in de binnenstad, door zich sterk te maken voor de aanleg van 
wandel- en fietsroutes, het blijvend ondersteunen van de VVV en andere 
stadspromotie activiteiten. Wij vinden dat een belangrijke rol is weggelegd 
voor de plaatselijke horeca als het gaat om het gastheerschap in Oldenzaal.  
 
PvdA Oldenzaal benadrukt de aantrekkelijkheid van het Hulsbeek, omdat dit 
een belangrijke toeristische trekpleister is voor Oldenzaal waar diverse 
activiteiten plaatsvinden. Wij blijven inzetten op de samenwerking tussen 
marktpartijen, bewoners en het bestuur van de stad. 
 
PvdA Oldenzaal wil het culturele leven in Oldenzaal blijven ondersteunen en 
daarom maken wij andere financiële keuzes. Cultuur heeft voor ons een 
economische waarde voor het toerisme en is een verbindende factor voor onze 
bewoners. Tevens zien wij het als gunstige voorwaarde voor Oldenzaal 
vestigingsstad. 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat Oldenzaal een belangrijk onderdeel van Landgoed 
Twente is en dat promotie van Oldenzaal daarom moet zijn ingebed in de 
promotie van Landgoed Twente in zijn geheel. Op die manier zien we Oldenzaal 
een rol van betekenis spelen in de ondersteuning van recreatie en toerisme in 
Noord Oost Twente. Wij pleiten voor het onderbrengen van promotie 
activiteiten vanuit Oldenzaal in één organisatie, waarmee we versplintering van 
de promotie willen voorkomen. 
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4. Oldenzaal, waar je graag woont en leeft. 
 

Op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur, kenmerkt Oldenzaal zich door 
een groot aantal vrijwilligersorganisaties. PvdA Oldenzaal vindt dat het stads-
bestuur daarin een faciliterende rol moet innemen en bepleit één 
ondersteuningsbureau om deze vrijwilligersorganisaties te ontlasten.  
 
PvdA Oldenzaal vindt dat door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en 
stichtingen moeten worden gemonitord, omdat wij een gezamenlijk belang 
hebben bij een gezond verenigingsleven. 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat er in Oldenzaal een gevarieerd aanbod aan 
huisvesting moet blijven bestaan. We willen inzetten op betaalbare, kwalitatief 
goede woningen en voorzieningen in de wijken, waarbij het huidige niveau 
minimaal behouden moet blijven en waar mogelijk verbeterd.  
PvdA Oldenzaal zet zich in voor het bouwen van koop- en huurwoningen voor 
ouderen en starters in de binnenstad en wijken (wij bepleiten kamerbewoning). 
Wij willen daarnaast dat de stad Oldenzaal aantrekkelijk is voor jonge mensen 
aan de start van hun carrière. PvdA Oldenzaal ziet voor de uitvoering van deze 
taken een belangrijke rol weggelegd voor WBO. Wij bewegen ons binnen de 
kaders van de stadsvisie 2025, het Masterplan binnenstad, de stuwwalvisie, 
Oldenzaal centraal en oud Oldenzaal. 
 
PvdA Oldenzaal kiest voor een samenleving waarin iedereen mee doet en mee 
telt. Wij staan voor een eigen verantwoordelijkheid van de Oldenzaler en in 
situaties waar nodig moet het stadsbestuur de helpende hand bieden en naar 
oplossingen toewerken. 
 
PvdA Oldenzaal kiest voor een veilige stad. Dat betekent dat er voldoende 
aandacht is voor een veilige en toegankelijke binnenstad met een bewaakte 
fietsenstalling. Tevens aandacht in de gehele stad voor goede verlichting, goed 
plaveisel, gladheidbestrijding en in de woonomgeving aandacht voor met name 
de kleine criminaliteit.  
PvdA Oldenzaal is tegen meer goederenvervoer per spoor door Oldenzaal. 
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5. Verbinden en samenwerken, sleutel tot succes. 
 

Oldenzaal is in het verleden altijd een naar buiten toe gerichte gemeente 
geweest. PvdA Oldenzaal zet daarom in op actief onderzoek naar de voor- en 
nadelen van samenwerkingsverbanden zoals: regio Twente, Netwerkstad, 
Noord Oost Twente en Euregio.  
 
PvdA Oldenzaal vindt dat samenwerken en verbinden een kernwaarde is van 
sociaal democratie en kan leiden tot vooruitgang en ontwikkeling. Wij staan 
kritisch ten opzichte van samenwerkingsverbanden waarin we onze 
Oldenzaalse identiteit verliezen. 
 
PvdA Oldenzaal vindt uitwisseling van expertise met andere gemeenten van 
essentieel  belang.  We  kijken  daarbij  ook  naar  ‘best  practice’  en  projecten  in  
andere gemeente. 
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6. Oldenzaal, behoud van inwonerstal voor 
behoud van voorzieningen.  
 

Oldenzaal is een stad waar altijd goede voorzieningen aanwezig zijn geweest 
zoals: scholen, sportaccommodaties, Stadstheater, winkelbestand, ziekenhuis, 
politie, VVV, bibliotheek, station, musea, hotels, horeca etc. 
 
PvdA Oldenzaal beseft dat het behoud van voorzieningen gekoppeld wordt aan 
inwonersaantal. Wij willen ons maximaal blijven inzetten voor het behoud van 
het voorzieningsniveau zoals Oldenzaal dat kent. 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat de loketfunctie van de gemeente belangrijk is voor 
het vertrouwen dat de burgers van Oldenzaal hebben in lokale politiek. Daarom 
willen  we  dat  de  beleving  van  deze  dienstverlening  ‘service  gericht’  is.  Dit  kan  
volgens ons bereikt worden door één vast aanspreekpunt.  
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7. Sociale paragraaf 
 

PvdA Oldenzaal heeft zich met de gemeente altijd ingezet voor een goed 
sociaal beleid. Veel van de tot nu toe landelijk uitgevoerde maatregelen 
worden overdragen naar de gemeente, zonder dat duidelijk is of er voldoende 
financiële dekking meekomt. Wij blijven van mening dat iedereen in Oldenzaal 
het recht heeft om zich te kunnen ontplooien en volwaardig te kunnen 
deelnemen aan de samenleving.  
 
PvdA Oldenzaal vindt dat mensen zelf de regie over hun ondersteuningsvraag 
moeten houden. Maatwerk leveren voor de cliënt staat daarbij centraal in 
plaats van het instellingsbelang. Wij vinden het bovendien belangrijk dat 
noodzaak en financiële draagkracht in balans zijn.  
 
Net zoals in paragraaf 6 is aangegeven, vinden wij dat de loketfunctie 
servicegericht moet zijn. Hierbij hoort het actief aanbieden van de bestaande 
mogelijkheden om gebruik te maken van specifieke regelingen zoals; de 
Bijzondere Bijstand, de Langdurigheid Toeslag, het in stand houden van het 
Bijdrage Fonds en het blijven ondersteunen van de Voedselbank. 
 
PvdA Oldenzaal vindt het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk participeert in 
de samenleving en door werk uitzicht houdt op echt werk met individuele 
ontplooiingsmogelijkheden. Hierbij stimuleren wij projecten ter bestrijding van 
laaggeletterdheid. Uitkeringsgerechtigden mogen gestimuleerd worden tot het 
doen van vrijwilligerswerk. PvdA Oldenzaal is niet voor het verplicht stellen en 
het aangeboden (vrijwilligers)werk mag niet leiden tot verdringing op de 
arbeidsmarkt.  
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8. Milieu paragraaf 
 

Oldenzaal is voor een belangrijk deel omgeven door: ten noorden het 
landbouwgebied richting Lemselo, in het westen recreatiegebied Het Hulsbeek, 
in het zuiden de Boerskotten en ten oosten de stuwwal. Dit zijn belangrijke 
uitloopgebieden voor Oldenzaal.  
 
PvdA Oldenzaal vindt duurzaamheid en leefkwaliteit kernbegrippen voor de 
ontwikkeling van de stad Oldenzaal en de omliggende natuur. Behalve voldoen 
aan de wettelijk gestelde milieueisen, vinden wij het belangrijk dat Oldenzaal 
en de omliggende natuur toekomstbestendig wordt.  
 
PvdA Oldenzaal wil duurzaamheid en verbetering van leefkwaliteit ook 
bereiken door onder meer: energiezuinige stadsverlichting, duurzaam te 
bouwen woningen, stimuleren van CO2 beperkende maatregelen en een 
veerkrachtig ecologisch gezond watersysteem/beheer in en rondom Oldenzaal 
waarvoor wij de oude waterlopen willen herstellen.  
 
PvdA Oldenzaal wil inzetten op afvalscheidingssystemen in het kader van 
hergebruik van materialen en afvalstromen.  
 
PvdA Oldenzaal vindt het van belang dat het stadsbestuur - daar waar mogelijk 
- kiest voor de meest duurzame en milieuvriendelijke oplossingen binnen de 
financiële mogelijkheden. Wij streven in de toekomst naar een energie neutrale 
gemeente.  
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9. Financiële paragraaf 
 

PvdA Oldenzaal vindt dat de gezonde financiële positie van de gemeente 
Oldenzaal gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat structurele uitgaven 
gedekt moeten worden door structurele inkomsten.  
 
PvdA Oldenzaal streeft er naar dat de begroting en jaarrekening transparant en 
leesbaar is, waarbij de kosten in directe relatie staan tot de activiteiten. Het 
“Oldenzaalse”  model  binnen  het  grondbedrijf  moet  worden  gecontinueerd. 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat we met inzet van éénmalig geld (de reserve) de 
structurele uitgaven kunnen terugdringen. PvdA Oldenzaal denkt bijvoorbeeld 
aan het investeren in energiebesparing, dit betekent nu werkgelegenheid en 
straks lagere energiekosten. Deze manier van denken zal volgens PvdA 
Oldenzaal het financiële beleid moeten kenmerken.  
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De speerpunten 
 
  



 
 
Investeren in de toekomst 
Verkiezingsprogramma 2014-2018 
 

 

15 
 

Oldenzaal, stad met sfeer  

Wij zetten in op: 
 Een levendige stad, waar je kunt werken, winkelen, wonen, recreëren en 

ondernemen. 
 Beginnen met opknappen van de Groote Markt en tuinen (te beginnen bij het 

stadhuis met de aanleg van een bezinning- en herdenkingsmonument) 
 Versterken van de stad als toeristische trekpleister in (Noordoost) Twente. 
 Ontwikkelen, behouden en uitdragen van de cultuurhistorie. 
 Een goed bereikbare autoluwe binnenstad en bewoners op de fiets naar de stad.. 
 Behouden en versterken van kleinschaligheid. 
 Het realiseren van logische loop/winkelroutes in de binnenstad 
 Een  binnenstad,  waar  een  ieder  zich  veilig  voelt,  ook  ’s  avonds  en  tijdens  en  na  het  

uitgaan. 
 Een binnenstad, waar het ook leuk is na sluitingstijd van de winkels. 
 Sluitingstijden van de horeca gelijk aan de regio. 
 Het niet tolereren van overlast van uitgaanspubliek. 
 Het ondersteunen van activiteiten, die Oldenzaal tot Oldenzaal maken, zoals, 

carnaval, de Boeskool, e.d. 
 Ondersteunen en stimuleren van nieuwe activiteiten zoals een regelmatige 

boekenmarkt, streekmarkt, muziekuitvoeringen, sportactiviteiten e.d. in het centrum  
 Winkels op (vastgestelde) koopzondagen en koopavonden gelijktijdig open.. 
 Streven naar meerdere een trekkers (op Oldenzaalse schaal) in de binnenstad. 
 Het aanleggen (delen van) de singels als eerste fase van het masterplan Binnenstad. 

Bedrijvigheid, succes van heden en toekomst 

Wij zetten in op: 
 Opknappen van bedrijventerreinen 
 Hoogwaardig en gevarieerd winkelbestand 
 Aanpakken van huidige situatie winkelcentrum In Den Vijfhoek. De PvdA staat voor 

alle opties open. 
 Goede wekelijkse warenmarkt, mogelijk te bereiken door verplaatsing. 
 Behoud en toename van arbeidsplaatsen 
 Een goede bereikbaarheid van Oldenzaal met openbaar vervoer, auto en fiets 
 Voldoende parkeergelegenheid  
 Flexibele toepassing van de parkeernorm (nu 1.7 per eenheid) 
 Goede bewaakte fietsenstallingen met elektrische laadpunten 
 Een noordelijke rondweg 
 Stimuleren van duurzaam ondernemen 
 Parkeren aan de rand van de binnenstad 
 Goede fietsroutes met wegwijzers 
 Busverbinding met Hengelo 
 Een klein en compact vliegveld dat geen belemmering vormt voor de gewenste 

ontwikkelingen in Berghuizen en Oldenzaal Centraal. 
 Geen betaald parkeren in de binnenstad voor centrumbewoners 
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Oldenzaal, de glimlach van Landgoed Twente 

Wij zetten in op: 
 Eén uitvoeringsorganisatie voor stadspromotie, toerisme en 

evenementenafstemming 
 Eigentijdse promotie van Oldenzaal en Twente door middel van onder andere 

ledschermen op invalswegen 
 Het behouden van het Twentse cultuurlandschap in de buitengebieden  
 Het versterken van Het Hulsbeek als groen overgangsgebied tussen de stad en het 

platteland (Nationaal Landschap Noordoost Twente) 
 Versterken van de bovenregionale bekendheid van Het Hulsbeek 
 Versterken van samenwerking tussen ondernemers, bewoners en overheden 
 Stimuleren van kwaliteitsverbetering op Het Hulsbeek 
 Kwalitatief goede camping in Hulsbeek 
 Ontwikkelen en promoten van Oldenzaal als stedelijke kern van Noordoost Twente 

voor dagrecreanten (winkelen, musea, evenementen.) 
 Activiteiten waardoor mensen meer kunnen genieten van de stad en natuur in het 

stuwwalgebied 
 

 

Oldenzaal, waar je graag woont en leeft 

Wij zetten in op: 
 

 Bouwen voor de behoefte van de  inwoners. 
 Het opknappen van winkelstraten combineren met realisering van woningen boven 

de winkels van kamerbewoning tot appartementen van starters tot ouderen.  
 Behoud van betaalbare huurwoningen. 
 Zorg dragen voor uitvoering van de wijkvisie door wijkmanagers.   
 Tegen gaan van verrommeling. Toezichtfunctie voor de gemeente inzake veiligheid. 
 Komende periode in op extra aandacht voor de wijk De Thij met name het 

opknappen van het winkelcentrum heeft de hoogste prioriteit 
 Volwaardige postkantoorvoorziening eventueel in samenwerking met b.v. VVV.  
 Noodzakelijke uitbreidingen van woningbouw en industriegebieden worden op 

andere, inventieve wijze gerealiseerd.  
 Het ontwikkelen van het buurt/wijkbeheer met direct inzetbare budgetten.  
 Betaalbare kwalitatief goede woonruimte bereikbaar voor alle inwoners. 
 Stimuleren van vrijwilligers door ontwikkelen van de administratieve, juridische en 

organisatorische ondersteuning. 
 Op niveau houden van de sportaccommodaties. 
 Efficiënte exploitatie van Vondersweijde. 
 Het voeren van eigen regie door cliënten, die zijn aangewezen op algemene of 

individuele voorzieningen voor werk, wonen, welzijn en zorg 
 Maatwerk binnen de verstrekking van voorzieningen met op alle terreinen 

mogelijkheden  van  PGB’s. 
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 Subsidieverstrekking op basis van prestatie-afspraken. Voor wat hoort wat.  
 Behoud van culturele voorzieningen zoals de bibliotheek. 
 Kwaliteit en diversiteit, vernieuwing en samenwerking op het gebied van cultuur en 

musea.  
 Stimuleren van deelname aan het culturele leven door (o.a. door jongeren), 

activiteiten te faciliteren, te bundelen en de zichtbaarheid ervan vergroten.  
 Goede huisvesting voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
 Geen lelijke verzamelbakken, maar bij voorkeur ondergrondse verzamelsystemen 

voor afval. Laat zakken, die bakken. 
 Verruiming openingstijden afvalbrengpunt in de avonduren tot bv.19.00 uur om zo 

de service verder te verhogen. 
 

Verbinden en samenwerken, sleutel tot succes  

Wij zetten in op: 
 

 Wat samen kan ook samen doen 
 Samenwerking op straat en buurtniveau (zoals park Berghuizen), De Thij 
 Samenwerking tussen organisaties (brede school) 
 Samenwerking tussen gemeenten (belastingkantoor, juridische afdelingen, 

handhaving, back-office) 
 Samenwerking met voordelen voor alle betrokkenen 
 College en raad houden eens per jaar in elke wijk een wijkschouw 

 

Oldenzaal, behoud van inwonertal voor behoud van voorzieningen  

Wij zetten in op: 

 Kwalitatief goede dienstverlening met korte wachttijden en snelle afhandeling door 
de gemeente 

 Ondernemersloket, ook voor begeleiding en bewaken van voortgang. 
 Aantrekkelijk gevarieerd betaalbaar en kwalitatief woonaanbod. 
 Behoud van historische gebouwen en stratenpatroon. 
 Vergroting van draagvlak voor voorzieningen bij buurgemeenten door nieuwe 

samenwerkingsvormen. Hierbij focussen op NOT en Netwerkstad. 
 Behoud en versterking positie van het ziekenhuis. 
 Op peil houden van de sportvoorzieningen in Oldenzaal. 
 Gemeente zorgt samen met woonzorgaanbieders voor goede woonvormen voor 

zorgwoningen 
 Er worden in Oldenzaal flexibele woon/zorgcombinaties gerealiseerd voor 

mantelzorgwoningen 
 Geen kosten (leges) bij vooroverleg. 
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Dit zijn de mensen met wie wij dit willen realiseren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leon Lulofs 

Johan Meijer 
Stephan Ankoné 

Kristel Postel 
Gert-Jan Egberink 
Mustafa Odabas 
Henk Woldering 
Manon Rietman 

Gerrit Eissink 
Harm Middelburg 

Willem Termijtelen 


