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Met deze kandidaten van PvdA Oldenzaal gaan we onderstaand 

progamma realiseren: 
 

Leon Lulofs 

Stephan Ankoné 

Alexander Hommels 

Kristel Postel 

Gert-Jan Egberink 

Henk Woldering 

Peter Nuchelmans 

Lars Lulofs 

Manon Rietman 

Harm Middelburg 

Willem Termijtelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens: Campagnecoördinator  Stephan Ankoné 

 

Volg ons op Facebook 
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Inleiding 
 
 
PvdA Oldenzaal heeft in 2008 met de gemeenteraad de stadsvisie 2025 

vastgesteld. Dit document, met uitdagende doelen, bepaalt wat wij de komende 

jaren centraal willen stellen in ons handelen en onze visie. Wij vinden dit een 

uitdaging. Bij beslissingen houdt de PvdA Oldenzaal als streven het behoud van 

inwonersaantal en daarmee de voorzieningen.  
 
 
PvdA Oldenzaal heeft haar visie op Oldenzaal uitgewerkt. Wij willen u hier nader 

kennis laten maken met onze visie op de zes ambities, aangevuld met voor ons 

de belangrijke sociale-, milieu- en financiële paragrafen. 
 

 

 

1. Sociale paragraaf 
 

2. Oldenzaal, waar je graag woont en leeft 
 
3. Verbinden en samenwerken, sleutel tot succes 

 
4. Oldenzaal, de glimlach van Landgoed Twente 

 
5. Oldenzaal, binnenstad met sfeer 

 

6. Bedrijvigheid, succes van heden en toekomst 
 

7. Oldenzaal, behoud van inwonersaantal voor behoud van voorzieningen 
 
8. Milieuparagraaf 

 
9. Financiële paragraaf 
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1. Sociale Paragraaf 
 

PvdA Oldenzaal heeft zich met de gemeente altijd ingezet voor een goed sociaal 

beleid. Veel van de landelijk uitgevoerde taken zijn overdragen aan de 

gemeenten. Wij blijven van mening dat iedereen in Oldenzaal het recht heeft om 

zich te kunnen ontplooien en volwaardig te kunnen deelnemen aan de 

samenleving. Goede jeugd- en ouderenzorg is voor ons zeer belangrijk. 
 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat mensen zelf de regie over hun ondersteuningsvraag 

moeten houden. Maatwerk leveren voor de mens staat daarbij centraal in plaats 

van het instellingsbelang. Wij vinden het bovendien belangrijk dat noodzaak en 

financiële draagkracht in balans zijn. Wij hebben aandacht voor de inwoners die 

geconfronteerd worden met onvoorziene inkomensterugval. 
 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat we in Oldenzaal één loketfunctie moeten hebben. 

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. Werk biedt uitzicht op individuele ontplooiingsmogelijkheden. Ons 

doel is om zoveel mogelijk Oldenzalers aan passend werk te helpen. Hierbij 

stimuleren wij projecten ter bestrijding van laaggeletterdheid. 

Uitkeringsgerechtigden mogen worden geactiveerd tot het verrichten van 

vrijwilligerswerk. PvdA Oldenzaal is tegen het verplicht stellen. Aangeboden 

(vrijwilligers)werk mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 

 

De PvdA Oldenzaal wil dat we eindelijk vaart gaan maken met het beschikbaar 

stellen van Beschut Werk voor de inwoners die daarop zijn aangewezen. PvdA 

Oldenzaal laat inwoners niet onder het Wettelijk Minimumloon werken.  

 

De PvdA Oldenzaal wil meer aandacht voor de bestrijding van drugsgebruik. 

Overlast die het gebruik met zich meebrengt wordt bestreden. 
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2.  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 stadsbestuur 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. Er moeten voldoende huurwoningen beschikbaar blijven 

om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. 

 

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. In eerste instantie is de Oldenzaler zelf verantwoordelijk, maar 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 meerdere bewaakte 

fietsenstallingen. 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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3. Verbinden en samenwerken, sleutel tot succes 
 

 
Oldenzaal blijft een naar buiten toe gerichte gemeente geweest. PvdA Oldenzaal 

zet daarom in op actief onderzoek naar de voor- en nadelen van 

samenwerkingsverbanden zoals: Noordoost-Twente, Regio Twente, Netwerkstad 

en Euregio. 
 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat samenwerken en verbinden de kernwaarde is van 

sociaal democratie want dit leidt  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 gemeenten. 

 

PvdA Oldenzaal vindt dat de bibliotheek een centrale rol heeft in verbinden en 

samenwerken. De bibliotheek is belangrijk voor zelfontwikkeling, participatie en 

zelfredzaamheid van de Oldenzalers. Het is tevens een ontmoetingsruimte, 

debatruimte en veilige studieplek. Daarbij is de bibliotheek partner in  

leesplezier en bestrijding laaggeletterdheid. Wij gaan niet verder bezuinigen op 

het budget van de bibliotheek.   
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4. Oldenzaal, de glimlach van Twente 
 

 

PvdA Oldenzaal vindt dat drie elementen centraal staan, omdat deze het 

onderscheidend vermogen van Oldenzaal versterken; de binnenstad, Het 

Hulsbeek en Oldenzaal als stedelijke kern van Noordoost-Twente. 
 
 
PvdA Oldenzaal benadrukt de verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische 

elementen in de binnenstad. Wij maken ons sterk voor de aanleg van meer 

wandel- en fietsroutes, het blijven ondersteunen van de Tourist Info Oldenzaal 

en andere promotieactiviteiten. Wij vinden dat een belangrijke rol is weggelegd 

voor de binnenstadondernemers. Voor de plaatselijke horeca als het gaat om het 

gastheerschap en de overige ondernemers/winkeliers om meer levendigheid in 

de stad te creëren. Om dit te waarborgen zetten we in op een ruimere rol van de 

binnenstad manager. 
 
PvdA Oldenzaal benadrukt de aantrekkelijkheid van het Hulsbeek.  Dit is een 

belangrijke toeristische trekpleister waar het gehele jaar diverse activiteiten 

plaatsvinden. Wij blijven hier inzetten op de goede samenwerking tussen 

marktpartijen, inwoners en het stadsbestuur. 
 
 
PvdA Oldenzaal blijft het culturele leven in Oldenzaal ondersteunen. Dit is leidend 

voor onze financiële keuzes. Cultuur heeft  een economische waarde voor het 

toerisme. Tevens is dit een verbindende factor voor onze inwoners. Wij zien dit als 

gunstige voorwaarde voor Oldenzaal als vestigingsstad. 
 
 
PvdA Oldenzaal vindt dat onze stad een belangrijke functie heeft in Twente. 

Promotie van Oldenzaal moet zijn ingebed in de promotie van (Noordoost) Twente. 

Op die manier zien wij Oldenzaal een rol van betekenis spelen in de ondersteuning 

van recreatie en toerisme in onze regio. Wij pleiten  voor het onderbrengen van 

promotieactiviteiten in Oldenzaal vanuit één organisatie, waarmee we 

versplintering van de promotie willen voorkomen. 
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5. Oldenzaal, binnenstad met sfeer 
 

 

PvdA Oldenzaal blijft de uitgangspunten van het Masterplan binnenstad zoals 

deze in 2009 zijn vastgesteld continueren. In onze inhoudelijke visie 

2018-2022 gaan wij voor het stimuleren van een specifiek winkelaanbod en 

het terugbrengen van het oude stratenpatroon in de binnenstad. Wij grijpen 

elke mogelijkheid aan om hier uitvoering aan te geven. 
 
 
PvdA Oldenzaal wil blijven investeren in de binnenstad. We zetten hierbij in op de 

binnen stadstuinen, transformatie van winkelpanden naar volledige woningen, 

terug laten keren van oude stratenpatroon, (deels) sloop van “In den Vijfhoek” en 

behoud van onze musea. Wij willen tevens meer levendigheid op het 

Plechelmusplein. Nu de marktstraat is afgesloten voor auto’s, zal deze straat een 

belangrijke rol krijgen in de toeristische looproutes en als verbinding tussen de 

stadstuinen en de herdenkingstuin. 
 
 
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. Hierbij zal iedere kans om dit te 

realiseren worden aangegrepen. Dit is leidend bij  het formuleren van onze 

keuzes.
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6. 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 met als doel 

het risico te verminderen 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 stadsbestuur het algemene 

belang moet dienen en daarbinnen ondernemers de ruimte bieden om binnen 

kaders te kunnen ondernemen. Wij zien het MKB als de banenmotor voor 

jongeren, herintreders, laagopgeleiden en schoolverlaters. De toeristische sector 

zien wij als belangrijke toekomstige aanvulling op de bedrijvigheid in de gemeente 

Oldenzaal. 
 
 
PvdA Oldenzaal zet in op profilering van Oldenzaal als vestigingsstad. Wij 

onderstrepen het belang van de ligging van Oldenzaal aan belangrijke 

verkeersaders. Dit zijn de A1, het spoor en de overige toegangswegen richting 

Oldenzaal.  
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7. Oldenzaal, behoud van inwonersaantal voor behoud van 

voorzieningen 
 

 

Oldenzaal is een stad waar goede voorzieningen aanwezig zijn: scholen, 

sportaccommodaties, Stadstheater, afwisselend winkelbestand, ziekenhuis, 

brandweer, politie, Tourist Info Oldenzaal , bibliotheek, trein- en busstation, 

musea, hotels, horeca etc. 
 
 
PvdA Oldenzaal beseft dat het behoud van voorzieningen is gekoppeld aan het 

inwonersaantal. Wij willen ons daarom 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 inwoners van Oldenzaal hebben in de 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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8. Milieu paragraaf 
 
 
 
Oldenzaal ligt midden in een prachtig deel van Twente: 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 kwaliteit van leven kernbegrippen voor de 

ontwikkeling van de stad Oldenzaal en de omliggende natuur. Behalve voldoen 

aan de wettelijk gestelde milieueisen, vinden wij het ook 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. Wij staan voor het scheiden 

van afval. Door nascheiding bij de afvalverwerker kunnen we terug naar 2 

kliko’s (groen en grijs) voor GFT en het overige afval. Dit is voor de inwoner 

minder belastend, goedkoper en het transporteren van afval is hierdoor 

efficiënter. 
 
 
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 door maximale inzet op zonnepanelen en waar mogelijk te kiezen voor 

windenergie of andere duurzame, milieuvriendelijke mogelijkheden. 
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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 zijn, 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. 

 

 PvdA Oldenzaal zet in op één, OZB gerelateerde belasting, voor algemene   

 middelen en specifieke baatbelastingen ter dekking van directe kosten en/of  

 overlast. De PvdA wil de hondenbelasting afschaffen. Wij willen de  

 toeristenbelasting verhogen naar minimaal € 1,00 per persoon per nacht.  
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De speerpunten 
 

  
1. Sociale Paragraaf 

 

Wij zetten in op: 

• Het voeren van eigen regie door inwoners, die zijn aangewezen op 
algemene of individuele voorzieningen voor werk, wonen, welzijn 

en zorg 
• Maatwerk binnen de verstrekking van voorzieningen.  
• Subsidieverstrekking op basis van prestatie-afspraken. 

• Het inrichten van een geldloket (model Amersfoort) 
• Geen eigen bijdrage bij te late bestelling regiotaxi 

• Meer “handen” aan het bed in verzorgingshuizen 
• Continuering collectieve ziektekostenpolis voor inwoners met kleine 

beurs 

• Jongeren krijgen de hulp die ze nodig hebben 
• Eerlijk werk voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

• Iedereen, ook binnen Beschut Werk verdient ten minste voor het 
Wettelijk Minimumloon  

• Studiebegeleiding voor iedereen toegankelijk 
• Preventieve maatregelen om armoede te bestrijden, vooral te 

voorkomen 

• Ieder kind verlaat de basisschool met zwemdiploma 
• Verder doorontwikkelen maatschappelijk plein 

• Meer maatwerk leveren voor ouderen en inwoners die niet zelfredzaam 
zijn 

• Wijkinitiatieven stimuleren (noaberschap) 

• Armoede/schuldhulp in nauwe samenwerking met Stadsbank 
• Ontvangen rijksgelden benutten waarvoor ze bestemd zijn. Denk aan 

OVA gelden 
• Vanaf 2025 verlaat geen kind het basisonderwijs met leesachterstand 
• Bestrijden schooluitval, jongeren verlaten onderwijs met 

startkwalificatie 
• Gemeente biedt actief leerwerktrajecten aan binnen ambtelijk apparaat 

• Jongeren met problemen mogen geen probleemjongeren worden 
• Statushouders kunnen rekenen op ondersteuning op gebied van 

wonen, inkomen, onderwijs, taal en zorg 
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2. Oldenzaal, waar je graag woont en leeft 

 

Wij zetten in op: 

• (deels) sloop van winkelcentrum “In den Vijfhoek”. De Pvda staat voor 
het afbreken van de poot richting de Deurningerstraat. 

• Realiseren van openbare toiletten in combinatie met bewaakte 

fietsenstalling 
• Realiseren van het concept “Knarrenhof” 

• Actieve bestrijding overlast t.g.v. drank- en drugsgebruik 
• Een binnenstad, waar het ook leuk is na sluitingstijd van de winkels. 
• Het niet tolereren van overlast door uitgaanspubliek. 

• Bibliotheek heeft centrale rol in de stad. 
• Continuering flexibele toepassing van de parkeernorm 

• Busverbinding met Hengelo 
• Geen betaald parkeren in de binnenstad voor centrumbewoners 
• Realiseren van meer woningen boven winkels 

• Bevorderen van kamerbewoning 
• Realiseren van appartementen voor starters en jonge gezinnen in 

binnenstad. 
• Behoud van betaalbare huurwoningen. 
• Verkorten van wachtlijsten. 

• Tegengaan van verrommeling. 
• Onderhoudsniveau openbaar groen minimaal naar niveau B. 

• Volwaardige postkantoorvoorziening eventueel in samenwerking. 
• Betaalbare kwalitatief goede woonruimte bereikbaar voor alle inwoners 
• Wooncontingent van 700 woningen wordt maximaal ingezet. 

• Het ontwikkelen van het buurt/wijkbeheer met direct inzetbare 
budgetten. 

• Op niveau houden van sportaccommodaties. 
• Het actief monitoren van de privatisering van sportaccommodaties om 

daarmee de financiële risico’s te beperken. 
• Efficiënte exploitatie van Vondersweijde. 
• Goede huisvesting voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

• Verruiming openingstijden afvalbrengpunt in de avonduren tot 19.00 
uur om zo de service verder te verhogen. 

• Stimuleren van nieuwe uitgaansmogelijkheden voor de jeugd. 
• Jaarlijkse wijkschouw door college en raad  
• Kwalitatief goede dienstverlening met korte wachttijden en snelle 

afhandeling door de gemeente 
• Behoud en versterking positie van het ziekenhuis. 

• Gemeente zorgt samen met woonzorgaanbieders voor goede 
woonvormen voor zorgwoningen 

• Er worden in Oldenzaal flexibele woon/zorgcombinaties 

gerealiseerd voor mantelzorgwoningen 
• Complexe verkeerssituaties oplossen 
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3. Verbinden en wonen de sleutel tot succes 
 

Wij zetten in op: 

• Ondersteuning van verenigingen (en daarmee de vrijwilligers) door 

middel van ondersteuningsbureau voor administratieve, juridische en 
organisatorische knelpunten 

• Behoud van culturele voorzieningen zoals de bibliotheek, stadstheater 
etc. 

• Samenwerking op straat en buurtniveau (zoals park Berghuizen), De 

Thij 
• Samenwerking tussen organisaties (brede school) 

• Samenwerking tussen gemeenten (belastingkantoor, juridische 
afdelingen, handhaving) maar ook collegiale toets en second opinion 

• Eén uitvoeringsorganisatie voor stadspromotie, toerisme en 

evenementenafstemming 
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4. Oldenzaal, de glimlach van Twente 

 
 
Wij zetten in op: 

 
• Versterken van de stad als toeristische trekpleister in (Noordoost) 

Twente. 

• Ontwikkelen, behouden en uitdragen van de cultuurhistorie. 
• Sluitingstijden van de horeca gelijk aan de regio. 

• Het ondersteunen van activiteiten, die Oldenzaal tot Oldenzaal 
maken, zoals, carnaval, de Boeskool, e.d. 

• Wekelijkse warenmarkt mag ontwikkelingen van evenementen niet in de 

weg staan. 
• Voldoende parkeergelegenheid. 

• Kort parkeren is gratis in Deurningerstraat en Steenstraat. 
• Eerste 2 uren gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen. 
• Goede fietsroutes met wegwijzers. 

• Maak Oldenzaal nog meer een fietsstad voor eigen inwoners. 
• Fietsstraten waar auto’s te gast zijn vanaf de wijken naar het centrum. 

• Aanleg fietssnelweg (F35). 
• 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. 
• Vergroting van draagvlak voor voorzieningen bij buurtgemeenten door 

nieuwe samenwerkingsvormen. Hierbij focussen op Noordoost-Twente 

(NOT) en Netwerkstad. 
• Eigentijdse promotie van Oldenzaal en Twente vanuit één 

organisatie. 
• Het behoud 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). 
• Het versterken van de bovenregionale bekendheid van Het Hulsbeek. 

• Het versterken van samenwerking tussen ondernemers, bewoners en 
overheden. 

• 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. 
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5. Oldenzaal, binnenstad met sfeer 
 

Wij zetten in op: 

 
• Goede bewaakte fietsenstallingen met elektrische laadpunten 

• Beginnen met herinrichten van de binnenstadstuinen 
• Een goed bereikbare autoluwe binnenstad. 

• Binnenstad goed bereikbaar op de fiets. 
• Behouden en versterken van kleinschaligheid. 

• Het realiseren van logische loop/winkelroutes in de binnenstad 
• Ondersteunen en stimuleren van nieuwe activiteiten zoals een 

regelmatige boekenmarkt, streekmarkt, muziekuitvoeringen, 

sportactiviteiten e.d. in het centrum 
• Het aanleggen van de singels als eerste fase van het Masterplan 

binnenstad. 
• Beginnen met (gefaseerde) sloop van In Den Vijfhoek. 
• Start maken met terugbrengen van oude stratenpatroon. 

• Weekmarkt situeren rondom oude stadhuis 
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6. Bedrijvigheid, sleutel van heden en toekomst 
 

Wij zetten in op: 

 
• Alle winkels op (vastgestelde) koopzondagen en koopavonden 

gelijktijdig open. 

• Streven naar meerdere trekkers (op Oldenzaalse schaal) in de 
binnenstad. 

• Maximaal inzetten op de agenda van Twente. 

• Opknappen van gedateerde bedrijventerreinen. 
• Hoogwaardig en gevarieerd winkelbestand. 

• Kwalitatief goede wekelijkse warenmarkt. 
• Wekelijkse warenmarkt mag ontwikkelingen van evenementen niet in de 

weg staan. 

• Proactieve acquisitie om meer bedrijven te verleiden zich te vestigen in 
Oldenzaal. 

• Toename van arbeidsplaatsen door aantrekken meer MKB-
ondernemingen. 

• Een goede bereikbaarheid van Oldenzaal met openbaar vervoer, auto en 

fiets. 
• Stimuleren van duurzaam ondernemen. 

• Samenwerking met voordelen voor alle betrokkenen. 
• Ondernemersloket, ook voor begeleiding en bewaken van de voortgang. 
• Geen kosten (leges) bij vooroverleg. 
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7. Oldenzaal, behoud van inwonersaantal voor 

behoud van voorzieningen 
 

Wij zetten in op: 

 
• Bouwen naar behoefte van de inwoners. 

• Wooncontingent van 700 woningen wordt maximaal ingezet. 
• Jongeren meer binden aan Oldenzaal door passende huisvesting, 

waaronder kamerbewoning. 

• Het opknappen van winkelstraten. 
• Ondernemers stimuleren om hun winkels in het centrum te vestigen. 

• Binnenstad opknappen door inbreiding. 
• Alles inzetten om krimp te voorkomen. 
• Extra aandacht voor de wijk De Thij met name het opknappen 

van het winkelcentrum heeft de hoogste prioriteit. 
• Hulsbeek meer betrekken bij (evenementen) Oldenzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oldenzaal van iedereen  Thuis in Boeskoolstad 
Verkiezingsprogramma 2018-2022 
 

 

20 
 

 

8. Milieuparagraaf 

 

Wij zetten in op: 

 

• Inzamelen afval in grijze en groene container. Stoppen met apart 
inzamelen verpakkingen. 

• Nascheiding bij afvalverwerker. 
• Groenonderhoud naar hogere kwaliteit, voorkomen van verloedering en 

kapitaalvernietiging. 
• Biodiversiteit terughoudend toepassen binnen de bebouwde kom. 
• Gasloos bouwen stimuleren, waarbij Oldenzaal het goede voorbeeld 

geeft door zelf het nieuw te bouwen vastgoed gasloos te realiseren. 
• Ruimte geven aan creatieve oplossingen. 

• Maximaal inzetten op zonnepanelen op daken en braakliggende 
terreinen, waaronder voormalige voetbalvelden 9 en 10 van Quick’20. 

• Optimaal gebruik maken van alternatieve/schone energie, denk aan 
geothermie, biomassa, riothermie. 

• Windtechniek. 

• Alle sociale huurwoningen binnen 10 jaar minimaal energielabel B. 
• Ontstenen van de stad: minder bestrating waar mogelijk, waardoor 

meer natuurlijke afwatering mogelijk is. 
• Binnenstaddistributie met milieuvriendelijk transport. 
• Wagenpark gemeente naar minimale uitstoot.  

• Gescheiden inzamelen mogelijk maken voor hoogbouw en woningen 
zonder container. 
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9. Financiële paragraaf  
 

 

Wij zetten in op: 

 
• Oldenzaal blijft financieel gezond. 
• Eenmalig geld zoveel mogelijk inzetten om te besparen op 

terugkerende uitgaven. 
• Belastingen vereenvoudigen; één OZB gerelateerde belasting voor 

algemene uitgaven en verder baatbelastingen ter bestrijding van 

gemaakte kosten en/of overlast. 
• Gelden vanuit het Rijk inzetten waarvoor het bedoeld is. Eventuele 

tekorten. mogen niet tot gevolg hebben dat steun die nodig is niet kan 
worden verleend. Zorg dient toereikend te zijn. 

• Gemeente betaalt tijdig de ontvangen facturen. 

• Aanbestedingen; gemeente bepaalt de behoefte (wat) en de 
marktpartijen het hoe (uitvoering en deskundigen).  
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