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Voor elkaar!
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Inleiding

De ChristenUnie is een partij die midden in de samenleving staat. 
Een partij die er is voor iedereen. We hebben daarom bij deze 
verkiezingen gekozen voor het thema: Voor elkaar!

Want we vinden dat iedere burger een plaats verdient in de samenleving en we  
geloven dat ieder mens van waarde is. Deze verkiezingen gaan over ons en de 
manier van samenleven in Twenterand. 

Voor dit programma hebben we de volgende 10 
uitgangspunten benoemd.

 Iedereen telt mee. Oog voor iedereen, juist voor degenen die niet    
 snel de aandacht opeisen
 Iedereen doet mee binnen zijn/haar mogelijkheden
 De gemeentelijke overheid is er voor haar burgers, instellingen en    
 ondernemers
 Levendig en gezond buitengebied
 Ruimte voor de natuur en recreatie
 Stimuleren van een gezonde levensstijl 
 Ruimte voor inwoners die goede ideeën hebben voor de 
 gemeente of hun dorp. 
 Een gemeente waar het prettig wonen en werken is
 Passende zorg en voorzieningen voor iedereen
 Waardering voor kunst en cultuur

Zet je in voor de bloei van de stad 
waarin je woont, want de bloei van 
jullie stad is ook jullie bloei.
(Jeremia 29:7)
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Een samenleving met toekomst
Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. 
Mensen zijn ziek geweest, hebben naasten verloren, hebben hun werk verloren of 
zijn in schulden geraakt. Wij geloven dat we moeten blijven bouwen aan een 
samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt.

We zijn geen rijke gemeente, maar we blijven investeren in zorg 
voor elkaar, in onze gemeente zodat ze inwoners kan helpen,  
in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods  
schepping. Maar we beseffen ook heel goed dat de overheid niet alle  
vraagstukken gaat oplossen. 

Als christelijke partij geloven wij dat de Bijbel belangrijk is voor de  
politiek, omdat het in de Bijbel gaat over mensen, over samenleven 
en over de overheid.

De politici van de ChristenUnie zijn betrokken christenen die op veel  
plekken in de samenleving aan het werk zijn; voor hun baan of 
met vrijwilligerswerk.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. 
Daardoor kunnen we lokaal ook stabiel zijn. We kunnen goede 
verbindingen maken met de provinciale en landelijke politiek.
Voor dit programma hebben we veel gesprekken gevoerd 
met burgers, bedrijven en organisaties.
We weten daardoor wat er leeft in onze gemeente.
We zijn een partij van christenen voor alle mensen.
Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Onze speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen:
 Voor een betrouwbare overheid: we willen zichtbare en betrokken   
 ambtenaren, voor iedere kern een kernambtenaar!
 Zorgen voor elkaar; Twenterand toegankelijk voor iedereen!
 Wonen; voor jong en oud, in iedere kern een woning!
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Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie staat voor een gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet 
binnen zijn of haar mogelijkheden. Dat is het uitgangspunt van ons programma. 
De gemeentelijke overheid is er voor haar burgers, instellingen en voor de 
ondernemers. Goed samenwerken, vanuit een positieve houding, zorgt voor 
een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dit vraagt om maatwerk: 
de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander.  
En voor mensen die het niet zelf kunnen, biedt de gemeentelijke overheid hulp.

1.1 Vertrouwen 
Voor ons werk in de gemeenteraad willen we goed luisteren en 
samenwerken met alle inwoners van Twenterand. Meedoen aan de 
coalitie is voor ons niet leidend. Onze standpunten in de raad worden bepaald door 
de uitgangspunten van de partij, die zijn vastgelegd in het verkiezingsprogramma 
wat voorligt. Als fractie willen we als betrouwbaar bekend staan in Twenterand. 
Wij willen ons vooral laten leiden door wat de Heer van ons vraagt: Niet anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 
(Micha 6:8) 

De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door:
  Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Twenterand
  Met goede en duidelijke informatie ervoor zorgen dat het voor 
 burgers duidelijk is wat er in de gemeente/ politiek gebeurt. 
  Te streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken maar    
 met ook voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op het beleid 
 uit te oefenen. 
  Alleen beloftes te doen die we na kunnen komen.

1.2 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
In 2015 hebben de Verenigde Naties de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’S) vastgesteld over klimaat, armoede en onderwijs
Wij willen dat onze gemeente deze doelen meeneemt in het maken van beleid. 
Wij vinden dat onze gemeente daarin een voorbeeld moet zijn voor onze inwoners.
 De gemeente Twenterand zorgt voor 55% vermindering van CO2    
 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en in 2050 moet de uitstoot    
 van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. (SDG 7, 11, 12 en 13)
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  Mensen hoeven niet in armoede te leven. Als gemeente zorgen we    
 voor een goede hulp en zorgen we dat iedereen, die dat kan en wil,    
 kan werken, zodat iedereen zelfstandig voldoende inkomen kan 
 genereren. (SDG 1)
  We geven de goede zorg aan iedereen die dat nodig heeft. 
 Kwetsbare jongeren, gehandicapten en alleenstaande ouderen 
 krijgen hierin extra aandacht. (SDG 3, 4, 5, 10 en 16)
  We gaan goed om met onze ruimte. We zorgen voor voldoende 
 woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen.
 We zorgen goed voor onze natuur en ons water om. 
 We geven onze boeren de ruimte om ook op een andere manier hun  
 inkomen te kunnen verdienen (SDG 2, 6, 8, 9, 11 en 15).  

1.3 De gemeente, dat zijn we samen
Wij geloven dat onze samenleving zelf heel veel kan oplossen. 
Daarom willen wij dat inwoners in Twenterand, met anderen of met de overheid, 
zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving.

Daarom willen wij: 
  Een gemeente die goed bereikbaar voor de inwoners en ondernemers, met  
 een goede dienstverlening voor de inwoners en ondernemers. 
  Dat onze ambtenaren zichtbaar en aanwezig zijn voor onze inwoners en 
 ondernemers. Een contactambtenaar voor elke kern kan daarbij helpen.
  Ruimte geven aan inwoners die taken op zich willen nemen (bijv. in  
 coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale    
 economie en activiteiten.
  Inwoners die met plannen komen worden niet van het kastje naar    
 de muur gestuurd. 
  Kernen krijgen meer mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de   
 kern en zo mogelijk met een eigen budget. 
  ‘Right to challenge’ (uitdaagrecht). Wij willen inwoners en ondernemers het  
 recht geven om de gemeente uit te dagen om een voorziening in stand te   
 houden of over te nemen. 
 
Bij de verkiezingen geven inwoners het lokale bestuur het recht om de gemeente 
te besturen. Inwonerpeilingen zien wij daarbij als aanvullend. Het lokale bestuur, 
de gemeenteraad blijft eindverantwoordelijke voor goede besluiten.
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Betrekken van jongeren
Wij vinden dat jongeren meer betrokken moeten worden bij besluiten in  
de politiek. Het gaat om hun toekomst. We willen meer recht doen aan 
hun belangen. 
 In Twenterand gaan we jongeren zo veel mogelijk bekend maken    
 met maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en we vragen ze    
 om daarin ook actief te worden.
  Bij plannen van de gemeente moet er gekeken worden wat de  
 gevolgen van die plannen voor jongeren zijn, bij voorkeur door  
 jongeren zelf (generatiecheck). 
  De burgemeester van onze gemeente zal de 18-jarigen bij verkiezingen 
 via een brief persoonlijk uitnodigen om voor de eerste keer hun stem 
 uit te brengen. 
  Jongeren in Twenterand worden bij de 4-5 mei activiteiten betrokken.
  Twenterand zorgt er voor dat alle leerlingen uit de groepen 6-8 van    
 de basisscholen uit de gemeente leren wat de gemeenteraad doet, 
 bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over/vanuit 
 de gemeentepolitiek.

Communicatie en lokale media
Veel ouderen, mensen van buitenlandse afkomst en laaggeletterden vinden het 
moeilijk om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan 
te kloppen voor hulp.
 Iedere brief vanuit de gemeente, moet eenvoudig, duidelijk en goed leesbaar  
 zijn. (Nederlands op B1 niveau)
  De website van de gemeente is eenvoudig, duidelijk en goed leesbaar. 
 Informatie over vergunningen, bestemmingsplannen en regels is makkelijk te  
 vinden. En voor wie digitaal niet handig is,is een papieren versie beschikbaar  
 bij het loket. 
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1.4 Financiën
Publieke middelen (geld van de overheid) zijn altijd schaars. Er zijn altijd meer 
wensen dan dat er geld is. De gemeenteraad moet de verschillende wensen en 
belangen goed kunnen afwegen en mag geen financiële tekorten bij toekomstige 
bestuurders neerleggen. 
 De afgelopen jaren hadden we last van grote financiële tekorten (o.a. op   
 jeugdzorg). Dat is nog niet voldoende opgelost en Wij dringen er bij de VNG  
  en de Rijksoverheid op aan om gemeenten een passende vergoeding te 
 geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.
  De ChristenUnie wil een heldere en overzichtelijke financiële rap portage, 
 zodat in een oogopslag duidelijk is waar het geld van de gemeente aan 
 wordt besteed.
  De gemeente doet haar inkopen duurzaam en rapporteert daarover aan 
 de raad. Lokaal inkopen heeft onze voorkeur zo lang de regels dat toelaten.
  De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is kosten dekkend.
  Zo weinig mogelijk inhuur van ambtenaren en adviesbureaus, want ze zijn   
 vaak veel duurder. Wij willen niet dat de gemeente afhankelijk van hen is,
 maar dat de vaste medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben.  
 Alleen voor tijdelijke of bijzondere  klussen kan ingehuurd worden. 
  Wij willen geen organisatie en activiteiten steunen die ook zonder  
 overheidsgeld betaald kunnen worden
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Hoofdstuk 2 
Zorg
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Hoofdstuk 2 Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie wil een samenleving waar mensen elkaar helpen, 
als het kan, en waar mensen voor elkaar zorgen. En waar de gemeente zorgt voor 
passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. 

2.1 Volksgezondheid
Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de  
maatschappij. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde levensstijl, maar 
de samenleving heeft ook belang bij gezonde inwoners. We willen mensen helpen 
om langer gezond te blijven. En wij willen dat jongeren gezond en vrij van 
verslaving opgroeien.
  Op basis van het landelijke Preventieakkoord komt er in Twenterand een 
 lokaal Preventieakkoord. De gemeente Twenterand maakt werk van gezonde  
 voeding, geen alcohol, niet roken en voldoende  
 beweging (eventueel m.b.v. JOGG: Jongeren op gezond gewicht)  
 en neemt dit op in het lokale en/of regionale Preventieakkoord. 

2.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties
De ChristenUnie wil zorg die dichtbij  georganiseerd is, bereikbaar en met een 
menselijk gezicht. Kerken hebben een ander rol dan de overheid, maar we zien dat 
kerken steeds vaker maatschappelijke taken en hulpverlening oppakken. Dat vraagt 
om wederzijds respect en goede contacten tussen kerk en overheid. De inzet van 
ervaringsdeskundigheid (bij o.a. de ggz, schuldhulpverlening, mantelzorg, 
vluchtelingenwerk) is belangrijk.
  Twenterand voert het gebruik van ervaringskennis en 
 ervaringsdeskundigheid in.
  Er is regelmatig overleg tussen kerken en de gemeente.
  Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag er niet toe leiden dat 
 mensen zorg weigeren.
  De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen.
  De gemeente Twenterand werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en   
 kernteams aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid. 
2.3 Mantelzorgers 
Dagbesteding en tijdelijk overnemen van mantelzorg (respijtzorg) zijn belangrijk om 
overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom blijft de ChristenUnie  
inzetten op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het ondersteunen  
van mantelzorgers.



ChristenUnie Twenterand | 12 | Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

 De ChristenUnie wil ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij   
 zorgtaken moeten combineren met school of studie.
  In Twenterand ontwikkelen we een visie op informele zorg en de manier 
 waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
 
2.4 Vrijwilligers 
De gemeente Twenterand kent vele vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het 
werk dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze  
samenleving.  
 We willen ruimte voor het doen van vrijwilligerswerk naast een 
 uitkering, maar ook ruimte voor mantelzorg en het helpen van vluchtelingen 
 naast een baan.

2.5 Iedereen telt mee en doet mee 
Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een  
samenleving waarin iedereen mee kan doen (inclusieve samenleving) dichterbij  
gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten op 
alle fronten mee kunnen doen. 
 De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk   
 zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor  
 mensen met een beperking.
  De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht  
 dat mensen met een beperking zich er zelfstandig kunnen  redden.
  De gemeente werkt aan een plan om mensen met een beperking volop mee  
 te laten doen. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.
  De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn  
 voor bezoekers met een beperking.
  De gemeente Twenterand zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen met  
 een beperking te laten sporten. 

2.6 Langer zelfstandig
Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus 
geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt 
dat de gemeente Twenterand daarin, samen met woningeigenaren en 
woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar 
ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot 
ontmoeting en activiteiten. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie het 
sluiten van voorzieningen waarin mensen met een zorgvraag elkaar kunnen 
ontmoeten zoveel mogelijk voorkomen.
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 Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken  
 voor bewoners die zware zorg nodig hebben.
  Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep  
 jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
  De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden 
 voor ontmoeting.
  De ChristenUnie wil ruimte willen geven voor het bouwen van woningen,   
 waarbij ouderen en jongeren samenleven, zodat ze elkaar kunnen helpen.
 
2.7 Ouderen
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het 
opbouwen van de samenleving zoals die nu is. Veel ouderen kunnen zich prima zelf 
redden. Maar als er lichamelijke of geestelijke klachten zijn, wordt de wereld steeds 
kleiner. Eenzaamheid wordt zo een groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog 
voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. 
 Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het 
 gemeentelijke sportbeleid.
  Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een    
 bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor 
 gebruik van deskundigheid van kerken en religieuze organisaties.
 Twenterand wordt een dementievriendelijke gemeente door mensen    
 die veel te maken hebben met ouderen een gerichte training “Samen 
 Dementie vriendelijk” aan te bieden.

  
  De gemeente gaat samen met huisartsen, wijkverpleging, geriatrisch 
  deskundigen en verpleeghuizen voor elke kern één plan maken over de 
 organisatie van ouderenzorg. 
 Per wijk is er één wijkverpleegkundig team. Het moet, wat de ChristenUnie   
 betreft mogelijk blijven om zorg te krijgen vanuit een christelijke (of andere   
 geloofsovertuiging) orgorganisatie. 
  Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo 
 nodig meer digitaal-vaardig te maken.

2.8 Zorg voor vluchtelingen 
Alle gemeenten moeten zorgen voor goede opvang van vluchtelingen; mensen die 
moesten vluchten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We weten dat het draag-
vlak hiervoor soms kwetsbaar is. We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk op-
genomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat 
gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De 
ChristenUnie wil kleinschalige opvang van vluchtelingen. 
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De gemeente moet zorgen voor woningen voor de toegewezen aantallen  
vluchtelingen die mogen blijven in ons land. Maar dit mag niet ten koste van 
woonruimte voor onze eigen inwoners leiden. Dit kan door (tijdelijk) extra  
huisvesting toe te staan en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden 
tot woningen. 

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk (vrijwilligers)werk kunnen doen en meedoen 
in verenigingen. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse 
normen en waarden in Twenterand leidend zijn.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. 
Zeker mensen die terug moeten naar hun eigen land, of mensen die geen eigen 
land meer hebben. 
 De gemeente Twenterand moet tenminste minimale opvang (bed, bad en   
 brood) bieden, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is. 
 De gemeente Twenterand steunt maatjesprojecten voor 
 nieuwkomers, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden,  
 cultuur en taal.
  De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit status houders in  
 dienst te nemen.
  De gemeente maakt met alle organisaties die werken met vluchtelingen een  
 plan dat ervoor zorgt dat nieuwkomers zich thuis kunnen voelen in  
 onze gemeente.

Hoofdstuk 3 
Energie,klimaat 

en milieu
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Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie wil inzetten op een groene en duurzame economie, waarin we 
steeds minder gebruik maken van olie, aardgas, kolen, benzine en diesel en meer 
gebruik maken van schone energie. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar 
terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle 
natuur en goede omgang met ruimte en landschap in en om Twenterand.  
We willen dit samen met onze inwoners doen. 

3.1 Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
De ChristenUnie wil dat het systeem van opwekken, vervoeren en gebruiken van 
energie (de energiestrategie) steeds meer lokaal wordt uitgevoerd. Daarbij moet er 
aandacht zijn voor “haalbaar en betaalbaar”. De gemeente heeft de taak haar 
inwoners goed te informeren en zo nodig te ondersteunen. 
We gebruiken daarvoor de volgende stappen:
  Het vermijden van onnodig energieverbruik
  Het besparen op energieverbruik
  Het zelf opwekken van energie
  Het delen vanzelf opgewekte en hernieuwbare energie

Energiecoöperaties en lokale initiatieven 
Energiecoöperaties maken lokaal eigendom mogelijk waardoor draagvlak voor de 
energietransitie kan toenemen. De gemeente kan ondersteuning bieden aan deze 
coöperaties. Dit geldt ook voor projecten die thuis energie kunnen besparen, zoals 
isolatie. De ChristenUnie heeft het plan voor het Nationale Isolatieprogramma 
medeondertekend, waarin we snel stappen willen zetten om ondersteuning te 
bieden aan 2,7 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland. Dit vraagt om:
  Beleid van de gemeente waar grootschalige duurzame opwek mogelijk is.
 Een beleid over verplicht betrekken van alle betrokken inwoners in het gebied  
 waar grootschalige duurzame energieopwekking wordt voorzien en de 
 verplichting van de projectontwikkelaar om deze inwoners te betrekken en   
 financieel mee te laten doen.
 Een beleid dat een regeling heeft, die zorgt voor een schadevergoeding voor  
 burgers die last ondervinden van grootschalige energieopwekkingsprojecten.
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Afscheid nemen van aardgas
De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners helpen bij 
energiezuiniger maken van hun woning. Bij nieuwbouw is aardgas-loos bouwen 
inmiddels verplicht. Het doel is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. 
Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning. De gemeente 
Twenterand zorgt voor passende plannen. 
 De gemeente ondersteunt mensen met een minimum inkomen in Twenterand  
 bij het verduurzamen van hun woning al dan niet via woningcorporaties. Zo   
 willen we energiearmoede voorkomen.
  Inwoners van Twenterand kunnen gebruik maken van een (digitaal)  
 energieloket waar ze ondersteuning krijgen, maar ook informatie krijgen over  
 leningen, fondsen en regelingen. 
  Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen  
 met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. 

Meer wind- en zonne-energie
De ChristenUnie wil dat we zorgvuldig met zonne-energie projecten en  
windprojecten om gaan. Daarom ook zijn we kritisch als het gaat om  
zonne-parken en windmolens op het land. Het opwekken van duurzame energie 
binnen de gemeente Twenterand zal meer tijd kosten, omdat op dit moment de 
beschikbare ruimte op het netwerk beperkt is. 
 De gemeente geeft het goede voorbeeld met daken en gevels met  
 zonnepanelen, maar ook op het gebied van energiebesparing en zuinige 
 verlichting.
 De gemeente gaat onderzoeken hoe het beste een start met opslag in 
 batterijen en of waterstof kan worden gemaakt.
  Bij keuzes voor het plaatsen van zonnepanelen in onze gemeente gaan we   
 gebruik maken van de Zonneladder. Dat houdt in dat de Gemeente 
 Twenterand eerst kijkt naar lege daken, parkeerplaatsen, zandwinplassen en  
 langs (snel) wegen. En daarna pas voor zonnevelden.
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Energiebesparing 
  Duurzaamheid moet de gemeente Twenterand bij alle onderwerpen  
 aanpakken. Het moet wat de ChristenUnie betreft in ieder beleidsstuk waar   
 het relevant is, meegenomen worden(duurzaamheidstoets).
  De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen verlaging van   
 CO2-uitstoot als doel op. En neemt dit mee in de aanbesteding van het 
 leerlingenvervoer 
  Met woningcorporaties maken we afspraken dat zoveel mogelijk sociale 
 huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de   
 woonlasten gelijk blijven. 

Inzameling herbruikbare grondstoffen
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo 
restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet 
verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed 
gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden 
aangeboden voor hergebruik. 
 Op het afvalbrengpunt moet ruimte zijn voor het inzamelen van goederen   
 voor kringloop- en reparatiedoeleinden. 
  De gemeente Twenterand stimuleert scholen, kantoren en maatschappelijke  
 organisaties om afval te scheiden. Dit geldt ook voor de eigen gemeentelijke  
 organisatie.

3.2 Klimaatadaptatie 
Toekomstbestendig waterbeheer
Door meer bebouwing en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker 
overlast en schade. Ook is er meer sprake van tekort aan water door lange droge, 
hete periodes. Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het 
watersysteem als één systeem beschouwt. Het grootste deel van de inkomsten van 
het Waterschap wordt opgebracht door inwoners van steden en dorpen. 
Daarom kan het Waterschap onze gemeente meehelpen met beter waterbeheer 
in onze dorpen.
 Er komt de komende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat en minste   
 samen met het waterschap is ontwikkeld.
  Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging op hun   
 eigen perceel. De gemeente werkt aan voorlichting, bijvoorbeeld samen met  
 tuincentra.
  Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik 
 van regenwater. 
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  De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede  
 voorbeeld. Daarmee werken we in Twenterand aan meerdere doelstellingen   
 tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen op groene   
 daken hebben ook nog eens meer opbrengst.  
 We verkennen samen met het waterschap en provincie de mogelijkheid tot   
 een gemeentelijke subsidieregeling. 

Toekomstbestendig groenbeheer
In Nederland wordt de meeste grond heel intensief gebruikt. Daardoor is het voor 
veel diersoorten, zoals vogels en bijen moeilijker geworden om in Nederland te 
leven. De gemeente heeft vele kilometers berm en groenstroken in eigendom en 
kan met goed beheer meer ruimte maken voor diersoorten die het moeilijk hebben.  
Ook landschapselementen zoals bomen, struiken en heggen helpen daaraan mee. 
Daarnaast maken ze het buitengebied en de dorpen ook mooier en helpen mee aan 
verkoeling in de zomer.
 Als bomen gekapt moeten worden, ziet de gemeente toe op herplanten van   
 bomen en past die ook voor eigen gemeente toe.
  De gemeente Twenterand maakt een plan voor goed bermbeheer en 
 vergroening van kernen 
  De gemeente bekijkt de mogelijkheid om op eigen gronden meer bomen en  
 struiken aan te planten. 
  De gemeente stimuleert projecten waar buurten en wijken zelf vergroening op  
 willen pakken.
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Hoofdstuk 4 
Wonen en ruimte
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Hoofdstuk 4 Wonen en ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?
Ieder mens heeft ruimte nodig. De ChristenUnie wil dat we duurzaam gebruik  
maken van onze ruimte. Het woningtekort is al jaren een groot probleem voor de 
samenleving. De ChristenUnie wil dat starters en jonge gezinnen kansen krijgen 
voor goede woonruimte, dat ouderen waardig kunnen wonen; kortom wij zijn voor 
betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

4.1 Wonen
Een goed en betaalbaar huis in een prettige omgeving, dat is voor ons allemaal 
belangrijk, maar het is helaas niet vanzelfsprekend. In Twenterand is jarenlang  
weinig gebouwd, waardoor met name veel jonge mensen buiten onze gemeente zijn 
gaan wonen. De ChristenUnie wil dat in Twenterand de woningmarkt wordt  
gestimuleerd met toekomstgericht woningbeleid, zodat starters een steuntje in de 
rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor 
particuliere (nieuw)bouw.  

Beschikbare woningen 
De ChristenUnie is van mening dat op de volgende manieren meer beschikbare 
woningen kunnen worden aangeboden: 
 In het buitengebied verwachten we meer leegstand door stoppende boeren.  
 Als er geen zicht is op bedrijfsopvolging kan er ruimte gemaakt worden voor  
 nieuwe woonvormen, voor jonge mensen, of juist in combinatie met oudere   
 zorgbehoeftige mensen. Dit kan zorgen voor behoud van leefbaarheid    
 en levendigheid in het buitengebied.
  De ChristenUnie wil de omzetting van kantoorgebouwen en leeg staande  
 winkels naar woningen bevorderen. Ook de mogelijkheden voor het bouwen  
 van “tiny houses” (kleine, duurzaam gebouwde huisjes) moeten wat de 
 ChristenUnie betreft verkend worden. 
  De ChristenUnie wil tijdelijke woningen mogelijk maken. Voor tijdelijke 
 woningen geldt een termijn van maximaal 15 jaar. 

Leefbaarheid 
  Wat de ChristenUnie betreft houden we bij de invulling van wijken rekening   
 met sociale nieuwbouw, woningen voor kwetsbare doelgroepen, vluchtelingen  
 en ouderen en eventueel een aanwijzing voor huisvesting voor  
 arbeidsmigranten. Hierbij is het belangrijk dat de verhouding evenredig is en  
 mensen zich verbonden blijven voelen met hun leefomgeving. 
  Bescherm huurders en particuliere kopers beter. De ChristenUnie wil dat   
 Twenterand een verhuurvergunning en een woonplicht invoert. Hiermee  
 kunnen huisjesmelkers en malafide verhuurders worden aangepakt en 
 arbeidsmigranten beter worden beschermd.
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Duurzame woningen
  De gemeente heeft in de woonvisie duurzaam woonbeleid opgenomen. 
  Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op    
 verduurzaming van bestaande woningen. (nul-op-de-meter)
 Een duurzaamheidslening is beschikbaar.

Ouderen
De ChristenUnie wil dat in Twenterand de komende periode fors wordt geïnvesteerd 
in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor onze ouderen. 
Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, 
gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen 
voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt. Bij deze ontwikkelingen is het 
belangrijk dat ouderen zelf betrokken worden. 
  Collectieve woonvormen voor senioren (‘krasse knarrenhofjes’) en gemengd  
 wonen moeten ruimbaan krijgen in Twenterand.
  De ChristenUnie ziet mogelijkheden voor uitbreiding woningbouw aan de 
 randen van het buitengebied. 
  In Twenterand worden zoveel mogelijk levensloopbestendige 
 woningen gebouwd waardoor men langer in het eigen huis kan 
 blijven wonen. 

Betaalbare woningen, ook voor jongeren
Wonen is voor woningeigenaren die al lang een huis bezitten meestal goed 
betaalbaar, voor jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen erg 
moeilijk.  
  De ChristenUnie is er voorstander van om in onze gemeente te 
 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘duo-wonen’: 
 Jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, 
 zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is    
 van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).
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4.2 Ruimte
Omgevingswet
Per 1 juli 2022 komt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het 
eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor inspraak.
 De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin    
 beschreven staat hoe de inspraak van burgers geregeld wordt.
  We willen een goede omgevingsvisie op gemeentelijk niveau; 
 bij voorkeur gemaakt samen met de bewoners.

Groene Schoolpleinen
We stimuleren groene schoolpleinen en hebben daarvoor een motie ingediend bij de 
begroting van 2022. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en 
prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met 
de natuur en hebben een uitdagendere speelomgeving. 
  De ChristenUnie wil samen met de scholen zorgen voor meer groene 
 schoolpleinen.

Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap,  
de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. 
Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om 
de natuur te beschermen. De gemeente heeft als beheerder van de openbare 
ruimte een belangrijke rol hierbij. 
  Bij de inrichting van de openbare ruimte in Twenterand wordt rekening 
 gehouden met landschappelijke elementen (zoals hagen, boomsingels, bosjes,  
 poelen, bomen) en ecologisch bermbeheer.
  We vinden het belangrijk dat er voor kinderen natuuronderwijs is    
 (gastlessen door vrijwilligers).
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Hoofdstuk 5 Mobiliteit en Toegankelijkheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om ons goed te kunnen 
verplaatsen. Maar de groei van verkeer mag niet ten koste gaan van onze  
leefomgeving. De ChristenUnie gaat zich de komende periode inzetten voor 
verduurzaming van de mobiliteit, voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en 
openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Twenterand.

5.1 Voetgangers
  Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen,  
 winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en  
 de looproutes daarnaartoe. 
 Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en   
 afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. 
 Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus obstakels worden   
 weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.
  Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie 
 voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been  
 zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.

5.2 Fiets en auto
 Er komen voldoende laadpalen voor elektrische auto’s 
  Waar mogelijk wordt in het buitengebied landbouwverkeer en fiets  
 verkeer gescheiden. 
  De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen  
 en watertappunten bij culturele plekken.
  Bestaande parkeerterreinen worden waar dit ruimtelijk inpasbaar is voorzien  
 van daken met zonnepanelen.
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Hoofdstuk 6 Economie
6.1 Duurzame werkgelegenheid
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt 
om hieraan bij te dragen, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei zoveel 
mogelijk groen en duurzaam is. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een 
goed werkende overheid is voor bedrijven. We mogen van ondernemers en 
bedrijven ook vragen om wat terug te geven aan de samenleving. De lokale 
overheid speelt, samen met universiteiten en beroepsopleidingen, het bedrijfsleven 
en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale 
arbeidsmarkt en de (regionale) economie. Het bedrijfsleven is onmisbaar voor 
werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor 
de leefbaarheid. 
 De gemeente Twenterand stelt zich op als partner voor ondernemers. 
  Gemeentelijke inkoop doen we in Twenterand zoveel mogelijk lokaal of 
 regionaal. (MKB vriendelijk aanbesteden)
  Bedrijven moeten kunnen door ontwikkelen. De gemeente ondersteunt daarin,  
 bijvoorbeeld via (het stimuleren van onderlinge) kennisdeling/kenniskringen. 
 Daarvoor is het wenselijk dat de gemeente beschikt over een goed overzicht  
 van de lokale ondernemers en wat zij kunnen bieden. 
  Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen  
 en overheidsinkoop.
  Voor ondernemers moet er één (digitaal) ondernemers loket zijn waar men   
 met alle (aan)vragen terecht kan.  
 We zetten verder in op ondernemersvriendelijke (MKB) gemeente te worden,  
 door onze dienstverlening aan ondernemers nog verder te verbeteren.
  Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de  
 gemeenteondernemers bij de planning en de werkzaamheden om 
 draagvlak te creëren en de overlast te beperken. 

Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen 
De bedrijventerreinen in Twenterand zijn een visitekaartje van de gemeente. 
Het zijn de plaatsen waar geld verdiend wordt, ondernemers elkaar ontmoeten en 
banen worden gemaakt, maar ook plaatsen waar inwoners verblijven om te werken.
 In overleg met het bedrijfsleven gaan we leegstand voorkomen,  omdat 
 leegstand misdrijven aantrekt. We zorgen dat bedrijventerreinen blijven 
 voldoen aan de ruimte behoefte die bedrijven hebben.
  Twenterand stimuleert samenwerking tussen ondernemers met  
 parkmanagement, zodat bedrijventerreinen ook aantrekkelijk blijven.
  We zorgen ervoor dat de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn voor (vracht)  
 auto, maar ook zeker per openbaar vervoer en per fiets.
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 We willen dat bedrijventerreinen aantrekkelijker gemaakt worden    
 door groene ruimtes toe te voegen, zodat er gesport en gewandeld kan   
 worden in de pauzes en avonduren. 
  De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen afspraken te 
 maken tot energiebesparing. 

6.2 Werken en rusten
De ChristenUnie vindt een goede balans tussen werken, zorgen en rusten 
belangrijk. De coronacrisis heeft de behoefte aan rust onderstreept. 
Wij geloven dat de samenleving en economie er beter van worden als er 
duidelijke rustmomenten zijn. 
 De ChristenUnie is niet voor de zondagsopenstelling van winkels.  
 Wij willen dat er ruimte blijft voor gezamenlijke rustmomenten.

6.3 Recreatie en toerisme en detailhandel
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer 
moeten investeren.
 Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een  
 plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in en rond  
 Twenterand. 
  We willen dat er een plan gemaakt wordt voor goede 
 fietsverbindingen en goede wandelpaden en dat dit plan onderdeel van onze  
 Omgevingsvisie.
  Inzet op gebiedspromotie en promotie per kern, samen met inwoners en 
 lokale ondernemers.
  Om de winkels in de dorpen van Twenterand dichter bij elkaar te brengen en  
 daardoor betere dorpscentra te krijgen, gaan we winkelbestemmingen zo 
 nodig wijzigen in woonbestemmingen.
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6.4 Gezonde agrarische sector en waardering 
van voedsel
Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Het is belangrijk om te weten waar
ons eten vandaan komt. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel 
zijn daardoor verbonden met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze 
agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. We willen ruimte geven 
aan de gezonde en toekomstbestendige boerenbedrijven.  Dat zijn bedrijven die 
financieel gezond zijn, en zorgvuldig omgaan met bodem, grondstoffen, dieren, 
energie en omgeving.
 De komende periode wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met boeren,  
 voedselproducenten en de (super)markt gaat inzetten op het promoten van   
 het eten van lokale producten.
  Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie 
 inzetten op een leefbaar platteland door ruimte te geven voor gezonde, 
 toekomstbestendige boerenbedrijven. 
 Boeren moeten, wat de ChristenUnie betreft, ruime mogelijkheden krijgen   
 voor verwerven van neveninkomsten.
  Wij willen dat in ons buitengebied voldoende ruimte is voor bedrijven die veel  
 samenwerken met agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld loonbedrijven.   
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Hoofdstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt
Waar staat de ChristenUnie voor?
Ook in onze gemeente maken mensen gebruik van de bijstand. Het is goed 
dat we veel regelingen hebben die mensen helpen om deel blijven nemen aan de 
samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Maar daarnaast zijn er 
teveel mensen die, ondanks een baan, dicht bij of onder de armoedegrens leven. 
Ook het langdurig gebruik maken van regelingen maakt dat mensen steeds verder 
wegzakken in armoede.
 De ChristenUnie in Twenterand zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit 
 vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen 
 hebben.
  De ChristenUnie zet zich in voor bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien   
 worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage   
 te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. 
  Inkomen ontvangen van de overheid heeft twee kanten. Het betekent dat er  
 rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar 
 inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen   
 niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van   
 regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens  
 en is er geen recht meer op uitkering.

7.1 Aan het werk
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan 
alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier meedoen in 
de samenleving is heel waardevol. Voor mensen met een beperking moet het 
vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te  
zetten. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in, en maakt bedrijven 
enthousiast hiervoor, ook door ze te ontzorgen.  

Met de Participatiewet is de rol van het SW-bedrijf (Sociale Werkplaats) veranderd. 
We vinden het belangrijk dat de opgebouwde kennis om met deze groep te werken 
wel behouden blijft, bijvoorbeeld door in te zetten bij de doelgroep nieuw beschut 
werk. De ChristenUnie is voor een lokaal plan, waarin de samenwerking tussen 
gemeente en een aantal werkgevers om beschut werk te realiseren bij werkgevers 
vorm wordt gegeven.
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 De gemeente zet in op projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij   
 kwetsbare doelgroepen langere tijd worden ingezet in het  bedrijfsleven en/of  
 maatschappelijke organisaties. 
 De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat  
 om het vragen van een tegenprestatie. Het is belangrijk een tegenprestatie   
 zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van mensen. 
 De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook  
 mantelzorg geldt als tegenprestatie.

Nieuwkomers en arbeidsmigranten
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de 
slag kunnen. Ook voor hen geldt: hoe eerder, hoe beter. 
 Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een 
 leerwerktraject te doen of stage te lopen. 
  De gemeente Twenterand zorgt dat er een goede verbinding is tussen de   
 nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.

Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale 
economie belangrijk maar vormen ook een kwetsbare doelgroep. 
Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, mensenhandel en slechte 
woonomstandigheden.
 De gemeente Twenterand sluit een convenant met betrokken werkgevers en  
 uitzendbureaus, waarin afspraken staan over inschrijving bij de gemeente,   
 huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten van 
 arbeidsmigranten.
  De gemeente heeft oog voor de kwaliteit van huisvesting van  
 arbeidsmigranten. Deze moet wat de ChristenUnie betreft goed geregeld zijn  
 en voldoen aan de norm van de Stichting Normering Flexwonen. 

 7.2 Kinderen en armoede 
In Twenterand groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 
procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie 
schoolprestaties en armoede levert veel stress op.

De ChristenUnie wil dat gezinnen zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de 
regelingen vanuit een gezinsaanpak. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en 
één regisseur. Deze regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: 
werk en opleiding, maar ook goed in je vel zitten. 
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 Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Omgaan met financiën hoort bij het  
 hulpaanbod van de gemeente.
  De gemeente Twenterand sluit zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede en legt  
 de verbinding met Kansrijke Start.
  Er moet goede voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden   
 op ontmoetingsplekken in de wijken. Dit moet samen met hulpverleners   
 gebeuren. 
  De gemeente Twenterand kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als 
 schuldeiser.
  De ChristenUnie wil dat voorzieningen voor hulp en financiële ondersteuning  
 beter bekend zijn bij de doelgroep, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de  
 Voorzieningenwijzer.
  De toegang tot budgetbeheer voor kwetsbare groepen, is zo makkelijk 
 mogelijk zodat schulden voorkomen kunnen worden.

Schulden 
De gemeente moet snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden, bij voorkeur 
vanuit één loket. De gemeente Twenterand zorgt voor eenvoudige regels door inzet 
van ervaringsdeskundigen. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt 
vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus 
haast. In de situatie waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen 
betalen, willen we dat de gemeente Twenterand sociaal gaat incasseren. 
Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de situatie van 
de persoon. Maatwerk dus.
 In Twenterand maken we gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute en   
 mijnschuldenwijzer.nl.  
 Met ervaringsdeskundigen maken we een plan hoe we meer kunnen inzetten  
 op preventie van schulden.
  Schuldhulpverlening dichtbij, in eigen gemeente blijven organiseren.    
 Zorgen voor één duidelijk loket waar iedereen met financiële vragen    
 en problemen terecht kan.
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Hoofdstuk 8 Gezin, jeugd en onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Twenterand moet daarom 
inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil 
dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen. 
In Twenterand is er onderwijs en zorg die past bij de cultuur, identiteit en 
achtergrond van het gezin. 

8.1 Ondersteuning van kinderen en jongeren
Investeren in gezinnen
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige 
kinderen die zich goed ontwikkelen. De afgelopen decennia is het aantal 
echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de  
echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend.
 Met hulpverleners ontwikkelt de gemeente een hulpaanbod rond  
 echtscheidingen. Gericht op vrijwillig versterken van relaties van ouders in   
 Twenterand maar daarnaast ook op tijdige hulp als een echtscheiding    
 niet meer te voorkomen is;
  Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning 
 moeten makkelijk beschikbaar zijn.

Goede zorg 
We willen de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving inzetten en versterken. 
De ChristenUnie wil kennis van hulpverlening in de kinderopvang of school te halen, 
om te zorgen dat het kind snel goed geholpen kan worden en duurdere zorg 
voorkomen kan worden. De ChristenUnie wil in Twenterand de volgende 3 punten 
aanpakken, zodat de kosten in de jeugdzorg beter beheerst kunnen worden.
 Bij gezinnen met veel problemen moeten hulpverleners zo samenwerken dat  
 er 1 plan gemaakt kan worden en er 1 hulpverlener als 1e aanspreekpunt is.
  De ChristenUnie wil voorlichting op scholen zodat kinderen veilig leren 
 omgaan met internet en sociale media; 
  Wij willen aandacht en extra inzet op het voorkomen van depressies en 
 zelfdoding onder jongeren.
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8.2 Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. 
De scholen in Twenterand zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. 
De gemeente en het onderwijs hebben beide het doel dat kinderen en jongeren 
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijs en jeugdhulp 
goed op elkaar afgestemd zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, 
overheid en ondernemers in Twenterand meer gaan samenwerken, zodat onze 
jongeren ook in eigen gemeente werk kunnen vinden.  
 De ChristenUnie wil dat onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven in gemeente  
 Twenterand beter samenwerken, met name voor vmbo- en mbo-opleidingen.
  In Twenterand krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste  
 begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. 
  De gemeente zorgt samen met de scholen ervoor dat de schoolgebouwen   
 energiezuinig zijn en een gezond binnenklimaat hebben. 
  De ChristenUnie ziet voor de gemeente een rol om projecten te steunen die   
 jongeren helpen wat eerlijker en beter naar zichzelf te kijken. Hoofdstuk 9 

Veiligheid
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Hoofdstuk 9 Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te 
bestrijden. Maar we vinden dat de samenleving daar zelf ook mee verantwoordelijk 
voor is. Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. 
Een schone en nette buurt zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk 
dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er 
dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in Twenterand er netjes en verzorgd 
uitziet. 

9.1 Een veilige samenleving 
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor 
de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft 
aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel 
gerichte, aanpak van daders. 
 
De gemeente Twenterand stelt veiligheidsbeleid vast, dat gebruik maakt van 
onderzoek en ervaringen uit de verschillende buurten.  De gemeenteraad moet 
betrokken worden bij beleid dat naar de veiligheidsregio’s is verplaatst.
Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid 
op straat, in de wijk en in huis. Cameratoezicht is een prima middel, maar de 
ChristenUnie wil het beperkt toepassen met oog voor de privacy van inwoners.
De ChristenUnie vindt de rol van de wijkagent voor inwoners belangrijk om 
problemen in de wijk aan te pakken.
 Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het 
 veiligheidsplan en de prioriteiten.
  De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) 
 aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie.
  In wijken waar groepen jongeren overlast veroorzaken, wordt een 
 groepsaanpak opgesteld in overleg met het Veiligheidshuis Twente. 
 Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken   
 betrokken om de overlast terug te dringen. 
  Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en   
 Buurtpreventie Apps.
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9.2 Drugs en drank
Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, 
drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijtraken. 
De ChristenUnie wil het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij 
overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Tegen illegale 
hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.

De gemeente Twenterand moet meer doen tegen de productie van drugs (pillen). 
Het dumpen van dit drugsafval levert enorme milieuschade op. En het maken van 
deze drugs (pillen) zorgt voor criminaliteit en overlast in de omgeving. De gemeente 
maakt zich in de regio sterk om dit samen met andere gemeenten aan te pakken.
 
De handhaving van de Drank- en Horecawet vraagt om voldoende beschikbare en 
goed geschoolde handhavers. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente sa-
men met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, 
sportverenigingen en andere betrokkenen.
 De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende  
 toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. 
  De gemeente Twenterand zet zich in voor het voorkomen van alcohol- en   
 drugsgebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van 
 ouders/volwassenen. 
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Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. 
Daarom is het van belang dat kunst, cultuur en sport toegankelijk is voor iedereen, 
zodat iedereen mee kan doen. Door kunst, cultuur en sport ontmoeten mensen 
elkaar, worden talenten ontwikkeld en wordt het gevoel van eigenwaarde 
gestimuleerd. Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. 
Kunst kan en mag confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en 
verbinden. Kunst bepaalt ons ook bij de manier waarop wij als mensen het beeld 
zijn van God als creatieve Schepper.
 
10.1 Kunst en cultuur
In onze culturele instellingen werken professionals en amateurs samen aan het 
mooier maken van de Twenterandse samenleving. Kunst en cultuur zijn van en voor 
de samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, 
opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Het is belangrijk dat 
er een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. 
Door bijvoorbeeld amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij 
hun creatieve talenten. 

Cultuur dichtbij  
De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor 
iedereen. We koesteren onze eigen lokale geschiedenis en hebben oog voor de 
belevingswereld van jongeren en kinderen.
 Cultuurhistorie via verhalen uit Twenterand en haar kernen zichtbaar te maken  
 voor inwoners en bezoekers. Er komt er een website waar  deze verhalen 
 gebundeld worden. 
  Ruimte voor kunst en cultuur, afgestemd op de belevingswereld van jongeren.
  Cultuuronderwijs voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. 
 Kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen korting krijgen of gratis 
 deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in subsidievoorwaarden voor  
 culturele instellingen. 
  De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele  
 voorzieningen in Twenterand.
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Bibliotheken en overige culturele accommodaties
Voor veel inwoners van Twenterand is de bibliotheek de toegang tot boeken, 
informatie, een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek belangrijk als aanvulling 
op het leesonderwijs voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. 
Bibliotheekvoorzieningen staan, mede door veel bezuinigingen, meer en meer onder 
druk.  
 De ChristenUnie wil sluiting van bibliotheken voorkomen. Gebouwen worden  
 zoveel mogelijk door meerdere gebruikers benut, zodat de samenwerking 
 tussen instellingen ook versterkt wordt. Het is soms nodig om geld te stoppen  
 in cultuur gebouwen, maar we moeten kritisch blijven op het nut en of het op  
 de langere termijn ook nog betaald kan worden.
  De ChristenUnie wil ook dat de gemeente het aanbod aan culturele 
 voorzieningen afstemt met omliggende gemeenten met als doel elkaar niet te  
 beconcurreren maar om elkaar en de cultuurdeel name te versterken. Hierbij  
 moet onderscheid gemaakt worden tussen duidelijk (groot)stedelijke 
 voorzieningen en voorzieningen op Twenterands en lokaal niveau.

Monumenten en erfgoed
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in steden, dorpen en 
wijken. Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we 
belangrijk. 
  We kijken daarbij naar nieuwe invullingen van oude gebouwen. Voorbeelden  
 waar we hierbij aan denken zijn Peddemors boerderij en het Middendorpshuis  
 in Den Ham. 
Musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Musea hebben een 
cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om 
door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. 
  Voor het financieel ondersteunen van onze musea en het archief zoekt de  
 gemeente samenwerking in de regio en bij derde (particuliere) partijen. 

Evenementen
Evenementen in Twenterand zijn belangrijk, maar moeten veilig en gezond zijn. 
  Er komen heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en   
 volksgezondheid (drank/drugs). 



ChristenUnie Twenterand | 42 | Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 ChristenUnie Twenterand | 43 | Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

10.2 Sport
Waar staat de ChristenUnie voor?
Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest en bevordert 
een gezonde samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst 
voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken 
en sportaccommodaties. De ChristenUnie zet zich in voor een toegankelijke 
sportwereld. Iedereen is welkom! 

Sport breng mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de 
samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen 
hebben gehad. De mogelijkheden die de Corona middelen hiervoor geven moeten 
zeker benut worden en verenigingen moeten hiervoor actief benaderd worden.

Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen 
te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk 
is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, zonder fysieke drempels. Het is van 
groot belang dat alle kinderen kunnen sporten. Ook de kinderen uit een gezin met 
een kleinere portemonnee of de kinderen die van nature minder sportieve talenten 
hebben. 

Sport dichtbij 
Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die 
nog niet sporten om meer te gaan bewegen vindt de ChristenUnie erg belangrijk. 
De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het 
sociale en het gezondheidsdomein. Sport moet voor iedereen toegankelijk en leuk 
zijn. 
 Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken wil de ChristenUnie dat er   
 plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes    
 in de openbare ruimte. Wijken moeten daarnaast zoveel mogelijk vergroenen,  
 zodat het uitnodigend is om te bewegen. 
  Het buitengebied biedt veel mogelijkheid tot bewegen en sporten.    
 We nemen de fietsroutes, mountainbikeroutes, vaar-en kano-routes, 
 wandelroutes, en de zogenaamde ommetjes vanuit de kernen op in 
 onze Omgevingvisie.
 We willen de verschillende routes verder uitbouwen, samen met   
 onze inwoners.
  Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij   
 aan zelfredzaamheid en sociaal contact.  
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 Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente laagdrempelige  
 sport- en beweegprojecten.  
  De ChristenUnie pleit voor een buurt- of gemeentelijke sportcoach om zo de  
 verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.    
 De ChristenUnie wil inzetten om de schoolpleinen om te bouwen tot    
 buitengymzalen, waarbij na schooltijd de buurtkinderen gebruik 
 kunnen maken van deze speelmogelijkheden.

Sportaccommodaties 
Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien 
naar de topsport. Topsport werkt vaak als een goed voorbeeld. Toch moet de  
aandacht van de gemeente Twenterand uitgaan naar de breedtesport. 
Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.

Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het 
belangrijk dat de sportgebouwen en sportterreinen goed onderhouden, veilig en 
toegankelijk blijven, zeker ook voor mensen met een beperking. De gemeente 
probeert alle verenigingen op een eerlijke maar ook financieel passende manier de 
bedienen. Daarbij houdt de gemeenterekening met een goede spreiding van 
sportvoorzieningenover onze gemeente.
 De gemeente Twenterand stelt samen met sportverengingen een  
 sportakkoord op waarin onder andere afspraken staan over een positieve   
 sportcultuur, meedoen voor iedereen, discriminatie en racisme, alcohol   
 en drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid.
  Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een 
 beperking.
  De gemeente Twenterand ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, 
 het Jeugdsportfonds weet te vinden.
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42   ChristenUnie Huisstijlhandboek

Dit huisstijlhandboek is gemaakt door Redmatters in opdracht van ChristenUnie. 

Bij vragen over het uitvoeren van de richtlijnen in dit handboek graag contact opnemen.  
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