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VOORWOORD
De WerknemersGroepering (WG) is de lokale politieke partij in de gemeente Oldenzaal. In
2019 bestaan wij 50 jaar! Al die jaren is een goed contact met u, als inwoner van Oldenzaal,
ons uitgangspunt geweest. De WG staat voor een grote betrokkenheid bij de inwoners van
onze stad. Wij willen de komende 4 jaar weer uw partij zijn. Wij zijn er voor u nu en in de
toekomst. Onze boodschap is duidelijk: Stem WG.
Er is de afgelopen vier jaar veel gebeurd in onze stad en op veel terreinen zijn belangrijke
ontwikkelingen in gang gezet. Op diverse plaatsen in de stad wordt gebouwd en zijn zoge‐
naamde ‘rotte kiezen’ verdwenen. De bouw van een crematorium, een lang gekoesterde wens
van u en de WG, is van start gegaan. De herinrichting van de Groote Markt is afgerond. Be‐
gonnen is met de privatisering van de buitensportverenigingen. Sportpark Vondersweijde
heeft een metamorfose ondergaan. Belangrijke besluiten zijn genomen over de renovatie van
het Palthehuis, de ontwikkelingen van onze Stadstuinen en de toekomst van ons zwembad
Vondersweijde. Ook de taken die de gemeente heeft op de sociale gebiedsvelden zijn goed
opgepakt en uitgevoerd.
Burgerinitiatieven en -participatie
De WG wil de komende jaren, in het kader van burgerinitiatieven en ‐participatie, een grotere
rol aan de Oldenzaalse gemeenschap geven. Wij willen dat onze gemeenschap zelf meer ver‐
antwoordelijkheid kan en wil nemen. De WG ziet de rol van de overheid en de politiek zich
steeds meer verplaatsen van het bepalen van "wat" de inwoner mag krijgen, moet doen of
laten, naar het bepalen "hoe" de inwoner zelf het "wat" met elkaar kan organiseren. Wij willen
de komende periode in dat kader concrete stappen gaan zetten. Enerzijds door burgerinitia‐
tieven met een maatschappelijke (meer)waarde te stimuleren en te ondersteunen. Anderzijds
door deze burgerinitiatieven een vehikel te laten zijn voor bestuurlijke en organisatorische
vernieuwing.
Een burgerinitiatief kan op tal van terreinen ontstaan: onderwijs, kinderopvang, langdurige
zorgbudgetten, groenbeheer, huisvesting, schuldhulpverlening, energiebesparing, toezicht en
veiligheid, sociale zekerheid, verkeersveiligheid, etc. Het is dan ook een rode draad door alle
hierna gepresenteerde programmapunten.
De WG wil budget beschikbaar stellen voor start‐ en/of aanmoedigingssubsidies voor burger‐
initiatieven met een maatschappelijke (meer)waarde. Daarnaast wil de WG een toetsingska‐
der ontwikkelen voor het beoordelen van burgerinitiatieven. Daarbij staat centraal een oor‐
deel over het "hoe" en in mindere mate het "wat".
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HOOFDSTUK 1

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Elke inwoner van Oldenzaal heeft recht op een goede communicatie
met de gemeente, waarbij hij/zij als klant centraal staat. Klantvriendelijkheid
en een optimale dienstverlening zijn uitgangspunten van goed bestuur.
Burgerparticipatie vraagt om een andere rol van de gemeentelijke overheid. Het eigen initi‐
atief van inwoners willen we de komende jaren nog meer de ruimte geven en nog meer
stimuleren.
In Oldenzaal moet iedereen zich veilig kunnen voelen, jong of oud. Een veilige woon‐ of leef‐
omgeving wordt door iedereen belangrijk gevonden. Veiligheid is echter niet exclusief de ver‐
antwoordelijkheid van de overheid. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben hier ook een
taak. De gemeente voert de regie over het lokale veiligheidsbeleid, waarbij preventie het uit‐
gangspunt is.
De WG wil op het terrein van gemeentelijke dienstverlening aandacht voor:
- Verbetering van de digitale dienstverlening aan onze inwoners;
- Voldoende mogelijkheden voor onze inwoners die niet digitaal vaardig zijn;
- Tijdige, juiste en begrijpelijke communicatie vanuit de gemeente.

De WG wil op het terrein van openbare orde en veiligheid:
- Permanente aandacht voor het vergroten van het gevoel van veiligheid in onze stad;
- Samen met onze ketenpartners werken aan het verminderen van sociale overlast in Olden‐
zaal;
- Dat er blijvende aandacht is, zowel in preventieve als handhavende zin, op alcohol‐ en
drugsgebruik onder jongeren.
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HOOFDSTUK 2

WOON- EN LEEFOMGEVING

Een goede woon‐ en leefomgeving maakt dat de inwoners van Oldenzaal zich thuis voelen
in hun stad. Juist zaken op dit terrein raken onze inwoners vaak zeer direct. De WG vindt
het daarom belangrijk dat de inwoners van Oldenzaal uitgenodigd worden om actief deel te
nemen aan de discussie over, en de uitvoering van, zaken die spelen in het kader van de
woon‐ en leefomgeving in hun straat, hun buurt en/of hun wijk.

De WG wil op het terrein van verkeer en vervoer dat:
- Extra financiële middelen beschikbaar komen om verkeersonveilige situaties en knelpun‐
ten te kunnen oplossen;
- Het doorgaande verkeer om Oldenzaal heen geleid wordt, waarbij onderzocht wordt of de
Eektestraat weer een 70‐kilometerweg kan worden;
- Bij alle onderwijsinstellingen 30‐kilometerzones, zogenaamde schoolzones, gerealiseerd
gaan worden.
De WG wil op het terrein van openbaar groen:
- Een structurele uitbreiding van het budget ten behoeve van groenonderhoud in onze stad;
- Dat burgerinitiatieven op het terrein van (groen)onderhoud financieel en materieel onder‐
steund worden;
- De toegangswegen naar de Oldenzaalse binnenstad in het kader van (groen)onderhoud nog
meer het visitekaartje van de stad worden.
De WG wil op het terrein van afval:
- Het huidige afvalbeleid, met als uitgangspunt bronscheiding, in principe continueren;
- Extra aandacht voor het schoonhouden van de milieupleintjes in Oldenzaal;
- Bewustwording en betrokkenheid van afvalscheiding bij onze inwoners vergroten.
De WG wil op het terrein van milieubeheer en duurzaamheid:
- Extra aandacht voor de transitie naar een circulaire economie, bijvoorbeeld door de deel‐
economie te stimuleren;
- Dat vanaf het jaar 2020 in Oldenzaal woningen alleen nog maar energieneutraal gebouwd
worden;
- De bewustwording onder onze inwoners voor de energietransitie door middel van een di‐
aloog vergroten.
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HOOFDSTUK 3

STEDELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Oldenzaal is een levendige, energieke en bruisende stad, met vele evenementen en goede
recreatieve en culturele voorzieningen. Daarnaast kenmerkt Oldenzaal zich door een sterk
en gevarieerd bedrijfsleven, waarin de transport‐ en logistieksector, de foodsector en de
maakindustrie belangrijke economische pijlers zijn.
De Oldenzaalse binnenstad moet uitnodigen tot winkelen, ontmoeten, vermaken, genieten en
beleven. Om dit te bereiken zullen alle belanghebbenden in de binnenstad de handen ineen
moeten blijven slaan. De WG vindt dat de gemeente hierbij een regisserende en faciliterende
rol heeft.

De WG wil op het terrein van economische ontwikkeling:
- De regionale acquisitie om bedrijven/werkgelegenheid naar Twente te halen versterken;
- Blijvende inzet op deelname aan bovenlokale projecten in het kader van de Agenda voor
Twente;
- Extra aandacht voor sociaal ondernemerschap.
De WG wil op het terrein van de binnenstad:
- Versoepeling van de regels in de binnenstad en daarbij toestaan dat functievermenging,
mogelijk is;
- Dat de functie van accountmanager binnenstad structureel wordt gemaakt;
- Blijven werken aan het herstel van het oude stratenpatroon van onze binnenstad en het
zichtbaar maken van de historische elementen.
De WG wil op het terrein van ruimtelijke ordening:
- Budget voor het verbeteren en vergroten van de leefbaarheid van de woonomgeving voor
die plekken in de stad waarbij dat nodig is;
- Bij woningbouw blijven vasthouden aan het principe van benutten van inbreidinglocaties
boven uitbreidingslocaties;
- Dat inwoners en ondernemers, mede in het kader van de nieuwe omgevingswet, meer
ruimte krijgen om hun ideeën in te brengen en te realiseren.
De WG wil op het terrein van wonen en bouwen:
- Dat er voldoende betaalbare woningen/appartementen voor jongeren, jonge gezinnen en
ouderen in alle wijken van de gemeente gerealiseerd gaan worden;
- De nieuwbouw en renovatie van levensloopbestendige woningen stimuleren;
- Dat ter verbetering van de instroom en doorstroom op de woningmarkt de starterslening
opnieuw wordt opengesteld.
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HOOFDSTUK 4

CULTUUR, SPORT EN ONTSPANNING

Oldenzaal met zijn rijke historie, kleinschalige en sfeervolle binnenstad en actief vereni‐
gingsleven, is met recht ‘De Glimlach van Twente’. Historie, cultuur, sport, recreatie en toe‐
risme vormen de basis voor het behoud en de versterking van de Oldenzaalse identiteit,
karakter en sfeer.
Onze samenleving wordt echter ook steeds dynamischer waardoor instellingen, organisaties
en (sport)verenigingen continu voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Die uitdagingen bie‐
den echter ook kansen. De WG vindt dat de gemeente hierin een regisserende en faciliterende
rol heeft. Daar waar mogelijk moeten verbindingen gelegd worden.

De WG wil op het terrein van cultuur:
- Aandacht voor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs;
- Het lokale erfgoed van Oldenzaal nog meer inzetten in het kader van de vrijetijdseconomie;
- Cultuur als bindmiddel in de Oldenzaalse samenleving optimaal benutten.
De WG wil op het terrein van sport:
- Structureel financiële middelen in de begroting vrijmaken om sportverenigingen in Olden‐
zaal vitaal te houden;
- De inzet van buurtbeweegcoaches, waaronder de vakkrachten sport, continueren en indien
mogelijk gaan uitbreiden;
- Aandacht voor en faciliteren van gehandicaptensport.
De WG wil op het terrein van recreatie en toerisme:
- De samenwerking met de overige gemeenten in Noordoost‐Twente en de Duitse buurge‐
meenten versterken;
- De geschiedenis van Oldenzaal zichtbaarder maken, met als doel meer bezoekers naar Ol‐
denzaal te trekken;
- Extra aandacht voor het optimaliseren en afstemming van evenementen die in onze stad
plaatsvinden.
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HOOFDSTUK 5

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Iedere inwoner moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Wij vinden dat de gemeente
als taak heeft om dit te faciliteren en daar waar nodig te ondersteunen. Dit gebeurt op vele
terreinen, te weten het onderwijs, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappe‐
lijke ondersteuning, armoedebeleid en volksgezondheid.
De WG is van mening dat de financiële middelen die de gemeente krijgt voor de taken in het
sociaal domein ook beschikbaar moeten blijven voor het sociaal domein. De WG wil de reserve
sociaal domein dan ook na het jaar 2018 in stand houden, zodat eventuele financiële over‐
schotten op dit domein toegevoegd kunnen worden aan deze reserve.
Het Maatschappelijk Plein is en blijft in Oldenzaal de toegang voor inwoners die ondersteuning
behoeven op het terrein van inkomen en zorg.

De WG wil op het terrein van onderwijs:

- In overleg met de scholen kijken op welke wijze knelpunten binnen de onderwijshuisves‐
ting gezamenlijk opgepakt kunnen worden;
- Blijvende aandacht voor sport‐ en cultuureducatie, door onder andere het structureel gaan
subsidiëren van BoesCoolFit en BoesCoolTuur;
- De gymzaalfaciliteiten behorende bij scholen renoveren en toekomstbestendig maken.
De WG wil op het terrein van de Participatiewet:
- Regionaal blijven samenwerken op het arbeidsmarktbeleid; de arbeidsmarkt houdt immers
niet op bij onze gemeentegrens;
- De komende jaren tevens lokaal invulling blijven geven aan de uitvoering van de Participa‐
tiewet, dit in nauwe verbinding met het Oldenzaalse bedrijfsleven en initiatieven als de
werkgeversvereniging ‘Oldenzaal aan de Slag’ en ‘Opleiding Transport en Logistiek Olden‐
zaal’.
- Blijvende aandacht voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid en extra aandacht voor de
bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50+.

De WG wil op het terrein van de Jeugdwet:
- Blijvend adequate zorg leveren aan de jongeren uit Oldenzaal die deze zorg nodig hebben;
- Samen met de zorgaanbieders in de jeugdzorg continu inzetten op transformatie, dit ener‐
zijds om de zorg te verbeteren en anderzijds om de jeugdzorg ook in de toekomst betaal‐
baar te houden;
- Blijvend regionaal samenwerken ter versterking van de jeugdzorg.
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De WG wil op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
- Blijvende adequate zorg leveren aan de inwoners uit Oldenzaal die deze zorg nodig hebben;
- Dat stichting Impuls, als lokale welzijnsorganisatie, de organisatie blijft die invulling geeft
aan de preventieve en signalerende taken in het kader van de Wmo;
- Blijvende aandacht voor de transformatie in de Wmo, enerzijds om de zorg te verbeteren
en anderzijds om de Wmo in de toekomst ook betaalbaar te houden.
De WG wil op het terrein van armoedebeleid:
- Blijvende aandacht voor armoedebeleid en in het bijzonder aandacht voor bestrijding van
armoede onder kinderen;
- De financiële middelen die we van het Rijk krijgen, benutten voor het armoedebeleid;
- Dat de functie van coördinator armoedepreventie bij de stichting Impuls na de pilotperiode
in 2018 structureel wordt gemaakt.
De WG wil op het terrein van volksgezondheid:
- Gezondheidsprojecten gericht op ouderen, bijvoorbeeld door middel van het realiseren
van BoesCoolVut stimuleren en faciliteren;
- Extra aandacht besteden aan preventie gezondheidszorg door projecten over gezond eten,
stoppen met roken, sporten/bewegen, cultuur en ontspanning op scholen te stimuleren;
- Dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en te bewegen.
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HOOFDSTUK 6

FINANCIEN

Het gemeentelijke huishoudboekje moet op orde zijn met een juiste balans tussen inkom‐
sten en uitgaven. Ook de komende jaren willen wij een degelijk en solide financieel beleid
blijven voeren. Dat betekent behoedzaam ramen en voldoende reserves hebben en houden
om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.
Ook de komende jaren willen wij blijven inzetten op het genereren van externe financiële
middelen. Externe subsidies kunnen het vliegwiel zijn voor nieuwe projecten en initiatieven.
Wij vinden dat cofinanciering van de gemeente daarbij uitdrukkelijk tot de mogelijkheden
moet behoren.
Wij verwachten echter de komende jaren ook dat door de hogere rijksuitgaven er meer geld
binnenkomt in het gemeentefonds. Daardoor zal ruimte ontstaan voor nieuw beleid c.q.
nieuwe initiatieven.
De WG wil deze ruimte onder andere gaan benutten voor het beschikbaar stellen van budget:
- Het niet verhogen van de Onroerend Zaak Belasting en indien financieel mogelijk zelfs
overgaan tot verlaging van deze belasting;
- Om verkeersonveilige situaties op te lossen;
- Ten behoeve van het verbeteren van het groenonderhoud in onze stad;
- Voor het structureel maken van de functie accountmanager binnenstad;
- Voor het opnieuw openstellen van de starterslening;
- Voor het vitaal houden van Oldenzaalse sportverenigingen;
- Voor het ondersteunen en faciliteren van gehandicaptensport;
- Voor het structureel gaan subsidiëren van BoesCoolFit en BoesCoolTuur;
- Voor het structureel maken van de functie coördinator armoedepreventie;
- Voor start‐ en/of aanmoedigingssubsidies voor burgerinitiatieven met een maatschappe‐
lijke (meer)waarde.
Als laatste willen wij incidentele begrotingsmeevallers voor een deel toevoegen aan de Re‐
serve Toekomstige Ontwikkelingen.
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