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VOORWOORD
Gemeentebelang Rijssen-Holten is een lokale en onafhankelijke politieke partij.
Gemeentebelang opereert vanuit de basisgedachte dat de gemeente het wonen, werken,
ondernemen en recreëren van haar inwoners tegen verantwoorde kosten zo optimaal
mogelijk moet faciliteren. Wij vinden het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij
ontwikkelingen in onze mooie gemeente. Samenspraak tussen burgers, bedrijven en
bestuur, waarbij het welbevinden van de inwoners steeds voorop staat, is ons uitgangspunt.

Gemeentebelang is er voor iedere inwoner van Rijssen-Holten. Gemeentebelang staat dicht
bij de burger, toont haar sociale hart en wil graag samen met anderen verantwoordelijkheid
nemen voor het beleid in onze gemeente. Gemeentebelang is direct aanspreekbaar en
herkenbaar. Daarnaast zijn we realistisch en gaan voor het haalbare. Wij luisteren graag naar
uw mening en ideeën, die we proberen in beleid om te zetten. Met visie, creativiteit en
stabiliteit voor uw gemeente.
Gemeentebelang wil een representatief bestuur met oog voor vernieuwingen, samenwerking
en ruimte voor onze inwoners.
ONZE SPEERPUNTEN
Wonen, recreëren en veiligheid
1. Goed toegankelijke woonmarkt in alle kernen voor alle doelgroepen
2. Stimulering van levensloopbestendige woningbouw
3. Visieontwikkeling voor leegkomende agrarische gebouwen
4. Herkenbaarheid Holterberg als onderdeel van Sallandse Heuvelrug
5. Faciliteren en niet belemmeren van sociale buurtactiviteiten (evenementen, paasvuren,
optochten etc.)
6. Betaalbaar gebruik bibliotheek
7. Behouden politiesteunpunten in Rijssen en Holten
8. Voldoende zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie
9. Brandveiligheid De Borkeld realiseren
Zorg en welzijn
10. Goed gebruik maken van Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
11. Financiële middelen ten behoeve van zorg op de juiste plekken inzetten
12. Er voor zorgen dat alle burgers kunnen meedoen in onze samenleving
13. Uitbreiden AED-netwerk
14. Immateriële steun verlenen aan agrarische bedrijven met financiële problemen
Gezondheid en onderwijs
15. Op mbo-niveau opleidingen creëren, in nauwe samenwerking met bedrijfsleven
16. Beschikbaarheid van openbaar onderwijs in alle kernen
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Gemeentebelang vindt dat er strikte scheiding dient te zijn tussen kerkelijke en
gemeentebestuurlijke zaken.
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17. Vroegtijdige signalering en goede afstemming bij zorgsituaties van jeugdigen en
probleemgezinnen
18. Open houden beide zwembaden, nieuwbouw Koerbelt inclusief nieuwe sporthal
19. Betaalbare huurtarieven voor sportaccommodaties
Verkeer en vervoer
20. Verkeersluw maken centrum Holten
21. Afronding centrumring Rijssen
23. Optimaliseren fietsroutes in de gemeente
24. Buitengebied verkeersveiliger inrichten
25. Voorkomen intensivering goederen- en gevaarlijk vervoer op bestaand spoor
26. Spoorwegovergang/N350 (Twenhaarsveld) vervangen door tunnel
Ondernemen en werken
27. Zondagsopenstelling van detailhandel mogelijk maken
28. Ondersteunen innovatieve en duurzame ontwikkelingen
29. Voortvarend en resultaatgericht handelen bij planprocedures
30. Stimuleren initiatieven ten gunste van werkgelegenheid
31. Faciliteren bestaande agrarische bedrijven
32. Verruiming openingstijden horeca en evenementen: sluitingstijden afstemmen aan
omgevingsomstandigheden
Duurzaamheid en leefomgeving
33. Verbeteren van voorlichting over afvalscheiding
34. Handhaven huidige structuur oud-papierinzameling
35. Doelstelling: maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar in 2020
36. Bijdrageregeling verwijdering asbestdaken
37. Gratis storten asbest particulieren (tot maximaal 35 m2).
38. Stimuleren zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken
39. Participatie van inwoners in projecten met zonne-energie
40. Voldoende groen in woonwijken met passend onderhoudsniveau
41. Medeverantwoordelijk maken van inwoners voor een goede woonomgeving
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22. Aanleggen tweede volwaardige ontsluiting Kalfstermansweide

