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VOORWOORD

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang 
Rijssen-Holten, voor de periode van 2022 tot en met 2026. In 
dit voorwoord leggen we het accent bij ‘participatie’.

Mensen moeten meer mogelijkheden hebben om directe 
invloed uit te kunnen oefenen op hun eigen leefomgeving. 
Inwoners kennen hun buurt het beste en weten het beste wat 
er nodig is. Inwonersparticipatie is voor Gemeentebelang een 
belangrijke aanvulling op de representatieve democratie.

Voor Gemeentebelang is het belangrijk dat iedereen kan 
inspreken en participeren, niet alleen mondige inwoners. Het 
is belangrijk dat we altijd denken aan deze mensen wiens 
stem we niet of nauwelijks horen maar die ook onderdeel van 
de samenleving zijn. 

Om te beginnen is dit verkiezingsprogramma daarom 
participatief tot stand gekomen. Door de 15-koppige werkgroep 
is aan 70 groepen in de samenleving de vraag voorgelegd: 

‘Wat kan er nog beter in Rijssen-Holten?’. Het heeft ons 
nieuwe inzichten gegeven en bestaande ideeën ondersteund 
en aangescherpt. Wij gaan deze vorm van contacten met de 
samenleving de komende jaren aanhouden. Het smaakt naar 
meer. 

Gemeentebelang heeft als ideaalbeeld een cultuur waarin 
het normaal is om regelmatig de bevolking te informeren over 
cruciale thema’s en om hen daarover te bevragen. Dus willen 
we in de gemeente Rijssen-Holten stimuleren dat van onderaf 
een cultuur ontstaat waarin inwoners het normaal vinden om 
mee te denken en mee te beslissen.

BESTUUR EN OVERHEID 

In het coalitieprogramma 2018-2022 is de ‘ja, mits-houding’ 
afgesproken. Deze houding wordt nog niet voldoende in de 
praktijk herkend. Daarmee zeggen we niet dat ‘de gemeente 
alles moet goedkeuren’. In de contacten met inwoners, 
bedrijven en instellingen moet de ‘ja, mits-houding’ in ieder 
geval gevoeld worden.

•  Op de voor inwoners complexere onderwerpen zoals ‘bouwen’ 
en ‘zorg’ vinden wij dat er aanspreekpunten/klantregisseurs 
binnen het gemeentehuis moeten zijn.

• We willen de hondenbelasting afschaffen.

BEDRIJVIGHEID

Het bedrijfsleven heeft veel innovatieve ideeën en initiatieven. 
De samenwerking vanuit de gemeente met het bedrijfsleven 
loopt erg goed. Wij zouden graag zien dat deze samenwerking 
wordt voortgezet. Dat past en hoort ook bij een gemeente van 
deze tijd: die hoort midden in de samenleving te staan. Wij 
zien mogelijkheden voor het door de gemeente faciliteren 
van start-ups en nieuwe kennisintensieve bedrijven. Deze 
bedrijven vormen een welkome aanvulling op de belangrijke 
bouw, maakindustrie en transportsector binnen Rijssen-
Holten. Het MKB is essentieel en maakt onze lokale economie 
compleet.

•  De maakindustrie, de bouw en de transportsector zijn 
belangrijk in onze gemeente. Het is toekomstbestendiger 
voor Rijssen-Holten als ook ruimte wordt geboden aan nieuwe 
vormen van bedrijvigheid. Een toename van kennisintensieve 
bedrijven is daarvan een voorbeeld.

BEDRIJVIGHEID IN CENTRA

Het winkelen op internet heeft invloed op het fysieke 
winkelaanbod. Het is voor de middenstand in het winkelgebied 
een uitdaging om in deze tijd relevant te blijven. We zien 
graag een compact stadscentrum en compacte dorpscentra. 
Samenwerking tussen alle partijen – ondernemersvereniging, 
retailers, vastgoedeigenaren, horeca en gemeente – is 
noodzakelijk om de centra een nieuwe toekomst te geven. 
Het is van blijvend belang dat de gemeente ook binnen dit 
thema - zoveel als mogelijk - handelt naar de wensen van de 
ondernemers en inwoners. De keuze voor het openstellen van 
hun winkel op zondag, laten wij over aan de ondernemer zelf. 
We zien graag dat de centra ook buiten winkelopeningstijden 
leefbaar blijven. Hiervoor zijn een compleet horeca-aanbod 
en bewoning in de centra belangrijke pijlers.

•  De winkelcentra dienen aantrekkelijk en levendig te zijn, 
zowel tijdens als na winkelopeningstijden. Wij zien graag 
dat de centra zowel een economische- als een sociale 
meerwaarde hebben. De middenstand bepaalt zelf zijn 
openingstijden en er kan eventueel gekozen worden voor 
ruimere openingstijden op zon- en feestdagen.

•  Wij willen de Dorpsstraat in Holten een pleinfunctie geven 
met ruimte voor horeca, recreatie en winkelend publiek.

•  Om het karakter van de kernen te versterken, willen wij dat 
er een beeldkwaliteitsplan komt.
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WONEN

Iedere inwoner heeft recht op een passende woonplek. De 
overspannen woningmarkt maakt dat behoorlijk ingewikkeld. 
De gemeente kan hier invloed op uitoefenen door afspraken 
te maken met woningcorporaties en te zorgen voor voldoende 
gronden om woningbouw te ontwikkelen.

•  We staan voor woningbouw. Aansluitend op de herontwikkeling 
van het Enkcoterrein dient de uitbreiding van de Liezen 
direct te worden uitgevoerd. Ook zetten we in op nieuwe 
woningbouw in Dijkerhoek en verdere uitbreiding van het 
Opbroek. Voor al deze gebieden geldt dat er voldoende 
diversiteit moet komen in het woningaanbod.

•  We willen dat de gemeente Rijssen-Holten actief inzet op 
de realisatie van huisvesting van jongeren, starters en 
senioren.

•  Door de gemeente Rijssen-Holten actief zoeken en opstarten 
van pilots die gericht zijn op kleinschalige huisvesting voor 
jongeren, zowel in de kernen als in het buitengebied.

•  Nieuwe woonvormen mogelijk maken, zoals knarrenhof, tiny 
houses en noaberhoven.

•  Speculatie op de woningmarkt moet door de gemeente 
Rijssen-Holten zoveel mogelijk worden tegengegaan, 
bijvoorbeeld door het instellen van zelfbewoningsplicht.

MOBILITEIT EN VERKEER

Wegen, straten, fietspaden en andere infrastructuur dienen 
duurzaam en veilig te worden ingericht. Hoofdwegen moeten 
de doorstroming verbeteren en dus ook als zodanig worden 
ingericht. Om de wegen in het buitengebied berijdbaar en 
veilig te houden, moeten deze wegen meer worden voorzien 
van graskeien. Door een toename van elektrisch rijden is een 
gemeentelijk netwerk van laadpalen noodzakelijk. 

Op dit onderwerp willen we:

•  Graskeien langs de wegen in het buitengebied waar deze 
nog niet liggen, maar wel gewenst zijn.

•  Inzetten op innovatieve vervoersvormen als aanvulling op 
het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door deelgebruik van 
vervoersvormen te stimuleren en/of organiseren.

•  Realisatie van een voet- en fietsonderdoorgang nabij het 
station Holten, voor een betere verbinding van het hart van 
Holten naar de Holterberg.

•  Risicovolle kruispunten en wegen in het buitengebied 
aanpakken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de kruising 
Dijkerhoekseweg/Oude-Stationsweg/Deventerweg (N344) 
bij Dijkerhoek, de afslag Rijssenseweg/Geskesdijk Holten en 
de Burgemeester Knottenbeltlaan in Rijssen.

•  Aanhaken op de snelle fietsroutes vanuit en naar de 
gemeenten Wierden, Hellendoorn en Deventer.

•  Inzetten op veilig, snel en comfortabel fietsen, bijvoorbeeld 
door meer vrijliggende fietspaden.

• Het verstrekken van jeugdledensubsidies aan verenigingen,
•  Het faciliteren van sportverenigingen die zich breder als 

maatschappelijke organisatie willen inzetten,
•  Sportaccommodaties aan te passen aan wensen van 

gebruikers,
•  Binnensportaccommodaties aan te passen aan huidige 

veiligheids- en gebruiksnormen.
• Voor de groeiende groep ouderen:
 • meer mogelijkheden bieden voor acute opvang;
 •  meer gemeentelijke adviseurs aanstellen om ouderen 

op weg te helpen.
•  De fragmentatie van verschillende zorginstanties kan ervoor 

zorgen dat niet tijdig wordt ingegrepen. Samenwerking 
tussen de hulpverlenende zorginstanties is belangrijk om 
problemen efficiënt aan te kunnen pakken.

•  In het kader van vroegsignaleren van jeugdproblematiek 
is het belangrijk dat ouders op een laagdrempelige manier 
hulp kunnen krijgen bij de gemeente.

•  De problematiek in de leefsituaties van sommige jeugdigen, 
moet vroegtijdig in beeld komen om daarna snel te kunnen 
ingrijpen. Dit vereist een goed georganiseerd en gecoördineerd 
netwerk van alle onderwijs- en zorgorganisaties in Rijssen-
Holten.

•  In onze gemeenschap vraagt de inclusie van LHBTIQ+-
inwoners extra aandacht. Om die reden willen wij dat de 
gemeente Rijssen-Holten initiatieven ontplooit die bijdragen 
aan de inclusie van LHBTIQ+-inwoners.

WELZIJN EN SPORT

Goede zorg is een eerste levensbehoefte. Die zorg moet makkelijk toegankelijk zijn. Het is een taak van de gemeente Rijssen-
Holten om daarvoor te zorgen. Een betere samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties is essentieel. De 
gemeente moet hierin een coördinerende rol hebben. Samen klaar staan voor elkaar!

Sporten zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan een gezonde levensstijl. Meedoen aan een sport voorkomt een sociaal 
isolement, doet nieuwe vriendschappen ontstaan en voorkomt mogelijk overgewicht en andere aandoeningen. Daarom moet het 
meedoen aan een sport gestimuleerd worden en voor iedereen toegankelijk zijn. 

De gemeente kan hieraan bijdragen door:
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ONDERWIJS

Goed onderwijs is de basis van persoonlijk welzijn en een succesvolle maatschappij. De gemeente heeft daarbij de 
verantwoordelijkheid en zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. De afgelopen jaren is daarvoor veel gebeurd, maar er is 
nog veel te doen. In Rijssen-Holten zijn meerdere oude schoolgebouwen. Sommige nieuwe scholen zijn al te klein.

•  Bij capaciteitsproblemen, zoals die er zijn bij de Elimschool 
en de basisscholen in Holten, moeten desnoods tijdelijke 
voorzieningen getroffen worden zodat wel aan de norm 
voldaan wordt.

•  Zorgen voor het behoud van een breed pallet van mbo- en 
hbo-gerelateerde opleidingen binnen de gemeente.

•  De gemeente moet zich maximaal inspannen voor openbaar 
basisonderwijs in de kern Rijssen.

•  Scholengemeenschap De Waerdenborch moet een moderne 
en toekomstbestendige leeromgeving worden, minimaal 
uitgaand van continuering van het huidig onderwijsaanbod.

ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAMHEID

De komende decennia zal de energietransitie een belangrijke opgave zijn. Gemeenten moeten hierin een centrale rol gaan invullen. 
Voor 2030 moet in de energietransitie al een grote stap gemaakt zijn van bijna 50% minder fossiele brandstoffen, ten opzichte 
van vóór 1990. Daarvoor kunnen alleen technieken ingezet worden waarmee voor 2030 ook daadwerkelijk dat verminderde gebruik 
gerealiseerd wordt. De inzet van kernenergie valt hierdoor af, omdat een kerncentrale niet voor 2030 gerealiseerd kan worden. 
Wij vinden dat we een evenwichtig aandeel aan de energietransitie moeten leveren. Mogelijkheden die we redelijkerwijs kúnnen 
benutten, móeten we ook benutten om zo de opwarming van de aarde en het verlies van biodiversiteit te helpen stoppen. Omdat 
daarbij niet alles bij het oude kan blijven en maatregelen soms zichtbaar zullen zijn willen we zoveel mogelijk draagvlak voor de 
veranderingen.

•  De strategie om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen te 
behalen, dient ingevuld te worden in directe samenspraak 
met de Rijssens-Holtense samenleving.

•  De gemeente Rijssen-Holten moet actief participeren in 
duurzaamheidsprojecten. Mogelijke inkomsten moeten ten 
goede komen aan de inwoners van Rijssen-Holten.

•  We streven naar een volledig circulair Rijssen-Holten. Om 
dat te bereiken willen wij beginnen met het in kaart brengen 
van de huidige stand van zaken, om vervolgens een plan te 
maken.

• Wat betreft de lokale opwek van duurzame elektriciteit:
 •  Zon op dak en grondgebonden aan infrastructuur 

(parkeerplaatsen e.d.) heeft prioriteit.
 •  Mega-windturbines overwegen we pas nadat haalbare 

alternatieven uitgeput zijn.
 •  Wij willen bij grootschalige energieopwekking 

(bijvoorbeeld zonne- en windenergie) een zorgvuldige 
afweging tussen doel, opbrengst en landschappelijke 
inpassing.
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NATUUR EN KLIMAATADAPTATIE

Onze natuurlijke leefwereld krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Het doet ons goed in onze vrije tijd en ook levert het 
via toerisme een economische bijdrage. Ook in dit thema vinden we het expliciet belangrijk dat alle belangen goed afgewogen 
worden. Daarbij is het een vaststaand feit dat het klimaat verandert. Door steeds extremere regenval en droogte worden er 
aanpassingen aan onze natuurlijke leefwereld gevraagd. Klimaatadaptatie zien wij dan ook als iets wat broodnodig is, maar ook 
iets wat kansen biedt om onze leefwereld te vergroenen en te verbeteren.

•  Stimuleren van het herstel van het coulisselandschap door 
onder andere houtwallen te beschermen en uit te breiden, 
om daarmee hun culturele- en ecologische waarde te 
behouden.

•  Evenwichtig natuurbehoud dat uitgaat van het stimuleren van 
de biodiversiteit én dat in balans is met de economische-, 
recreatieve en agrarische belangen. Wij vinden bijvoorbeeld 
dat er structureel budget beschikbaar moet zijn voor 
bermbezaaiing en -onderhoud.

• Tegengaan van verstening in de kernen door:
 •  Het aanleggen van groene woonwijken en vergroening 

van bestaande woonwijken. Bomen waar mogelijk zo 
oud mogelijk te laten worden.

 •  Het stimuleren en faciliteren van groene privé(voor)
tuinen. Bijvoorbeeld door het creëren van een 
gemeentelijke financiële stimuleringsregeling.

•  Om de natuurgebieden zoals de Holterberg en het Schwarzwald 
te beschermen, willen wij qua bebouwing geen uitbreiding.

CULTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Cultuur en natuur binnen onze gemeentegrenzen zijn grote 
toeristentrekkers. Toerisme is een belangrijke economische 
pijler in onze gemeente. De recreatieve functie van onze 
gemeente zien wij graag optimaal benut worden, zonder 
verdere negatieve ecologische gevolgen.

•  Zorgdragen voor goede en actuele fiets- en 
wandelvoorzieningen en deze ecologisch verantwoord 
inpassen.

•  Behouden van tradities zoals paasvuren, carbidschieten, en 
ook onze Nedersaksische taal. Tevens moet de eigenheid 
van de kernen in stand blijven, onder andere door 
straatnaamgeving die een verband heeft met onze lokale 
historie.

•  Ondersteunen van de gewenste uitbreiding van het kulturhus 
Dijkerhoek.

LANDBOUW EN PLATTELAND

Het buitengebied van Rijssen-Holten bestaat voor een groot 
deel uit platteland. Wij vinden dat het platteland vitaal en 
leefbaar moet blijven. We vinden dat er voldoende ruimte en 
mogelijkheden moeten zijn voor boeren die in de toekomst 
door willen met hun agrarisch bedrijf. Bijvoorbeeld door 
omschakeling naar kringloop-landbouw met een gezond 
verdienmodel en in evenwicht met natuur. We willen:

•  Agrariërs intensief betrekken bij ontwikkelen van nieuwe 
natuur en natuuronderhoud.

•  Asbestsanering op grote daken in het buitengebied blijven 
stimuleren.

•  De gebiedscoördinator/erfcoach behouden voor het 
buitengebied van Rijssen-Holten.

•  Meedenken bij het ontwikkelen van passende neventakken 
bij agrarische bedrijven, zodat agrariërs een aanvulling op 
hun inkomen kunnen halen.

•  De mogelijkheid om op een bouwkavel meerdere woonobjecten 
te realiseren (bijvoorbeeld voor jongeren).

•  Aanpassing van de regeling Rood voor Rood om versnippering 
en winstoogmerk tegen te gaan en anderzijds om daarmee 
bij te dragen aan het woningtekort.


