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Voorwoord lijsttrekker

Voor u ligt het programma van D66 Borne voor de 
raadsperiode van 2018 – 2022, 
“Samen staan wij sterker”.

In het programma zijn, naast de 5 richtingwijzers 
van D66 als vermeld in hoofdstuk 8, een aantal 
uitgangspunten van belang, voor u, en onze gemeente 
Borne. Dit zijn voor wat D66 Borne betreft in hoofdzaak:

• Verantwoord met onze wereld omgaan waarbij de 
mens en het milieu centraal staan.
• Kansen voor iedereen waarbij prestaties worden beloond en het goede met elkaar 
 wordt gedeeld, en de zwakkeren worden beschermd.
• D66 is voor goed onderwijs. Dit vergroot de kansen van jongeren en stelt ieder mens 
 in staat een goed ontwikkeld, succesvol en gelukkig leven te leiden.
• D66 wil zorg van goede kwaliteit. Deze moet laagdrempelig en dichtbij zijn.
• Borne, een toegankelijke groene en relatief kleinschalige zelfstandige Twentse 
 gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is en noaberschap nog telt.
• Een goed leef- en werkklimaat en een gezonde, goede en duurzame leefomgeving.
• De gemeente van overheid naar nevenheid wordt getransformeerd.
• Qua wegenstructuur op de N743 van Hengelo tot voorbij Zenderen de max snelheid tot 
 50 km. wordt teruggebracht en de problematiek van de spoorse doorsnijding wordt 
 opgeheven in Borne door het spoor buiten Borne te verleggen.
• Zenderen filevrij en zonder mestfabriek.

Hierna zullen wij in een aantal hoofdstukken onze plannen en beloften aan u nader 
uiteenzetten.

Wij stellen het op prijs om over die plannen met u in discussie te gaan. Passend in de 
doelstellingen van D66 Borne, nemen wij graag uw op- en aanmerkingen mee in de uitvoering 
van dit programma. 

Ernst Janssen 
Lijsttrekker D66 Borne
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Goed onderwijs
D66 hecht veel waarde aan goed onderwijs. Goed onderwijs vergroot de kansen 
van jongeren en stelt ieder mens in staat een goed ontwikkeld, succesvol en 
gelukkig leven te leiden. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen, zonder 
onderscheid, goed onderwijs krijgt, passend bij haar of zijn niveau en binnen eigen 
mogelijkheden. Waardoor zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 

Jongeren moeten met een goede kwalificatie de arbeidsmarkt opgaan. Dáár ligt 
de brede verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat over onderwijs. De 
schoolbesturen zijn eerstverantwoordelijk, maar de gemeente is medeverantwoordelijk 
over de hele lijn voor iedereen vanaf het prille begin.

Wij willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht zijn afkomst. Goed onderwijs 
leidt tot gelijke kansen en voorkomt dat kinderen de dupe worden van verschillen in 
afkomst of milieu. Daarom vragen passend onderwijs en jeugdzorg veel aandacht, ook 
in Borne.

Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en 
mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Onderwijs kan 
daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, 
op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd.
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Daarom maakt D66 zich hard voor goed  onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, 
ook in Borne.

D66 vindt het volgende van belang:  
• Voldoende adequate en op de toekomst afgestemde scholen en multifunctionele 
gebouwen, ook voor voor- en naschoolse opvang.
• Brede (buurt)scholen (kind centra), waar ieder kind gelijke kansen krijgt door 
uitstekend onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een 
gezond leven.
• Scholen die samenwerken in voorschoolse educatie en met welzijnsinstanties. 
Zo voorkomen wij achterstanden en koesteren wij elk talent.
• Het onderwijs moet plaatsvinden in een voor ieder geborgen leeromgeving die 
veilig te bereiken is, en waar pesten geen bestaansrecht heeft.
• D66 Borne wil dat ook voor de gezondheid en de veiligheid ieder kind leert 
zwemmen, natte gymlessen en/of schoolzwemmen kunnen daaraan bijdragen.
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De mens centraal
D66 stelt de mens centraal. Wij staan voor een zorgstelsel dat uitgaat van de 
kwaliteit van leven van mensen en het meedoen aan de samenleving. “Wie ben je, 
wat kun je en wie is voor jou belangrijk?” zijn hierbij de hoofdvragen. Wij willen de 
kwalitatief goede en toegankelijke zorg voor iedereen, laagdrempelig en als het 
mogelijk is, wijkgericht aanbieden, dicht bij de mensen thuis.

Voorlichting is daarbij een belangrijke preventieve taak. Jongeren moeten we al vroeg 
wijzen op de risico’s door het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Voorlichting over 
sociale omgangsvormen, ook op internet en (digitaal) pestgedrag, zijn zeer belangrijk.

Voor D66 Borne is het belangrijk dat mensen elkaar gemakkelijk kunnen blijven 
ontmoeten. Dit is belangrijk om de sociale cohesie in wijken en kerkdorpen te behouden. 
Dit voorkomt eenzaamheid en isolatie van mensen.

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen doorlopend onze aandacht en ondersteuning. 
Voor kwetsbare ouderen en ernstig zieken zijn zij van onschatbare waarde. D66 
vindt die inzet van vrijwilligers en actieve bewoners belangrijk en wil dan ook meer 
experimenteerruimte bieden. Daarnaast wil D66 de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk 
vergroten, zeker ook voor werklozen en asielzoekers.
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Voor kinderen is het belangrijk extra aandacht te hebben voor kwetsbaarheid, 
spijbelaars en thuisblijvers. Sociale- en jeugdteams kunnen hier van grote betekenis 
zijn. Meldpunten in de wijken, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke 
aanspreekpunten, zorgen voor goed zicht op wat in de gemeente speelt. Immers, 
samen zijn we sterk

D66 vindt het volgende van belang:  
• Goede en passende zorg gaat over kwaliteit en maatschappelijk effect, niet 
over uren. Daarom wil D66 zorgaanbieders tijdig afrekenen op geleverde kwaliteit.
• Voorkomen is beter dan genezen. Dus investeert D66 in gezond bewegen, 
gezond eten en voorlichting over het verkleinen van gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld 
over vaccinaties, alcohol en drugs.
• Zware jeugdzorg moeten we zoveel als mogelijk voorkomen. Daarom investeren 
we in vroeg signalering op scholen en bij sportverenigingen, om erger te voorkomen.
• Mantelzorgers verdienen een goede ondersteuning. Daarmee focussen we 
vooral op mantelzorgers en noabers die (tijdelijk) overvraagd worden.
• Voor personen die zelf regie willen voeren blijft het persoonsgebonden budget 
(pgb) beschikbaar.
• Wij willen meer aandacht voor ouderenzorg, al was het maar om deze ouderen 
actief bij de onze maatschappij/buurt betrokken te houden.
• D66 is voorstander van een zorg meld- en informatiepunt in de wijk.
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Groen en duurzaam Borne
Wij allen zijn medeverantwoordelijk voor de verandering van ons klimaat. Met name 
het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook andere bronnen, zijn daar mede 
debet aan.

Voor D66 staat vast dat we allemaal onze consumptie van fossiele brandstoffen moeten 
minderen en ook de overige uitstoot verminderen om zo ook de klimaatproblematiek 
tegen te gaan. Daarbij kunnen wij nu met name wind- en zonne-energie goed 
gebruiken. Maar ook energie besparingsmaatregelen zijn daarbij nodig. Daarbij heeft 
de gemeente in het bijzonder een rol om te zorgen dat de energie transitie plaatsvindt 
en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door ook zelf daar waar mogelijk het initiatief 
te nemen en het goede voorbeeld te geven door die transitie met duidelijke regels en 
gerichte stimulering te versnellen. 

Dat is ook een van de redenen waarom D66 een initiatiefvoorstel recentelijk heeft 
ingediend, en is aangenomen, waardoor de openbare buitenverlichting in Borne 
versneld en op de korte termijn wordt vervangen door energiezuinige en op maat 
regelbare buitenverlichting in Borne. 
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Groene woonomgeving
Om de natuur in en om onze gemeente te beschermen en daar waar mogelijk uit te 
breiden is D66 Borne voor duurzaam en ecologisch verantwoord groen en -onderhoud 
in onze gemeente. Bestaande, maar zeker ook nieuwe, kleinschalige, initiatieven die 
passen in de  omgeving, zullen worden gekoesterd en gestimuleerd, ook al om de 
leefbaarheid van het buitengebied in stand te houden.
 
Ook een schone omgeving is daarbij van belang. Parken, plantsoenen en speelveldjes 
zijn cruciaal voor leefbaarheid van wijken en de gezondheid van inwoners. Daarom 
geven wij ruimte aan groen. Wij pleiten voor een gemeente die regelmatig onderhoud 
pleegt. Uiteraard moet ook het verwijderen van (zwerf-)afval tijdig plaatsvinden.

D66 vindt het volgende van belang:  
• De gemeente als initiator van gebruik duurzame energie opwekkers, zowel 
voor particulieren alsook collectief. Deze laatste kan ook in de vorm van een separaat 
duurzaam energie collectief waar inwoners een aandeel in kunnen verwerven. Maak 
zoveel als mogelijk gebruik van goede initiatieven van inwoners. 
• Streven naar een aardgasvrije samenleving.
• Aanpassingen ten gunste van de klimaatveranderingen, minder tegels en asfalt 
en meer groen met wateropvang.
• Zonnecellen zeker op gemeentelijk onroerend goed dat daarvoor geschikt is of 
kan worden gemaakt, alsook op niet gebruikte openbare terreinen zoals bedrijfsterreinen 
en andere relatief grote oppervlakten die goed af te schermen zijn.
• Bij de plaatsing van windmolens moet voldoende afstand worden gehouden 
tot de bewoonde omgeving, dit om overlast aan het milieu en het woongenot te 
voorkomen.
• Duurzaam bouwen moet ook worden gestimuleerd door middel van ‘Groene 
leges’. Mensen hoeven geen of minder leges te betalen als ze duurzamer en energie 
neutraler bouwen dan de wettelijke normen.
• Duurzaam veranderen en inkopen. De gemeente is een relatief grote inkoper 
van goederen en diensten. Daarbij gaat de voorkeur uit naar duurzame goederen.
• Nieuwe, duurzame vormen van energie grootschalig toepassen.
• In alle gevallen dient duurzaamheid een centraal thema te zijn binnen beleid en 
organisatie.
• Herbeplantingsplicht, ook voor burgers.
• Groenvoorziening, ook door buurtbewoners zelf met assistentie van gemeente.
• Werkgroep groenprojecten.
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Ondernemers, werk en inkomen
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen 
een basis voor een open en levendige maatschappij. D66 waardeert en koestert het 
ondernemerschap. Wij willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk 
is om zich in de gemeente Borne te vestigen of daar gevestigd te zijn en dat zij de 
ruimte krijgen om ook te kunnen starten en groeien. 

Zeker in onze gemeente zijn startups, ZZP’ers en het M.K.B. de motor van banen en 
innovatie en dus belangrijk voor de groei van de economie. Ook deeleconomie speelt 
daarbij een steeds belangrijkere rol in Borne. 

Om dat alles te bereiken moet er ook een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat 
zijn en hangen veel beleidsterreinen samen met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, 
een breed aanbod van cultuur en horeca, goed opgeleide werknemers, goede 
bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De regisserende rol van de lokale 
overheid is daarin voor D66 onmisbaar.
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Werk en inkomen
Werk is nog steeds belangrijk omdat het mensen de kans biedt om zich te ontplooien. 
Werk leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan persoonlijk geluk. Werk is vaak niet 
meer een baan voor het leven. Maar werk is ook veranderlijk, zeker de laatste jaren. Zo 
kan het tegenwoordig ook een deeltijdbaan inhouden, een contract voor bepaalde tijd, 
werk als zelfstandig ondernemer, ZZP’ er of een combinatie van die drie. 

Wanneer iemand geen werk heeft maar wel wil werken, is er een vangnet in de vorm 
van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Ondertussen zoekt diegene naar werk en de 
instanties helpen hem of haar daarbij. Dat moet nog meer maatwerk worden. Maatwerk 
en structureel contact moeten ertoe leiden dat ook echt iedereen op zijn/haar manier 
bezig is met het vinden van werk. Natuurlijk is een groep mensen nog niet klaar om 
werk te gaan zoeken, maar ook zij werken aan zichzelf door bijvoorbeeld een opleiding 
of training te volgen, of door vrijwilligerswerk te doen met als voornaamste doel om 
zichzelf verder te ontwikkelen. 

Uiteraard kan het ook zijn dat mensen tijdelijk hulp nodig hebben. We kijken naar wat 
hij/zij wél kan en wil, in plaats van geobsedeerd te raken door wat iemand allemaal niet 
zou kunnen. De ontwikkeling van de persoon naar werk moet daarbij voorop staan. 
Dat betekent een verschuiving terug naar positieve aandacht, belonen van verstandig 
gedrag en vertrouwen in de inwoner.

D66 vindt het volgende van belang:  
• Gunstig vestigingsklimaat en actieve hulp voor startende ondernemingen.
• Compact, recreatief en gezellig winkelen met een variatie aan horeca is daarbij 
uiteraard verbonden met een aantrekkelijk centrum, nu en zeker in de toekomst. 
• Daarbij is D66 voorstander van meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de 
binnenstad, waarbij de auto ‘te gast’ is en deze voor een beperkte tijd, gratis, kan 
parkeren in, dan wel nabij het centrum.
• Duidelijke en heldere keuzes in en om de winkelkernen, zeker in Borne. Daarbij 
is de beleving het centrale onderwerp. 
• Verder verbeteren van het vestigingsklimaat naar Bornse schaal en -maat.
• Regionaal geldverslindende terreinen voor bedrijven waar Borne in deelneemt, 
afstoten.
• Extra ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Afvalscheiding, circulaire economie, waarbij de positieve effecten worden 
gedeeld met zij die daaraan bijdragen.
• Maatwerk in werk gerichte oplossingen zijn niet vrijblijvend wat D66 betreft.
• Actieve hulp bij schuld hulpverlening.

11



Bestuurlijke vernieuwing en financiën
De samenleving is in beweging en wij bewegen hierin volop mee. D66 Borne streeft 
naar meer nevenheid, waarbij de gemeente naast de inwoners staat in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, dan naar een overheid in de traditionele vorm waarbij deze 
zich boven de burger plaatst. Bij het streven naar nevenheid staan bij D66 Borne 
begrippen als burgerparticipatie, goede communicatie, werkelijke bestuurlijke 
vernieuwing en betrokkenheid centraal. 

Burgerparticipatie
D66 Borne vindt dat de inwoners van Borne samen tot betere, efficiëntere en 
rechtvaardigere oplossingen komen, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Dit 
houdt in dat ook de gemeente Borne de inbreng van inwoners actief moet stimuleren met 
als gezamenlijk doel te komen tot integrale oplossingen voor uitdagingen binnen onze 
gemeente. D66 Borne wil dan ook alle inwoners uitdagen om deze gemeente bruisend 
te houden. Anderzijds dient de gemeente de inbreng van wijk- en buurtorganisaties 
serieus te nemen en er actief op in te spelen. Mits deze verantwoordelijkheid niet 
strijdig is met hogere belangen. 
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Gemeentefinanciën
D66 Borne wil behoedzaam en verantwoord omgaan met de financiële huishouding 
van de gemeente, zowel aan de inkomstenzijde alsook aan de uitgavenkant. Dit 
betekent dat wij verantwoord zuinig omgaan met belastinggeld, omdat ook wij ons 
realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. Om die reden vinden wij het 
ook belangrijk dat de gemeente Borne zo transparant mogelijk is over inkomsten en 
uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaalliberale D66 begroting is 
bovendien in onze ogen toekomst vast.

D66 vindt het volgende van belang:  
• Dienstverlening op maat.
• Digitaal & eenvoudig.
• Van regie-voerend naar faciliterend.
• Communicatie in begrijpelijke taal.
• Gemeentelijke helpdesk, bij voorkeur ook in de wijken.
• Financieel bewuste ambtelijke organisatie.
• Geld dat overblijft gaat terug naar de inwoners.
• Bij raadsvoorstellen de gevolgen voor het totale gemeentelijk vermogen 
aangeven.
• Alleen duurzame en economisch verantwoorde initiatieven en projecten.
• Begrijpelijke, transparante en sluitende begroting.
• Geen OZB verhoging voor reguliere financiering.

13



Veilig en leefbaar Borne
D66 staat voor een verantwoorde samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling 
om te wonen, werken en leven. Uitgangspunten daarbij zijn, multidisciplinair, 
kleinschaligheid en toekomstbestendig. Bij de concrete invulling van die ruimtelijke 
plannen dient duurzaam, energie neutraal, milieuvriendelijk en levensloopbestendig 
voorop te staan. 

Bij de uitvoering van woningbouwplannen zal ook de woningbouwcoöperatie, bij 
voorkeur met daarin voldoende zeggenschap voor de gemeente Borne, intensief 
betrokken worden. 
Een bijzonder punt van aandacht is daarbij de sociale sector, zowel qua 
toekomstbestendig maken alsook nieuwbouw en wel in voldoende mate om aan die 
vraag redelijkerwijs te kunnen voldoen. 

Gegeven het feit dat op basis van de huidige berekeningen tot het jaar 2040 er in Twente 
voldoende terrein is voor bedrijven en daarenboven Borne een forensengemeente is, 
zijn wij van oordeel dat een uitbreiding van dergelijke terreinen in Borne overbodig is. 
Deelname aan geldverslindende regionale initiatieven op dat gebied is naar het oordeel 
Van D66 ongewenst en zal wanneer dat contractueel mogelijk is, moeten worden 
beëindigd. 
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Leefbaar
Borne wordt aan drie kanten, de noord-, west- en zuidzijde ingesloten door de A1/A35 
en weer de A1. Op grote delen van die wegen mag momenteel 135 km/uur gereden 
worden, een snelheid met dito -verhoogde- uitstoot van uitlaatgassen en geluid, zowel 
voor auto’s en door het transito vrachtwagenverkeer tussen met name het westen en 
Duitsland. Die snelheid moet wat D66 Borne betreft terug naar maximaal 100 km/uur, 
zeker rondom Borne. 

Om te kunnen vaststellen of, en zo ja in welke mate, er sprake is van aantasting van 
de luchtkwaliteit en geluidoverlast, heeft D66 onlangs een motie ingediend om dat 
op verschillende plaatsen op een wettelijk voorgeschreven wijze te gaan meten. De 
gemeenteraad heeft daar recentelijk mee ingestemd.

Om de luchtkwaliteit van de leefomgeving te verbeteren wil D66 het gebruik van 
elektrische auto’s en bussen optimaal faciliteren. Daartoe wil D66 meer oplaadpunten 
in Borne. Ook het bieden van goede alternatieven voor de auto met goed openbaar 
vervoer en een goed netwerk van fietsverbindingen, levert een positieve bijdrage aan 
de luchtkwaliteit. 

Om het centrum van de plaats Borne nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te 
maken voor het winkelende en recreërende bezoekers, zal dat gebied verkeersarm 
tot verkeersvrij moeten worden waarbij de auto te gast in dat -voetgangers- gebied. 
Uiteraard zullen daarbij aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, ook voor 
de bevoorrading van de in dat gebied gevestigde bedrijven.

Het historisch hart van ons dorp is oud Borne. D66 is de mening toegedaan dat dit 
niet alleen moet worden gekoesterd, maar ook dat dit, daar waar mogelijk, in zijn 
historische waarde moet worden teruggebracht. Naast het verder verkeersluw maken 
zou daarbij ook gedacht kunnen worden aan de vestiging van kleine ambachtelijke 
bedrijfjes waaronder die van kunst en cultuur.  

D66 vindt dat kleine kernen leefbaar en vitaal moeten zijn en niet het verzamelpunt 
van problemen. Zenderen is wat D66 betreft met voorrang toe aan het herstel van 
de leefomgeving Zo dient het huidige verkeersinfarct adequaat en permanent op de 
korte termijn worden opgelost alvorens er maar verder gedacht wordt aan de rondweg 
in Borne. Daarbij komt dat de geplande rondweg in Borne volgens ons in feite niets 
oplost, eerder verergert, zeker voor Zenderen, en derhalve overbodig, ja zelfs zeer 
ongewenst is. 
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Ook het voornemen van de provincie om Elhorst Vloedbeld aan te wijzen als locatie 
voor een mestverwerkingsinstallatie dient met alle mogelijke legale middelen te worden 
bestreden, ook al omdat op nog geen 8 km afstand een veel betere en geschikte locatie 
daarvoor ligt, namelijk het Regionaal Bedrijvenpark waar een dergelijk fabrieksmatig 
productieproces thuishoort en waar de omliggende infrastructuur daar juist geschikt 
voor is. D66 is voorstander om samen met de provincie op die vestigingsplaats naar 
een geschikte locatie te zoeken en mee te denken.   

Om het groene imago van onze gemeente te versterken kan, naast veel aandacht 
voor groen in de leefomgeving, het groene karakter ook tot uitdrukking komen door 
een effectievere en klantvriendelijkere manier van afvalinzameling en -hergebruik dan 
nu het geval is. D66 is daarbij voorstander van het centraal scheiden van afval op één 
centrale(Twentse) locatie waardoor er een efficiënte scheiding kan plaatsvinden en er 
kan worden volstaan met minder containers per huishouden.  Voor het inzamelen van 
verpakking/plastiek worden er, evenals elders in Twente, gratis zakken ter beschikking 
gesteld. 
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Mobiliteit
Borne wordt door twee belangrijke transporttracés in drie delen verdeeld, verkeeraders 
die volgens D66 ook beter, duurzamer en veiliger kunnen. In de eerste plaats het 
spoor, c.q. de spoorlijn. Het spoor wordt steeds intensiever benut, ook door relatief 
veel treinen met gevaarlijke stoffen die met een snelheid van gemiddeld 60km/uur door 
ons dorp rijden. Het steeds intensiever gebruik van het spoor leidt tot steeds grotere 
problemen, van gevaar, geluid, trillingen tot lange wachttijden voor het spoor. Daarbij 
komt dat de aftakking van de Betuwelijn, met vele tientallen treinen per etmaal extra, 
op de korte termijn er nog bijkomen.

De meerderheid van de raad wil alleen die wachttijden oplossen door het aanleggen 
van een aantal tunnels onder het spoor. Dat is niet de oplossing waar D66 voor staat. 
Wij zijn voorstander van het verleggen van het spoor buiten Borne om alle problemen 
van de spoorse doorsnijding duurzaam en permanent op te lossen.

Onderzoek door de Universiteit Twente, in opdracht van D66 Borne uitgevoerd, geeft 
aan dat het verleggen van het spoortracé met dito infrastructuur vanaf Almelo tot in 
Hengelo evenveel kost dan het aanleggen van de beoogde tunnels waarbij bij deze 
laatste, de tunnels, alleen de wachttijden worden verkort. Verleggen betekent een 
oplossing voor alle problemen van de spoorse doorsnijding. In onze optiek kan het 
vrijkomende spoortracé worden benut voor een Electrolichtrail in Twente, in ieder geval 
van en naar het nieuwe treinstation.

Door het verleggen van het spoor kunnen alle -voorgenomen- nieuwe wegen en 
infrastructurele werken achterwege worden gelaten, zo ook de gemeentelijke randweg. 
Dat geld kan dan worden aangewend voor oplossen van het verkeersprobleem in 
Zenderen. De tweede doorsnijding is de N743. Een weg met twee snelheden. D66 
is voorstander om aan de kant van Hengelo, bij de Bornse Maten, de reeds lang 
beloofde knip aan te laten brengen en om de rest van die weg een maximaal 50 km 
weg te maken tot voorbij Zenderen.

Naar het oordeel van D66 is de verkeersveiligheid in de gemeente Borne erbij gebaat 
dat al het vrachtverkeer uit de woonomgeving wordt verbannen c.q. omgeleid over de 
rondwegen, zodat ook de leefbaarheid daardoor wordt verhoogd. 

Borne moet de komende jaren volgens onze mening nog fietsvriendelijk worden 
gemaakt door o.a. fietssnelweg spoedig op het grondgebied van onze gemeente af 
te maken, met maken van verbeterde fietsmogelijkheden, b.v. aan de Europalaan, en 
andere gebieden waar fietsen nog bemoeilijkt wordt. 

Ook het verbeteren veiligheid d.m.v. verbeterde zichtbaarheid oversteekplaatsen is in 
onze optiek zeer gewenst om erger te voorkomen.
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Een speciaal punt van aandacht van mobiliteit is het tijdig uitvoeren van voldoende 
onderhoud aan wegen en viaducten/bruggen, inclusief fiets- en wandelpaden.

D66 vindt het volgende van belang:  
• Versneld uitvoeren van vervanging van de openbare buitenverlichting in de 
gemeente.
• Het op de korte termijn uitvoeren van kwaliteitsmetingen van de luchtkwaliteit 
en geluid op verschillende plaatsen in Borne en Zenderen.
• Verlaging van de maximumsnelheid op de A35/A1 naar maximaal 100 km/uur.
• Verlaging van de max snelheid op de N743 naar 50 km/uur.     
• Vrachtverkeer uit het centrum en de woonwijken.
• Zenderen zonder files en mestfabriek.
• Spoorse doorsnijding opheffen door het spoor om Borne te leggen.
• Bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid moeten worden 
ondersteund. 
• D66 wil dat de woningcorporatie  mede onder toezicht van de gemeente komt. 
• De corporatie moet zich ook in de sociale (gesubsidieerde) categorie beperken 
tot het bouwen en beheren van betaalbare sociale woningen en  levensloopbestendige 
woningen, die geschikt zijn voor zelfstandig wonende ouderen. 
• D66 wil zorgvuldig omgaan met de woningen in de sociale sector. Deze woningen 
moeten zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de doelgroep. D66 wil daarom dat de 
gemeente de woningbouwcorporatie aanspoort scheef wonen aan te pakken.
• Sociale woningen zijn vaak het minst duurzaam. D66 wil met de 
woningbouwcorporatie afspraken maken over het versneld verduurzamen van 
woningen. 
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Kunst, cultuur en sport
Kunst, cultuur en sport is in Borne bijna een harmonische verwevenheid geworden, 
temeer ook omdat naar het oordeel van D66 deze elkaar op een positieve manier 
beïnvloeden.

Cultuur is van ons allemaal. Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen 
die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur en sport, zoals 
jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. D66 wil dat elk kind kennis kan maken 
met cultuur. Ieder kind moet daarom via school de gelegenheid krijgen tot het bijwonen 
van een culturele voorstelling en/of het bezoeken van een museum.  Daarnaast moet 
cultuur een vast onderdeel zijn van het onderwijs in de vorm van muziek-, dans- en 
tekenles. D66 wil dat elke basisschool aandacht besteedt aan kunst en cultuur. 

Een bibliotheek heeft veel functies en draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Vooral 
voor jongeren, ouderen en mensen met een kleine portemonnee is een bibliotheek 
onmisbaar. D66 is een groot voorstander van een multifunctionele bibliotheek, waar 
niet alleen boeken kunnen worden geleend, maar bijvoorbeeld ook taallessen worden 
gegeven en digitale vaardigheden kunnen worden opgedaan. De bibliotheek kan 
tevens fungeren als buurtinformatiepunt. Het samen betrekken in één gebouw van de 
bibliotheek en het wijkcentrum is niet alleen efficiënter, maar ook effectiever want het 
verbinden van de doelgroepen van beide organisaties leidt tot betere effecten op het 
gebied van persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en onderlinge hulp. 

Goede zorg voor de historie in onze gemeente vormt een brug tussen ons verleden en 
onze toekomst. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met 
zich meedraagt. Erfgoed maakt mensen ook trots om hun omgeving en hun historie. 
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed. 
Historische of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde dorpsgezichten 
moeten ook volgende generaties kunnen inspireren. Ruimtelijke aanpassingen zijn wat 
D66 betreft daarom aan strenge regels gebonden. Daarbij mag de bescherming ervan 
echter niet in de weg staan van bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken of 
zonnepanelen. 

Borne is op weg naar een goede tweede plaats in Twente voor wat betreft de kunst. 
Koesteren en faciliteren ook van dat onderdeel en zeker als dat zou kunnen plaatsvinden 
rondom de bestaande kunstlocaties in oud Borne, zal in de optiek van D66 leiden tot 
bundeling van kunst waardoor ook het toerisme naar Borne een impuls van mee kan 
krijgen.
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Sport 
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel 
van de samenleving. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve 
bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. 
Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt 
hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen 
met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het 
sportveld en in het park. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen 
samen én zorgt voor gelijke ontwikkelkansen.

Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van 
verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen 
te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten. De gemeente heeft vaak ook een 
financieel aandeel in het bouwen van een accommodatie en een verantwoordelijkheid 
in het inrichten van de openbare ruimte daarvoor, in het bevorderen van sporten en 
bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving 
en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport.  

Belangrijk is dat de gemeente zorg draagt voor voldoende goede sportfaciliteiten 
naar Bornse maat en schaal. Ontwikkelingen rond de duurzame en milieuvriendelijke 
renovatie van het sportpark zal daar zeer toe kunnen bijdragen mits deze duurzaam en 
verantwoord worden uitgevoerd
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D66 vindt het volgende van belang:  
• School en sport moeten naadloos in elkaar overlopen. Zodat kinderen het 
normaal vinden om na school nog even in een groepje te sporten.
• D66 ziet sport en bewegen als preventie van zorg. Daarom wil D66 meer budget 
voor sport en bewegen wanneer dit effectief blijkt.
• Sport en bewegen in de openbare ruimte.
• D66 wil dat zwemwater en zwemles voor iedereen toegankelijk zijn. Desnoods 
draagt de gemeente bij aan zwemles voor mensen die het niet zelf kunnen betalen.
• Sportcomplex het Wooldrik duurzaam en verantwoord innoveren, vernieuwen 
en uitbouwen, mits verantwoord en duurzaam.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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Kandidaten D66 Borne
De kandidatenlijst voor de komende verkiezingen bestaat uit een mix 
van ervaren en nieuwe kandidaten. Belangrijk is dat onze kandidaten 
goede raadsleden kunnen zijn.

De kandidaten op volgorde:
1. Ernst Janssen
2. Leny Zomer
3. Ronald Brand
4. Erik Mijnheer
5. Cor Woudstra
6. Esther Apperloo
7. Emmie Oude Holtkamp
8. Roelof Zomer



Nawoord
Als D66 Borne, dankzij uw steun en stem, na deze verkiezingen ook in 
het college van Borne komt, krijgen wij nog meer invloed op het bestuur 
van onze gemeente. Zeker dan zullen wij alles op alles zetten om dat 
wat in dit programma vermeld staat, zoveel als mogelijk te realiseren.

Samenvattend:
• De mens centraal en meer aandacht voor het milieu, duurzaamheid en 
verantwoord omgaan met elkaar en de samenleving. 
• De gedaanteverwisseling van overheid naar nevenheid, dus samen 
verder.
• Inwoners actief en bij aanvang betrekken bij de opstelling van 
verbeterplannen en andere goede initiatieven en deze daarbij serieus 
nemen.
• De spoorse problematiek definitief oplossen door het spoor om Borne te 
leiden en het in standhouden van de huidige wegenstructuur in Borne.
• Van de N743, vanaf Hengelo tot voorbij Zenderen een 50 km weg maken.
• Zenderen op de korte termijn verlossen van het huidige verkeersinfarct 
en een toekomstbestendige verkeersluwe woonplaats ontwikkelen, zonder 
mestfabriek.


