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De PvdA Losser is de afgelopen tijd achter de schermen druk bezig geweest om zich
voor te bereiden op de komende periode. Er is voor gekozen om met de 21-jarige
Jimme Nordkamp deze nieuwe periode in te gaan. Zijn persoonlijke drijfveren zijn om
de gemeente Losser voor jong en oud leefbaar te houden en aantrekkelijk voor
inwoners en ondernemers. De Partij van de Arbeid wil de Losserse gemeentepolitiek de
komende jaren bereikbaarder maken voor haar inwoners door laagdrempelig
benaderbaar te zijn. Daarnaast willen wij de mensen uitleggen waarom bepaalde zaken
gaan zoals ze gaan en uiteindelijk samen met de inwoners en ondernemers van Losser
aan de slag gaan voor onze mooie gemeente. De PvdA heeft 28-jarige Maureen Bijkerk
ook kunnen toevoegen aan haar kandidatenlijst. Als voormalig verpleegkundige heeft
zij hart voor goede zorg. Dit in combinatie met haar huidige functie als beleidsadviseur
maatschappelijke ondersteuning bij een andere gemeente in Overijssel bezit zij veel
kennis op het gebied van het sociale domein. Gemeenten hebben de komende jaren
meer te zeggen over zorg, sociale zekerheid en welzijn. De Partij van de Arbeid ziet het
als haar taak om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Losser verzekerd zijn van
betaalbare zorg op maat welke dichtbij georganiseerd is. In dit document staat kort en
bondig beschreven waar wij de komende jaren voor staan. Wij proberen de zaken zo
concreet mogelijk te benoemen en zullen dit document als houvast gebruiken bij iedere
beslissing die wij als fractie de komende jaren maken. Wegkijken voor bepaalde
problemen is geen optie. De Partij van de Arbeid zal ieder probleem benoemen en
oplossingsgericht benaderen. Mocht de kiezer zich kunnen vinden in onze oplossingen
dan mogen zij ons ook aan dit document houden wanneer wij de komende jaren
daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Samen zetten wij ons in voor
een gemeente waar kinderen op een leuke manier kunnen opgroeien, waar jongeren
willen blijven wonen én kunnen blijven wonen en waar ouderen op een fatsoenlijke
manier oud kunnen worden. Kortom; Een gemeente voor jong en oud, in dienst van
haar inwoners.

1. Jimme Nordkamp (21)

2. Maureen Bijkerk (28)
3

Verkiezingsprogramma 2018-2022
PvdA Losser

Leden van de PvdA Losser zullen zich te allen tijde dienstbaar opstellen ten opzichte
van de inwoners van de gemeente Losser. Hierbij is het van belang dat zij goed luisteren
naar de inwoners en open staan voor ideeën, inzichten of problemen vanuit de
gemeenschap met als doel om deze op de agenda van de Losserse gemeentepolitiek te
krijgen. Inwoners hebben het recht om te weten hoe bepaalde zaken binnen de
gemeente tot stand zijn gekomen. Vragen van inwoners worden altijd beargumenteerd
beantwoord. Wanneer verdere opheldering verreist is dan wordt hier tijdens de
gemeenteraadsvergaderingen om gevraagd.

De Partij van de Arbeid verwacht van de gemeente een bepaalde mate van
dienstbaarheid, onder andere dat zij haar eigen dienstverlening op orde heeft. De
receptie van het gemeentehuis moet telefonisch goed bereikbaar zijn. Wanneer een
telefonische oproep niet beantwoord wordt dan dient de gemeente uit zichzelf terug te
bellen. Brieven en mails worden beantwoord binnen de daarvoor gestelde korte
termijn. De communicatie met burgers, bedrijfsleven, organisaties en doelgroepen
dient proactief, helder en klantgericht te zijn. Naast een klantvriendelijke infobalie is
een optimale benutting van elektronische gegevensuitwisseling een vereiste. Voor hen
die niet via elektronische weg kunnen communiceren moet voldoende aandacht zijn.
Daarnaast verwacht de Partij van de Arbeid dat het Kulturhus met bijbehorende
voorzieningen minstens één avond in de week tot 20:00 geopend is om tegemoet te
komen aan onze inwoners welke onder de huidige openingstijden niet in staat zijn om
een afspraak te maken.

Wij verwachten van de gemeente een hoge mate van transparantie ten opzichte van
haar inwoners. Inwoners van de gemeente Losser hebben het recht om te weten waar
het gemeenschapsgeld heen gaat, begrotingen dienen daarom helder, duidelijk en
begrijpelijk te zijn en achteraf meetbaar.
Van onze inwoners wordt verwacht dat zij door middel van het betalen van belasting
een financiële bijdrage leveren aan de gemeente. De gemeente zal op haar beurt
optimaal gebruik moeten maken van subsidieregelingen vanuit het rijk of de provincie.

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners meer zeggenschap over publieke
voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, OV, sport, welzijn en de straat hebben.
Publieke voorzieningen dienen namelijk de belangen van onze inwoners.
Burgerinitiatieven van bewoners moeten zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze
initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. De gemeente heeft als taak
dergelijke initiatieven onder de aandacht te brengen en de totstandkoming te
faciliteren. Democratisch gekozen dorpsraden, als afspiegelende vertegenwoordiging
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van de kernen, dienen bij belangrijke ontwikkelingen, betreffende hun kern, adviserend
te worden gehoord.
De Partij van de Arbeid stimuleert een actievere rol van cliëntenraden op het gebied
van zorg en de huurdersvereniging op het gebied van de woningcorporatie. Het beleid
van deze organisaties moet worden afgestemd op de wensen van de inwoners en waar
mogelijk zullen deze organisaties verantwoordelijkheid omtrent de beleidsvoering
moeten afleggen aan hun cliënten in de vorm van de huurdersvereniging en
cliëntenraad. Deze zijn van belang om ideeën, wensen en inzichten bij de
desbetreffende organisaties aan te kaarten en dit kan mogelijke onvrede in een vroeg
stadium laten afnemen. Hierbij is een hoge mate van betrokkenheid van de inwoners
van belang maar dit is in het verleden nog geen probleem gebleken.

De versterking van de positie van de lokale overheid ten opzichte van bijvoorbeeld
woningcorporaties en zorgaanbieders vinden wij een goede ontwikkeling. Wel zien we
dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Voor een
gemeenteraad wordt het hierdoor lastiger om toezicht te houden. De Partij van de
Arbeid zal er alles aan doen om te voorkomen dat de raad buiten spel komt te staan.
De gemeente Losser zal bij het opstellen van woonvisies niet alleen prestatieafspraken
met woningcorporaties maken maar ook met zorgaanbieders. Dit om gezamenlijk onze
inwoners op bepaalde ontwikkelingen voor te bereiden, denk aan het langer thuis
wonen. Bij aanbestedingen door de gemeente, met name op het gebied van de zorg,
worden in de aanbestedingseisen ook eisen opgenomen ten aanzien van geld dat naar
de directe uitvoering gaat en geld dat bestemd is voor de overige kosten van de
organisatie. De Partij van de Arbeid wil dat het geld voor het grootste gedeelte bij onze
zorgbehoevende inwoners terecht komt en zo min mogelijk bij overige activiteiten van
de instelling waar onze inwoners geen baat bij hebben.
Bij aanbestedingen zal de gemeente Losser haar eigen lokale ondernemers als serieuze
partner moeten beschouwen waarbij de kosten niet altijd leidend zijn.
De samenwerkingsverbanden van onze gemeente worden door de Partij van de Arbeid
kritisch gevolgd. Zo moet de samenwerking met Enschede een aantoonbare
meerwaarde hebben en mag niet leiden tot verdere afbouw van het ambtelijk apparaat
en het verdwijnen van kennis uit Losser wat uiteindelijk de zelfstandigheid van Losser
als gemeente in gevaar kan brengen.
De huidige bijdrage van onze inwoners aan de Agenda van Twente is in onze ogen
acceptabel. Met een verhoging van dit bedrag zullen wij niet akkoord gaan mits wij
onze inwoners de bijkomstige voordelen van een verhoogde financiële bijdrage kunnen
verantwoorden. De Partij van de Arbeid ziet de noodzaak van regionale
samenwerkingsverbanden maar zal zich niet blindstaren op de Agenda van Twente.
Er zal moeten worden samengewerkt wanneer het gaat om concrete investeringen in
projecten welke onze regio economisch kunnen versterken en waarbij een financiële
bijdrage van het rijk kan worden opgehaald. Het wordt tijd dat Noordoost-Twente,
waaronder de gemeente Losser, van zich laat horen om de werkgelegenheid, onder met
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name hoger opgeleiden, te stimuleren. Voor jongeren wordt de drempel om onze regio
te verlaten, met het oog op toekomstige carrièremogelijkheden, steeds lager. Dit
vergroot de noodzaak tot samenwerking. Losser moet zichzelf hierbij niet vergeten.
Het feit dat wij een gemeente aan de grens zijn verdiend meer aandacht. Het is tevens
van belang dat Losser haar eigen ondernemersklimaat zo inricht dat het voor bedrijven
aantrekkelijk is om zich in Losser te vestigen. Denk hierbij aan versoepelende wet- en
regelgeving, een ondernemersloket en het besteden van voldoende aandacht aan onze
industriegebieden.
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De gemiddelde leeftijd stijgt en ook in Losser neemt het aantal 65-plussers toe. Dit
heeft met name invloed op het woonbeleid (toename van het aantal éénpersoonshuishoudens en de noodzaak van verzorgd wonen) en zorg (een grotere zorgvraag). Het
thema zorg wordt later in dit document verder behandeld. De Partij van de Arbeid
maakt zich er hard voor dat onze oudere inwoners volwaardig kunnen blijven
deelnemen aan de samenleving. Het is van belang dat de komende jaren meer
woningen levensloopbestendig worden en dat er hier meer van gebouwd gaan worden.
De Partij van de Arbeid stimuleert hierbij een actieve rol van de wooncoaches en goede
afspraken met de woningcorporatie. Wooncoaches zullen samen met onze inwoners
moeten inventariseren hoe een woning levensloopbestendig (en duurzamer) kan
worden. Deze inwoner voor de aanpassingen, wanneer nodig, bij de gemeente terecht
voor een renteloze lening. Van de woningcorporatie wordt verwacht dat zij in een
actieve rol en met hun huurders aan de slag gaan voor eventuele aanpassingen van
woningen.
Helaas moeten wij constateren dat het een landelijke trend is dat de eenzaamheid
onder ouderen toeneemt. Zij wonen steeds langer thuis en digitale vaardigheden zijn
dan vaak essentieel om het contact met de buitenwereld te behouden. Daarom moet de
gemeente het leren van digitale vaardigheden onder ouderen stimuleren met
bijvoorbeeld digitale taalcafés. Verder zou de gemeente deze mensen actief kunnen
benaderen om mee te doen aan het sociale leven in onze dorpen door het opzetten van
een vrijwilligerspool. Hierbij worden 65-plussers actief benaderd om vrijwilligerswerk
te doen waardoor zij actief betrokken blijven bij de gemeenschap wat waarschijnlijk het
leefgenot zal vergroten. Daarnaast zal er aandacht en budget (computercursussen)
besteedt moeten worden aan de omgang van ouderen met de digitale wereld zodat ook
zij kennisgeving goed begrijpen en bijvoorbeeld formulieren online kunnen invullen. Op
deze manier zorgen wij ervoor dat zij volwaardig lid blijven van de gemeenschap, zij
actief mee kunnen blijven doen en de dienstverlening van de gemeente voor iedereen
toegankelijk blijft.

In het verleden werd er door de overheid aangestuurd op het mengen van buurten,
omdat dit de leefbaarheid bevorderden. De laatste jaren wordt door het
toewijzingsbeleid het tegenovergestelde bereikt. Mensen met eenzelfde soort inkomen
moeten in dezelfde typen woningen wonen. Dit kan negatieve gevolgen met zich
meebrengen denk aan het vormen van kwetsbare buurten. Het is een probleem dat niet
graag wordt benoemd maar waar wij onze ogen niet voor mogen sluiten. Door de
huidige toewijzingscriteria loopt men het risico dat kansarme mensen in kwetsbare
buurten worden geconcentreerd. De Partij van de Arbeid is er dan ook tegenstander
van dat bepaalde woonwijken met een groot aantal huurwoningen aan een bepaald
inkomen gekoppeld worden en ziet dan ook graag inkomensdiversiteiten in de buurten.
In de toekomst is het van belang dat wanneer straten met huurwoningen gebouwd
worden deze voor diverse inkomensklassen gebouwd worden om hier huishoudens
met verschillende inkomens te kunnen vestigen.
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Voor de huidige situatie is maatwerk verreist. Het is van belang hier aandacht aan te
besteden wanneer het gaat om de domeinen veiligheid, duurzaamheid, de sociale,
ruimtelijke en economische structuur van een gemeente.
Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of
zelfs buiten onze gemeente. Als passend toewijzen gemengde wijken in de weg staat,
dan dienen we dat in overleg met de corporaties op te lossen. De Partij van de Arbeid
maakt zich sterk voor het vervangen van het lotingssysteem door het inschrijfsysteem.
Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente Losser zich kan blijven herkennen in
zijn straat, buurt en dorp. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen
aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat
leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen,
(verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg.

In Losser zijn opnieuw meer huishoudens die rond moeten komen van een laag
inkomen. 544 Huishoudens leven van een sociaal minimum inkomen. Armoede leidt tot
een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en
zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor
schuldhulpverlening. Voor de PvdA Losser is het niet aanvaardbaar dat één op de
negen kinderen opgroeit in armoede. Bij ons in de gemeente gaat het om maar liefst
305 kinderen die opgroeien in een minimahuishouden. Daar zijn de kinderen van
werkende ouders die onder de armoedegrens leven niet bij meegeteld omdat zij vaak
niet in beeld zijn bij de gemeente. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in
de weg. Deelname aan muziekles, sportclub, schoolreisje of verjaardagsfeestje is vaak
niet mogelijk. Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we,
zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en
slagvaardig mogelijk. Verder zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen een
risicogroep waar de nodige aandacht aan besteed zal moeten worden.
In het armoedebeleid van de gemeente moet er specifieke aandacht zijn voor kinderen
die opgroeien in armoede. Om deze kinderen te bereiken zal intensief moeten worden
samengewerkt met verschillende organisaties. Denk hierbij aan sociale teams, het
onderwijs in onze gemeente maar ook de huisartsen. De Partij van de Arbeid streeft
naar vroegsignalering welke bereikt kan worden door deze samenwerking. Vaak zijn
het de mensen welke hulpbehoevend zijn die zich naar de achtergrond terugtrekken,
meestal uit schaamte. Hierdoor is deze armoede moeilijk in beeld te brengen.
Sociaaleconomische ongelijkheid en armoede verdwijnen steeds vaker uit het zicht.
Hier ligt de komende jaren de uitdaging; de plekken waar de armoede of ongelijkheid
optreedt moeten inzichtelijk worden en hier zal een passende oplossing voor gevonden
moeten worden. Intensief contact met scholen en huisartsen zou hierbij kunnen helpen.
Regelmatige ziekmeldingen, afwezigheid bij buitenschoolse activiteiten maar ook de
onverzorgdheid van kinderen zouden kunnen wijzen op mogelijke armoede.
Naast de kinderen die in armoede opgroeien is er in ons armoedebeleid ook aandacht
voor werkende armen, arme ouderen en alleenstaanden. Door de veranderende
arbeidsmarkt is werk geen garantie meer om niet arm te zijn. Steeds minder banen
voldoen aan het criterium van een fulltimebaan op redelijk niveau met een behoorlijke
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zekerheid. De toegang tot schuldhulpverlening zal voor iedereen vereenvoudigt
moeten worden. Voor burgers die te maken hebben met problematische schulden
worden lessen gegeven in financiële zelfredzaamheid. Daarnaast wil de Partij van de
Arbeid dat de gemeente in samenwerking met TCC Losser lessen verzorgd in financiële
zelfredzaamheid om de jeugd goed voor te bereiden op hun eigen zelfstandige
financiële toekomst.
Marktwerking in de schuldhulpverlening wordt door de PvdA sterk afgewezen en ook
vinden wij dat er alleen bewindvoerders welke beschikken over het keurmerk
bewindvoering mogen worden aangesteld. De voedselbank en Stichting Leergeld,
welke ervoor zorgt dat ieder kind mee kan doen, zullen door de gemeente goed
ondersteund moeten worden. Daarnaast staan wij voor een ruimhartig minimabeleid
met een verhoogde inkomensgrens.

In een gemeente welke zich laat kenmerken door een “ons kent ons” cultuur, blijft de
komst van nieuwe Lossernaren vaak niet onopgemerkt. Wij zouden graag willen zien
dat zij door het gemeentebestuur welkom worden geheten en wegwijs worden
gemaakt zodat deze mensen zo snel mogelijk worden opgenomen als volwaardig lid van
onze gemeenschap. Een maandelijkse informatiebijeenkomst voor nieuwe inwoners
behoort tot de mogelijkheden. De Partij van de Arbeid zou dan ook graag willen zien
dat de gemeente Losser informatie over de verenigingen en activiteiten in de nabije
omgeving verzameld in een flyer en deze verspreid aan mensen welke nieuw in onze
gemeente komen wonen. Wanneer deze mensen vaker hun gezicht laten zien binnen de
gemeenschap dan zullen deze nieuwe Lossernaren snel Lossernaren worden.

Ook de gemeente Losser ontkomt niet aan de negatieve gevolgen van de trek van
inwoners van het platteland naar de stad. Onze jongere inwoners vertrekken vaker
naar Enschede of naar andere grote steden. Het is de komende jaren aan de gemeente
om hiervoor goed beleid te maken zodat deze trend kan worden tegengegaan want
samen met vergrijzing vormt dit een grote bedreiging voor onze gemeente. De
gemeente zal ervoor moeten zorgen dat de standaardvoorzieningen in ieder dorp
behouden blijven. De inrichting van onze straten, buurten en dorpen zullen moeten
aansluiten op de wensen van onze bewoners. Intensief contact vanuit de gemeente met
deze inwoners is dan ook van levensbelang. Bezuinigingen op beheer en onderhoud
moeten worden tegengegaan zodat de openbare ruimten er weer verzorgd bij liggen.
Dorpsscholen moeten in stand worden gehouden en zaken als bibliotheek en
supermarkten zijn van levensbelang voor onze kernen. Kleine dorpsscholen hebben
bestaansrecht zolang de kwaliteit van het onderwijs in orde is, omdat zij invulling geven
aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen. Door te breken met het
oude ruimtelijke beleid en ons te richten op het aantrekkelijker maken van dorpen en
het buitengebied, kan de leegloop van het platteland wel degelijk worden tegengegaan.
De gemeente zal met haar jongeren moeten meedenken hoe onze gemeente zo
ingericht kan worden dat zij hier willen en kunnen blijven wonen. Deze input zal
moeten worden omgezet naar beleid. Ook hier komt het veel benoemde onderwerp,
het toewijzingsbeleid van huurwoningen, weer terug. Wanneer jongeren zelfstandig
9
Verkiezingsprogramma 2018-2022
PvdA Losser

willen wonen dan moeten zij ook in de gelegenheid zijn om dat te kunnen. Voor deze
jongeren, afkomstig uit de gemeente Losser, zal dan ook een urgentieregeling in het
leven moeten worden geroepen. Wanneer jongeren eenmaal uit onze gemeente
vertrokken zijn omdat zij zelfstandig willen wonen maar hiervoor niet binnen onze
gemeente terecht kunnen, dan is de kans klein dat zij zullen terugkeren. Uiteraard
speelt werkgelegenheid hierin ook een grote rol. Met de omliggende gemeenten zal de
gemeente Losser zich sterk moeten maken voor een verbeterde economische positie
van de regio (noordoost) Twente zodat een verminderde kans op
carrièremogelijkheden niet langer een reden is om onze gemeente te verlaten.
Daarnaast is het van belang om als gemeente zelf te kijken wat wij aan onze
werkgelegenheid kunnen doen. Wat de Partij van de Arbeid betreft wordt hier de
komende jaren gedegen onderzoek naar gedaan zodat de mogelijke kansen optimaal
benut kunnen worden.

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en
dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.
Daarom zetten wij in op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving
in onze gemeente. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid
van natuur en landschap.
Losser moet haar openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer,
variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid.
Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
Omdat leefbaarheid zich vaak uit in de kleine dingen ziet de Partij van de Arbeid graag
een kinderboerderij in de gemeente Losser. Wanneer blijkt dat hier vanuit de inwoners
behoefte aan is dan zal er moeten worden onderzocht of wij dit samen kunnen
realiseren.
De PvdA vindt dat Losser op het gebied van toerisme nog aardig wat stappen kan
maken. Het blijft zoeken hoe een gemeentebestuur hier een stimulans aan kan geven
los van het goed onderhouden van de openbare ruimten en de fiets- en wandelroutes in
het buitengebied wat voor de PvdA vanzelfsprekend is. De toerismebelasting moet
worden gelabeld en worden apart gezet zodat het weer terugvloeit naar het toerisme
in plaats van naar de algemene middelen. In samenspraak met de inwoners zal de
gemeente moeten kijken hoe wij deze financiën kunnen besteden ten goede van het
toerisme in onze gemeente.
De Partij van de Arbeid ambieert het plan om de LAGA-route welke nu van Gronau, via
de Glane, naar Overdinkel loopt door te trekken. Het liefst tot aan de Lutte. Vele
mensen genieten van het fietspad langs het water en het uitbreiden van deze route kan
een eerste stap zijn in het stimuleren van het toerisme in onze gemeente.

Op het gebied van veiligheid is er voor de gemeente Losser nog wat werk aan de winkel.
De centralisatie van de politie, de overgang naar de nationale politie, is in de ogen van
de PvdA voor Losser niet positief uitgepakt. De gemeente zal goed moeten
onderzoeken of de huidige inzetbaarheid van de politie de komende jaren zal voldoen.
Losser heeft de komende jaren de beschikking over BOA’s. Dit zijn
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opsporingsambtenaren welke kunnen worden ingezet om de veiligheid te handhaven.
De komende periode zal beslist worden hoe zij worden ingezet. Wat de PvdA betreft
gaan zij de komende jaren taken van de politie, welke binnen hun bevoegdheid liggen,
overnemen in plaats van het controleren van bijvoorbeeld horecaondernemingen.
Hierdoor kan de politie meer aandacht besteden aan activiteiten welke daadwerkelijk
meer aandacht verdienen zoals diefstal en inbraken en de verschillende vormen van
overlast. De oplossing moet volgens de Partij van de Arbeid meer gezocht worden in de
wijkagenten. De wijkagent moet zichtbaar optreden. Van handhaving gaat ook een
preventieve werking uit. Samen met de gemeente moet een wijkagent midden in de
samenleving staan en goed contact onderhouden met de inwoners om bepaalde zaken
in een vroeg stadium te signaleren. Daarnaast mag van de wijkagent een bepaalde mate
van zichtbaarheid op social media verwacht worden wat de bereikbaarheid vergroot.
De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente een actieve rol inneemt om het gebruik
van buurtpreventieapps te stimuleren. De gemeente moet een register met de
appgroepen per buurt opstellen zodat inwoners weten bij welke groep zij zich kunnen
aanmelden. Wanneer er in een buurt geen appgroep actief is dan zal de gemeente
inwoners aansporen er een op te zetten.
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De PvdA vindt het een goede zaak dat duurzaamheid in Losser op de politieke agenda is
gekomen. De gemeente Losser zal de komende jaren haar verantwoordelijkheid
moeten nemen op het gebied van duurzame energie. Hierbij is het van belang dat wij
niet alleen aan de normen voldoen maar ook milieubewustheid creëren onder de
inwoners.
Dat er klimaatverandering optreedt en dat wij ons daarop moeten aanpassen, daar
bestaan gelukkig weinig meningsverschillen over. De inzet van het lokale bedrijfsleven
en alle bewoners is hierbij van belang. Een aantal burgers komt met initiatieven ter
verduurzaming van onze gemeente maar ook zijn er twijfels over bijvoorbeeld het
aanleg van een zonnepanelen park door een groot extern bedrijf. De ontwikkelingen
ter verduurzaming van onze gemeente kennen veel onzekerheden.
Een goede evaluatie van het huidige diftarsysteem is eind 2018 van groot belang.
Door het diftar zijn mensen bewust met duurzaamheid bezig en dit stimuleert het
milieubewustheid. Mocht het diftarsysteem na evaluatie niet aan de verwachtingen
voldoen dan is nascheiding is een goed alternatief om te onderzoeken.
Op het gebied van wonen, met name in de toekomst, zal duurzaamheid een voorname
rol gaan spelen. Denk hierbij aan het stimuleren van energiebesparingen en het
bouwen van gasvrije woningen. De komende jaren is het aan de gemeente om
energiegebruik, besparing en opwekking lokaal te regelen waarbij iedere burger,
ongeacht zijn of haar bankrekening, kan participeren en de gemeenschap
meeprofiteert van de voordelen. De oplossing naar duurzaamheid moet gevonden
worden in de betrokkenheid van de burgers. Wanneer men weet waar de eigen stroom
wordt opgewekt dan geloven wij dat men ook bewuster met deze energie omgaat.
Duurzame energie moet bereikbaar worden voor mensen welke niet op eigen initiatief
duurzame energie kunnen opwekken.
De Partij van de Arbeid wil energiecoöperaties voorrang geven bij de
vergunningverlening. De deelnemers aan deze coöperaties zijn actieve burgers, die hun
omgeving en de gevoeligheden goed kennen en die niet de weerstand kennen die
projectontwikkelaars bijvoorbeeld wel oproepen. Daarnaast nemen wij besluiten door
goed na te denken over en te overleggen met bewoners en ondernemers. Wij
stimuleren het gebruik van zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te organiseren,
subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen
voor het plaatsen van zonnepanelen. Alle sociale woningen moeten binnen 10 jaar goed
geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto
woonlasten mogen daardoor niet omhooggaan.
De gemeente zal energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners gezamenlijk energie
gaan opwekken. Dat doen we door inhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld juridisch)
te leveren, maar ook door subsidies op zonnepanelen te verstrekken. De toegang tot
dit type coöperaties en initiatieven moet ook geborgd zijn voor mensen, die niet direct
zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen leggen.
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Wat betreft de PvdA worden er vanaf nu alleen nog maar gasvrije woningen gebouwd.
Wooncoaches worden actief ingezet om de isolatie van woningen te keuren maar ook
om adviezen te geven op het gebied van duurzaamheid (opvang regenwater) en
energiebesparing. Aanpassingen aan de woning om deze duurzamer,
energiebesparender en levensloopbestendiger te maken worden door de
woningbouwcorporaties actief uitgevoerd. Huizenbezitters kunnen voor eventuele
kosten aanspraak maken op een renteloze lening verstrekt door de gemeente.

13
Verkiezingsprogramma 2018-2022
PvdA Losser

De laatste jaren is onze samenleving verandert van een verzorgingsstaat naar een
participatiesamenleving. De aandacht naar mensen die minder zelfredzaam zijn en
zorgbehoevend dreigt te verminderen als gevolg van de participatie samenleving.
Mensen worden zelfstandiger geacht dan vroeger en van hen wordt verwacht dat zij
verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving zonder hulp van
de overheid. De gedachte is dat men de hulp moet zoeken binnen zijn of haar eigen
kennissenkring. De Partij van de Arbeid blijf een kritische blik houden op de manier
waarop hier door de gemeente Losser invulling aan wordt gegeven. Het is van belang
dat aan deze nieuwe vorm van samenleven iedere burger kan deelnemen. De komende
jaren zal er goed nagedacht moeten worden over de voorwaarden waaronder en de
manier waarop onze inwoners in hun hulpbehoefte worden voorzien zonder hulp van
de overheid. Door de ontwikkeling naar de participatiesamenleving wordt de rol van de
mantelzorger binnen onze gemeenschap steeds belangrijker. Mantelzorgers verdienen
goede ondersteuning want de impact van het vrijwillig aanbieden van zorg mag niet
onderschat worden.
De zorg voor ouderen, langdurig zieken, mensen met een licht verstandelijke beperking
of psychische problematiek zal voor een groter deel thuis plaatsvinden.
Dit begint bij de vraag; hebben we in alle kernen genoeg geschikte woningen voor
mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag?
Nee, allereerst zijn veel particuliere woningen niet levensloopgeschikt. Bij een
gelijkblijvend aanbod zal er de komende jaren een stijgend tekort zijn. Met name 75+huishoudens hebben moeite om een passende woning te vinden. Bovendien voelen
ouderen zich bij een toenemende zorgvraag vaak gedwongen naar een grotere kern te
verhuizen vanwege het aanbod van (zorg)voorzieningen.
Wij willen dat de gemeente haar inwoners hier actief op voorbereidt en actief bijdraagt
aan een duurzaam en sociaal beleid op het gebied van wonen & zorg.
Gezondheidszorg verdient een prominente plek op de agenda van de Losserse
gemeentepolitiek. Niet alleen omdat het de toekomst van ons allen betreft maar ook
omdat onze zorgbehoevenden, waaronder senioren, het verdienen om volwaardig deel
te kunnen nemen aan onze samenleving;
De PvdA Losser heeft daarom de volgende speerpunten:

Bestaande woningen moeten allereerst levensloopbestendig worden gemaakt. We
stimuleren daarom goede bestaande initiatieven zoals de 'blijverslening', de inzet van
'wooncoaches' en projecten zoals 'Lang zult u wonen'. Hetgeen hiervoor genoemd
draagt bij aan het vergroten van de levensloop- en/of zorgbestendigheid van uw
woning en/of bevorderen het veilig wonen.
Daarnaast moeten er nieuwe levensloopbestendige woningen worden gebouwd,
waarbij goede prestatieafspraken met woningcorporaties worden gemaakt.
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Nu de polikliniek in Losser gesloten is moeten we op zoek naar alternatieven om zorg
dichtbij mensen te organiseren en de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen. Een
voorbeeld; als je bedenkt dat Losser koploper is in Twente wat betreft groei van het
aantal dementerenden, maar men steeds later in aanmerking komt voor een
verpleeghuisindicatie, is het van groot belang dat hier een gezondheidscentrum is. Een
gezondheidscentrum waar mensen een afspraak kunnen maken met bijvoorbeeld een
specialist ouderengeneeskunde, neuroloog, geestelijk verzorger of een verpleegkundig
specialist palliatieve zorg. De PvdA Losser ondersteunt dan ook bestaande en nieuwe
initiatieven op dit gebied en wil de mogelijkheid onderzoeken om specialistische zorg
parttime aan te bieden nu is gebleken dat het fulltime niet meer haalbaar is.
Ook steunen wij nieuwe kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties welke ook
voor de mensen met lage inkomens toegankelijk zijn.
Voor ouderen is onze wens dat in alle kernen verzorgd wonen vanzelfsprekend is
waarbij ouderen zich niet gedwongen voelen naar een grotere kern te verhuizen
vanwege het aanbod aan (zorg)voorzieningen.
Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking of psychische problematiek zullen
zoveel mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen i.p.v. in een instelling. Goede zorg en
ondersteuning thuis is dan noodzakelijk, zoals genoeg aanbod van dagbesteding.
Het aanvragen van zorg moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Verschillende
wegen zijn hiervoor beschikbaar, bijvoorbeeld via de huisarts. Inwoners kunnen zelf
zorg aanvragen maar ook mantelzorgers en buren kunnen zorgaanvrager zijn.
Het moet voor elke inwoner duidelijk zijn bij wie je terecht kunt met welk probleem of
ondersteuningsvraag. Daarnaast is het van belang dat de informatie over de zorg op
verschillende manieren wordt verstrekt. De toegang van zorg moet vanzelfsprekend
blijven. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en
beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal.

Doordat ouderen, langdurig zieken, mensen met een licht verstandelijke beperking of
psychische problematiek zoveel mogelijk thuis wonen, wordt steeds vaker een beroep
gedaan op de directe omgeving voor de verzorging van familie en vrienden. Veel
mensen in Losser zorgen daarom langdurig en onbetaald voor een naaste, bijvoorbeeld
voor hun ouder of partner met dementie. Dit heet mantelzorg. Ook ouders van
kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn mantelzorger, of een kind waarvan
de vader psychische problemen heeft of ALS.
Zorgen voor je naaste is zwaar. Je zou verwachten dat het mantelzorgers dan ook
mogelijk wordt gemaakt om voor een naaste te zorgen. Regeldruk en bureaucratie laat
juist het tegenovergestelde zien. Mantelzorgers ervaren belemmeringen in het
aanpassen van de woning evenals in de mogelijkheden tot urgentieverklaring en/of
mede-huurderschap bij huurwoningen in geval van mantelzorg. Het verruimen van
verlofregelingen is een wens van werkende mantelzorgers. Wij zetten ons er daarom
voor in dat zowel jonge als oudere en werkende mantelzorgers meer erkenning,
aandacht en ondersteuning krijgen waarbij wet- en regelgeving niet in de weg staat.
Ook stimuleert de PvdA Losser het plaatsen van mantelzorgwoningen.
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We zorgen dat er goede praktische en emotionele ondersteuning is voor
mantelzorgers, zoals het aanbieden van trainingen over de omgang met dementie of
een kind met autisme. Daarnaast moet de inzet van respijtzorg verhoogd worden om de
mantelzorger te ontlasten. Er moet professionele ondersteuning, gefinancierd vanuit
de WMO, kunnen worden ingezet wanneer zorgtaken tijdelijk moeten worden
overgenomen. De gemeente Losser zou moeten beschikken over een vrijwilligerspool
met mensen welke mantelzorgers deels zouden kunnen ontlasten en waaruit een
mantelzorgconsulente kan putten. Mantelzorgers zouden door middel van een
platform met elkaar in contact kunnen komen om op deze manier kennis en ervaring te
delen. Een mantelzorgconsulent speelt bij bovenstaande zaken een belangrijke rol.
Verder is het wegnemen van belemmeringen bij het aanpassen van de woning een taak
van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente organisaties gaan stimuleren om een
mantelzorgvriendelijke werkgever te worden zodat goede verlofregelingen en
faciliteiten beschikbaar zijn voor werknemers die werk combineren met
mantelzorgtaken.
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Ook binnen de gemeente Losser ligt leegstand op de loer. De gemeente zal waar
mogelijk een bijdrage moeten leveren om het risico van vergrote leegstand in de
centra’s te verminderen. De leegstand van winkelpanden in het centrum moet
voorkomen worden. Dit omdat wanneer winkels verdwijnen er minder publiek naar het
centrum getrokken wordt waardoor het draagvlak voor winkels verminderd. De
detailhandel neemt af en het is van belang ook verder te kijken naar andere sectoren,
denk hierbij aan creatieve plekken waar werk en recreatie samen komen. De Partij van
de Arbeid vindt een mix van functies in het centrum erg belangrijk.
De Partij van de Arbeid vindt het ombouwen van leegstaande panden naar woningen in
het centrum niet wenselijk maar zou graag willen zien dat ondernemers van buiten het
centrum gestimuleerd worden om naar het centrum te verhuizen. Op deze manier blijft
het centrum aantrekkelijk voor het winkelend publiek en kunnen de vrijgekomen
winkelpanden in de wijken omgebouwd worden tot woningen. De gemeente zal samen
met de vastgoedeigenaren, wanneer nodig, moeten investeren in de kwaliteit van het
centrumgebied en de mogelijkheden voor winkeliers verruimen om ervoor te zorgen
dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar
behouden blijft. Diversiteit in het winkelaanbod is hiervoor belangrijk. Bij het
centrumontwikkelingsplan zal de Partij van de Arbeid zich er sterk voor maken dat er
voldoende aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van senioren en
mindervaliden. Daarnaast moet het gratis parkeren in stand worden gehouden en moet
het centrum voor auto’s goed toegankelijk blijven.

Zowel het groen als enkele historische panden binnen onze gemeente zijn waardevol
voor de inwoners van de gemeente Losser. Laten we ervoor zorgen dat beiden in stand
blijven en goed onderhouden worden. De Partij van de Arbeid ziet graag een
vernieuwd, modern en autovriendelijk centrum waarbij Losser haar karakteristieke
eigenschappen niet verliest. De Aloysiusschool is hierbij van onschatbare waarde. De
De PvdA is tegen een mogelijke sloop van de Aloysiusschool en ziet in de voormalige
school het liefst seniorenwoningen komen mede vanwege de goede bereikbaarheid van
de voorzieningen in het centrum. De Partij van de Arbeid is dus vóór het behoud van de
Aloysiusschool en zou graag de mogelijkheid tot een knarrenhof willen onderzoeken.
Dit is een woonvorm waarbij veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid centraal
staan. Dit wordt uitgevoerd door een landelijke organisatie zonder commercieel
oogmerk, maar met een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige bouw voor
woongroepen van gelijkgestemde, zoals zelfredzame senioren.
Wij verwachten de komende jaren meer aandacht voor het groen in de openbare
ruimten en het buitengebied in onze gemeente. Deze zullen goed onderhouden moeten
worden want het is een grote meerwaarde voor onze gemeente.

Het woningbeleid is een van de onderwerpen waarde PvdA de komende jaren meer
aandacht aan wil besteden dan dat de afgelopen jaren is gedaan. Zo is het
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woningaanbod voor onze twintigers en dertigers zeer beperkt en ook het verkrijgen
van een geschikte woning voor onze senioren is niet altijd eenvoudig. De blijvers- en
starterslening zal ten alle tijden in stand moeten worden gehouden. De huidige markt
van huurwoningen is zeer beperkt en het kopen is in een groot aantal gevallen niet
mogelijk omdat het in deze tijd, mede vanwege de tijdige arbeidscontracten, lastig is om
een fatsoenlijke hypotheek te krijgen.
Het is van belang dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten
huishoudens beschikbaar zijn. Ook staan wij niet toe dat de lagere inkomens naar een
bepaalde wijk verdrongen worden. Wanneer passend toewijzen gemengde wijken met
een inkomensdiversiteit in de weg staat dan zal dat samen met de
woningbouwcorporatie opgelost moeten worden. De Partij van de Arbeid stimuleert
een actieve huurdersvereniging welke door de woningbouwcorporatie als volwaardig
gesprekspartner wordt gezien. Het is van belang dat huurders en de gemeente invloed
hebben op het beleid van de woningcorporatie.
De PvdA eist concreet van de woningcorporatie tijdens het maken van
prestatieafspraken;
- Dat de woningcorporatie een actieve huurdersvereniging stimuleert welke als
representatieve vertegenwoordiging van alle huurders inzage en inspraak krijgt
op het beleid.
- Dat de woningcorporatie actief haar huurders benadert om door een aantal
aanpassingen woningen energiebesparender en, wanneer nodig,
levensloopbestendiger te maken.
- Dat alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. De netto
woonlasten mogen hierdoor niet omhooggaan.
- Wanneer er huurwoningen gebouwd worden deze voor diverse
inkomensklassen gebouwd worden om hier huishoudens met verschillende
inkomens te kunnen vestigen.
- Inschrijfsysteem i.p.v. lotingsysteem en onderzoek naar mogelijkheid
gedeeltelijke voorrang bij sociale- en economische gebondenheid;
Bij het lotingssysteem kunnen mensen zich inschrijven wanneer zij op zoek zijn
naar een woning. Wanneer er een woning in onze gemeente vrijkomt kan
iedereen op die woning reageren. Diegene welke het langst staat ingeschreven
en voldoet aan de voorwaarden van de desbetreffende woning krijgt de eerste
optie. Deze vorm van woningtoewijzing is het meest transparant en hierdoor
kan de woningcorporatie beter verklaren hoe een woningtoewijzing tot stand is
gekomen. Aan het huidige lotingssysteem is geen touw vast te knopen en is in
het verleden de oorzaak van bepaalde onvrede geweest. Een veranderend
toewijzingssysteem is volgens de Partij van de Arbeid een oplossing voor
meerdere problemen waar wij als gemeente mee te maken hebben. Mensen
welke graag in de gemeente Losser willen wonen krijgen een eerlijkere kans op
een woning dit maakt het voor jongeren eenvoudiger om in onze gemeente te
kunnen blijven wonen en ook zal dit het sociale leven in onze dorpen
bevorderen.
Door verschillende geluiden vanuit de samenleving is het toewijzingsbeleid op
de politieke agenda gekomen maar een meerderheid van de huidige raad ziet
helaas de urgentie van het probleem niet in.
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De Partij van de Arbeid is tegen het zonnepark in de huidige vorm. Het zonnepark is
niet de enige weg naar een duurzaam Losser en de gedachte mag niet zijn “we moeten
duurzaam worden dus zetten er een zonnepark neer”. Wij zijn voor een zonnepark
wanneer deze wordt beheerd door een coöperatie waarin iedere burger kan
participeren en waarvan uiteindelijk de inwoners eigenaar zijn.
De oplossing naar duurzaamheid moet gevonden worden in betrokkenheid van de
burgers. Wanneer men weet waar de eigen stroom wordt opgewekt dan geloven wij
dat men ook bewuster met deze energie omgaat. Duurzame energie moet bereikbaar
worden voor mensen welke niet op eigen initiatief duurzame energie kunnen
opwekken.
Energiegebruik, besparing en opwekking kan lokaal geregeld worden. Iedere burger
moet de kans kunnen krijgen om te participeren en moet ook van de voordelen kunnen
profiteren.
Dit alles zou moeten kunnen zonder met een grote onbekende commerciële
organisatie in zee te gaan welke graag zo snel mogelijk een zonnepark wil zien. De
Partij van de Arbeid is voor duurzaamheid en Powerfields is voor zonnepanelen en daar
zit hem nou juist het verschil. De opbrengsten moeten terugvloeien naar de burgers en
maatschappelijke projecten binnen onze gemeenschap.
De inwoners van Losser verdienen een betere voorlichting over de kansen die
duurzaamheid biedt dan dat ze nu krijgen.
PvdA Losser wil inwoners, ervaringsdeskundigen, onderzoek, maar ook kennis en
ervaringen uit andere gemeenten gebruiken om met ideeën en initiatieven te komen
voor een duurzamere gemeente waarin de burger participeert en welke mogelijk
bijdraagt aan de verbetering van de eigen leefomgeving en de lokale economie en
werkgelegenheid stimuleert. Een verandering naar een duurzame en groene gemeente
kan alleen plaatsvinden als er ruime maatschappelijke steun voor is wat bijdraagt aan
een groter milieubewustzijn.
Mocht het zonnepark in z’n huidige vorm (beperkte participatie inwoners) er toch
komen, dan is het aan de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat iedere burger
ongeacht zijn of haar bankrekening kan participeren en dat er streng op wordt
gecontroleerd dat gedane beloftes door Powerfields worden nagekomen.

Leefbaarheid houdt ook in dat er voldoende voor de inwoners, waaronder ook de jeugd,
te doen is. Evenementen houden Losser levendig, wel zullen de mogelijkheden goed
onderzocht moeten worden zoals de locaties van deze evenementen. Eventuele
overlast mag de pret van anderen niet drukken.
Wij vinden het voortbestaan van lokale omroepen van groot belang voor de
nieuwsgaring en voor de binding op gemeentelijk niveau. Als gemeente mogen wij dan
ook trots zijn op een platform als Hallo Losser.
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De Partij van de Arbeid ziet de bibliotheek als een laagdrempelige ontmoetings- en
leerplaats. Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd moet worden aan
de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid en moeten er allerlei vormen van
informatie te vinden zijn evenals permanent open wifi-verbindingen.
Wij merken op dat er voor onze jeugd door de gemeente geen ontmoetingsplaats
wordt gefaciliteerd. Het valt ons tegen dat de gemeente “niet meer wil investeren in
stenen” en geen ontmoetingsplek voor jongeren (middelbare school) wil inrichten. De
Partij van de Arbeid verwacht dat er door het huidige jongerenwerk echt werk van
jongeren wordt gemaakt. De jaarlijkse opzichzelfstaande activiteiten verdienen wel
complimenten maar een rondrijdende bus met als doel hangjongeren door middel van
voorlichting van al het kwade te behouden voldoet niet aan de behoefte van onze
jongeren. Wij willen dat er in de dorpen minstens één dagdeel in de week een
ontmoetingsruimte wordt ingericht waar onze jongeren zich kunnen vermaken. Denk
aan een pooltafel en een aantal Playstations. Daarnaast verwachten wij dat er een
wekelijks terugkerende activiteit wordt opgezet welke ook daadwerkelijk op het
enthousiasme van jongeren kan rekenen. De Partij van de Arbeid zou dan ook graag de
mogelijkheid willen laten onderzoeken voor het aanbieden van, tegen een zeer
gereduceerd tarief, proactieve zelfverdedigingslessen (weerbaarheid) door het
jongerenwerk. Dit is een wekelijks terugkerende activiteit waar jongeren
hoogstwaarschijnlijk voor te enthousiasmeren zijn en welke hun weerbaarheid met het
oog op de toekomst en de verruwing van de maatschappij bevordert.

De Partij van de Arbeid pleit voor meer ondersteuning vanuit de gemeente als het om
vrijwilligers en verenigingen gaat. Zij zijn de stenen waarop onze gemeenschap
gebouwd is en bepalend voor de leefbaarheid en onderlinge binding in onze dorpen.
Dat het nu financieel beter gaat met de gemeente moeten onze verenigingen de
komende jaren ook gaan merken. Het onderhoud van sportaccommodaties (zal) is door
privatisering op het bord van de verenigingen terecht gekomen. De PvdA vindt dat de
gemeente verantwoordelijk is en moet blijven voor het onderhoud van
sportaccommodaties. Het aantal vrijwilligers neemt helaas af en hierdoor zal de
vrijwillige beschikbaarheid voor het onderhoud van deze accommodaties ook afnemen.
Hierbij bestaat het risico dat sportaccommodaties op den duur door marktpartijen
worden onderhouden. Dit wordt voor de sportverenigingen een zware financiële last
welke verhaald zal worden op de leden. Het sporten wordt hierdoor duurder voor onze
inwoners en/of verenigingen kunnen hun hoofd lastiger boven water houden. Door de
hiervoor genoemde redenen en het op waarde schatten van deze verenigingen voor
onze gemeenschap is de Partij van de Arbeid tegen de privatisering van
sportcomplexen. Culturele verenigingen, zoals muziek- en carnavalsverenigingen maar
ook het toneel, moeten door de gemeente goed ondersteund worden. Zij zijn een
onmisbaar onderdeel van onze leefbaarheid en wanneer zij met bepaalde initiatieven
bij de gemeente aankloppen dan zal hier te allen tijde goed naar geluisterd moeten
worden en waar mogelijk zal dit ondersteund moeten worden.
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