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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis 
fringilla, justo libero placerat risus, eu ornare enim 
felis nec nisl. Nulla congue, nibh at convallis 
scelerisque, diam quam lobortis erat, eu auctor 
diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel 
fringilla lectus ullamcorper id. Sed mattis magna 
nec diam faucibus vulputate. Proin vel eros non nisi 
pretium aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, 
placerat porttitor nulla. 
 

Kop, oneven aantal regels 
Arial 14pt / Interlinie 18 pt 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi gravida pretium ligula 
eu suscipit. Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus placerat. 
Nunc sit amet odio vel ligula lobortis vestibulum in 
quis nisl. Nunc placerat iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis 
fringilla, justo libero placerat risus, eu ornare enim 
felis nec nisl. Nulla congue, nibh at convallis 
scelerisque, diam quam lobortis erat, eu auctor 
diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel 
fringilla lectus ullamcorper id. Sed mattis magna 
nec diam faucibus vulputate. Proin vel eros non nisi 
pretium aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, 
placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi gravida pretium ligula 
eu suscipit. Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus placerat. 
Nunc sit amet odio vel ligula lobortis vestibulum in 
quis nisl. Nunc placerat iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta sit. 
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Vivamus sit amet pretium 
orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget 
semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi 
gravida pretium ligula eu 
suscipit. Pellentesque mattis 
turpis id hendrerit faucibus. 
Sed nec leo quis metus 
tempus placerat. Nunc sit 
amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc 
placerat iaculis libero, at 
iaculis felis commodo vel. In 
id dolor neque. Nullam porta 
sit. 
Sta voor onderwijs 
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Tekst is niet afgebroken Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis fringilla, 
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porttitor nulla. 
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Voorwoord Jaimi van Essen 

Terug in Losser 
D66 is terug in de gemeente Losser, na een afwezigheid 
van meer dan tien jaar. Een periode waarin er veel is 
veranderd, maar niet altijd ten goede. Onze gemeente zit  
in financieel zwaar weer waardoor het voorzieningenniveau 
onder druk staat. Er is fors bezuinigd op cultuur en sport, 
sectoren die zorgen voor cohesie en het individu een 
podium bieden om zichzelf uit te drukken. Daarnaast 
komen er in de jaren die voor ons liggen meer taken op de 
gemeente af die ook nog eens gepaard gaan met 
bezuinigingen. 

Vertrouwen in de toekomst 
D66 is echter niet bang voor de uitdagingen die de 
komende jaren op de gemeente Losser afkomen. We zien 
ze vooral als kansen! Zo ook de transitie van de jeugdzorg: 
het biedt ons de kans om (op tijd) maatwerk te leveren aan 
hulpbehoevende jongeren. We moeten niet bang zijn om 
lokaal te doen wat lokaal kan. De gemeente krijgt hierbij  
steeds meer een faciliterende rol. Met een uitgedachte en 
goede toekomstvisie wordt onze gemeente sterker en 
mooier. Helaas ontbreekt deze toekomstvisie te vaak bij de 
andere partijen. Het is tijd voor een alternatief! 

Kritisch 
D66 Losser kijkt kritisch naar plannen voor 
bedrijventerreinen en nieuwbouwgebieden. Er is veel 
leegstand en de vraag is hoeveel van deze nieuwe 
gebieden de gemeente Losser nog nodig heeft. Er moet 
eerst gekeken worden wat er binnen onze dorpsgrenzen 
gedaan kan worden voordat er nieuwe gebieden worden 
ontwikkeld. Onze gemeente is over een aantal jaren een 
krimpgemeente, en dat moet het gemeentebestuur onder 
ogen zien.   

Samen optrekken richting de toekomst 
De gemeente Losser wordt terecht de schatkamer van 
Twente genoemd. We leven hier in een uniek 
natuurgebied. We moeten dit groene goud dat we bezitten 
beter benutten. Laten we dat prachtige landschap, dat via 
De Lutte en Beuningen doorloopt in de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen, koesteren en toegankelijk 
maken voor iedereen. Daarin liggen de kansen voor de 
gemeente Losser; niet bij een stad als Enschede. Laten we 
de blik verleggen en samen met gemeenten uit Noordoost-
Twente optrekken richting de toekomst.  

Jaimi van Essen 
Lijsttrekker D66 Losser 
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Dit verkiezingsprogramma is mede tot stand gekomen 
dankzij de inbreng en het enthousiasme van de leden van 
D66 Losser. Daarnaast is de steun van het 
afdelingsbestuur onmisbaar geweest voor het opzetten van 
dit document. De redactie is hen bijzonder dankbaar. 

Tevens zijn wij een woord van dank verschuldigd aan alle 
maatschappelijke en culturele organisaties die ons tijdens 
het schrijven van dit programma van informatie hebben 
voorzien.  

Mocht u na het lezen van dit verkiezingsprogramma nog 
vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met 
ons opnemen via het volgende e-mailadres: 
info@d66losser.nl 
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Elf thema’s en onze 
keuzes voor een sterk 
en mooi Losser. 
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Economie 
Een duw in de rug 
Om de lokale economie te ondersteunen wil D66 Losser dat de 
gemeente het doen van inkopen in de eigen gemeente 
stimuleert en aantrekkelijk maakt. Met een sterke lokale 
economie kan de gemeenschap ook iets terugvragen van de 
ondernemers. 

Kleine ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Losser. 
D66 Losser wil zoeken naar mogelijkheden om de kleine 
ondernemer meer mogelijkheden tot exposure te kunnen 
geven om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen.  

Huizenmarkt 
In de huidige situatie is het voor de gemeente Losser van groot 
belang om de vraag op de huizenmarkt op gang te brengen. 
Nieuwbouwwoningen moeten betaalbaar worden. Om dit te 
kunnen bereiken is een flexibele huizenmarkt in de gemeente 
Losser noodzakelijk. D66 Losser pleit voor een grotere 
diversiteit in het aanbod van kavels. Er moet een einde komen 
aan de simpele en platte verdeling van bouwgrond. 

De komende jaren zal de vraag naar woningbouw nog aan 
blijven trekken. Het is daarom essentieel voor onze gemeente 
om een realistisch grondbedrijf te hebben. D66 Losser wil dat 
toekomstige uitbreiding van het woningaanbod plaatsvindt 
binnen de huidige dorpsgrenzen. Daar waar leegstand is moet 
eerst herontwikkeld worden, zoals eerder gedaan is bij de 
vroegere melkfabriek (Melkweg). 

Voor de ondersteuning van de lokale economie moet er een 
groter aanbod van huurwoningen voor jongeren gerealiseerd 
worden. Als dit aanbod niet wordt gerealiseerd trekken 
toekomstige generaties weg uit de gemeente Losser en zal de 
vergrijzing toenemen. 

Werk 
Op dit moment zijn er veel vacatures beschikbaar vlak over de 
grens. De gemeente moet lokale werkzoekenden hierop 
wijzen. Op deze manier kunnen werklozen aan een baan 
geholpen worden. D66 pleit voor een sociale dienst met 
euregiopartners. De gemeente kan ondersteuning bieden bij 
het sollicitatieproces en het opstellen van sollicitatiebrieven.  

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Doen van inkopen in 
eigen gemeente 
stimuleren  
 

• Lokale regeldruk 
verminderen 
 

• Grotere diversiteit in het 
aanbod van kavels 
 

• Realistisch grondbedrijf 
en inbreiding bij 
nieuwbouw 
 

• Groter aanbod 
huurwoningen voor 
jongeren 
 

• Vacatures over de grens 
toegankelijk maken 
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Nederland is een land van regels geworden. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of er is een regel voor. Hier moet een einde 
aan komen. Enkel die regels die strikt noodzakelijk zijn moeten 
we aanhouden.  

Deze regels zullen we dan echter wel beter moeten 
handhaven. Beter dan nu in ieder geval. Omdat er te veel 
regels zijn, ondervinden niet alleen ondernemers en inwoners 
hier last van, maar kunnen we ze ook minder effectief 
handhaven. Door de lokale regeldruk te verminderen is en blijft 
de gemeente Losser een plaats waar bedrijven zich willen 
vestigen.  

In samenspraak met de bewoners en ondernemers willen wij 
deze overbodige regels afschaffen.  

 

  
 

 

Te veel en 
belemmerende regels 
zijn een last voor 
ondernemers en 
inwoners. D66 wil de 
lokale regeldruk 
verminderen. 
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Sociale Zaken 
Verandering in het denken 
Om sociale maatregelen betaalbaar te houden is er een 
cultuurverandering nodig: we moeten kijken naar wat iemand 
nodig heeft in plaats van waar hij of zij recht op heeft. 

Voor de bijzondere bijstand vindt D66 Losser dat de drempel 
lager zou moeten liggen om zo grotere schulden bij mensen 
met betalingsproblemen te voorkomen. D66 pleit voor meer en 
betere communicatie zodat mensen met recht op deze 
voorziening gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand. 
Zij hoeven dan bijvoorbeeld geen nieuwe schulden aan te 
gaan bij de vervanging van kapotte apparaten, zoals een 
wasmachine, die zij normaal op afbetaling zouden moeten 
kopen. Daarnaast vindt D66 dat de gemeente eerst gebruik 
moet maken van het aanbod van de lokale en regionale 
kringloopwinkel bij het verstrekken van bijzondere bijstand. 

Werken aan preventie 
De gemeente heeft een belangrijke signaalfunctie. Ze moet 
mensen eerder, voordat zich allerlei schulden opstapelen,  
doorsturen naar maatschappelijke organisaties als Humanitas. 
Kortom: de gemeente moet gaan werken aan preventie. Een 
aanvraag voor bijzondere bijstand mag daarom niet een 
gigantische klus zijn en het mag geen vier weken duren 
voordat de gemeente in actie komt.  

Met de aankomende vergrijzing spelen verenigingen een 
steeds grotere rol in het tegengaan van vereenzaming bij 
ouderen. De gemeente moet mensen met een eenzaam 
bestaan stimuleren om lid te worden van een vereniging. Op 
die plek kunnen zij weer omgang met anderen hebben en kan 
de vereenzaming tegen worden gegaan. 

Tegenprestatie 
D66 is van mening dat het vragen van een tegenprestatie voor 
bijstand gerechtvaardigd is, mits dit een grotere kans op werk 
oplevert. Bijstandsgerechtigden kunnen op ‘werkstage’ of 
‘sociale stage’ (werken met uitkering) om weer te kunnen re-
integreren op de arbeidsmarkt. Om deze plekken te kunnen 
realiseren wil D66 een beroep doen op het moreel en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen van lokale 
bedrijven. De werkstage mag echter niet verdringend werken 
op de arbeidsmarkt. 
 
Werk voor iedereen 
D66 wil dat voor inwoners met een psychische beperking ook 
werkplekken gecreëerd worden. De gemeente zou moeten 
inventariseren welke werkgevers in de gemeente deze 
werkplekken willen aanbieden. 

.  

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Een lagere drempel voor 
sociale voorzieningen 
 

• Bij het verstrekken van 
bijzondere bijstand 
gebruikmaken van het 
aanbod van de 
Kringloopwinkel 
 

• Werken aan preventie 
 

• Eenzaamheid tegengaan 
bij ouderen 
 

• Tegenprestatie vragen 
voor het ontvangen van 
een uitkering 
 

• Kijken naar wat iemand 
nodig heeft, niet waar hij 
of zij recht op heeft 
 

• Werkplekken voor 
mensen met een 
psychische beperking 

Welzijn 
Ja 
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Ondanks de onzekerheden over het rijksbeleid, krijgt de 
gemeente in de jaren die voor ons liggen te maken met drie 
transities die gepaard gaan met bezuinigingen. Deze drie 
transities zijn de decentralisatie van jeugdzorg, zorg (AWBZ) 
en de participatiewet. Doordat deze taken naar de gemeente 
worden gedelegeerd is het financieel aantrekkelijk en 
noodzakelijk om op die gebieden samen te werken met andere 
Twentse gemeenten om de taken uit te kunnen voeren.  

D66 is niet bang voor deze uitdagingen die de komende jaren 
op de gemeente Losser afkomen. We zien ze vooral als 
kansen! Zo ook de transitie van de jeugdzorg: het biedt ons de 
kans om (op tijd) maatwerk te leveren aan hulpbehoevende 
jongeren en tegelijkertijd de bureaucratie te verminderen. We 
moeten niet bang zijn om lokaal te doen wat lokaal kan. 

 

De overheveling van 
taken naar de gemeente 
Losser vormen een 
uitdaging, maar bieden 
ook kansen. We moeten 
niet bang zijn om lokaal 
te doen wat lokaal kan. 
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Recreatie, 
Toerisme en 
Natuur 
Een horecaplein 
D66 Losser wil het plan om van het Martinusplein een 
horecaplein te maken nieuw leven in blazen. De gemeente 
moet de horecaondernemer de ruimte geven om te 
ondernemen. De voorwaarden voor een horecaplein in Losser 
moeten gecreëerd worden door panden aan het Martinusplein 
horecabestemmingen te geven. Als de huidige eigenaar het 
pand verlaat kan de vorige vergunning eraf worden gehaald. 
Zo kan er een geleidelijke transformatie plaatsvinden. 

Het groene goud beter benutten 
D66 Losser ziet toerisme als een zaak voor het hele gebied 
van Noordoost-Twente. Een toerist komt niet naar de gemeente 
Losser om slechts de vakantie door te brengen in onze 
gemeente. We bepleiten het samenvoegen van de 
toerismebudgeten en lokale initiatieven. Daarnaast wil D66 
Losser dat er toerismebudgeten beschikbaar komen voor 
Nederlands-Duits grenstoerisme. We bepleiten één VVV-
organisatie om deze regionale samenwerking te bevorderen en 
een mooi aanbod te kunnen bieden aan de toerist. D66 Losser 
wil Noordoost-Twente duidelijker profileren. 

De gemeente Losser kan het groene goud dat onze gemeente 
bezit beter benutten. De uitbreiding en verbetering van fiets- 
en wandelpaden moet doorgezet worden. Om deze paden te 
kunnen promoten en toegankelijk te maken voor onze eigen 
inwoners en toeristen ziet D66 Losser graag dat de gemeente 
zich aansluit bij de wandel- en fietsapp die ontwikkeld is door 
de regio. Deze applicatie is in de buurgemeenten al een 
succes gebleken. 

D66 wil de agrariër daarnaast meer vrijheid geven om een 
SVR-camping in te stellen. Ook moet de agrariër 
ondersteuning en de ruimte krijgen van de gemeente om 
duurzaam, verantwoord en natuurbewust te kunnen 
ondernemen.  
 
Natuurlijkvriendelijk inrichten  
Om milieuvervuiling tegen te gaan wil D66 Losser dat de 
bestrijding van onkruid niet meer plaatsvindt met chemische 
bestrijdingsmiddelen. De onderhoudsdiensten moeten 
gebruikmaken van (juiste) natuurlijke bestrijdingsmiddelen 
zoals de gemeente Dinkelland reeds doet. Daarnaast willen we 
geen branders meer om onkruid te bestrijden. Dit is één van 
de milieuonvriendelijkste methodes om dit te doen.  

 

 

 
D66 Losser wil: 

• De horecaondernemer 
de ruimte geven 
 

• Het groene goud beter 
benutten en Noordoost-
Twente duidelijker 
profileren 
 

• De uitbreiding van fiets- 
en wandelpaden 
doorzetten  
 

• Stimuleren van 
duurzaam, verantwoord 
en natuurbewust 
ondernemen  
 

• Tekort dat het zwembad 
jaarlijks achterlaat 
zoveel mogelijk 
beperken 
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Verfraaien van toegangswegen 
Het is van belang dat de toegangswegen in onze gemeente 
Losser verfraaid worden. D66 Losser wil dat er zorg wordt 
gedragen voor variatie in deze verfraaiing en dat er niet slechts 
grote vlakken gras liggen. Om deze verfraaiing tot stand te 
kunnen brengen is er een rol weggelegd voor lokale hoveniers. 
Zij dienen als tegenprestatie meegenomen te worden in 
aanbestedingen van de gemeente.  

Tegen vliegveld Twente 
D66 Losser is tegen een herstart van vliegveld Twente. We 
maken ons zorgen over de gevolgen van de herstart. Vooral de 
overlast voor De Lutte als woonkern en toeristisch gebied zijn 
zorgwekkend. Waar mogelijk zal D66 zich, samen met andere 
gemeenteraadsfracties in de regio, de leden van de 
Provinciale Staten en van de Tweede Kamer, tegen de herstart 
verzetten. Wij zullen alles in het werk stellen om de mogelijke 
toekomstige tekorten van het vliegveld niet op inwoners af te 
wentelen. 

Recreatie in de gemeente Losser 
De exploitatie van het zwembad Brilmansdennen moet binnen 
een korte termijn verzorgd worden door een commerciële partij 
om zo het grote tekort dat het zwembad jaarlijks zo veel 
mogelijk te kunnen beperken. Volgens D66 Losser is de 
gemeente niet de juist instantie voor het exploiteren van een 
zwembad. Een commerciële exploitant werkt efficiënter en kan 
de huidige hoge overheadkosten terugdringen. De gemeente 
blijft dan pandeigenaar en kan in een exploitatieovereenkomst 
eisen stellen aan de exploitant. Hierbij valt te denken aan een 
bepaald aantal uren voor verenigingen of andere doelgroepen.  
 
D66 Losser wil in samenwerking met scholen gebruikmaken 
van de bestaande natuurvoorzieningen voor natuureducatie. 
De gemeente Losser zou bezoeken van scholen en 
verenigingen aan stukken natuur, zoals het Arboretum, sterk 
moeten stimuleren. Natuureducatie zou tevens geïntegreerd 
moeten worden in het toeristisch beleid. 
 
Om de recreatie in de natuur te bevorderen wil D66 Losser een 
proef houden in de gemeente met publieke barbecues. Zo 
worden tegelijkertijd ad-hoc-alternatieven, zoals een 
brandgevaarlijke wegwerpbarbecue, onaantrekkelijker 
gemaakt. 
 

 

 

 
 

 

 

 
D66 maakt zich zorgen over 
de herstart van vliegveld 
Twente. Mogelijke tekorten 
mogen niet op inwoners 
afgewenteld worden. 

 

 

 

 

 

 
D66 wil natuureducatie en 
recreatie in de gemeente 
Losser bevorderen 
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Zorg 

 
De zorgvrager staat centraal 
Een toegankelijk en bekend WMO-loket is noodzakelijk. Om dit 
te bereiken wil D66 Losser dat het loket op het gemeentehuis 
haar openingstijden aanpast aan de behoefte van de 
bevolking. Als winkels op koopavonden en op zondagen open 
zijn, moet ook de gemeente zorgen voor toegankelijkere 
openingstijden. Daarnaast moet de zorgvrager centraal staan. 
Hiervoor wil D66 Losser één keer per week een zorgloket op 
locatie in één van onze kernen die de gemeente rijk is. De 
bestaande wijkcoaches kunnen voor de inwoners de 
wegwijzers naar het loket zijn.  

D66 Losser ziet het belang van de WMO-
vervoersvoorziening/Regiotaxi voor sociale mobiliteit. Het kan 
onder andere zorgen voor het tegengaan van vereenzaming bij 
ouderen. Het is daarom een belangrijke voorziening. Veel 
gebruikers van deze voorziening laten zich echter met de 
Regiotaxi naar het ziekenhuis, specialist of huisarts brengen 
voor een behandeling. De voorziening is hier niet voor 
bedoeld. De kosten van dergelijke medische ritten dienen te 
worden vergoed door de zorgverzekeraar. D66 Losser wil dat 
de gemeente de gebruikers van deze voorziening hierover 
informeert.   

Kansen voor betere zorg 
Ondanks dat de transitie van de jeugdzorg gepaard gaat met 
bezuinigingen, ziet D66 Losser hier kansen voor de gemeente. 
Lokaal kun je maatwerk bieden en kunnen misstanden eerder 
gesignaleerd worden. Bovendien zorgt het voor minder 
bureaucratie. Gezamenlijk met de veertien Twentse gemeenten 
wordt een jeugdzorgproduct ontwikkeld om uitvoering te geven 
aan deze maatregel vanuit het Rijk. Als gemeente heb je hier 
het geld en de expertise niet voor. D66 wil bij de inkoop van 
jeugdzorg samen met andere gemeenten een maximale 
invloed van de eigen gemeenteraad.  

Maatwerk in de (jeugd)zorg 
D66 Losser vindt het van groot belang dat de gemeente 
mensen in dienst heeft met expertise op het gebied van zorg. 
Zo komt de gemeente Losser bovendien zo goed mogelijk uit 
de onderhandelingen met de andere gemeenten over het te 
leveren jeugdzorgproduct en wordt de jeugdzorg geen 
willekeur. D66 houdt het proces nauwlettend in de gaten.  

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Een toegankelijk en 
bekend WMO-loket 
 

• Een zorgloket op locatie 
in de kernen 
 

• Misbruik van WMO-
vervoersvoorziening 
tegengaan 
 

• Maatwerk en minder 
bureaucratie in de 
(jeugd)zorg 
 

• Niet strikt omgaan met 
leeftijdsgrenzen voor 
jeugdzorg 

Welzijn 
Ja 
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D66 Losser wil dat er bij problemen bij zorg voor jeugd éérst 
wordt gekeken naar wat er nog mogelijk is in de directe 
omgeving van het kind (gezin, familie), daarna in de buurt van 
het kind (wijk, school, club), en daarna pas naar wat 
overheidsinstanties kunnen doen. Daarnaast moet jeugdhulp 
niet automatisch eindigen bij 18 jaar. De gemeente moet niet 
strikt met leeftijdsgrenzen omgaan. 

D66 Losser wil bij het leveren van zorg op lokaal niveau naar 
een andere mentaliteit. Het is zaak om zorg te leveren omdat 
iemand het nodig heeft, niet omdat iemand er recht op heeft. 
Zo houden we zorg voor iedereen betaalbaar.  

 
 

 

Kinderen mogen niet 
tussen wal en schip vallen. 
D66 Losser streeft daarom 
een zo breed mogelijke 
jeugdzorg na in onze 
gemeente. 
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En nu 
vooruit 
 

Cultuur en 
Sport 
 
Onevenredig hard geraakt 
De afgelopen jaren zijn cultuur en sport onevenredig hard 
geraakt bij bezuinigingsrondes. Er moet geld ingezet blijven 
worden op de plekken waar verenigingen voor cohesie in de 
gemeente zorgen en waar cultuur gecreëerd wordt.  
 
D66 Losser wil de zelfredzaamheid van verenigingen 
stimuleren en faciliteren. Verenigingen moeten door de al 
uitgevoerde bezuinigingen van het huidige college 
commerciëler te werk gaan. Daarnaast zien wij het als taak van 
de gemeente om verenigingsbesturen samen te brengen. 
Waar noodzakelijk voor de levensvatbaarheid, moet de 
gemeente begeleiding aanbieden. Zo kunnen krachten 
gebundeld worden zonder dat er een financiële bijdrage 
geleverd hoeft te worden. 

Culturele en sportieve infrastructuur 
D66 Losser wil de culturele en sportieve infrastructuur 
behouden en waar nodig versterken. Er moet inwoners een 
opleiding geboden kunnen worden en er moet een podium 
zijn. Maar er moeten offers worden gebracht. D66 wil zoeken 
naar een podium om zoveel mogelijk verenigingen 
samenbrengen te kunnen brengen. 

Om culturele instellingen en verenigingen te ontlasten wil D66 
Losser dat de gemeente netto-subsidies verstrekt in plaats van 
bruto-subsidies. Zo hoeft er niet onnodig geschoven te worden 
met geld na het geven van een subsidie. Daarnaast is dit een 
meer transparante methode. Ook wil D66 subsidie kunnen 
toekennen aan progressieve initiatieven van verenigingen.  

De gemeente Losser is een gemeente met veel historie. Deze 
historie is een wezenlijk onderdeel van de cultuur in onze 
gemeente. We moeten ervoor zorgen dat deze historie niet 
verloren gaat. Het bewaken van ons historisch erfgoed hoort 
vanzelfsprekend te zijn. 

D66 Losser wil dat de gemeente Losser nieuwe 
partnersteden/partnergemeenten zoekt. De huidige verbanden 
met onze partnersteden Widnoije en Emsburen worden niet of 
nauwelijks gebruikt en zijn niet praktisch. De gemeente zou 
moeten zoeken naar partnersteden die een culturele en 
economische verrijking zijn voor de gemeente Losser.  

 

 
 

 

 
D66 Losser wil: 

• Culturele en sportieve 
infrastructuur behouden 
en versterken 
 

• Zelfredzaamheid van 
verenigingen stimuleren 
en faciliteren 
 

• Transparantie in het 
toekennen van subsidies 
 

• Bewaken van cultureel 
erfgoed van de 
gemeente Losser 
 

• Nieuwe partnersteden 
zoeken  
 

• Een sport- en 
cultuurstrippenkaart 
voor jongeren 
 

• Preventieve kant van 
sport benadrukken 
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Onze gemeente moet opzoek moet naar een 
subsidiemakelaar. Er liggen veel subsidies voor het grijpen 
voor de gemeente Losser op gebied van samenwerking en 
duurzaamheid maar deze worden onvoldoende benut. Een 
subsidiemakelaar kan zijn eigen salaris terugverdienen met het 
binnenhalen van subsidies.   

De gemeente moet volgens D66 Losser zorg dragen voor een 
zo groot mogelijke diversiteit aan sportaanbod en 
verenigingen. Niet alleen ‘goedkope’ sport moet blijven 
bestaan in onze gemeente. Samen met de private sector, de 
gemeente en de provincie wil D66 Losser het sportieve klimaat 
in de gemeente versterken. We moeten zoeken naar een 
goede sportieve grondslag. 

D66 Losser steunt de fusie van de drie welzijnsinstellingen in 
de gemeente. Stichting Cluster, Bibliotheek Losser en 
Muziekschool De Sleutel fuseren samen tot één brede 
welzijnsinstelling. Dit proces moet niet verstoord worden door 
extra te bezuinigen op cultuur.  

D66 vindt dat het voor de gemeente van groot belang is om bij 
te dragen aan sport. Sporten verbetert de gezondheid van de 
inwoners van de gemeente Losser en het zorgt voor sociale 
contacten. Daarom ondersteunt D66 deelname van de 
gemeente Losser aan het Jeugdsportfonds. 

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is het moeilijker 
voor verenigingen om de gemaakte kosten te dekken en 
nieuwe uitgaven te doen. Om verenigingen levensvatbaar te 
houden is het van groot belang om te zorgen voor vaste en 
eerlijke vergoedingen voor alle verenigingen en dus voor alle 
takken van de sport. Het is niet wenselijk dat er aparte 
afspraken per club zijn over vergoedingen. Er moet een vast 
percentage aan subsidie in de werkelijk gemaakte kosten 
komen.   

D66 wil samen met de verenigingen in onze gemeente komen 
tot een sport- en cultuurstrippenkaart zodat 
basisschoolleerlingen kunnen ‘snuffelen’ bij de verenigingen 
die de gemeente Losser rijk is. Zo komen kinderen in 
aanraking met allerlei activiteiten in de gemeente en motiveert 
ze dit om actief te blijven. In overleg met de basisscholen 
kunnen de uren die staan voor sport, muziek en cultuur 
ingevuld worden met activiteiten die een sport- en 
cultuurstrippenkaart biedt. Het is de rol van de gemeente om 
de basisscholen en de Losserse sportverenigingen samen te 
brengen.  

D66 wil de preventieve kant van sport benadrukken. Hier wordt 
nu te weinig mee gedaan. Een (sport)vereniging is dé plek om 
sociale isolatie tegen te gaan en te signaleren. Preventie kost 
relatief weinig, zorg kost heel erg veel. De gemeente Losser 
moet inventariseren wat verenigingen al doen en kijken naar de 
behoefte.  

D66 Losser wil het jaarlijkse sportgala samenvoegen met de 
nieuwjaarsreceptie en de uitreiking van de cultuurprijs. Dit zal 
zorgen voor een bijeenkomst met een andere dynamiek.  
Verschillende verenigingen en mensen met diverse interesses 
komen dan samen. Daarnaast bespaart deze samenvoeging 
de gemeente geld.  
 

 

 

 
Losser is gebaat bij een zo 
groot mogelijke diversiteit 
aan verenigingen en 
instellingen. Niet alleen 
‘goedkope’ sport en cultuur 
moet blijven bestaan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
D66 wil samen met 
verenigingen en scholen 
komen tot een sport- en 
cultuurstrippenkaart voor 
jongeren. Zo komen zij in 
aanraking met allerlei 
activiteiten in de gemeente. 
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Jeugd en 
Onderwijs 
Jongeren voor Losser behouden  
De jeugd is de toekomst. Daarom wil D66 Losser het voor de 
jeugd zo aantrekkelijk mogelijk maken om in onze gemeente te 
blijven wonen. D66 pleit daarom voor een hoge kwaliteit in het 
onderwijs en hoogwaardig openbaar vervoer.  

D66 Losser wil wijken leefbaar houden voor de gezinnen met 
kinderen. De gemeente moet kijken naar de leeftijd van de 
bewoners in een wijk en speeltoestellen en andere faciliteiten 
voor de jeugd zo nodig verplaatsen als een wijk ‘ouder’ wordt.  
 
Jeugd en lokale politiek 
D66 Losser wil vanuit democratisch belang kinderen 
uitnodigen in de raadzaal. Ook jongeren zijn onderdeel van 
onze gemeenschap. Door frequent een bijeenkomst in de 
raadzaal te organiseren kan er een jeugdraad ontstaan en 
kunnen jongeren betrokken raken bij de lokale democratie. 

Kwaliteit en transparantie in het onderwijs 
Kwaliteit van het onderwijs is datgene wat een school weet toe 
te voegen aan een kind. D66 gaat aandringen bij scholen in 
onze gemeente dat zij transparant over hun kwaliteit 
communiceren met ouders en verzorgers. 
 
Cultureel kunnen uiten 
Voor de jongeren (en andere inwoners) van onze gemeente is 
het belangrijk dat ze zich cultureel kunnen uiten. D66 Losser 
pleit voor genoeg ruimten voor jongeren om te kunnen 
repeteren, oefenen of simpelweg te ‘jammen’. Dit kan mogelijk 
in samenwerking met verenigingen. 

 
 

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Het zo aantrekkelijk 
mogelijk maken voor 
jongeren om in Losser te 
blijven wonen 
 

• Wijken leefbaar houden 
voor gezinnen met 
kinderen  
 

• Jongeren betrekken bij 
de lokale politiek  
 

• Kwaliteit en 
transparantie in het 
onderwijs 
 

• Zorgen dat jongeren zich 
cultureel kunnen uiten 

 

Onderwijs 
Ja 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis 
fringilla, justo libero placerat risus, eu ornare enim 
felis nec nisl. Nulla congue, nibh at convallis 
scelerisque, diam quam lobortis erat, eu auctor 
diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel 
fringilla lectus ullamcorper id. Sed mattis magna 
nec diam faucibus vulputate. Proin vel eros non nisi 
pretium aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, 
placerat porttitor nulla. 
 
 
Kop ,  oneven  aan ta l  
rege l s  A r ia l  14p t  /  
I n te r l i n ie  18  p t  
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi gravida pretium ligula 
eu suscipit. Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus placerat. 
Nunc sit amet odio vel ligula lobortis vestibulum in 
quis nisl. Nunc placerat iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta sit. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis 
fringilla, justo libero placerat risus, eu ornare enim 
felis nec nisl. Nulla congue, nibh at convallis 
scelerisque, diam quam lobortis erat, eu auctor 
diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel 
fringilla lectus ullamcorper id. Sed mattis magna 
nec diam faucibus vulputate. Proin vel eros non nisi 
pretium aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, 
placerat porttitor nulla. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi gravida pretium ligula 
eu suscipit. Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus placerat. 
Nunc sit amet odio vel ligula lobortis vestibulum in 
quis nisl. Nunc placerat iaculis libero, at iaculis felis 
commodo vel. In id dolor neque. Nullam porta sit. 
 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi gravida iaculis libero, 
at iaculis felis commodo vel. In id dolor neque. 
Nullam porta 
sit.lakd;lakdslfkas;dlkfa;sldkf;alsdkf;laksdfl;kasdfl;k
asdl;fkasdl;fkal;sdfkla;dkf 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nullam consectetur, mauris nec lobortis 
fringilla, justo libero placerat risus, eu ornare enim 
felis nec nisl. Nulla congue, nibh at convallis 
scelerisque, diam quam lobortis erat, eu auctor 
diam orci et orci. Cras iaculis lorem lacus, vel 
fringilla lectus ullamcorper id. Sed mattis magna 
nec diam faucibus vulputate. Proin vel eros non nisi 
pretium aliquet in quis metus. Suspendisse posuere 
erat sit amet dui molestie, eget laoreet lectus 
tempus. Nunc nisi ipsum, sodales eget arcu vitae, 
placerat porttitor nulla. 
 

Vivamus sit amet pretium 
orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget 
semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi 
gravida pretium ligula eu 
suscipit. Pellentesque mattis 
turpis id hendrerit faucibus. 
Sed nec leo quis metus 
tempus placerat. Nunc sit 
amet odio vel ligula lobortis 
vestibulum in quis nisl. Nunc 
placerat iaculis libero, at 
iaculis felis commodo vel. In 
id dolor neque. Nullam porta 
sit. 
Sta voor onderwijs 
Vivamus sit amet pretium orci. Maecenas tristique 
fermentum sapien eget semper. Mauris ullamcorper 
ut lorem ac accumsan. Morbi gravida pretium ligula 
eu suscipit. Pellentesque mattis turpis id hendrerit 
faucibus. Sed nec leo quis metus tempus placerat.  
 

 

 

 

 

 

En nu 
vooruit 
 

Ruimtelijke 
Ordening en 
Welstand 
Geen risico’s meer met gemeenschapsgeld 
D66 Losser is geen voorstander van een gemeente die zelf 
grond wil ontwikkelen en hiermee financiële risico’s loopt met 
gemeenschapsgeld. Speculeren met geld is aan de markt. Een 
gemeente hoeft niet zelf ontwikkelaar te zijn om nog een 
nieuwe woonwijk te laten ontwikkelen. D66 Losser wil dit 
overlaten aan private partijen. De gemeente regelt het 
bestemmingsplan en marktpartijen realiseren een project.  Op 
deze manier wil D66 Losser de financiële risico’s voor de 
gemeente beperken. Het gemeentelijke grondbedrijf kan geen 
melkkoe meer zijn voor de gemeente zonder risico’s te dragen 
die onacceptabel zijn. 
 
Om onnodige financiële risico’s te vermijden wil D66 Losser 
dat winsten uit het grondbedrijf pas opgenomen worden na 
realisatie en dat verliezen direct worden afgeboekt. Zo worden 
verwachte winsten niet alvast ingeboekt en houden we de 
gemeentelijke financiën in evenwicht.  

Kritisch 
D66 kijkt kritisch naar plannen voor nieuwe bedrijventerreinen 
en nieuwbouwgebieden. De politiek moet realistisch zijn: er 
moet meer nadruk op herontwikkeling van bestaande 
gebieden komen. Voor deze herontwikkeling kan er aanspraak 
gemaakt worden op bestaande provinciale fondsen voor 
revitalisering van industrieterreinen.  

D66 Losser wil geen dalend onderhoudsniveau van de 
publieke ruimte. In het centrum, drukbezochte locaties en in 
toeristische kernen willen wij een hoog onderhoudsniveau. Dit 
is van belang om de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden. Op minder zichtbare plaatsen is het onontkoombaar 
dat het onderhoudsniveau minder hoog zal zijn. 

 
 

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Geen onnodige risico’s 
meer lopen met 
gemeenschapsgeld 
 

• Financiële risico’s voor 
de gemeente bij het 
ontwikkelen van grond 
beperken 
 

• Nadruk op 
herontwikkeling 
 

• Een hoog 
onderhoudsniveau 
houden op drukbezochte 
plekken  
 

• Minder beperkende 
welstandsregels  
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Er is momenteel al een trend gaande om het aantal 
welstandsregels enigszins te beperken. Wij willen deze trend 
versterken. D66 Losser pleit voor minder beperkende 
welstandsregels. 

Buiten de dorpscentra en invalswegen willen we gebieden 
welstandsvrij hebben, waar we vrijheid geven aan 
ondernemers en inwoners. In het buitengebied wil D66 Losser 
megastallen tegengaan door beperkingen hiervoor op te 
nemen in de milieuverordening. 

Minder belemmerende regels voor het bedrijfsleven en 
inwoners horen volgens D66 bij een lokale overheid die er voor 
haar inwoners is.  

.  

 
 

 

D66 pleit voor minder 
belemmerende 
welstandsregels zodat  
ondernemers en inwoners 
hun gang kunnen gaan. 
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  En nu 
vooruit 
 

Verkeer en 
vervoer 
Een bereikbare gemeente 
Hoogwaardig openbaar vervoer is belangrijk voor onze 
gemeente. Het is essentieel voor inwoners zonder eigen 
vervoer zoals jongeren en ouderen. D66 Losser wil de huidige 
busverbindingen naar Enschede en Oldenzaal/Almelo, lijn 61 
en 64, behouden en waar mogelijk de dienstregeling 
uitbreiden. Dit geldt vooral voor lijn 64 in de avonduren. Met de 
nieuwe concessiehouder (Syntus) moet er gekeken worden 
naar de haalbaarheid van een route voor lijn 64 door De Lutte. 
Ook wil D66 Losser dat de busverbindingen vanuit onze 
gemeente goed aansluiten op de treintijden, zowel in 
Enschede als Oldenzaal. Een optimale verbinding vanuit onze 
gemeente naar andere delen in het land is noodzakelijk.   

Knelpunten aanpakken 
D66 Losser wil huidige verkeersknelpunten in de dorpskernen 
aanpakken en verduidelijken. Verscheidene kruispunten in de 
kernen kennen nog steeds een onduidelijke en 
onoverzichtelijke verkeerssituatie. Deze knelpunten zijn aan 
verduidelijking toe.  

Op dit moment is er in onze gemeente sprake van vergrijzing 
en zijn er steeds meer flexwerkers en zelfstandige 
ondernemers. Piekmomenten op het wegennet zullen afnemen 
omdat mensen op andere tijden in de auto stappen. D66 
Losser wil om deze reden een verandering in het denken over 
de aanleg van wegen.  
 
Beperken overlast door goederenvervoer 
De afgelopen tijd is goederenvervoer over het spoor in Oost-
Nederland toegenomen. D66 Losser houdt deze ontwikkeling 
nauwlettend in de gaten. Overlast door vervoer over het spoor 
moet zoveel mogelijk beperkt worden, met name voor inwoners 
in De Lutte. In samenwerking met de fracties in de regio, de 
Provinciale Staten, de Tweede Kamer en in het Europees 
Parlement willen wij een duurzame oplossing voor het vervoer 
van goederen bepleiten.  

  

 

 

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Hoogwaardig openbaar 
vervoer vanuit de 
gemeente Losser 
 

• Met de nieuwe 
concessiehouder in 
gesprek over uitbreiding 
dienstregeling  
 

• Verkeersknelpunten in 
de dorpskernen 
aanpakken 
 

• Overlast door het 
goederenvervoer over 
het spoor beperken 
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En nu 
vooruit 
 

Overheid en 
financiën 
Er zijn voor inwoners  
De politiek moet de komende jaren meer naar de inwoners toe. 
D66 Losser wil een cultuuromslag: Het college en de raad 
moeten er voor de inwoners zijn en niet andersom. Vind deze 
omslag niet plaats, dan neemt de betrokkenheid van de 
inwoners af. Volksvertegenwoordigers moeten zichtbaar en 
aanspreekbaar zijn. Dit is een verantwoordelijkheid die de 
politiek moet nemen ten opzichte van haar inwoners. Als je niet 
weet wat er leeft kun je geen goede besluiten nemen.  

Minder overbodige overheidslagen 
D66 Losser wil de Regioraad Twente, een overbodige 
overheidslaag, opheffen. De taken van deze Regioraad 
(mobiliteit, infrastructuur) gaan grotendeels terug naar de 
provincie Overijssel. De Regioraad is daarnaast een 
ondemocratische bestuurslaag die over miljoenen 
gemeenschapsgeld beslist. Het mandaat over de besteding 
van dit geld hoort te liggen bij de gekozen gemeenteraden.  

Transparantie en betrokkenheid 
D66 Losser wil de positie van de dorpsraden versterken. De 
dorpsraden zijn onmisbaar voor de besluitvorming. Ze zijn de 
voelsprieten voor de politiek.  

Om de transparantie en de betrokkenheid van onze inwoners 
bij het werk van de raad te vergroten wil D66 zoeken naar 
mogelijkheden tot het invoeren van een videosysteem en het 
houden van een inloopuur voorafgaand aan de 
raadsvergadering. De raadsvergaderingen moeten ook terug 
te kijken zijn voor geïnteresseerden. Op deze manier maak je 
de lokale democratie maximaal toegankelijk. 

Een faciliterende rol voor de gemeente 
D66 Losser constateert dat de toekomst anders zal worden 
dan het verleden. Er zijn geen bakken met geld meer 
beschikbaar. De gemeente Losser moet daarom haar rol in de 
gemeenschap veranderen. De gemeente is geen uitvoerder 
meer maar ze moet een faciliterende rol op zich nemen. De 
gemeente moet partijen bij elkaar brengen en particuliere 
initiatieven maximaal ondersteunen.  
 

 

.  

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Samenwerking met 
gemeenten in 
Noordoost-Twente 
 

• Een referendum, mocht 
onze gemeente ooit 
fuseren met een andere 
gemeente 

 
• Overbodige, 

ondemocratische 
overheidslagen opheffen 

 
• Positie dorpsraden 

versterken 
 
• Een videosysteem in de 

raadszaal  
 
• Een lokale overheid die 

er is voor haar inwoners 
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Gemeente Losser, deel van Noordoost-Twente 
De gemeente Losser is een landelijke gemeente, er heerst 
geen stadse mentaliteit. D66 ziet voor de gemeente Losser 
daarom de meeste mogelijkheden tot succesvol samenwerken 
in Noordoost-Twente. We moeten niet langer kijken naar 
Enschede maar onze blik richten op Noordoost-Twente 
(Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal). Het is een gegeven dat 
de inwoners van onze gemeente niet veel op hebben met de 
samenwerking met de gemeente Enschede zoals die op dit 
moment plaatsvindt. Cultureel en historisch gezien voelen de 
inwoners zich deel van Noordoost Twente. D66 Losser wil met 
de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal samen optrekken 
richting de toekomst.  

Mocht er ooit sprake zijn van een samenvoeging van Losser 
met één of meerdere gemeenten, dan wil D66 Losser dat 
hierover eerst een referendum gehouden wordt. 

Slechte financiële situatie 
Bezuinigingen zijn hoogstwaarschijnlijk ook de komende jaren 
onvermijdelijk. D66 Losser wil tekorten echter niet aanvullen 
zoals het huidige college dit de afgelopen jaren heeft gedaan. 
Het wegwerken van tekorten op de begroting door middel van 
enorme OZB-verhogingen, zoals we hebben meegemaakt in 
de gemeente Losser, is te bizar voor woorden en onbegrijpelijk 
voor de inwoners. Het nieuwe college dient voor mogelijke 
besparingen eerst te kijken naar de eigen gemeentelijke 
organisatie. Hoe pijnlijk deze besparingen ook kunnen zijn. 

Het huidige college heeft de algemene risicoreserve de 
afgelopen jaren laten dalen tot een volstrekt onacceptabel 
niveau van ca.€ 1,1 miljoen. Zeker met de (toekomstige) 
tegenvallers vanuit het Rijk is dit een te kleine reserve voor de 
gemeente Losser. Komende jaren moet de reserve worden 
opgebouwd omdat het huidige college dit heeft nagelaten. 
D66 Losser bepleit de verkoop van gemeentelijk vastgoed om 
de reserve te kunnen vergroten. De gemeente hoeft in deze tijd 
niet overal meer eigenaar van te zijn.  
 

 

Losser is een landelijke 
gemeente en past bij 
Noordoost-Twente. Laten 
we samen met Dinkelland, 
Oldenzaal en Tubbergen 
optrekken richting de 
toekomst. 

 

 

 
Gezonde overheids-
financiën zijn noodzakelijk 
voor toekomstige groei. 
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En nu 
vooruit 
 

Wonen, werken 
en veiligheid 
Centrum van Losser 
Het centrum van Losser is toe aan een upgrade. De Brink is 
geen open centrum dat klanten uitnodigt om te komen 
winkelen. Doordat de gemeente Losser beperkte middelen 
beschikbaar heeft is het lastig om het centrum in één keer te 
transformeren. We moeten echter iedere mogelijkheid tot 
verbetering direct aangrijpen. D66 Losser wil dat het college 
actief op zoek gaat naar mogelijkheden en middelen om De 
Brink aan te passen. 

Huisvesting 
D66 Losser merkt de terechte onvrede onder de inwoners over 
het toewijzingsbeleid van de woningcorporatie Domijn en het 
optreden hierbij van de gemeenteraad. Wij pleiten voor een 
eerlijk toewijzingssysteem. Daarnaast wil D66 Losser dat 
middels een huisvestingsvergunning voorwaarden worden 
gesteld aan de vestiging van (nieuwe) personen. Mensen met 
een sociale of economische binding met de gemeente moeten 
op deze manier een eerlijke kans krijgen op een woning. Door 
frequente evaluatiegesprekken met de woningcorporatie 
Domijn moet de gemeente dit toewijzingsbeleid in de gaten 
blijven houden.  
 
D66 wil dat scheefwonen in de gemeente Losser aangepakt 
wordt. Sociale huurwoningen hebben meestal een huurprijs die 
onder de marktprijs ligt en zijn vooral bedoeld voor mensen 
met een lager inkomen. Bij een bepaalde huurprijs van een 
woning hoort een bepaald maximaal inkomen. 

Starters  
Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk om een 
hypotheek rond te krijgen. Mits het aanbod van woningen in 
onze gemeente voor starters groot genoeg is, kunnen juist zij 
de doorstroming op de woningmarkt een impuls geven. De 
gemeente moet starters op de lokale woningmarkt daarom ook 
in de toekomst een starterslening kunnen blijven aanbieden. 
D66 Losser zet zich hiervoor in en wil dat deze voorziening 
blijft bestaan. Daarnaast is het van groot belang dat er ook 
huizen worden gebouwd voor de groepen waarvoor de 
starterslening bedoeld is. 

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Elke mogelijkheid om 
het centrum van Losser 
te verbeteren direct 
aangrijpen 
 

• Een ander 
toewijzingsbeleid van 
Domijn 
 

• Dat inwoners een 
eerlijke kans maken op 
een huurwoning 
 

• Scheefwonen aanpakken 
 

• Een starterslening 
kunnen blijven 
aanbieden en zorgen 
voor woningen voor 
starters 
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Rekening houden met ondernemers 
D66 Losser vindt dat zelfstandige ondernemers en agrariërs 
groepen zijn om rekening mee te houden in programma’s en 
aanbestedingen. De gemeente kan hierin faciliteren door het 
gemakkelijker te maken voor zelfstandige ondernemers om 
opdrachtgevers te ontmoeten in een netwerkverband en hen 
ook flexibele huisvesting aan te bieden. Daarnaast is D66 van 
mening dat er in bestemmingsplannen geen verbod voor werk 
aan huis opgenomen dient te worden voor werkzaamheden die 
geen overlast voor omwonenden oplevert.  
 
Veiligheid in het dorp en in de wijk 
D66 Losser ondersteunt het initiatief van straat-/wijkcoaches. 
Om de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners te krijgen moeten 
ook in de andere kernen wijkcoaches komen. Deze coaches 
mogen echter geen ‘politie-light’ worden. Ambtenaren zijn 
geen vervanging voor de politie in onze gemeente. 
 
D66 pleit voor de aanwezigheid van BOA’s (in samenwerking 
met gemeenten in Noordoost-Twente) om onder andere de 
drank- en horecaverordening te kunnen naleven. Als regels 
niet gehandhaafd kunnen worden, kunnen we ze beter 
schrappen.  
 
Er moet meer geld vrijkomen voor landelijke gemeenten om te 
zorgen voor meer veiligheid en meer aanwezigheid van politie 
in de buitengebieden. D66 Losser wil haar connecties bij de 
Provincie, de Tweede Kamer en in het Europees parlement 
gebruiken om te lobbyen voor meer veiligheid op het 
platteland. Daarnaast zien wij dat er een taak voor gemeenten 
is weggelegd om, in samenwerking met de politie, voorlichting 
te verschaffen over het tegen gaan van schuurroven en andere 
vormen van criminaliteit in zowel de buitengebieden als in de 
kernen. 

 

D66 wil geen verbod voor 
werk aan huis in het 
bestemmingsplan als de 
werkzaamheden geen 
overlast voor omwonenden 
oplevert. 

 

 

 

 
Gezien de schuurroven en 
andere vormen van 
criminaliteit in de 
buitengebieden wil D66 dat 
er meer geld vrijkomt voor 
veiligheid in de gemeente 
Losser. 
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En nu 
vooruit 
 

Duurzaamheid 
Een duurzaam voorbeeld 
Voor zover mogelijk wil D66 Losser gemeentelijke gebouwen 
beter isoleren, voorzien van led-verlichting en grasdaken of 
zonnepanelen. Daarnaast willen we gebruik van grijs water 
(regenwater) voor bepaalde voorzieningen stimuleren. Zo 
wordt het voorbeeld gegeven om de gemeenschap te 
verduurzamen. Dit kan tegelijkertijd een besparing opleveren 
op de water- en energierekening.  

Energie wordt niet altijd even efficiënt ingezet. D66 Losser pleit 
voor straatverlichting met ledlampen en bewegingssensoren. 
Daarnaast kunnen deze sensoren ook in publieke gebouwen 
worden ingezet om het gebruik van energie te beperken.  

Duurzaam aanbesteden 
D66 Losser wil ook duurzaamheid in de bouw. Het is van 
belang de bouw van duurzame, energieneutrale woningen en 
bedrijfspanden te stimuleren. Voordat er sprake kan zijn van 
ontwikkeling van nieuwe bouwgronden moet er echter eerst 
gekeken worden naar de nog aanwezige geschikte grond en 
gebouwen binnen de gemeente.  

D66 Losser pleit voor ‘duurzaam aanbesteden’. In 
aanbestedingsprocedures moeten duurzame eisen worden 
vastgelegd. Bij kleine inkopen moeten lokale en regionale 
diensten en producten voorrang krijgen omdat zij door minder 
transport uitstootbeperkend zijn.  

Vervuiler betaalt 
Om de gemeenschap aan te zetten tot duurzaam handelen wil 
D66 Losser het principe ‘de vervuiler betaalt’ versterken. De 
gemeente moet onderscheid maken in soorten afval. Door 
afval goed te scheiden hoeft er minder vaak restafval 
opgehaald te worden. Het gescheiden afval kan vaker 
opgehaald worden maar extra restafval moet worden 
weggebracht door de inwoners zelf.  

 

 

  
 

 

 

 
D66 Losser wil: 

• Gemeentelijke 
gebouwen voorzien van 
led-verlichting en 
grasdaken of 
zonnepanelen 
 

• Duurzaam aanbesteden 
en duurzaamheid in de 
bouw  
 

• Onderscheid maken in 
afval en het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ 
versterken 
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Nawoord Alexander Pechtold: En nu vooruit! 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel 
mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 
graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 
horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder 
en burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 
steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in 
hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 
meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, 
vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 
garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe 
groot wordt de klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en 
het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en 
ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw 
gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen 
en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan 
bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als 
bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds 
grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 
gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich 
inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 
rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook 
voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, 
bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden 
schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen 
onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die 
kracht van mensen, individueel en samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, 
we denken in mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar 
weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van 
Nederland woont? Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw 
gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker hier in de 
gemeente Losser, in uw eigen omgeving! 
   
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 
   
Alexander Pechtold 
 

En nu 
vooruit 
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 Sociaal-liberale 
richtingwijzers 
 
Wij hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en 
waarmee de manier waarop we in het leven en de politiek staan beknopt is 
samengevat. Elk van de richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek voor het 
D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie van juist déze vijf denkrichtingen 
die de mens en maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf richtingwijzers 
maken ook dat onze standpuntbepaling voor u als inwoner voorspelbaar is: onze 
standpunten komen voort uit één of meerdere van onze richtingwijzers. 

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. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds 
opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, 
vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel 
voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij 
aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker 
en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

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. Bij alles 
wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in 
deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. 
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar 
een wereld met minder oorlog en conflicten. 
Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

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. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die 
uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een 
dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen 
beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij 
vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, 
want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen 
redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. 
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet 
van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en 
vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en 
milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu gerechtvaardigd 
wordt. 

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. Lichamelijke integriteit, geweldloze 
oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van 
meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en 
zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en 
anderen. 
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