
Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Losser

Goed onderwijs
Goede zorg
Goed wonen

D66 krijgt het voor elkaar



D66 Losser in het kort
Kwalitatief onderwijs dichtbij!
Onderwijs dient, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit, zoveel 
mogelijk in de buurt gerealiseerd worden

Lokaal = Regionaal
De meeste inwoners van Losser werken buiten onze gemeente.
De economie binnen de regio is daarmee voor Losser minstens net zo 
belangrijk als de economie binnen de gemeente

De jeugd van nu is het dorp van morgen
We willen extra aandacht voor de wensen van jongeren in onze gemeente 
als het gaat om versterken van de economie en de leefbaarheid in de 
kernen.

Duurzaam Losser
Losser is een gemeente met agrarische activiteiten. Wij willen duurzame 
en schone agrarische bedrijven die aandacht hebben voor ons milieu en 
dierenwelzijn, alle ruimte bieden zich te handhaven of verder te ontwikkelen. 
Asbestsanering, zonnepanelen, mestvergisters, biogas, luchtwassers zijn 
daarbij sleutelwoorden.

Niet zorgen voor maar zorgen dat
Voor D66 is het geen vraag óf de bewoner participeert, maar hóe.
De ontwikkeling hiernaartoe begint bij inwoners zelf, die zich inzetten voor 
hun straat, voor cultuur, voor hun sportvereniging, voor hun medemens of 
voor de publieke zaak.

Hondenbelasting omlaag
D66 vindt dat de hondenbelasting niet als algemene belasting gebruikt 
mag worden en hooguit kostendekkend mag zijn voor voorzieningen voor 
honden.

Dorpen aan zet
De verschillende dorpen zijn vooral van de inwoners zelf. In toenemende 
mate willen we hen zelf vragen om actief mee te denken over de manier 
waarop hun dorpen er in de toekomst uit moeten zien.

D66 krijgt het voor elkaar
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Jaimi van Essen

Hard gewerkt
In maart 2014 kon u weer op D66 stemmen in de 
gemeente Losser. En van die mogelijkheid werd 
gebruik gemaakt: dankzij u mochten we met 3 zetels 
plaatsnemen in de Losserse gemeenteraad. We hebben 
onze kiezers toen bedankt voor het vertrouwen en zijn 
direct hard aan het werk gegaan. Onze gedrevenheid 
en idealen konden we de afgelopen vier jaar daarnaast 
ook via het college verwezelijken: D66 levert sinds de 
vorige verkiezingen een wethouder.

Investeren in de dorpen
Ik ben er van overtuigd dat onze inspanningen in de gemeenteraad én in het college ervoor 
hebben gezorgd dat de gemeente Losser inmiddels in rustig vaarwater is beland. En 
die bestuurlijke rust is hard nodig om alle uitdagingen op te kunnen pakken die op onze 
gemeente afkomen. Tegelijkertijd hebben we uiteraard ook de afgelopen tijd een boel voor u 
gerealiseerd: denk aan de (ver)nieuwbouw van het Twents Carmel College, de Kulturhussen, 
en het geld dat is gereserveerd voor een nieuwe sporthal en de centrumplannen voor Losser 
en De Lutte.

Vertrouwen in de toekomst
D66 gaat daarom met vertrouwen de komende jaren voor tegemoet. Graag pakken we 
de uitdagingen die op de gemeente Losser aankomen met beide handen aan. We zien 
ze vooral als kansen! We willen lokaal doen wat lokaal kan. Inwoners zullen steeds meer 
en steeds vaker de kar zelf willen trekken en de gemeente moet hier goed bij aan sluiten. 
Daarnaast zal er de komende jaren nóg meer aandacht moeten komen voor duurzaamheid. 
We hebben hier als coalitiepartij de afgelopen jaren al veel geld voor gereserveerd, maar wat 
ons betreft was dit slechts een eerste stap. We willen samen met onze inwoners op naar een 
duurzame gemeente Losser!

Samen optrekken
Onze gemeente Losser wordt terecht de schatkamer van Twente genoemd. We leven 
hier in een uniek natuurgebied. We kunnen dit groene goud dat we bezitten nog 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. 
In die samenwerking liggen de kansen voor de gemeente Losser. D66 wil samen met onze 
partners in Noordoost-Twente optrekken richting de toekomst.

Jaimi van Essen, lijsttrekker
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Goed onderwijs

Kwalitatief onderwijs dichtbij
Onderwijs dient, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit, zoveel mogelijk in de 
buurt gerealiseerd te worden. Om dit ook in de toekomst mogelijk te houden willen 
wij, naast de extra rijksbijdragen voor kleine scholen, actief blijven kijken naar nieuwe 
combinaties van scholen en voorzieningen zoals zorgcentra, sport en cultuur. Het 
Kulturhus Overdinkel en de verplaatsing van het muziekonderwijs naar het Twents 
Carmel College zijn hier goede voorbeelden van.

Voortgezet onderwijs in Losser
De mogelijkheid om in Losser naar de brugklas te kunnen is belangrijk voor onze 
jeugd. Wij willen hier, samen met het Carmel College, in blijven investeren. De 
nieuwe mogelijkheid voor het basis en voortgezet onderwijs om zogenoemde 10-14 
scholen te starten kan hieraan bijdragen. Hoewel de gemeente geen rol heeft in het 
onderwijskundig proces hiervan kan zij wel een verbindende en faciliterende rol spelen.

Bereikbaar vervolgonderwijs
Door de grootte van Losser reizen leerlingen verder voor hun vervolgonderwijs.
De bereikbaarheid van Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal is daarvoor cruciaal.
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Elk kind telt
Voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvang en kinderdagverblijven bieden een 
belangrijke start voor elk kind. Om taal- en leerachterstanden te voorkomen dienen 
zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van te maken. Daarom willen wij een zo laag 
mogelijke eigen bijdrage. De gemeente heeft een actieve rol bij het signaleren van 
kinderen uit risicodoelgroepen. Ook de begeleiding van ouders van kinderen met taal- 
en leerachterstanden vraagt veel aandacht. Zij zijn immers de sleutel tot succes!
Het gemeentelijk budget en de extra bijdragen van de Rijksoverheid worden hiervoor 
doeltreffend ingezet.

Een leven lang leren
Iedereen heeft recht op toegang tot onderwijs. Dit betekent een breed toegankelijk 
onderwijsstelsel voor jong én oud. Bijvoorbeeld cursussen tegen laaggeletterdheid, 
voorschoolse schoolopvang, kinderdagverblijven en begeleiding van ouders van 
risicodoelgroepen. Maar ook computercursussen voor senioren. Er zijn nog steeds te 
veel volwassenen, zowel autochtoon als allochtoon, die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Naast de alledaagse lastigheid hiervan leveren met name formele brieven 
van instanties grote problemen op. Extra schrijf- en leeshulp door taalcoaches voor 
volwassenen pakt dit probleem bij de bron aan.

Natuur, Cultuur & Sport verbindt
Sport en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Verenigingen worden gestimuleerd 
om nog meer ‘naschoolse educatie’ aan te bieden aan scholen. Dit kan gefinancierd 
worden uit het budget voor activiteitengerichte subsidies. De gemeente kan dit actief 
promoten. Ook duurzaamheid en natuureducatie verdienen extra aandacht in het 
onderwijs. De gemeente dient dit te ondersteunen.

Onderwijs dichtbij!
D66 wil dat onderwijs zoveel mogelijk in de buurt beschikbaar blijft. Ook willen 
we actief blijven kijken naar nieuwe combinaties van scholen en voorzieningen 
zoals zorgcentra, sport en cultuur.
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Schone groei (economie)

Lokaal = Regionaal
De meeste inwoners van Losser werken buiten onze gemeente. De economie binnen 
de regio is daarmee voor Losser minstens net zo belangrijk als de economie binnen 
de gemeente. Een ambitieuze Agenda van Twente met aandacht voor duurzame en 
groene versterking van de regionale economie is daarom van groot belang. ‘Regionaal’ 
betekent ook dat we nog meer over de landsgrens naar onze oosterburen willen 
kijken. Bestaande succesvolle initiatieven om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt 
te stimuleren willen we blijven ondersteunen en verder ontwikkelen.

Eigentijds openbaar vervoer
Openbaar vervoer is en blijft een belangrijke schakel. D66 wil de huidige verbindingen 
behouden en tegelijkertijd mogelijkheden bieden voor nieuwe, moderne en duurzame 
manieren van (openbaar) vervoer.

Duurzaam en verantwoord ondernemen
Bij aanbestedingen vanuit de gemeente willen wij nog meer aandacht voor duurzaam 
gebruik van materialen, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daar 
waar mogelijk lokale en regionale ondernemers betrekken.
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Bereikbaar en aantrekkelijk
Om de regionale arbeidsmarkt en het toerisme te versterken zijn goede verbindingen 
voor fietsers en auto's binnen Twente en de gemeente Losser nodig, samen met 
voorzieningen voor openbaar vervoer. Wij zetten in op uitbreiding van wandel-, fiets- 
en ruiterpaden.

Fraaie dorpskernen voor prettig wonen, verblijven en ondernemen
Aantrekkelijke kernen met een compact winkelgebied waar inwoners en toeristen 
prettig kunnen verblijven en winkelen bieden kansen voor lokale ondernemers. Wij 
zetten in op het verder ontwikkelen en uitvoering geven aan het opwaarderen van 
alle kernen binnen de gemeente. Daarbij denken we ook aan ruimte voor het verder 
ontwikkelen van het Martinusplein tot horecaplein in Losser en de horecafunctie in het 
centrum van De Lutte.

De jeugd van nu is het dorp van morgen
We willen extra aandacht voor de wensen van jongeren in onze gemeente als het 
gaat om versterken van de economie en de leefbaarheid in de kernen. Zij zullen het 
langst van deze voorzieningen gebruikmaken. De verbinding en samenwerking tussen 
onderwijs en ondernemers willen we waar mogelijk versterken. Bijvoorbeeld door 
middel van werkervaringsplaatsen.

Prettig winkelen, divers aanbod
Losser als grootste kern kan zich onderscheiden door de al bestaande diversiteit aan 
speciaalzaken verder uit te beiden. Daarnaast zorgt een full-service supermarkt met 
een groot productassortiment in het centrum van Losser (ter vervanging van een al 
bestaande supermarkt, dus zonder grote uitbreiding van het aantal vierkante meters 
winkeloppervlak) ervoor dat mensen vaker hun boodschappen in Losser gaan doen en 
daarmee ook vaker in het centrum zullen verblijven.

Schone en duurzame bedrijvigheid
Losser is een gemeente met agrarische activiteiten. Wij willen duurzame en schone 
agrarische bedrijven die aandacht hebben voor ons milieu en dierenwelzijn, alle ruimte 
bieden zich te handhaven of verder te ontwikkelen. Asbestsanering, zonnepanelen, 
mestvergisters, biogas, luchtwassers zijn daarbij sleutelwoorden. Ook denken we 
aan innovatieve ontwikkelingen of nieuwe initiatieven voor duurzame landbouw. In de 
toekomst zou bijvoorbeeld beperkte reguliere wietteelt een optie kunnen zijn. Onze 
gemeente kent een aantal spraakmakende industriële bedrijven, die van groot belang 
zijn voor de werkgelegenheid en soms ook voor de gemeente. Denk bijvoorbeeld 
aan Johma. Wij willen deze bedrijven zoveel mogelijk ruimte geven voor duurzame en 
schone groei binnen onze gemeente.
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Duurzaamheid
Om duurzaamheid te bevorderen zijn creatieve oplossingen nodig voor hedendaagse 
problemen zoals fijnstof, CO2 en afvalstromen.

Krachtige kernen
Autoluwe dorpskernen met veel verblijfsruimte nodigen uit om te winkelen en te 
recreëren. Compacte kernen met parkeermogelijkheden buiten het kernwinkelgebied 
maken het voor wandelaars en fietsers veiliger en prettiger vertoeven.
Wij zien graag woon/winkel-erven waar de auto te gast is.

Nieuwe energie
Losser is een gemeente met een groot agrarisch buitengebied. Agrariërs vormen 
een substantieel deel van onze ondernemers. Steeds meer zien we dat zij bewust 
duurzaam omgaan met hun bedrijf door bijvoorbeeld kleinschalig en biologisch te 
werken en het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Ook het gebruik 
van mestvergisters als energieopwekker en het installeren van de nieuwste generatie 
luchtwassers om de omgeving van hun bedrijf te vrijwaren van fijnstof- en geuroverlast 
is een grote vooruitgang.

Duurzaam op weg
Elektrisch rijden neemt een vlucht. Natuurlijk juichen wij dit toe! Langzaamaan verdwijnen 
de vervuilende diesels van de weg en wordt er steeds meer hybride en elektrisch 
gereden. Om deze laatste groep te faciliteren zullen er elektrische oplaadpunten op 
openbare plekken worden geplaatst.

Duurzaamheid in elk proces
In ieder proces zou duurzaamheid, naast de economische en financiële overwegingen, 
een vast onderdeel moeten vormen.
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Regionale afstemming
De energietransitie die de komende jaren gaat plaatsvinden kunnen we niet alleen lokaal 
vormgeven. We zullen dit regionaal afstemmen en D66 wil die afstemming binnen zowel 
Noordoost-Twente als geheel Twente versterken. Met de overige Twentse gemeenten 
en de provincie willen we werken aan de Twentse Energie Strategie.
D66 wil dat de gemeente Losser in 2035 100% energieneutraal is.

Afval scheiden loont
D66 is voorstander van diftar, een systeem met een variabel tarief gebaseerd op het 
aantal keren dat restafval wordt aangeboden.. Hierbij willen we niet straffen voor slecht 
gedrag maar juist belonen voor goed gedrag. Bewustwording speelt hier een grote rol. 
Immers, minder afval is minder CO2-uitstoot en reclycling van verpakkingsmateriaal 
betekent minder plastic soep. Door afval goed te scheiden kan er door de inwoners een 
financieel voordeel behaald worden. Vanzelfsprekend volgen we nieuwe ontwikkelingen 
op de voet.

Bewust omgaan met energie
Door geleidelijk openbare verlichting te vervangen door ledlampen is een substantiële 
energiebesparing mogelijk. Door zelf zoveel mogelijk energie op te wekken kunnen 
we onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen afbouwen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de doelstelling van 20% groene energie in 2023 haalbaar is. Wij zijn voor 
zonnepanelen op daken, zonneparken en windparken. Voor de gemeente ligt hier de 
taak om (particuliere) initiatieven te stimuleren, bijvoorbeeld door het verstrekken van 
subsidie op zonnepanelen.

Op zoek naar duurzame partners
D66 wil meer samenwerken met duurzame partners. Prachtig voorbeeld van een 
innovatief bedrijf is Twence. Door het verwerken van ons afval (composteren of 
verbranden) komt veel energie vrij. Hiervan gaat vrijwel niets verloren omdat Twence 
deze energie gebruikt voor eigen behoefte zowel als levering van energie/warmte aan 
bedrijven die daardoor geen grijze energie hoeven in te zetten.

De ondergrond is van ons
Over de Twentse ondergrond is veel te zeggen. Lege gasvelden die worden gebruikt 
om productiewater in te injecteren, zoutcavernes die worden gebruikt voor opslag van 
olie, met lekkages als gevolg. Wij zijn van mening dat uiterst voorzichtig moet worden 
omgegaan met de (diepe) ondergrond omdat ondanks berekeningen van de NAM het 
niet zeker is wat dit op de lange duur voor gevolgen heeft voor omgeving en milieu.
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Voorzieningen en zorg

Niet zorgen voor maar zorgen dat
De ontwikkeling hiernaartoe begint bij inwoners zelf, die zich inzetten voor hun straat, 
voor cultuur, voor hun sportvereniging, voor hun medemens of voor de publieke zaak.
Voor D66 is het geen vraag óf de bewoner participeert, maar hóe. Dat vraagt om een 
lokale overheid die los durft te laten, ruimte geeft en waar nodig ondersteunt.

Zorg voor jong en oud
De zorg binnen de gemeente Losser dient voor haar inwoners beschikbaar 
en betaalbaar te zijn. Het is duidelijk waar ze terecht kunnen bij vragen in het 
dagelijks leven. Bijvoorbeeld vragen over wonen, hulp bij opvoeden, aanpak van 
kindermishandeling of ouderenmishandeling, mantelzorg, werk, vervoer, etc. Dit 
betekent o.a. een adequate informatievoorziening middels de zogenaamde 'Sociale 
Kaart' en bijvoorbeeld meer aandacht voor de 'Blijverslening'. Met deze lening kunnen 
woningen levensloopbestendig worden gemaakt waardoor mensen langer zelfstandig 
in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Vasthouden waar het moet, loslaten waar het kan
We willen samen met de inwoners van de gemeente Losser inzetten op preventie in 
de jeugdzorg door samenwerking met verenigingen en onderwijs. Verder willen we 
eigen regie van de zorgvrager stimuleren, waar dit kan. We erkennen dat sommige 
doelgroepen niet hun eigen regie kunnen pakken. Hiervoor blijft goede begeleiding 
noodzakelijk.

Kansen bieden voor iedereen
Armoede is een verschijnsel, complex en met veel samenhangende dimensies.
Voorbeelden daarvan zijn: inkomen, opleidingsniveau, zelfredzaamheid, gezondheid, 
maatschappelijke participatie en de woon- en leefomgeving. Mensen kunnen op 
een bepaald moment in hun leven met armoede of verminderde kansen worden 
geconfronteerd. Denk hierbij ook aan ondernemers, agrariërs en laagverdieners die 
net boven de grens van toeslagen vallen. D66 is voor een adequaat armoedebeleid 
waarbij mensen gestimuleerd worden om vanuit eigen kracht hun leven en financiën 
weer op orde te krijgen. Als daar ondersteuning voor nodig is dan dient de gemeente 
deze ondersteuning te bieden. Dat betekent ook dat we innovatie binnen het sociaal 
domein meer moeten stimuleren.
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Aantrekkelijke dorpskernen
D66 wil in de toekomst werk maken van het verbeteren van de verblijfskwaliteit en 
uitstraling van de dorpskernen. Door samen met inwoners en ondernemers te kijken 
naar de mogelijkheden om de dorpskernen aantrekkelijker te maken voor jong en oud, 
ondernemers en toeristen. Dit bevordert de leefbaarheid, de veiligheid en het toerisme. 
Investeren op lange termijn in plaats van pleisters plakken.

Een rijk verenigingsleven
Voldoende cultuuraanbod en sport samen met een rijk verenigingsleven bevordert niet 
alleen de leefbaarheid en de sociale cohesie maar ook toerisme. Wij willen meedenken 
en meewerken aan het behoud van unieke en onmisbare voorzieningen van Losser. 
Wij zijn van mening dat subsidie niet wordt verstrekt omdat je bestaat, maar voor 
wat je doet voor de samenleving. De incidentele subsidies zijn een goed middel om 
activiteiten die de leefbaarheid vergroten te ondersteunen. Wij willen dit budget dan 
ook uitbreiden.

Hondenbelasting omlaag
Vanaf 2018 introduceert de gemeente Losser een aantal voorzieningen voor honden, 
zoals hondenpoepbakken. Wij willen vervolgens ook kijken naar locaties voor 
speelvelden en uitlaatveldjes.

D66 vindt dat de hondenbelasting niet als algemene belasting gebruikt mag worden en 
hooguit kostendekkend mag zijn voor deze voorzieningen.

11



Toekomstbestendig bestuur

Terug naar de bedoeling
De gemeente Losser heeft de afgelopen jaren al stappen gezet om meer ‘van buiten 
naar binnen’ te werken. D66 wil dat we op dit pad verdergaan. Er gaat vaker - en in een 
vroegtijdig stadium - worden samengewerkt met belanghebbenden en initiatiefnemers. 
Klantvriendelijkheid, persoonlijke ondersteuning en een goede dienstverlening staan 
hierbij voorop. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Transparante & digitale lokale overheid
Wat D66 betreft gaat de ontwikkeling van de digitale en transparante lokale overheid 
in Losser nog niet snel genoeg. We moeten aanhaken bij de sterk veranderende 
samenleving waarin deze onderwerpen belangrijke ontwikkelingen zijn, zonder 
aandacht te verliezen voor de groep inwoners die (nog) niet mee kunnen komen. 
Inwoners moeten digitaal meer met de gemeente kunnen regelen. Bovendien wordt 
een lokaal bestuur dat transparant te werk gaat meer vertrouwd door haar inwoners. 
Betere informatie over de manier waarop de gemeente tot beslissingen komt - en welke 
informatie zij daarvoor gebruikt - vergroot het draagvlak voor (politieke) beslissingen.
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Vanzelfsprekend begingspraak
Voorheen werden inwoners slechts op het laatste moment gevraagd om hun mening 
te geven (op het gemeentehuis) over plannen die eigenlijk al zo goed als af waren. Om 
het inspraakproces te innoveren heeft D66 in de afgelopen raadsperiode de werkwijze 
'beginspraak' geïntroduceerd. De gemeente Losser heeft dit bij enkele grote projecten 
toegepast, zoals de ontwikkelingen rond de Gronausestraat. Op een informele 
manier én in een vroegtijdig stadium konden inwoners en organisaties met elkaar van 
gedachten wisselen. D66 wil de werkwijze van ‘beginspraak’ de komende jaren verder 
uitbouwen. Inwoners krijgen zo de kans om bij belangrijke ontwikkelingen bij hen in de 
buurt op een goede manier mee te denken en te doen.

De omgevingswet als kruiwagen
De Omgevingswet is een grote wetgevingsoperatie waarbij vele honderden wetten en 
regelingen worden geïntegreerd in vier wetten en enkele regelingen. Dit moet ervoor 
zorgen dat het voor inwoners overzichtelijker wordt, vergunningen sneller worden 
verleend en regels minder in de weg zitten van ontwikkelingen. D66 ziet de komst 
van de Omgevingswet als een ‘kruiwagen’ om beginspraak, digitalisering en goede 
dienstverlening verder uit te bouwen. Onze ambitie is dat de mogelijkheden uit de 
gereedschapskist die de Omgevingswet biedt, volop worden benut door de gemeente 
Losser.

Dorpen aan zet
D66 heeft de afgelopen jaren gepleit voor meer budget en verantwoordelijkheden voor 
de dorpsraden van de kernen in onze gemeente. De trajecten met dorpsplannen hebben 
laten zien dat inwoners in een dorp graag zelf de handschoen op willen pakken en zorg 
willen dragen voor hun omgeving. D66 wil hier maximaal in faciliteren. Het nieuwe 
subsidiebeleid dat we als gemeente hebben moet hier (nog beter) op aansluiten. De 
verschillende dorpen zijn namelijk vooral van de inwoners zelf. In toenemende mate 
willen we hen zelf vragen om actief mee te denken over de manier waarop hun dorpen 
er in de toekomst uit moeten zien. Dit kan met de 'buurtman' of 'buurtvrouw' die in 
aanvulling op de kernwethouder de contactpersoon is voor een dorp. We willen samen 
met de dorpen blijven kijken wat er in de praktijk nodig is om toekomstbestendig te 
blijven. Samen nadenken met de inwoners is de kern!

Durven loslaten
Inzetten op meer participatie en beginspraak betekent ook wat voor de gemeenteraad 
zelf, namelijk: loslaten. En dat is gemakkelijker gezegd dat gedaan. D66 wil daarom 
graag dat de gemeenteraad nadenkt over haar eigen rol, houding en gedrag.In het 
verlengde daarvan wil D66 de komende raadsperiode kijken naar een meer informele 
commissiestructuur. Inwoners moeten het gevoel hebben dat ze ‘aan kunnen schuiven’. 
De voor Losser belangrijke onderwerpen worden zo meer mét inwoners besproken.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

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

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

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

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

Denk en handel internationaal

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

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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Kandidaten D66 Losser
De kandidatenlijst voor de komende verkiezingen bestaat uit een mix van 
ervaren en nieuwe kandidaten. Hoewel onze lijst een mooie spreiding 
kent over de kernen, was het voor ons allereerst van belang dat onze 
kandidaten goede raadsleden kunnen zijn

Lijsttrekker Jaimi van Essen
Na vier succesvolle jaren als fractievoorzitter voor D66 in de Losserse 
gemeenteraad én een hoge plek op de kandidatenlijst van de Tweede 
Kamerverkiezingen is Jaimi van Essen (26) ook dit jaar onze lijsttrekker. 
Als accountmanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is hij onze 
rechtstreekse verbinding met de landelijke politiek en de Rijksoverheid. 

Wethouder Marcel Wildschut
Marcel Wildschut is ook voor de komende periode beschikbaar als 
wethouder in de gemeente Losser. Met hem hebben we een ervaren 
bestuurder in huis.

De kandidaten op volgorde
1 Jaimi van Essen - Losser
2 Ronald Ringenoldus - Overdinkel
3 Jolanda Wildschut - De Lutte
4 Marcel Wildschut - De Lutte
5 Henriëtte Hogebrink- Losser
6 Bas van Eldijk - Losser
7 Géraar de Jong - Losser
8 Peter de Vries - Overdinkel
9 Kilan van Essen - Losser

Meer informatie over onze kandiaten vind je op www.d66losser.nl!

Foto: Peter Langela


