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Samen en Ondernemend 
 

Algemeen  

Deze visie gaat over de toekomst van Rijssen-Holten. In welke richting willen we onze gemeente  

ontwikkelen? Wat doen we om dat mogelijk te maken? Stip op de horizon is het jaar 2030. 

Ontwikkelingen op zo’n lange termijn zijn niet precies te voorspellen. Daarom toetsen we onze  

toekomstvisie elke 5 jaar aan de actuele ontwikkelingen. 

Drie pijlers 

De strategische visie van Rijssen-Holten is gebaseerd op 3 pijlers: 

 

Pijler 1: Eigen identiteit  

De kernen van Rijssen-Holten hebben een eigen identiteit. Door die te erkennen, te koesteren en te 

versterken krijgt onze gemeente meer uitstraling naar buiten. De kern Rijssen en de kern Holten met 

zijn buurtschappen hebben hun eigen sterke punten. Die ondersteunen we en stimuleren we. 

 

Pijler 2: Ondernemend Rijssen-Holten!  

Het ondernemerschap zit bij veel inwoners in de genen en het is er goed wonen en werken. De 

gemeente steunt en stimuleert het ondernemende klimaat. Daarmee is Rijssen-Holten aantrekkelijk 

voor het bedrijfsleven en een economische factor om rekening mee te houden in de regio. 

 

Pijler 3: Modern noaberschap  

Modern noaberschap betekent dat we als inwoners van Rijssen-Holten voor elkaar zorgen. We zijn 

trots op de samenhang die inwoners ervaren in onze gemeente. Om dat te behouden en te 

versterken heeft dit gevolgen voor de inwoners en het bestuur. Hierbij kunnen we denken aan 

sociaal ondernemerschap, aan welzijnsactiviteiten en aan een aanpak waarin de wensen en 

mogelijkheden van de wijk centraal staan. 

 

Rol van de gemeente 

De samenleving is complex. De samenleving houdt niet op bij de gemeentegrenzen en inwoners zijn 

actief in de regio. Wij ook. 

We werken eraan om iedere inwoner te laten deelnemen aan de samenleving. We willen een hechte 

gemeenschap vormen waarin mensen naar elkaar omzien. Onze gemeenschappen ondersteunen we 

daarbij. 
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Als gemeente werken we aan de leefbaarheid op lange termijn en betrekken daarbij onze partners 

en inwoners. We zorgen ervoor dat deze plannen doorgaan, dat de nodige partners daarin betrokken 

worden en dat ze zich aan de afspraken houden. Ook sluiten we aan op nieuwe plannen vanuit de 

samenleving.  

Als gemeentelijke overheid zijn we bereikbaar, zichtbaar en toegankelijk voor onze inwoners. We 

kunnen voorbij systemen kijken en zijn in staat om in verbinding te staan met inwoners. 

Wat betekenen onze 3 pijlers voor de begrotingsprogramma’s? 

 

Inwoners, Organisatie en Bestuur 
 

Dienstbaar aan de samenleving 

De gemeente staat middenin de samenleving. Het gemeentebestuur neemt uiteindelijk vaak de 

besluiten en is daar ook verantwoordelijk voor, maar gaat slechts over een deel van wat er in de 

samenleving allemaal plaatsvindt.  

Het oplossen van problemen en realiseren van ambities doen we vaak samen met onze inwoners, 

maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, medeoverheden en het bedrijfsleven. Dit kan 

op allerlei manieren. De gemeente stelt zich pro-actief op. Een open communicatie tussen gemeente 

en inwoners draagt bij aan een gedragen beleidsvorming.  

Inwoners en andere belanghebbenden worden intensief en tijdig bij de voorbereiding van besluiten 

betrokken.   

We geven juist ruimte aan anderen in de samenleving door duidelijk aan te geven wat is toegestaan, 

wat we mogelijk willen maken, wat we ondersteunen, wat we stimuleren, wat we initiëren en welke 

regels er gelden.  

Toegankelijke dienstverlening  

De gemeentelijke dienstverlening moet toegankelijk zijn. Informatie en uitleg over gemeentelijk 

beleid en gemeentelijke besluiten is vanzelfsprekend. Het contact met de overheid is de afgelopen 

jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Juist door die digitale processen gaat veel goed in de 

uitvoering. Maar als mensen daarin vastlopen of in de knel komen, moet er een medewerker zijn met 

kennis van zaken die hen te woord staat en verder helpt. 

Zelfredzaamheid 

Na een periode waarin een groot beroep op zelfredzaamheid van inwoners werd gedaan, bleek dat 

veel mensen in de knel kwamen. De overheid is er voor de inwoners en helpt als het even niet meer 

gaat of als inwoners vast lopen in de bureaucratie. Gemeentelijke regelgeving is adequaat en direct. 

Door zoveel mogelijk algemene regels te stellen wordt de regeldruk verminderd. 

Bewustwording burgerschap 

Mensen maken deel uit van maatschappelijke verbanden en gemeenschappen. Zij nemen daarin 

actief deel en dragen daarvoor verantwoordelijkheid. De gemeente draagt actief bij aan het 

faciliteren van de maatschappelijke verbanden.  
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Ook vinden we het belangrijk om democratische waarden uit te dragen en te laten zien hoe de lokale 

overheid functioneert. Als organisatie en als politici staan we positief tegenover initiatieven om de 

kloof tussen gemeente en inwoners te verkleinen. 

Regionale samenwerking  

De gemeente Rijssen-Holten staat niet op zichzelf; we werken samen met andere overheden 

ondernemingen en instellingen. Deze samenwerking is geen doel op zich, maar dient bij te dragen 

aan de drie pijlers van deze visie en de doorwerking daarvan in het gemeentelijke beleid. 

Ondernemend en flexibel  

De medewerkers van de gemeente zijn initiatiefrijk, ondernemend en flexibel inzetbaar. Zij hebben 

oog voor onze inwoners en denken en werken vanuit mogelijkheden en kansen. Binnen de politiek-

bestuurlijke kaders acteren zij zelfstandig en nemen eigen verantwoordelijkheid. Het politieke 

bestuur is altijd verantwoordelijk. De ambtelijke organisatie is qua omvang ook flexibel: ze beweegt 

mee met relevante ontwikkelingen. 

 

Jongeren en Onderwijs 
 

Onderwijs zoveel mogelijk lokaal 

We investeren in voorzieningen die gebaseerd zijn op de demografische situatie, de trends op de 

arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de samenleving. Denk aan te laag opgeleiden en andere 

kwetsbare doelgroepen. Een van de ontwikkelingen in 2030 is dat (bij)scholing bij iedereen continue 

aandacht behoeft. In 2030 zijn in Rijssen-Holten relevante opleidingen gevestigd door goede 

samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente. Dit kunnen ook 

dependances van HBO-instellingen zijn, met opleidingen die aansluiten bij het bedrijfsleven. Lokale 

opleidingen zorgen ervoor dat er korte lijntjes zijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en een 

warme overdracht kan plaatsvinden tussen vervolgopleidingen. Een bijkomend voordeel van lokaal 

vervolgonderwijs in het kader van Jeugdzorg is dat de jongeren beter in beeld blijven bij de 

gemeente. We zetten in op optimale educatieve voorzieningen in het basisonderwijs en volledige 

vmbo-, havo- en vwo-opleidingen. In het onderwijs weerspiegelt zich de maatschappelijke omgeving. 

Passend Onderwijs is hierbij een vanzelfsprekende methodiek. 

Inzet voor jongeren 

Het is belangrijk dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen 

ontwikkelen. Wij vinden dat ouders hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk zijn. Principes als 

eigen kracht en gebruik maken van het sociale netwerk gelden als uitgangspunten. De gemeente zet 

zich in om dit te stimuleren. Daar waar nodig wordt vraaggerichte en integrale hulp geboden. De 

problematiek rond (schoolgaande) jongeren wordt steeds diverser en vereist meer aandacht. Dit 

komt onder andere door het complexer worden van de samenleving en doordat een stabiele 

thuissituatie aldoor minder vanzelfsprekend wordt. We willen hier in nauwe samenwerking met het 

onderwijs en jeugdzorg preventief faciliteren, bijvoorbeeld door zorg-adviesteams.  

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het is van belang in te zetten op 

de verdere transformatie van de jeugdhulp, in de zin van het versterken van preventie en 
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vroegsignalering, zodat eerder hulp wordt geboden. Dit is in het belang van het kind en tevens wordt 

het beroep op dure, gespecialiseerde hulp daardoor verminderd. 

 

Samen zorgen 
 

Mensen die niet kunnen meekomen in de maatschappij verdienen aandacht en zorg. Dit staat hoog 

in het vaandel bij onze gemeente. Het is de gezamenlijke uitdaging van de gemeente en de 

gemeenschap om voldoende aandacht te geven aan en zorg te verlenen in een veranderend 

zorgstelsel, waarbij de menselijke maat het uitgangspunt is. We kantelen van een verzorgingsstaat 

naar een participatiemaatschappij en van een samenleving die draait om welvaart naar een 

samenleving die meer gericht is op welzijn. Preventie en leefstijl zijn belangrijk. Hier ligt ook een 

stimulerende rol voor de gemeente. 

Omzien naar elkaar/noaberschap 

Het belang van mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds groter. Als gemeente faciliteren we deze 

mensen. We zetten in op modern noaberschap, waarin mensen worden gestimuleerd en geprikkeld 

om naar de ander om te kijken. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Sociale cohesie wordt 

gekoesterd en aangewakkerd. De gemeente Rijssen-Holten stimuleert dat de ‘nieuwe’ ouderen 

elkaar kunnen helpen via (digitale) netwerken en innovatieve woonvormen. Er is veel 

zelfredzaamheid met voldoende zorgverlening voor de kwetsbaren die het zelf niet redden.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving, niet alleen op het gebied van zorg, maar ook op veel 

andere terreinen zoals sport, cultuur en evenementen. We waarderen de vrijwilligers en proberen 

hen te faciliteren, zodat ze in hun vrijwilligerswerk geen onnodige belemmeringen tegenkomen 

Wijkgerichte aanpak/bevordering publieke gezondheid 

De werkdruk op zorgprofessionals is groot, maar technologie gaat de zorg drastisch veranderen. We 

verwachten dat het werken in de zorg daardoor aantrekkelijker wordt. Digitalisering vervult in de 

ondersteuning en zorg een steeds grotere rol. Technologie maakt zorg op afstand mogelijk. Dit heeft 

invloed op bijvoorbeeld de invulling van de thuiszorg en de rol van de gemeente daarin.  

Leefbaarheid en welzijn beginnen in de straat, de wijk en in de eigen netwerken van mensen. 

Netwerken en vertrouwen vormen de basis voor leefbaarheid en welzijn. Ook wordt meer aandacht 

geschonken aan een gezonde levensstijl. Dat gebeurt zowel door de gemeente als bijvoorbeeld 

zorgverzekeraars. We schenken aandacht aan meer bewegen, ontspanning en gezonde voeding en 

aan minder roken en  alcohol. 

 

Cultuur en Sport 
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Cultuur en sport zijn in onze gemeente in beginsel een zaak van het particulier initiatief. De 

gemeente zorgt echter voor de basisvoorzieningen en heeft een voorwaardenscheppende rol. Omdat 

cultuur en sport mensen met elkaar verbinden, dragen zij bij aan modern noaberschap. 

Cultuur & Cultureel erfgoed 

Cultuur verrijkt de samenleving. Voor zover de gemeente nog een rol speelt bij cultuurbeleid, ligt de 

focus op lokale en streekgebonden cultuur. 

Cultureel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Rijssen-Holten. Voor de 

instandhouding en/of verbetering van monumenten wordt meer een beroep gedaan op particuliere 

geldstromen of subsidies van andere overheden. De gemeente stelt heldere kaders om de kwaliteit 

van de monumenten te waarborgen. De gemeente heeft een visie op het behouden van het 

(materieel en immaterieel) cultureel erfgoed en houdt oog voor nieuw cultureel erfgoed. 

Sport 

Sporten is gezond voor lichaam en geest. Vanuit dit standpunt stimuleren we de breedtesport. Een 

samenleving met gezonde inwoners is vitaler en  gelukkiger. Daarom zorgen we als gemeente voor 

de bouw en aanleg van basisvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn voor meerdere doelen te 

gebruiken, waardoor ze zo intensief mogelijk worden benut.  

Voor sportvoorzieningen huldigen we het principe dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Bij afwegingen 

als nieuwbouw of uitbreiding kan daarom ook worden gekeken naar beschikbare voorzieningen 

buiten de gemeentegrenzen. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde levensstijl, waarbij 

de gemeente wel een faciliterende en ondersteunende rol kan vervullen. De verbinding tussen 

cultuur en sport kan hierbij ook een rol spelen, net als de inrichting van de buitenruimte. 

 

Ondernemen en Werk 
 

In 2030 staat de gemeente Rijssen-Holten nog steeds bekend als een vitale en economisch sterke 

gemeente. Niet voor niets is ons motto ‘Ondernemend Rijssen-Holten.’ Binnen duidelijke 

gemeentelijke kaders krijgen de ondernemers veel ruimte om initiatieven te ontplooien. Als MKB-

vriendelijke gemeente willen we ondernemers laten ondernemen. Onze lokale economie kent een 

aantal sterke branches. Dat willen we graag zo houden. Richting 2030 zetten we daarnaast ook in op 

nieuwe vormen van bedrijvigheid waarbij de focus waarschijnlijk verschuift naar meer 

kennisgeoriënteerde bedrijven in de maakindustrie. 

Innovatie en kwaliteit 

Innovatie en kwaliteitsverbetering zijn niet los te zien van onze economische ambities. Dit zijn dan 

ook speerpunten in het economisch beleid. Zo zijn in 2030 alle bedrijventerreinen gerevitaliseerd 

met duurzaamheid als een leidend principe. Richting 2030 verwachten we een toenemende 

ruimtevraag, met name door de transitie binnen de maakindustrie naar een meer digitale en 

innovatieve industrie en de ontwikkelingen in dienstverlening binnen de logistieke sector. We 

spannen ons in om zoveel mogelijk openingen te creëren voor ondernemersinitiatieven. Hierbij 

houden we rekening met de beperkte ruimte binnen onze gemeentegrenzen, de Ecologische 

Hoofdstructuur en stimuleren we intensief ruimtegebruik, met mogelijkheden voor hoogbouw. 
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Bij een goed vestigingsklimaat horen ook een prettige woonomgeving en een mooi aanbod van 

detailhandel, cultuur en horeca. De commerciële leegstand in onze gemeente behoort tot de laagste 

in Overijssel. Dit willen we zo houden en we spannen ons in om leegstand, waar mogelijk, te 

reduceren, de verblijfskwaliteit verder te verbeteren en functieverandering mogelijk te maken. Dit 

komt de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze centra ten goede. In 2030 heeft Rijssen-Holten een 

diversiteit aan bedrijven: grote en kleine bedrijven, productie en dienstverlening, eenvoudig en 

hoogtechnologisch. De horeca zorgt enerzijds voor werkgelegenheid, maar draagt ook bij aan een 

aantrekkelijk leefklimaat. 

Holten heeft met de Holterberg een krachtig merk in handen. Dit is een natuurlijk voordeel. Het 

toerisme is een belangrijke pijler onder de economie en de gemeente steunt initiatieven die de 

toeristische waarde van onze gemeente versterken. 

Circulair en Ondernemerschap 

In 2030 willen wij gemeente breed de totale uitstoot van CO2 in onze gemeente sterk gereduceerd 

hebben. Hiervoor zetten we in op een efficiënter gebruik van fossiele bronnen door betere benutting 

van industriële restwarmte en stimuleren we circulair ondernemerschap. We benutten onze lokale 

krachten en goede MKB- profiel om de duurzaamheidsdoelen te realiseren. 

Modern en sociaal 

Technologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn sleutelbegrippen in de huidige 

economie. Er wordt in 2030 gebruik gemaakt van technieken die we nu nog niet kennen. We 

verwachten dat mensen hierdoor minder in vaste verbanden, op vaste locaties en op vaste tijden 

werken. Waar nodig zullen gemeentelijke regels hierop worden aangepast. 

Onze gemeenschap kenmerkt zich door sociaal ondernemerschap. Als gemeente faciliteren we dit 

waar mogelijk. We stimuleren de inzet van mensen met een arbeidsbeperking en werklozen in 

bedrijven en in de gemeentelijke organisatie. Waar gezamenlijke belangen liggen, zoals bij onderwijs 

en arbeidsparticipatie, trekken we samen op. 

Veranderingen in arbeidsmarkt en beroepsbevolking 

De kwaliteit en beschikbaarheid van de beroepsbevolking bepaalt in sterke mate de economische 

presentie van de gemeente en/of regio.  

De beroepsbevolking zal volgens de CBS-prognoses over 20 jaar gerekend gelijk blijven. Een opgave 

richting 2030 is het behouden van de inzetbaarheid van mensen. De kwaliteit en beschikbaarheid van 

de beroepsbevolking bepaalt in sterke mate de economische prestaties van de gemeente en/of regio. 

Het toenemende belang van innovatie en verduurzaming voor bedrijven, zorgt voor een toenemend 

belang van goed geschoold personeel. Door het bieden van een aantrekkelijke leefomgeving en een 

verdere koppeling tussen de 3 O’s (ondernemers, overheid en onderwijs) wordt ingezet op het 

voorkomen van mismatches en op de beschikbaarheid van personeel. 

Iedereen doet mee / Vangnetvoorzieningen 

Iedereen die het zonder ondersteuning niet redt, kan een beroep doen op de gemeente. Voor een 

financiële ondersteuning wordt wel een tegenprestatie verwacht in de vorm van re-integratie of 

vrijwilligerswerk. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om iedereen passend werk of dagbesteding 
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aan te bieden. Als daarbij schulden een probleem vormen, biedt de gemeente ook door middel van 

schulddienstverlening ondersteuning. 

 

Intermezzo 

 

Een nieuw elan 

Op dit moment is er enerzijds een roep om een sterkere overheid, maar is anderzijds ook zichtbaar dat 

de overheid ‘overbelast’ is  in uitvoeringstaken. De afstand tussen beleid en uitvoering is te groot. We 

zien ook dat het de overheid door afslanking en decentralisaties in de afgelopen jaren aan kennis en 

stuurkracht ontbreekt. Nederland moet investeren in een sterkere overheid. Van zo’n overheid 

worden duidelijke richtinggevende keuzes en kaders gevraagd. Tegelijkertijd moet besturen soms 

meer ‘van beneden naar boven’ zodat oplossingen van burgers en bedrijven zélf zijn en recht doen 

aan de lokale situatie. Dat is belangrijk want sommige vraagstukken waar onze samenleving voor 

staat, zijn zo groot en complex dat we de specifieke krachten van overheid, ondernemers en burgers 

moeten bundelen om ze op te lossen. Het is lang geweest: ieder voor zich, maar de overheid kan het 

niet alleen. Een ieder moet zich afvragen wat hij of zij kan bijdragen aan het geheel.  

Niemand kan het alleen. 

 

Wonen, Recreëren en Veiligheid 
 

De markt van de woningbouw kantelt van aanbod- naar vraaggericht, waarbij er sprake is van een 

toenemende vraag naar differentiatie in woonvormen.  De consument zegt hoe hij wil wonen en de 

ontwikkelaar/bouwer richt zich daarop. Als gemeente geven we richting aan woonopgaven in de 

omgevingsvisie en scheppen we de planologische kaders in de vorm van bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen en omgevingsplannen. Binnen deze omkadering kunnen bedrijven of 

particulieren bouwen wat de markt vraagt. Hierbij laten we zoveel mogelijk speelruimte voor de 

eigen invulling van woonconcepten. 

Een leven lang wonen 

We proberen zo min mogelijk drempels op te werpen in de bouw. Ons streven naar duurzaamheid 

houdt ook in dat wonen voor iedereen beschikbaar moet zijn. Zelfstandig thuis wonen is de norm. 

Niet elke bestaande woning hoeft levensloopbestendig te zijn. Levensloopbestendig wonen op 

wijkniveau betekent dat er voldoende mogelijkheden zijn om binnen de wijk te verhuizen naar een 

passende woning en dat voorzieningen beschikbaar zijn. Een opgave voor de gemeente is het 

wegnemen van belemmeringen voor levensloopbestendige plannen en het stimuleren van 

gemêleerde wijken en buurten waarin mensen elkaar kennen en ontmoeten. Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap en het realiseren van alternatieve woonvormen past in deze opgave. We 

streven ernaar om jongeren te blijven binden, zodat zij hier hun leven lang wonen. Dit betekent dat 

er voldoende betaalbare woningen moeten zijn voor jongeren en dat onze gemeente goed 

bereikbaar is. 
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Woonlocaties 

Rijssen-Holten is trots en zuinig op haar groene omgeving en wil investeren in behoud en verbetering 

van de leefkwaliteit. Inbreiding en vernieuwing gaan hierbij in beginsel voor uitbreiding van de 

stedelijke bebouwing, mits een ontwikkeling bijdraagt aan een duurzaam aantrekkelijke (en groene) 

leefomgeving. Afhankelijk van de opgaven in een gebied bepaalt de gemeente haar rol in de 

realisatie van deze opgaven. 

Verduurzaming woningvoorraad 

De wijzigende bevolkings- en huishoudsamenstelling en de energietransitie maken het noodzakelijk 

de bestaande woningvoorraad in kwalitatieve zin te transformeren.  Bij deze transformatie hoort het 

terugbrengen  van de CO2-uitstoot van woningen.  Volgens een realistisch en duurzaam scenario 

hebben we in 2030 een aanzienlijke reductie in aardgasverbruik en hiermee CO2 uitstoot bij 

woningen behaald. Binnen de ruimte die het Rijk ons biedt scheppen we als gemeente de 

voorwaarden om optimaal in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

wonen. Omdat fossiele brandstoffen eindig zijn en niet passen in een duurzame energievoorziening 

vergemakkelijken en ondersteunen we de transitie naar een niet-fossiele en waarschijnlijk meer 

decentrale energievoorziening. Energiebesparing in de woningbouw is niet alleen essentieel om de 

doelen van het lokale klimaatbeleid te realiseren; het draagt ook bij aan de betaalbaarheid van 

wonen. 

Woningvoorraad als opgave 

Het bouwen voor de lokale behoefte hanteren we als principe. Richting 2030 vormen de 

beschikbaarheid van voldoende nieuwbouwplannen en het betaalbaar kunnen wonen  

aandachtspunten. We willen ervoor zorgen dat we in onze gemeente een goede afstemming hebben 

van vraag en aanbod in de koop- en huursector waardoor onze inwoners kunnen wonen in een 

woning die past bij hun (gezins)inkomen en leeftijdsfase. 

Recreatie  

Het recreatieve karakter van Rijssen-Holten is nauw verweven met de regio. De gemeente en de 

regio horen bij elkaar en versterken elkaar. Door de lokale activiteiten mede af te stemmen op de 

regionale productontwikkeling en marketing, kunnen we de recreant in onze regio alle mogelijke 

soorten van ontspanning bieden.  Voorwaarde voor de ontwikkeling is dat elke recreatievorm past 

binnen de gewenste uitstraling van onze gemeente. Er wordt ecologisch verantwoord gebruik 

gemaakt van het landschap en er is een gezonde balans in het beschermen en benutten van de 

omgeving en de natuurwaarden. Daar horen ook goede fiets- en wandelvoorzieningen bij.  

Met de regionale samenwerking binnen het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal 

wordt de aantrekkingskracht van het gehele gebied vergroot  en vindt regionaal gezien een betere 

spreiding plaats van recreanten, wat de druk op kwetsbare gebieden vermindert. 

Toerisme 

De toeristische sector blijft groeien en met onze goede bereikbaarheid en landschappelijke rijkdom 

hebben we daarbij alle troeven in handen om een recreatief aantrekkelijke gemeente te zijn en te 

blijven. Deze kwaliteiten kunnen nog zeker verder benut worden zonder dat dit ten koste gaat van 

landschappelijke en natuurlijke waarden. 
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Het toerisme richt zich met name op het natuurschoon en het winkelaanbod. Voor het toerisme 

spelen onder andere de Holterberg en het centrum van Rijssen en culturele voorzieningen een 

belangrijke rol. Het aantrekkelijk houden van de centra is een gezamenlijke opgave voor de komende 

10 jaar voor de winkeliers, de horeca, de inwoners en de gemeente.  Door het toerisme kunnen 

voorzieningen naar een hoger niveau worden getild. Op deze manier zijn recreatie en toerisme niet 

alleen goed voor de ondernemers; ze hebben ook een meerwaarde voor de inwoners van onze 

gemeente.  In het toerisme worden waarden als ‘puur’, ‘eerlijk’, ‘gezond’ en ‘verantwoord’ steeds 

belangrijker. Het landschap en de cultuur vormen een goede basis voor recreatiebedrijven om deze 

waarden in te vullen en te ontwikkelen.  Bij het benutten van het potentieel hoort ook de 

beschikbaarheid van  aantrekkelijke verblijfsrecreatieve voorzieningen. 

Functie platteland 

Aan het gebruik van het platteland worden letterlijk en figuurlijk grenzen gesteld. Het landschap is de 

drager van het toerisme. De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van 

voedselproductie, klimaat, circulaire economie, sociaal maatschappelijke vitaliteit, biodiversiteit, 

stikstofproblematiek en energie. Deze opgaven hebben hun uitwerking op de directe leefomgeving 

van bewoners en gebruikers van het landelijk gebied. De ontwikkelingen vragen om een transitie in 

de manier waarop we omgaan met de leefomgeving en zullen ruimtelijk en sociaal/maatschappelijk 

een grote invloed hebben. Dat geldt in het bijzonder op het platteland, omdat daar de transities in 

belangrijke mate tot stand (zullen moeten) komen en ook direct zichtbaar zijn in het landschap. 

Het landelijke gebied is hierbij geen 'leeg gebied' waarin de niet-stedelijke functies worden gepland; 

het is een gebied met een grote economische, sociale, ecologische en landschappelijke component. 

Deze transities pakken we samen met inwoners en partijen in het buitengebied op, om een 

economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland te behouden en te versterken. 

Hierbinnen kunnen agrariërs hun visie op ondernemerschap in de praktijk brengen. Ook is er ruimte 

voor  verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven, mits dit plaatsvindt binnen de contouren van 

het gemeentelijk en provinciaal beleid. 

Integrale veiligheid 

Veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor een leefbare gemeente. Steeds meer 

veiligheidsrisico’s en criminaliteit zijn digitaal verworven of minder zichtbaar. Hierbij gaat het dan 

met name om fenomenen als cybercrime, polarisatie en ondermijning. Dit vraagt van ons om 

weerbaar, alert en proactief te zijn. Hierop willen we de komende jaren extra gaan inzetten.  Als 

gemeente staan we voor een strikte handhaving van de veiligheidsregels, zodat iedereen weet waar 

hij aan toe is. Binnen deze regelgeving wordt ook een beroep gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Er is voldoende openbare verlichting om de sociale 

veiligheid te waarborgen. Veiligheid betekent ook dat er voldoende goed bereikbare eerstelijns 

hulpdiensten, zoals ambulances, beschikbaar zijn. 

De regionale afstemming is sterk en wordt steeds krachtiger. Politie, brandweer en de 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) zijn volledig regionaal en zelfs deels 

nationaal ingericht. Onze gemeente werkt steeds meer samen met andere gemeenten. In het kader 

van het integrale veiligheidsplan zoeken we gezamenlijk naar oplossingen voor problemen die in 

meerdere gemeenten spelen. We willen een lokale inkleuring van het veiligheidsbeleid waarborgen. 
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Moderne technologie heeft ook hier zijn voordelen. Zo kunnen veiligheidstaken, bijvoorbeeld op 

afstand, worden begeleid door geavanceerde camerabewaking. Dit soort ontwikkelingen neemt niet 

weg dat we ook blijven inzetten op lokale aanwezigheid van de politie met voldoende wijkagenten. 

 

Wijken 
 

Toekomstbestendige leefomgeving 

De gemeente werkt samen met inwoners en partners aan een aantrekkelijke, groene en herkenbare 

leefomgeving. We zetten in op het handhaven en waar mogelijk versterken van groenstructuren tot 

een duurzaam, samenhangend en daardoor herkenbaar raamwerk van groenelementen. Onze 

leefomgeving nodigt hierbij uit tot bewegen en er is ruimte voor ontmoeting wat bijdraagt aan de 

gezondheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en bezoekers. Samen met inwoners en 

partners gaan we aan de slag met het vergroenen van openbare en particuliere ruimtes (meer groen, 

water en minder asfalt en stenen) . We bevorderen de biodiversiteit, zetten in op 

soortenbescherming en passen ons wijk- en gebiedsbeheer hierop aan. Binnen ons beleid hebben we 

aandacht voor klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress en door het toepassen van 

ruimtelijke adaptatie bij ontwikkelingen wordt de inrichting van onze leefomgeving aangepast op de 

effecten van klimaatverandering. De waterschappen die actief zijn in onze gemeente vormen een 

natuurlijke partner in de opgave om wateroverlast te beperken en vervuiling van oppervlaktewater 

te verminderen en te voorkomen. We stimuleren positief afvalgedrag van inwoners en maken 

recyclen aantrekkelijk met als doel te komen tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid 

restafval per inwoner. 

Hernieuwbare energie & besparing 

De energietransitie-opgave is groot en de urgentie neemt steeds meer toe. Zeker met het besluit van 

het Rijk om versneld aardgasvrij te worden. Wij werken in de regio Twente aan verduurzaming. 

Hierbij zien we de energietransitie niet alleen als een uitdaging, maar zeker ook als een kans. Onze 

eigen organisatie, het lokale bedrijfs- en verenigingsleven en onze inwoners kunnen profiteren van 

de positieve effecten van de energie-transitie. Omdat wij als gemeente niet overal direct invloed op 

hebben, zullen we verschillende rollen en vormen van procesaansturing gebruiken in de 

energietransitie. 

Verkeer en Mobiliteit 

Bereikbaarheid en kwaliteit van verbindingen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze 

gemeente. We zetten ons in voor een toegankelijk en aantrekkelijk mobiliteitsknooppunt en hebben 

aandacht voor het aanbod van openbaar vervoer in de wijken en op de bedrijventerreinen. Voor het 

bereikbaar houden van Rijssen en Holten en de kernen daar omheen investeren we in eerste 

instantie in het beter benutten van de bestaande infrastructuur en maken we gebruik van 

bijvoorbeeld Twentsflex. Hierbij ligt er een duidelijke focus op duurzaam vervoer.  

In 2030 willen wij een schonere vervoerssector. We stimuleren het gebruik van de fiets binnen de 

gemeente en ontmoedigen op een positieve manier het autobezit en ontmoedigen het vervoer per 

spoor van gevaarlijke stoffen door onze gemeente. Autorijden en voornamelijk het bezitten van een 

auto moet minder snel vanzelfsprekend zijn en het delen van een auto moet onder de aandacht 
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komen van onze inwoners. Daarnaast zetten we in op bevordering van zero-emissie mobiliteit en 

faciliteren wij de benodigde laadinfrastructuur voor elektrisch rijden (incl. elektrisch fietsen). 

 

Tot slot 
 

In de inleiding is al gesproken over een periodieke actualisatie. Het is de bedoeling dit om de 5 jaar te 

doen, dus voor de derde maal in 2025. Dan wordt onderzocht of de stip op de horizon nog steeds 

reëel is of dat deze bijgesteld wordt. We gaan samen met inwoners en andere partners voortvarend 

aan de slag met het waarmaken van deze visie. Kortom; de gemeente Rijssen-Holten: Samen en 

Ondernemend. 

 


