


            Hoe geven we Rijssen-Holten door?

Waarom dit programma lezen en waar gaat het over?

Om helder te hebben waar het CDA in Rijssen-Holten voor staat is een kort en 
bondig programma opgesteld. Rijssen-Holten doet het als gemeente op veel 
beleidsterreinen goed en we hebben een cultuur waarin we naar elkaar omzien. 
Dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. 
Dat verklaart onze slogan: Rijssen-Holten, Goed voor Mekaar!

Waarom u dit programma door zou kunnen nemen? Nou, bijvoorbeeld om te 
weten:
- Waar het CDA de komende vier jaar in wil investeren
- Of de visie en uitgangspunten van het CDA bij u passen
- Of het CDA uw stem waard is.

We beschrijven aan de hand van onze vier uitgangspunten vanuit welke 
overwegingen wij tot besluitvorming komen en we tillen zes lokale thema’s boven 
het maaiveld uit.

Onze uitgangspunten beschrijven we aan de hand van vier vragen:
1.  Hoe geven we Rijssen-Holten door? 
2.  Wie zorgt er voor dat we prettig leven in Rijssen-Holten?
3.  Hoe zien we naar elkaar om in Rijssen-Holten?
4.  Wat zijn de spelregels in Rijssen-Holten?

De thema’s zijn:
1.     Klimaatverandering en energietransitie, dé uitdaging voor de komende jaren
2.  Sporten, alleen of met elkaar
3.  Economie, samen de handen uit de mouwen
4.  Zorgen, goed voor elkaar 
5.  Wonen, prettig en betaalbaar
6.  Recreatie en toerisme, uitnodigend en gastvrij



Het CDA streeft naar een duurzame 
balans tussen mens, milieu en een 
gezonde economie en wil bij beslui-
ten de belangen van toekomstige 
generaties mee laten wegen. Wij 
noemen dat rentmeesterschap en 
dat is het eerste uitgangspunt van 
het CDA.
Als de gemeente de komende jaren 
besluiten neemt, dan gaan wij voor 
oplossingen die bijdragen aan onze 
lange-termijn doelstellingen. Geen 
gewin op korte termijn als dit leidt 
tot onevenredige kostenstijgingen 
op langere termijn.

De woonlasten voor onze inwoners 
zijn in de afgelopen jaren gedaald. 
Dat is geen toeval, maar vloeit voort 
uit beleidskeuzen. Het CDA wil dat 
duurzame financiële beleid de ko-
mende jaren voortzetten en streeft 
naar lage woonlasten. Als de woon-
lasten moeten stijgen, dan maxi-
maal met de inflatiecorrectie.

Veel gaat al goed, maar er moet ook 
nog veel gebeuren om de gemeente-
lijke klimaatdoelstellingen te halen. 
Als CDA willen we hier nadrukkelijk op 
inzetten de komende jaren. Niet alleen 
omdat we de dit moreel verplicht zijn 
aan de generaties na ons, maar ook 
omdat het slim investeren is. De eco-
nomie van de toekomst is immers een 
duurzame economie. Rijssen-Holten 
heeft alles in huis om hierin voorop te 
lopen!
Een duurzame economie is ook een 
lokale economie. Dat houdt ook in dat 
we het vestigen van bedrijven in onze 
gemeente stimuleren om werkgele-
genheid dicht bij huis te creëren.

Veel gaat goed in Rijssen-Holten. De werkloosheid is laag, de gemeentefinanciën zijn op orde en de 
gemeentebelastingen behoren tot de laagste in de provincie. Inwoners investeren in zonnepanelen, de ge-
meentelijke gebouwen verbruiken steeds minder energie, er is weinig achterstallig onderhoud en ga zo maar 
door.

            Hoe geven we Rijssen-Holten door?



Het CDA is voor:
+  Lage woonlasten (OZB-opbrengsten volgen maximaal de inflatie)
+  Duurzaam en lokaal voorbeeldgedrag door de gemeente
+  Initiatieven om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen
+      Een stappenplan om te komen tot een circulaire gemeente
+  De vestiging van bedrijven om werkgelegenheid dicht bij huis te creëren

Het CDA is tegen:
-  Doorschuiven van de rekening naar toekomstige generaties
-  Uitbreidende en nieuwe bedrijven verwijzen naar andere gemeenten



Wie zorgt er voor dat we prettig leven in Rijssen-Holten?

Het is prettig wonen in Rijssen-Holten. Je voelt je veilig, de wegen zijn goed onderhouden, het groen ligt er mooi 
bij, mensen zien naar elkaar om, we zijn goed bereikbaar, er zijn veel verenigingen, we hebben mooie sportparken, 
er is een goed ondernemersklimaat, ga zo maar door. 

Dat willen we allemaal graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Het CDA wil dat de gemeente daarin niet 
hindert, maar juist dingen mogelijk maakt. 
Samen maken we dat Rijssen-Holten is wat het is: een sterke samenleving.

Gaat alles goed dan? Nee, natuurlijk niet, maar in Rijssen-Holten dragen alle inwoners, bedrijven, scholen, vereni-
gingen, kerken, de gemeente en velen anderen er aan bij dat we problemen niet doorschuiven of wegwuiven, maar 
gewoon oplossen. 
Zo doen we dat in Rijssen-Holten. 

Als u CDA stemt, dan kiest u voor deze sterke samenleving zonder overbodige regels en bemoeizucht van de ge-
meente, met volop ruimte om eigen keuzes te maken, een samenleving waarin we met elkaar problemen oplossen. 

Als de gemeente de komende jaren besluiten neemt, dan zorgen wij voor oplossingen die bijdragen aan een sterke 
samenleving. We geloven niet in een alomvattende overheid die alle problemen oplost en alle risico’s uitsluit. Met 
elkaar zijn we verantwoordelijk voor de zorg aan mensen, die zelf niet mee kunnen komen. Met elkaar zijn we ver-
antwoordelijk voor een sterk en prettig Rijssen-Holten. Die samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onder-
wijs, verenigingsleven en overheid noemen we gespreide verantwoordelijkheid en dat is de tweede van de vier 
uitgangspunten van het CDA.



En wat betekent dit in de praktijk?
Dit betekent dat de gemeente zich met name richt op het realiseren en in 
stand houden van voorzieningen, de sociale en fysieke infrastructuur, waar 
vanuit de samenleving behoefte aan is. Denk aan wegen en riolering, een 
Parkgebouw en Kulturhus, sportvelden en zwembaden, maar ook voorzienin-
gen in de zorg en arbeidsparticipatie. Als deze infrastructuur op orde is dan 
kan de samenleving veel problemen zelf oplossen.

Om een prettige samenleving te stimuleren, is het CDA vanuit dit uit-
gangspunt voor:
+  Beleid dat aansluit bij de tradities en gemeenschappen in 
 Rijssen-Holten, zoals paasvuren en oranjefeesten
+  Vernieuwing van de totstandkoming van beleid
+  Vrijwilligerswerk blijven ondersteunen met een verzekering en scholing
+  Uitnodigende infrastructuur voor wandelaars en fietsers
+  Een goed onderhoud van de openbare ruimte 

Het CDA is tegen:
-  Een overheid die teveel treedt in de vrijheden van burgers 
- Een overheid die inwoners aan hun lot overlaat



Hoe zien we naar elkaar om in Rijssen-Holten?

Iedereen in onze gemeente is uniek. We verschillen van elkaar in leeftijd, in werk, in geloof, in afkomst, in inko-
men, in interesses, in politieke voorkeur en ga zo maar door. 
Die verschillen zijn leuk en inspirerend, maar soms ook lastig of vervelend. Verschillen kunnen er toe leiden dat er 
wij/zij-denken ontstaat en dat mensen buiten de boot vallen.
Het CDA Rijssen-Holten vindt het belangrijk dat we verbonden zijn met onze medemens (‘noabers’) en compassie 
hebben. Dit noemen we solidariteit, het derde uitgangspunt van het CDA.

Ieder mens is in onze gemeente uniek en heeft talenten gekregen om te bouwen aan een gemeente waar we trots 
op mogen zijn. Daarom verwachten we ook van iedereen in onze gemeente dat hij of zij deze talenten inzet. Dat 
vraagt om een stuk eigen verantwoordelijkheid. Als je talenten niet toereikend genoeg zijn en het op eigen kracht 
niet lukt, garandeert de gemeente een sociale minimum. Waar nodig vullen vrijwilligers en maatschappelijke orga-
nisaties deze behoefte aan. Voor deze vrijwilligers en organisaties heeft het CDA respect, waardering en bewonde-
ring! 

De afgelopen jaren heeft het CDA Rijssen-Holten zich ingezet om mensen dicht bij elkaar en de gemeente dicht-
bij mensen te brengen. Tegelijkertijd speelt zich het een en ander ‘achter de voordeuren’ in onze gemeente af en 
zijn problemen daardoor niet altijd zichtbaar. Trots en schaamte zorgen ervoor dat sommige inwoners niet bij de 
gemeente aankloppen als het gaat om problemen als verslaving, misbruik, mishandeling, en ongewenste zwanger-
schap. Juist in deze situaties is het van belang om te laten voelen dat we met elkaar verbonden zijn en van daaruit 
in staat zijn tot het tonen van compassie voor elkaar en het bieden van de juiste hulp en ondersteuning.

Het CDA Rijssen-Holten is daarom voor:
+  Inzet op preventie en vroegsignalering
+  Zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners organiseren
+  Samenwerking tussen en met religieuze instellingen, verenigingen en andere verbanden
+  Zorgvuldig en pro-actief omgaan met de opvang van vluchtelingen

Het CDA Rijssen-Holten is tegen:
-  Respectloos gedrag
-  Zelfredzaamheid als doorgeschoten ideaal
 



Wat zijn de spelregels in Rijssen-Holten?

Op elk gebied van het leven, zijn regels nodig. In een gezin, in een sportvereniging en in de maatschappij. Spelre-
gels zijn echter geen doel op zich, maar een middel om ruimte te geven aan iedereen in de samenleving. Spelregels 
geven grenzen aan over wat wenselijk is en wat niet. Spelregels bieden duidelijkheid. Spelregels geven aan wat be-
straft wordt of wat juist wordt gewaardeerd.

Van de gemeente wordt daarom duidelijkheid verwacht. Maak spelregels, daar waar nodig of waar dat wettelijk ver-
plicht is, maar geef ruimte aan inwoners en organisaties, daar waar het kan.
Daar waar inwoners en organisaties zelf spelregels afspreken en elkaar daarop durven aanspreken, is de overheid 
soms minder nodig. We hebben dan ook vertrouwen in het zelf corrigerend vermogen van de samenleving. Dat bete-
kent echter niet dat de overheid afwezig is. De overheid maakt dit juist mogelijk door het goede voorbeeld te geven, 
door inwoners en organisaties aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag en door handhavend op te treden. 
Kortom, spelregels staan ten dienste van de samenleving en niet andersom. 

Rijssen-Holten is een gemeente waarin de kernen hun eigen identiteit hebben. De strategische visie van onze ge-
meente geeft als eerste pijler aan dat we onze gemeente meer uitstraling naar buiten toe geven als we die identiteit 
van de verschillende kernen erkennen, koesteren en versterken. We willen de sterke punten van de verschillende 
kernen dan ook ondersteunen en stimuleren. Vanuit de tweede pijler (Ondernemend Rijssen-Holten!) steunt en sti-
muleert de gemeente het ondernemende klimaat.
Omdat de kernen van elkaar verschillen, kunnen de spelregels die ten dienste staan van die kernen ook van elkaar 
verschillen. Want alleen met de juiste voorwaarden kan de maatschappij floreren; aan de overheid de taak deze 
voorwaarden te creëren. Dit noemen wij publieke gerechtigheid en dit is het vierde uitganspunt.

Het CDA is daarom voor:
+  Meerjarige afspraken met organisaties van evenementen, zodat administratieve rompslomp vermindert
+  Ruimte voor experimenten om gewenst gedrag te stimuleren
+  Een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft in het naleven van regels
+  Handhaving als slot op de deur om ongewenst gedrag te beëindigen

Het CDA is daarom tegen
- Inwoners en organisaties die zich onttrekken aan de spelregels zoals die in Rijssen Holten gelden
- Een overheid die doordringt in alle verbanden van de samenleving en de eigen sfeer van kerken, bedrijven en  
 scholen aantast 
- Een politie die slechts op afstand aanwezig is

 



Klimaatverandering en energietransitie, dé opgave voor de komende periode

Het CDA vindt de klimaatopgave het belangrijkste thema voor de verkiezingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat we de aarde beter doorgeven aan ons nageslacht? Vandaar dat het overal in het programma naar voren 
komt. Maar ook een apart thema Klimaat en energie mag niet ontbreken.

De economie trekt aan. De crisis is voorbij. De energiebehoefte neemt toe en als we niet oppassen raken de 
klimaatdoelstellingen verder uit het zicht. Het wordt tijd om echte stappen te zetten. We willen dat de ge-
meente het goede voorbeeld geeft met het nieuwe zwembad, ecologisch groenbeheer, circulaire economie, en 
als opdrachtgever. Ook hierin wil het CDA de samenleving betrekken door bedrijven en bewoners voor te lich-
ten en te stimuleren om stappen te zetten richting een energieneutrale en circulaire economie. 

De gemeente heeft twee beleidsdoelen met betrekking tot de energietransitie vastgesteld voor het jaar 2020:
14% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en een aandeel van 10% hernieuwbare energie in de totale 
energiemix. Voor het CDA Rijssen-Holten vormen deze doelen de ondergrens. Als deze doelen met de huidige 
inzet niet kunnen worden gehaald, dan is intensivering van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk.

Het CDA is voor:
+  Aanleg van grootschalige zonneparken en gebruik van biomassa voor energieopwekking
+  Energieneutrale gemeentelijke gebouwen of compensatie van de uitstoot
+  Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het gebied van energietransitie
+  Het via concrete maatregelen stimuleren van sanering asbestdaken zomogelijk in combinatie met 
 plaatsing zonnepanelen 
+  Stimuleren van energieneutraal en gasloos bouwen 
+  Uitbreiding van het aantal snellaadpalen en het tanken van waterstof

Het CDA is tegen:
-  Korte termijn oplossingen die niet duurzaam zijn
-  Beleidsnota’s zonder concrete uitvoeringsplannen
- Plaatsing van grote windmolenparken in onze gemeente



Sporten, alleen of met elkaar

Bij het CDA staat sport altijd hoog op de politieke agenda en dat is niet voor niets. Sporten is leuk, gezond 
en gezellig. Je voelt je er fitter door en het houdt je gezond. Als je daarbij bedenkt dat sporten vaak ook een 
sociaal karakter heeft en bijdraagt aan je vorming, dan is het logisch dat we de drempel om te gaan sporten 
zo laag mogelijk willen houden.

Individuele sporters
Voor individuele sporters zoals wandelaars, hardlopers, skaters en fietsers, streven we naar een uitnodi-
gende openbare buitenruimte. Het CDA blijft investeren in goede fietspaden, vlakke trottoirs en afwisselend 
openbaar groen. 

Sportaccommodaties
Sporters die in verenigingsverband sporten hebben behoefte aan een goede accommodatie. Het CDA wil 
de 1/3e-bijdrageregeling voor basisvoorzieningen in stand houden. Dit betekent dat als een vereniging een 
basisvoorziening wil aanleggen of vervangen, dat de gemeente 33% van de investering voor haar rekening 
neemt én dat de vereniging in de gelegenheid wordt gesteld 33% van het investeringsbedrag renteloos te 
lenen. Het CDA wil verenigingen daarnaast in de gelegenheid stellen gratis advies in te winnen over ver-
duurzaming van hun accommodaties.
Natuurlijk investeren we ook tijdig in de gemeentelijke sportaccommodaties (’t Vletgoor, De Koerbelt, Meer-
manskamp en Enterstraat en de sporthallen/gymzalen) zodat deze accommodaties aantrekkelijk blijven voor 
de sportverenigingen.

Sporters in verenigingsverband
Om verenigingen te ondersteunen is het CDA voorstander van de subsidie voor deskundigheidsbevordering. 
Deze subsidie is een voorbeeld van slim subsidiëren omdat het bijdraagt aan twee doelen. We stellen inwo-
ners in staat om zich te ontwikkelen én deze kennis en kunde komt ten goede van de vereniging waar ze 
vrijwilliger zijn. 



Het CDA is voor:
+  Een wedstrijdgeschikte atletiekaccommodatie binnen de gemeente
+  Voldoende kunstgrasvelden op de gemeentelijke sportaccommodaties
+  Behoud van openluchtbad Twenhaarsveld en een nieuw binnenbad  
 met behoud van een buitenbad in Rijssen
+  Een uitnodigende buitenruimte voor de individuele sporter 
+  Onderzoek naar mogelijkheden tot gratis zwembadtoegang voor jonge  
 kinderen in combinatie met een betalende volwassene

Het CDA is tegen:
-  Onnodige drempels als verenigingen sportevenementen willen 
 organiseren
-  Verhoging van de huren van gemeentelijke sportaccommodaties met    
 meer dan de inflatiecorrectie



Economie, samen de handen uit de mouwen

Rijssen-Holten is na Enschede, Hengelo en Almelo de vierde economie van Twente. 
We hebben dan ook sterke troeven in handen: familiebedrijven, een gezond ondernemersklimaat, toeristische trek-
kers zoals de Holterberg, krachtige samenwerking tussen ondernemers en overheid, mooie gerevitaliseerde bedrij-
venterreinen, modezaken met regionale aantrekkingskracht, gratis parkeren voor fiets en auto en een goede bereik-
baarheid. Deze uitgangspositie wil het CDA graag behouden en versterken.

Onderwijs en werkgelegenheid
Bloeiende bedrijven hebben werknemers nodig. Door inwoners in de gelegenheid te stellen relevante opleidingen te 
volgen slaan we twee vliegen in één klap. Inwoners kunnen in de gemeente of de regio aan het werk en bedrijven 
worden niet gehinderd in hun groei door gebrek aan personeel. De ontwikkeling van Rijssen-Holten als 
onderwijs-gemeente juichen wij dan ook toe. Het opleidingenaanbod in onze gemeente is de afgelopen jaren al flink 
gegroeid. We hebben ondertussen op MBO-niveau diverse opleidingen zoals InfraVak, Remo West-Twente, OT&L, het 
Bouwgilde en het Leercentrum Zorg en Welzijn Rijssen-Holten. Rijssen-Holten profileert zich hierdoor steeds meer 
als een plek waar MBO-onderwijs thuishoort. Gelet op de vraag naar hoger opgeleiden is ons wensbeeld om ook een 
HBO-opleiding te huisvesten binnen onze gemeente, bijvoorbeeld in een technische richting.
Het participatiepact is een mooie samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente die wij graag voortzetten.



Agrarische sector

Onze gemeente kent een sterke agrarische sector. Wel zien we opvolgingsproble-
men en zien we dat steeds meer agrariërs extra activiteiten in bijvoorbeeld het 
toerisme oppakken. Flexibiliteit waar het kan is voor onze agrariërs belangrijk. 
Uiteraard is de landelijk wet- en regelgeving daarbij leidend. Juist de mix van 
intensieve en extensieve bedrijven maakt dat zij op hun eigen wijze hun bedrijf 
kunnen voeren. Dat willen wij behouden en in overleg met de sector ook vast-
stellen hoe toerisme, bedrijfsopvolging en natuur met elkaar in evenwicht kun-
nen zijn. Het saneren van asbestdaken heeft onze aandacht en wij willen dat hier 
een stimuleringsregeling voor komt.

Duurzame economie
Als ondernemers keuzes maken om hun bedrijfsvoering te verduurzamen zonder 
dat dit negatieve effecten heeft op de omgeving, dan willen we dat niet hinderen 
door te strikte gemeentelijke regels en voorschriften. Het CDA wil ondernemers 
juist uitnodigen om duurzame keuzes te maken. De ondergrens hierbij zijn de 
wettelijk verplichte investeringen. Om te voorkomen dat achterblijvers een con-
currentievoordeel op de korte termijn hebben is het belangrijk de milieuhandha-
ving op orde te hebben. 

Het CDA is voor:
+  Gratis parkeren (met voldoende laadpalen voor elektrische auto’s 
 en fietsen)
+  Verdere versterking van het MBO-onderwijs binnen de gemeente en het  
 huisvesten van één of meer HBO-opleidingen
+  Alleen noodzakelijke administratieve lasten voor ondernemers
+  Handhaving op wettelijk verplichte milieu-investeringen
+  Opheffen spoorwegovergangen tussen Rijssen en Holten door 
 ondertunneling
Het CDA is tegen:
-  Betutteling
-  Economische ontwikkeling die roofbouw pleegt op mensen 
 en grondstoffen 



Zorgen, goed voor elkaar

Zorgen voor elkaar is een opdracht die we samen willen oppakken. Dat is geen opdracht alleen voor de overheid, of 
alleen voor onze inwoners: we doen dat samen. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de ge-
meente trekken samen op.

Zorg
Met de lokaal actieve partijen op het gebied van de zorg wil het CDA zich inzetten voor onze inwoners. Lokaal waar 
mogelijk, regionaal waar dit nodig is. In de komende jaren willen we ruimte geven aan nieuwe vormen van zorg. 
Denk aan nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, inzetten op preventie en het bevorderen van sociale netwerken. 
We streven naar een zoveel mogelijk integrale aanpak.

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen; een eigen bijdrage mag niet tot zorgmijding leiden. Monito-
ring en klanttevredenheid zijn instrumenten om te zien of geleverde zorg doelmatig is geweest. Wat mantelzorgers 
betreft, zijn nieuwe manieren van ondersteuning en waardering gewenst. Te denken valt aan initiatieven om mantel-
zorgers te ontlasten en respijtzorg.
Het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking heeft onze aandacht. Een lokale invulling van dit ver-
drag is een opdracht voor de gemeente en sociale partners.

Het CDA is voor:
+  De signalerende functie van een ouderenadviseur
+  Ruimte geven aan initiatieven op het gebied van zorg
+  Betaalbare en voor iedereen bereikbare zorg
+  Een strikt handhavingsbeleid op het gebied van alcohol en drugs

Het CDA is tegen:
-  Uitvoering van zorgtaken met het op orde houden van de gemeentelijke 
 financiën als hoogste doel
-  Wekelijkse verantwoording van besteding van gelden door ontvangers 
 van zorg; we willen vertrouwen geven ook voor een langere periode
 



Ouderen
Ouder worden en ouder zijn, brengt ook vra-
gen met zich mee op het gebied van gezond-
heid en bewegen. Het is van belang om in te 
zetten op preventieve maatregelen en inwo-
ners te stimuleren vitaal te zijn en te blij-
ven. Meer nog dan nu, is samenwerking met 
maatschappelijke partners nodig om ouderen 
te stimuleren om actief te zijn. Denk aan ini-
tiatieven vanuit bijvoorbeeld ouderenbonden, 
ViaVie Welzijn, of zorgverzekeraars om een 
gezonde levensstijl te stimuleren. Contacten 
met organisaties waarin ouderen actief zijn, 
zijn essentieel om te verstaan wat ouderen 
nodig hebben. Ook de ouderenadviseur heeft 
een signalerende rol.

Jongeren
Samen met ouders, scholen en diverse maat-
schappelijke organisaties heeft de gemeente 
een verantwoordelijkheid om jongeren te on-
dersteunen vanaf de peuterspeelzaal tot aan de 
arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen 
deze partijen is daarbij essentieel. 
Een reden voor jongeren om in Rijssen-Holten 
te blijven wonen, is het aanbod aan werkgele-
genheid. Hoewel de gemeente hierin beperkt 
een rol heeft, kan ze faciliterend optreden. Te 
denken valt aan het aanbieden van gemeente-
lijke traineeships, of aan initiatieven om lokale 
werkgelegenheid beter bij jongeren onder de 
aandacht te brengen. 

 



Wonen, prettig en betaalbaar

In Rijssen-Holten is het prettig wonen en dat gunnen we jongeren ook. Helaas ervaren starters op de 
woningmarkt dat het lastig is om een geschikte woning te vinden. Dat geldt voor tweeverdieners, maar 
helemaal voor degenen die op één salaris een woning zoeken. 

Als CDA willen we inzetten op een woningaanbod dat voorziet in de behoefte van alle inwoners, met name 
een passend aanbod voor ouderen en een uitgebreider aanbod voor jongeren.

Als de gemeente de komende jaren besluiten neemt op dit vlak, dan is onze inzet dat er voor alle doelgroe-
pen voldoende betaalbare en duurzame woningen beschikbaar zijn. Prestatieafspraken met de woningbouw-
corporaties moeten zorgdragen voor een goede spreiding, verduurzaming en voldoende aanbod van sociale 
huurwoningen. Deze afspraken hebben betrekking op de nieuwbouw van energieneutrale sociale huurwonin-
gen en over de verkoop van een deel van de bestaande huurwoningen als starterswoningen. 
Uiteraard worden daarbij dan ook afspraken gemaakt over de verduurzaming van bestaande woningen. Voor 
senioren gaat het bij verduurzaming niet alleen over energieverbruik, maar ook levensloopbestendigheid. 
De woningbouwlocaties in onze gemeente dragen bij aan voldoende aanbod van kavels voor alle doelgroe-
pen; van huurwoningen tot en met vrijstaande koopwoningen.

Het CDA is voor:
+  Voldoende bouwkavels voor alle doelgroepen
+  Meer (huur)woningen die voldoen aan de vraag en betaalbaar zijn voor jongeren en senioren
+  Evenwichtige uitbreidingsmogelijkheden in Rijssen, Holten en Dijkerhoek
+  Een sterke en robuuste gemeente; als Enter zich bij Rijssen-Holten wil aansluiten dan is het CDA geen  
 dwarsligger

Het CDA is tegen:
- Het verhogen van de woonlasten met meer dan de inflatie
- Bouwen voor leegstand; nieuwbouw moet passend zijn voor de toekomst
- Woningbouw in landbouwontwikkelingsgebieden
 



Recreatie en toerisme; uitnodigend en gastvrij

We wonen en werken niet alleen in Rijssen-Holten, in onze vrije tijd ontspannen we ons ook, we recreëren. En dat 
kan zo goed in onze gemeente, dat mensen vanuit heel Nederland hiervoor naar Rijssen-Holten komen; we zijn een 
toeristische gemeente.
Holten met het mooie dorpscentrum en het belevingspad naar de Holterberg, maar ook het afwisselende buitenge-
bied en de detailhandel in Rijssen zijn uitnodigend en gastvrij. 
Als wandel- en fietsgemeente hebben we een uitstekend netwerk van routes en voorzieningen, waar ook onze eigen 
inwoners veel gebruik van maken.
Het CDA wil de aantrekkelijkheid voor toeristen en inwoners graag versterken.  
Duurzaam, actief en gezond past bij Rijssen-Holten!

Toeristenbelasting
Het heffen van een belasting op toerisme klinkt niet uitnodigend. Anderzijds valt er veel voor te zeggen om bezoe-
kers die in Rijssen-Holten komen recreëren en overnachten een bijdrage te laten betalen waarmee we Rijssen-Hol-
ten aantrekkelijk kunnen houden. Dat doen we in de vorm van toeristenbelasting. Aangezien hiermee alleen de 
overnachtingen worden belast, staat het CDA er voor open om te bezien of er andere vormen denkbaar zijn. De 
opbrengst van de toeristenbelasting wil het CDA blijven besteden aan zaken waar ook toeristen profijt van hebben.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol voor mensen om te ontspannen en zijn bouwstenen voor een prettige 
samenleving. Tradities, waarden, culturele gebruiken, monumenten en erfgoed hebben de gemeente 
Rijssen-Holten gemaakt en gevormd tot wie ze is. De gemeente Rijssen-Holten kent een actief en rijk cultureel 
verenigingsleven waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en persoonlijke vaardigheden ontplooid worden. 
Om ervoor te zorgen dat juist ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van het rijke culturele leven in 
onze gemeente willen we met name culturele vorming voor inwoners tot 18 jaar subsidiëren. De afgelopen jaren is 
er in de gemeente Rijssen-Holten bezuinigd op kunst- en cultuur. Het CDA streeft er naar in de periode t/m 2022 het 
cultuurbudget op peil te houden.



Openstelling winkels op zondag 

De zondagsrust is een groot goed. Het is goed voor de mens om tenminste 1 dag per week te kunnen 
rusten, vrij te zijn van verplichtingen. Openstelling van winkels op zondag is een aantasting van deze 
zondagsrust, dus past het ons om hier voorzichtig mee om te gaan. Daarom is het CDA in het verleden geen 
voorstander geweest van winkelopenstelling op de zondag. 
Nu is gebleken dat er zowel onder ondernemers als onder inwoners en bezoekers in Holten breed draagvlak 
is voor zondagsopenstelling, willen we dat niet belemmeren en hiervoor gepaste ruimte bieden. Met gepaste 
ruimte bedoelen we de mogelijkheid om de winkel op zondagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur te openen. 
Wat de kern Rijssen betreft, zijn we niet voor openstelling op de zondag omdat het brede draagvlak hiervoor 
nu ontbreekt.

Het CDA is voor:
+  Het behouden en uitbreiden van het routenetwerk voor wandelaars en fietsers
+  Behoud van materieel en immaterieel erfgoed
+  Integratie van kunst en cultuur met gebiedsontwikkeling en andere beleidsterreinen als 
 onderwijs, duurzaamheid en zorg (Omgevingswet)
+  Keuzevrijheid voor ondernemers in Holten om op zondagmiddag de winkel open te hebben

Het CDA is tegen:
-  Verplichte openstelling van winkels op zondag
- Openstelling van winkels op zondagochtend 



Groepsfoto van alle leden van CDA
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