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De Partij van de Arbeid is een partij van samen. Samen leven, samen werken, samen wonen, 

samen zorgen enz. Samen met al onze inwoners, onze bedrijven en onze instellingen zorgen voor 

alles wat nodig is voor onze gemeente Rijssen-Holten. Samen zorgen we ervoor dat je er goed kunt 

wonen in een fijne, groene, veilige en gezonde omgeving, die duurzaam is vormgegeven, en waar 

niemand in de kou blijft staan. 

 

Samen wonen 

Wij willen voor iedereen in Rijssen-Holten een passende en betaalbare woning, voor kopers en 

voor huurders. We willen vooral aandacht voor huurwoningen voor jongeren en starters voor wie 

de huidige sociale huurprijzen vaak te hoog zijn, soms wel  € 700,- per maand of nog hoger. 

Uitgangspunten voor nieuwbouwwoningen zijn:  in principe gasloos en zo energiearm als mogelijk 

is; het liefst energieneutraal. Uiteindelijk willen we toe naar woningen die niet alleen voorzien in 

hun eigen energiebehoefte maar ook als kleine energiecentrales energie leveren aan het 

energienetwerk. Bovendien zijn alle nieuwe woningen levensloopbestendig zodat we in principe 

zo lang in ons huis kunnen wonen als we zelf willen. Bestaande woningen worden zo veel als 

mogelijk gestimuleerd om energiearmer of energieneutraal te worden. Daarvoor zijn goede 

voorlichtingscampagnes en subsidies noodzakelijk. Nieuwbouwwijken moeten aangelegd worden 

met veel bomen en veel groen, zo veel als mogelijk is. Wij willen samen kunnen wonen in een 

fijne, groene en veilige woonomgeving waar voldoende speelruimte is voor onze kinderen. Waar 

bomen en groen alleen in uiterste noodzaak gekapt of gerooid mogen worden met altijd een 

ruime herplantplicht die het verloren gegane groen ruimschoots compenseert. Want bomen en 

groen zijn de allerbeste CO2 verminderaars. 

 

Samen duurzaam 

Samen met de inwoners van onze gemeente, met de ons omringende gemeenten, met de 

provincie en het Rijk willen we er alles aan doen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te 

behalen. Doelstellingen waaraan ook Rijssen-Holten zich met haar eigen 

duurzaamheidsdoelstelling heeft verbonden. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen straks in 

een fijne, groen, gezonde en veilige leefomgeving kunnen wonen en leven. Wij willen dat de 

gemeente een concreet plan gaat maken om die duurzaamheidsdoelstellingen te halen, creatief 

en innovatief. Zonnepanelen gekoppeld aan asbestsanering zou zo’n creatief idee kunnen zijn. 

Kortom: doen wat nodig is en waarbij op voorhand geen enkele maatregel wordt uitgesloten. Dat 

is een luxe die we ons absoluut niet kunnen permitteren. 

 

Samen werken 

Samen met de werkgevers  willen wij er alles aan doen om de werkgelegenheid in onze gemeente 

te behouden, te versterken en meer divers te maken. Dit laatste kan met name door het aanbod 

van het MBO onderwijs in Rijssen-Holten verder uit te breiden. Wij willen voor zoveel mogelijk 

mensen een vaste baan, indien nodig met de noodzakelijke aanpassingen. Het participatiepact is 

hierbij van groot belang. Een beschutte werkplek voor iedereen die niet in het reguliere 

bedrijfsleven kan werken, vinden wij vanzelfsprekend. Zoals het ook vanzelfsprekend is dat het 
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minimabeleid van een goed niveau blijft voor die mensen die dat echt nodig hebben, daar mag 

wat ons betreft niet aan getornd worden. Komend uit zeer onzekere tijden is een bezuiniging het 

volstrekt verkeerde signaal. Bovendien willen wij dat de gemeente een experiment begint met een 

basisinkomen. Dit kan een uitkomst zijn voor mensen die langdurig op de participatiewet zijn 

aangewezen en/of regelmatig met kleine flexcontracten werken of een hele grote afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben. 

 

Samen zorgen 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zorg zoveel mogelijk door wijkteams 

in eigen buurt georganiseerd, met vertrouwde mensen. Zoveel mogelijk in eigen kracht, maar 

altijd met de hulp paraat op de achtergrond mocht de eigen kracht ontoereikend zijn. Ook staan 

wij voor een goede Jeugdzorg, waarbij iedere jongere die op Jeugdzorg is aangewezen de zorg 

krijgt die hij/zij nodig heeft. Zorg en Jeugdzorg die genoeg geld krijgen om hun taken goed en 

adequaat uit te kunnen voeren. Geld dat in principe uit Den Haag moet komen; zij heeft deze zorg 

bij de gemeenten neergelegd. De zorg mag niet te kort schieten door geldgebrek. Dit geldt 

evenzeer voor de andere gedecentraliseerde taken. De zorg heeft heldere en duidelijke kaders 

nodig zodat voor een ieder duidelijk is wie recht heeft op welke zorg en hoeveel. Wij blijven pal 

achter alle mantelzorgers in onze gemeente staan. Ook blijven we onze vele vrijwilligers 

koesteren. Vrijwilligerswerk mag echter nooit leiden tot verdringing van reguliere banen. 

 

Samen ontspannen 

Wij willen samen met onze inwoners en onze bedrijven en instellingen streven naar een stads- en 

dorpscentrum vol bedrijvigheid en gezelligheid. Waar het voor inwoners en toeristen fijn winkelen 

en verblijven is en waar ondernemers ruim de mogelijkheid krijgen om goed te ondernemen. Wij 

zij daarom voor een vrijwillige zondagsopenstelling van winkels. De winkelier die op zondag open 

wil gaan moet dat kunnen doen. De winkelier die op zondag gesloten wil blijven kan dat uiteraard 

ook doen. Het Parkgebouw in Rijssen en Het Kulturhus in Holten blijven wat ons betreft het 

cultureel kloppend hart van onze gemeente. Het culturele leven in Rijssen-Holten bloeit volop. 

Wel zou het culturele aanbod (muziek, theater) voor jongeren meer gestimuleerd mogen worden. 

Te denken valt aan cabaretvoorstellingen, (pop)muziek, festivals etc. Het is tijd het budget voor de 

Cultuur Advies Raad structureel te verhogen en aan te passen aan de nieuwe, financieel betere, 

tijden. Een prominentere plek voor de Nagelhoutcollectie in Holten, bij voorkeur samen met 

expositieruimte voor de kunstenaarskring en de fotoclub, en eventueel samen met de 

Oudheidkamer kunnen bijdragen aan een aantrekkelijker centrum van Holten. Tevens realiseren 

we dan de slechtweervoorziening waar Holten al zo lang op wacht. Oplaadpunten voor electrische 

fietsen kunnen eveneens bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de centra van Rijssen, Holten en 

Dijkerhoek; dit zou goed kunnen door samenwerking met centrumondernemers, ook in de 

financiering. Afronding van de centruminrichting van Holten moet nu snel zijn beslag gaan krijgen. 

Wij zijn voor sportvoorzieningen in Het Opbroek (schaats- en skeelerclub en voetbal) en voor een 

nieuw zwembad en een nieuwe sporthal op de Koerbelt. Daarvoor dient er wel een goede 

oplossing te komen voor de scholen die dan niet meer van de Reggehal gebruik kunnen maken. 
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Speerpunten 

 Vrijwillige zondagsopenstelling winkels 

 Gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen in 2020 moeten worden gehaald 

 Electrisch rijden stimuleren door meer openbare oplaadpunten, ook voor electrische fietsen, 

convenanten met tankstations voor oplaadpunten en subsidies om thuis je eigen oplaadpunt 

te creëren. Wel gekoppeld aan groene stroom 

 Nieuwbouw is in principe gasloos en energieneutraal 

 Zonnepanelen in ruil voor asbestsanering 

 Kwalitatief goede (jeugd)zorg met duidelijke en heldere kaders en andere gedecentraliseerde 

taken met voldoende geld uit Den Haag 

 Versterking en verbreding van werkgelegenheid in samenwerking met werkgevers en het 

onderwijs met als uitgangspunt “ echte” banen 

 Een beschutte werkplek voor iedereen die daarop is aangewezen 

 Een experiment opstarten met een basisinkomen 

 Armoede- en minimabeleid blijft tenminste op het huidige niveau; voldoende aandacht voor 

mensen net boven minimumniveau (110%-130%) 

 Structurele verhoging budget Cultuur Advies Raad  voor culturele activiteiten 

 Verbreding cultureel aanbod voor jongeren 

 Afronding centruminrichting Holten 

 Prominentere plek Nagelhoutcollectie als trekker in het Holtense centrum en als 

slechtweervoorziening, het liefst in samenwerking met de Oudheidkamer, de 

kunstenaarskring en de fotoclub 

 Toeristisch bureau in het centrum van Rijssen, bij voorkeur in het gemeentehuis 

 Stimuleren samenwerkingsverbanden om aantrekkingskracht te vergroten, bv. Pelmolen en 

Zomp. Rijssen toeristisch aanhaken bij Reggedal activiteiten 

 Sport (schaats- en skeelerclub en voetbal) in Het Opbroek 

 Nieuw zwembad en sporthal op de Koerbelt in Rijssen met daaraan gekoppeld een goede 

oplossing voor de scholen die dan niet meer in de Reggehal terecht kunnen 


