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Rijssen-Holten is een prachtige gemeente, met een rijke geschiedenis en een 
toekomst vol perspectief. Op 14, 15 en 16 maart 2022 gingen onze inwoners 
naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 procent van 
onze inwoners liet zijn stem horen. Als SGP, CU, CDA en VVD willen we aan de 
slag met een coalitieakkoord met en voor onze inwoners. 

Rijssen-Holten | Met daadkracht, in vertrouwen
We zijn trots dat we de komende vier jaar samen met onze inwoners mogen 
werken aan de ontwikkeling van Rijssen-Holten. We doen dit in een tijd waarin 
veel verandert. De maatschappelijke opgaves zijn groot, complex en alleen op 
te lossen in samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke partners en 
ondernemers. Hier willen we de komende vier jaar de schouders onder zetten. 

Bestuursagenda, coalitieakkoord, actieprogramma
In dit coalitieakkoord geven we op hoofdlijnen de ambities voor de komende 
vier jaar weer. De herijkte strategische visie 2021 is de leidraad voor het nieuwe 
akkoord. We vragen het college om het coalitieakkoord uit te werken in een 
concreet actieprogramma en een bestuursagenda voor de raad op te stellen 
waarin planning en prioriteiten inzichtelijk zijn. Het college treedt op als team. 
Portefeuillehouders staan elkaar bij en vervangen elkaar in goed overleg. 

Een cultuur van vertrouwen
In Rijssen-Holten daalde het opkomstpercentage bij de verkiezingen met 5,6%. 
We voelen een verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur om de relatie 
tussen inwoners, ondernemers en de gemeente te verbeteren. We willen breed 
bouwen aan dit vertrouwen en hebben hierbij de volgende uitgangspunten:

• We zijn open, herkenbaar en betrokken aanwezig in Rijssen-Holten;
• We hebben een cultuur waarin fouten maken mag, we deze eerlijk uitspreken 
 en er lessen uit trekken;
• We zijn een professionele en betrouwbare partner door helder te zijn over  
 verwachtingen en afspraken, waarbij het algemeen belang voorop staat;
• We geven de gemeentelijke organisatie de ruimte om haar werk goed te doen;
• We gaan uit van het principe afspraak is afspraak;
• We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de raad en de  
 samenleving;
• We hebben met regelmaat een benen-op-tafeloverleg tussen raad en college.

We kijken ernaar uit om de komende vier jaar aan de slag te gaan voor onze 
mooie gemeente!

SGP, CU, CDA en VVD

Inleiding
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Inwoners, bestuur en organisatie

Rijssen-Holten heeft een krachtige samenleving, een stabiel bestuur en 
een gedreven organisatie. In een tijd met veel uitdagingen, weten we dat 
we kunnen bouwen op dit sterke fundament. Als bestuur staan we naast 
inwoners en maatschappelijke partners in plaats van tegenover elkaar. Samen 
werken we aan de uitdagingen waar we voor staan en willen we het welzijn in 
Rijssen-Holten verhogen. 

Dienstbare overheid
We zijn als gemeente dienstbaar aan onze samenleving. De uitdagingen van 
deze tijd zijn opgaves van de hele samenleving, niet enkel van ons als gemeente. 
We hebben dan ook actief aandacht voor de rol die wij als gemeente hebben 
of willen bij bepaalde opgaves en wat de rol is van inwoners, partners en 
ondernemers. 

Inwoners doen mee
Afgelopen jaren hebben veel mooie initiatieven Rijssen-Holten mooier, schoner, 
veiliger, duurzamer, groener en prettiger gemaakt. Dit willen wij aanmoedigen 
en onze inwoners uitdagen. We ontwikkelen een strategie waarin duidelijk 
wordt hoe we als gemeente met deze initiatieven omgaan. Hierin staat wanneer 
inwoners kunnen meepraten, meedenken of meebeslissen bij het opstellen van 
beleid of uitwerken van plannen.
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Inwoners, bestuur en organisatie

Dienstverlening
Onze medewerkers zijn allemaal dienstverleners. We hebben oog voor de 
mens achter de inwoner en gaan proactief en integraal aan de slag voor het 
juiste antwoord. We sturen actief op digitale dienstverlening waarbij inwoners 
snel en makkelijk eenvoudige aanvragen doorlopen. Voor andere verzoeken 
of ideeën denken we juist mee met de inwoner en zoeken we samen naar de 
beste oplossing. Naast de digitale ingang blijft de fysieke ingang altijd een 
mogelijkheid.

De inwoner centraal
‘Paarse krokodillen’ willen we niet in Rijssen-Holten. We willen voorkomen 
dat inwoners en bedrijven verdwalen in de bureaucratie van de overheid. Dat 
doen we door te werken met zo simpel mogelijke regels en procedures en altijd 
oog te blijven houden voor de mens achter de vraag. Regels en procedures 
zijn nodig en bieden houvast, maar mogen nooit een doel op zich worden in 
onze dienstverlening. Juridisch geoorloofd is niet altijd hetzelfde als moreel 
verantwoord. Daarom werken we met hardheidsclausules in onze gemeentelijke 
regelingen. We werken waar mogelijk met meerjarenafspraken om aanvragen 
zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de samenleving.

Regionale samenwerking
We doen lokaal wat kan en werken regionaal samen. Samenwerking is geen 
doel op zich, maar een middel om onze doelen te bereiken. We werken regionaal 
slim samen als dit leidt tot betere oplossingen op het gebied van onder 
andere bereikbaarheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, gezondheidszorg, 
recreatie en woningbouw. In de regio werken we daarnaast samen in de 
investeringsprogramma’s van Twente Board. 

Digitalisering en werken met data
Steeds meer gaat tegenwoordig digitaal. De inwoner mag erop vertrouwen dat 
dit goed en veilig geregeld is. We zetten daarom in op de veiligheid van onze 
informatie en systemen. Daarnaast hebben we steeds meer lokale en open data 
beschikbaar die we willen gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid, voor het 
experimenteren met een wijkgerichte aanpak en die we benutten om het effect 
van onze inzet te meten. Hierbij richten we ons niet alleen op meetbare effecten. 
We betrekken ook kwalitatieve informatie van partners en inwoners bij de vraag 
of we onze maatschappelijke opgaves bereikt hebben. 
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Jeugd en onderwijs

Rijssen-Holten is een thuis voor onze jongeren. We willen voor alle jongeren 
een aantrekkelijke gemeente zijn, maar ook aandacht hebben voor jongeren 
met wie het (tijdelijk) niet zo goed gaat. Bij het sociale karakter van onze 
gemeente past dat de jeugd in zijn eigen sociale omgeving terecht kan 
met hulpvragen en voor het krijgen van onderwijs. Daarbij zoeken we 
nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs, zorgaanbieders en jeugd- en 
jongerenwerk. 

Een goede en betaalbare jeugdzorg
We zetten in op een regionale en lokale vertaling van de landelijke 
Hervormingsagenda Jeugd om de kwaliteit van jeugdzorg goed en de kosten 
beheersbaar te houden. We blijven sterk inzetten op het gezin als liefdevolle 
basis, preventie en voorliggende voorzieningen: dit past bij de sterke sociale 
banden en modern noaberschap in onze samenleving. We willen op deze manier 
voorkomen dat (duurdere) individuele zorg nodig is. Waar maatwerk nodig blijkt, 
schakelen we snel en adequaat. 
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Jeugd en onderwijs

Een integrale en wijkgerichte aanpak
Samenwerking tussen onderwijs, sport, jeugd- en jongerenwerk, politie, kerken, 
welzijnswerk en culturele instellingen is essentieel voor de gezondheid van onze 
jeugd. Als gemeente pakken we actiever de regie in deze samenwerking om 
een aanbod te creëren dat op de vraag is afgestemd. Deze integrale aanpak is 
nodig bij zowel voorliggende voorzieningen als individuele zorg. De regie vanuit 
de gemeente leidt dan wel tot extra inzet, maar verdient zich naar verwachting 
terug doordat de vraag en daarmee de kosten voor individuele zorg dalen. 
Daarnaast willen we experimenteren met een wijkgerichte aanpak bij opgaves 
die zich hiervoor lenen; bijvoorbeeld de maatschappelijke problematiek en 
veiligheid in wijk Plan Zuid. 

Onderwijs: de start van een leven lang leren
School is de plek waar talenten tot bloei komen. Alle kinderen uit Rijssen-Holten 
verdienen een eerlijke kans om hun dromen werkelijkheid te laten worden. Een 
brede, vrije keuze van de school is hierbij ons uitgangspunt. We willen inzetten 
op ‘thuisnabij’ onderwijs en scholen de kans geven speciaal onderwijs aan te 
bieden. Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
onderwijs, zodat opleidingen aansluiten bij de lokale vraag op de arbeidsmarkt. 
Ook steunen we initiatieven van onderwijsinstellingen in het onderwijsaanbod 
voor volwassenen en schoolverlaters.

Huisvesting van onderwijs
Goede onderwijshuisvesting met aandacht voor binnenklimaat, veiligheid 
en duurzaamheid is een kerntaak van ons als gemeente. We stimuleren dat 
schoolgebouwen multifunctioneel en slim worden ingezet. Daarnaast zetten 
we ons in voor nieuwbouw van De Waerdenborch op een geschikte locatie in 
Holten en benutten we kansen voor een goede herontwikkeling van het huidige 
terrein. Als er uit de samenleving een initiatief komt voor een basisschool in het 
Opbroek, staan we daarvoor open. 
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Samen zorgen

In Rijssen-Holten hebben we oog voor elkaar. Gezondheid, eigen regie over 
je zorg en meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Wij 
bieden hulp en zorg aan inwoners die dit nodig hebben en koesteren ons 
modern noaberschap. Dit doen we door te werken aan een sociale, inclusieve 
samenleving waarbij welzijnswerk, jongerenwerk, gezondheid, vrijwilligers en 
mantelzorgers een belangrijke rol spelen.

Preventie
Gezondheid gaat allang niet meer alleen over ziekte en zorg, maar steeds 
meer over leefstijl en welzijn. Samen met het onderwijs, sportverenigingen, 
werkgevers en zorgpartners pakken we het preventieakkoord actief op en zetten 
we stappen op het gebied van preventie en gezonde levensstijl. Dit vraagt een 
brede aanpak met aandacht voor voeding, sport en bewegen, overgewicht, 
eenzaamheid, mentale weerbaarheid, roken, alcohol en ruimtelijke inrichting. 

Menselijke maat
We gaan verder met de transformatie in het sociaal domein door in te zetten 
op preventie, laagdrempelige en collectieve voorzieningen en het mobiliseren 
van de kracht uit de samenleving. Wettelijke en budgettaire grenzen tussen de 
verschillende domeinen of organisaties mogen niet belemmerend werken in 
het toekennen van zorg die inwoners nodig hebben. Dit vraagt een manier van 
denken die niet gaat over regels, indicaties of beleid, maar oog heeft voor de 
menselijke maat, voor de persoon over wie het gaat.  
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Samen zorgen

Iedereen doet mee
Alle inwoners van Rijssen-Holten zijn ons even veel waard: iedereen mag er zijn 
en doet mee. Voor discriminatie en racisme in welke vorm dan ook is geen plek 
in onze gemeente. We werken aan de brede toegankelijkheid van de gemeente 
voor mensen met een beperking, hebben oog voor laaggeletterdheid en digitale 
vaardigheden. We werken in de praktijk samen met maatschappelijke partners 
om inclusiviteit te bevorderen. 

Een thuis voor iedereen
We voelen een verantwoordelijkheid om een fijn en veilig thuis te zijn voor 
nieuwkomers. Integratie is daarbij geen keuze, maar een morele verplichting. 
We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze 
samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter 
als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.

Modern noaberschap
We koesteren ons modern noaberschap en maken gebruik van de kracht in 
onze buurten en wijken. Dit betekent dat we niet doorslaan in individualisering 
en specialisatie, maar inzetten op vroeger vanzelfsprekende onderlinge hulp. 
De ondersteuning van onze mantelzorgers en vrijwilligers is hierbij van groot 
belang. We versterken de inzet op wijk- en buurtniveau en gebruiken actief data 
om gericht te zien op welke plekken deze inzet bijdraagt. Dit doen we door breed 
de samenwerking te zoeken met welzijnspartners, maar ook met onder andere 
woningcorporaties.
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Cultuur en sport

Rijssen-Holten heeft een rijke cultuur, veel sportverenigingen en inwoners die 
los van verenigingen met plezier bewegen. Sport en cultuur zijn onmisbaar 
voor een gezonde maatschappij, deelname aan de samenleving en 
onderlinge verbondenheid. Ontspanning en rust zijn belangrijk in onze drukke 
samenleving, omdat het plezier en saamhorigheid geeft. Sport en cultuur zijn 
daarnaast belangrijke voorliggende voorzieningen die kunnen voorkomen dat 
onze inwoners meer zorg en ondersteuning nodig hebben.  

Cultuur
Cultuur zegt iets over de geschiedenis, de identiteit en de toekomst van Rijssen-
Holten. Samen met partners gaan we aan de slag met een visie op cultuur 
waarin aandacht is voor verschillende initiatieven en partijen, cultuureducatie 
en het belang van ons cultuur-historisch erfgoed. We houden hierbij de 
subsidiestromen in de gaten en ondersteunen verenigingen bij aanvragen als 
dit nodig is. De bibliotheken in Rijssen-Holten hebben niet slechts een klassieke 
uitleenfunctie, maar een brede maatschappelijke functie waarbij lezen, leren, 
ontmoeten en verblijven centraal staan. Samenwerking met het onderwijs of 
zorgpartners is hierin dan ook belangrijk. We vinden het essentieel dat onze 
gemeente een breed en toegankelijk muziekonderwijs heeft en stimuleren een 
actieve samenwerking tussen verschillende aanbieders. Ook willen we een 
versnelde uitvoering van het masterplan Oosterhof.
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Cultuur en sport

Sport en bewegen 
Bewegen en sporten is van levensbelang en gaat verder dan sporten in 
competitief of verenigingsverband. Plezier in sporten is een doel op zich en 
verenigingen maken dit mogelijk. Samen met lokale partners en verenigingen 
pakken we het preventie- en het sportakkoord stevig op. We zorgen ervoor dat 
de basisvoorzieningen op orde zijn en hebben aandacht voor de inrichting van 
onze openbare ruimte om bewegen en sporten te bevorderen. We vinden het 
belangrijk dat alle kinderen in Rijssen-Holten kunnen zwemmen. 
Daarom krijgen kinderen die met hun ouders gaan zwemmen tegen gereduceerd 
tarief toegang tot onze baden. 

Evenementen
Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de culturele activiteiten in 
Rijssen-Holten. Ze geven kleur aan onze kernen en trekken bezoekers die 
niet uit onze gemeente komen. Daarbij hebben we oog voor de belangen 
van omwonenden die overlast kunnen ervaren van deze evenementen. We 
willen een herziening van het evenementenbeleid met duidelijke afspraken 
op het gebied van afval, duurzaamheid, veiligheid, geluid, volksgezondheid 
en toegankelijkheid. De aanvraag van een evenement maken we zo makkelijk 
mogelijk voor organisatoren door hen te ondersteunen als dit nodig is. 
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Ondernemen en werk

Rijssen-Holten is een ondernemende gemeente. Onze ondernemers spelen 
een essentiële rol in de lokale economie, zorgen voor de werkgelegenheid en 
bevorderen daarmee de vitaliteit van Rijssen-Holten. We willen een MKB-
vriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap en aandacht voor 
duurzaam ondernemen. Dit vraagt een balans tussen economische groei 
en leefomgeving. Goed samenspel tussen de gemeente en ondernemers en 
een proactieve opstelling is hierbij belangrijk. Ook in de uitvoering van de 
participatiewet werken we nauw samen met ons lokale bedrijfsleven en 
onderwijspartners.

Levendige centra
Een levendig en aantrekkelijk centrum is van groot belang voor onze inwoners 
en is een visitekaartje voor bezoekers van buitenaf. We gaan voor compacte 
en levendige centra in onze kernen en een goed vestigingsklimaat. Leegstand 
gaan we tegen door creativiteit te stimuleren en ruimte te geven voor andere 
functies. De winkels in Rijssen blijven dicht op zondag, met respect voor de 
identiteit van deze kern.  
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Ondernemen en werk

Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Rijssen-Holten zijn dé plek waar ondernemers elkaar 
ontmoeten, banen worden gecreëerd en werknemers de hele dag werken. Naast 
de in gang gezette uitbreidingen gaan we aan de slag met de herstructurering 
van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van 
bedrijven aan ruimte. We sturen hierbij actief op functies op een passende plek. 
Samen met ondernemers bekijken we hoe we op bestaande terreinen creatief 
ruimte en banen kunnen creëren. We zetten in op duurzame groei, lokale 
werkgelegenheid en meer diversiteit in bedrijfstakken. 

Grenzen aan onze groei?
De arbeidsmarkt en onze lokale ambitie vragen om groei, maar we zijn ons ervan 
bewust dat groei ook grenzen heeft. We maken daarom een langetermijnvisie 
op het gebruik van ruimte, waarin zowel ruimtelijke als sociale aspecten worden 
afgewogen. 

Vitaal buitengebied
Rijssen-Holten heeft een vitaal buitengebied en een sterke agrarische sector. De 
ontwikkelingen die op deze sector afkomen zijn uitdagend. Agrarische bedrijven 
moeten zich kunnen ontwikkelen om levensvatbaar te blijven, passend bij het 
karakter en de schaal van ons landschap. Tegelijkertijd is in het buitengebied ook 
ruimte voor bijvoorbeeld toerisme, verkoop van streekproducten en zorg 

als nevenfunctie bij agrarische bedrijven. De gemeente stimuleert deze extra of 
nieuwe functies. De ondersteuning van een gebiedscoördinator zetten we de 
komende periode voort. 

Arbeidsmigranten
In Rijssen-Holten werken arbeidsmigranten die bijdragen aan onze lokale 
economie. Op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten staan we 
open voor initiatieven uit het bedrijfsleven en maken we heldere afspraken. 
Daarbij stellen wij als gemeente duidelijke kaders en randvoorwaarden over 
waar, wanneer en hoe arbeidsmigranten worden gehuisvest. 

Armoede 
Helaas zijn er ook in Rijssen-Holten inwoners die leven in armoede. Dit uit 
zich in (zeer) beperkte financiële middelen of sociale uitsluiting, maar ook 
in gezondheidsproblematiek of kansenongelijkheid. We hebben oog  voor 
deze verschillende vormen van armoede en de schaamte die dit met zich 
meebrengt. Samen met partners zetten we ons in om armoede zoveel mogelijk 
te voorkomen. Daarnaast hebben we gemeentelijke armoederegelingen die de 
noodzakelijke financiële ondersteuning bieden. We zorgen dat we deze actief 
onder de aandacht brengen. 
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Wonen, recreëren en veiligheid

Rijssen-Holten is een prachtige gemeente om te wonen en te recreëren. Wonen 
in een goed, duurzaam en betaalbaar huis is een basisbehoefte, geen luxe voor 
slechts enkelen. In een gemeente met een prachtig nationaal park zetten we 
volop in op vormen van recreatie die passen bij deze omgeving. Daarnaast is 
veiligheid een belangrijke basisvoorwaarde voor een gemeente waarin je fijn 
kan wonen, werken en leven. 

Wonen
De lokale vraag naar betaalbare, duurzame woningen vraagt om een actief 
grondbeleid. Op die manier hebben we meer invloed op de kansen en 
behoeftes op de woningmarkt. We maken een integrale lange termijnvisie 
voor woningbouw (zowel op kwaliteit als kwantiteit) die aansluit op de 
lokale vraag en duurzame opgaves, maar die ook rekening houdt met de 
schaarse beschikbare ruimte. We hebben hierbij specifiek aandacht voor 
voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, waarbij we ook kijken naar 
stimuleringsmaatregelen voor de betaalbaarheid van de sociale sector. Ook 
stimuleren en faciliteren we innovatieve woonvormen.
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Wonen, recreëren en veiligheid

Recreatie en toerisme
Onze gemeente is een prachtige plek om te recreëren en te ontspannen. We 
gaan aan de slag met de nieuwe visie op recreatie en toerisme waarbij de 
begrippen duurzaam, actief en gezond centraal staan. De fiets- en wandelroutes 
in onze gemeente zijn belangrijke trekpleisters waarin we willen investeren. Er 
is ruimte voor het verhogen van de toeristenbelasting om deze investeringen 
te kunnen doen. Samen met onze partners promoten we daarnaast het 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Ook willen we onze 
recreatiewoningen en parken vitaal en veilig houden. Hierover gaan we in 
gesprek met eigenaren, besturen en bewoners. 

Veiligheid
Iedereen wil zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. We werken daarom 
actief en wijkgericht samen met onder andere inwoners, maatschappelijke 
partners, politie, ondernemers en woningcorporaties op het gebied van 
veiligheid. Vroegtijdige signalering vraagt om ogen en oren in de wijk, onder 
meer van wijkagenten en gemeentelijke handhavers. We zetten niet alleen in 
op veiligheid op straat, maar hebben ook aandacht voor een veilige thuissituatie 
waarin kinderen liefdevol opgroeien. 

Ondermijning
Ondermijning is een steeds vaker voorkomend fenomeen dat vraagt om 
een lokale aanpak. We willen de komende jaren de bestaande aanpak tegen 
ondermijning intensiveren en zijn ons ervan bewust dat dit arbeidsintensief is. 
Tegen georganiseerde criminaliteit - bijvoorbeeld in ons buitengebied - treden 
wij hard op in samenwerking met justitiële partners, inwoners, ondernemers, 
politie en handhavers. Ook de wet Bibob passen we toe om schimmige 
activiteiten te stoppen. 
     
Drugsproblematiek
De zorgen rondom drugsproblematiek in Rijssen-Holten zijn de afgelopen 
jaren toegenomen. Overlast gaat te vaak gepaard met drugs en geweld en 
zorgt ervoor dat al kwetsbare jongeren verder afglijden. Samen met partners 
zetten we in op een integrale aanpak om problematiek vroeg te signaleren en 
structurele oplossingen te vinden. Hierbij gaan we wijkgericht en met behulp 
van data aan de slag. Zorg en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Aan de voorkant zetten we dan ook in op preventie en voorlichting, aan de 
achterkant hebben we een zerotolerancebeleid als het gaat over handhaving. 



22Coalitieakkoord        Met daadkracht, in vertrouwen        Rijssen-Holten 2022 - 2026 Terug naar inhoud

Wijken



23Coalitieakkoord        Met daadkracht, in vertrouwen        Rijssen-Holten 2022 - 2026 Terug naar inhoud

Wijken

Rijssen-Holten is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Mooie en 
groene wijken dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid en nodigen 
inwoners uit om naar buiten te gaan, te ontmoeten en te bewegen. Initiatieven 
van inwoners spelen hierin een grote rol en willen we stimuleren. Daarnaast 
gaan we aan de slag met een mobiliteitsvisie waarin we duurzame keuzes 
aanmoedigen en ondersteunen. 

Mobiliteit
We willen een brede visie op mobiliteit met aandacht voor fietsen, wandelen, 
gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, ontsluiting van de hoofdwegen en 
een passende inrichting van de openbare ruimte. Deze visie moet landen in een 
uitvoeringsprogramma voor meerdere jaren. Hierbij ondersteunen we duurzame 
keuzes door bijvoorbeeld in te zetten op verkeersluwe centra, het gebruik 
van openbaar vervoer zoals TwentsFlex en een goede laadinfrastructuur. We 
stimuleren in onze visie actief het gebruik van de fiets door onze fietsstructuur 
te optimaliseren en aandacht te hebben voor een veilige (school)omgeving voor 
kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast stimuleren we de scheiding van 
verschillende verkeersdeelnemers. Het parkeerbeleid en de parkeernormen 
moeten daarnaast aansluiten op onze mobiliteitsvisie. Concreet willen we in 
Holten de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en Larenseweg  afsluiten voor 
gemotoriseerd verkeer, een versnelde aanleg van een tweede ontsluiting van 
de Kalfstermansweide en een stevige lobby voor een ongelijkvloerse kruising 
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met het spoor op de N350. Ook willen we de veiligheid van de Haarstraat en het 
Hogepad in Rijssen verbeteren en aandacht voor gevaarlijke kruispunten zoals 
bijvoorbeeld bij de Dorperdijk en de Enterstraat. 

Groene wijken
Het veranderende klimaat zorgt voor hetere zomerdagen en zwaardere 
stortbuien die gevolgen hebben voor de leefbaarheid van onze buurten. We 
willen groene en veilige wijken en hebben hierbij specifiek aandacht voor 
klimaatadaptatie en de gevolgen van hittestress, maar ook voor veiligheid en 
sociale aspecten. We zetten daarnaast actief in op het behoud, onderhoud en 
toevoegen van kwalitatief waardevol groen, waaronder bomen. Onze inwoners 
zijn sterk betrokken bij hun eigen leefomgeving en de inrichting van de openbare 
ruimte. We stimuleren en ondersteunen daarom buurt- of inwonersinitiatieven 
die de leefbaarheid vergroten. Inwoners kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke 
taken overnemen als zij daarvoor een goed plan en draagvlak hebben. 
Daarnaast benutten we de natuurlijke momenten om investeringen te doen in 
wegreconstructies. 
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Duurzaamheid

Rijssen-Holten is nu een prachtige gemeente, maar moet ook voor 
toekomstige generaties een fijn, mooi en leefbaar thuis zijn. De komende vier 
jaar staat de duurzame groei en ontwikkeling van deze gemeente centraal. 
We zetten in op de transitie naar schone energie, een toekomstbestendige 
leefomgeving en hebben aandacht voor biodiversiteit. De lasten van die 
veranderingen verdelen we eerlijk, met oog voor sociale gevolgen en voldoende 
draagvlak.

Rol van de gemeente
De veranderingen hebben gevolgen voor iedereen en daarom kiezen wij 
voor een wijk- en bewonersgerichte aanpak. Onze rol is het stimuleren, 
aanjagen en ondersteunen van initiatieven van inwoners en ondernemers, 
maar we voelen ook een verantwoordelijkheid om zelf een rol te pakken als 
kansen zich voordoen, opgaves niet in de samenleving worden opgepakt 
of de situatie daarom vraagt. Per initiatief bekijken we in overleg  wat een 
passende rol is. We vinden het daarbij belangrijk dat de rendementen van de 
duurzaamheidsontwikkelingen ten goede komen aan onze lokale samenleving. 
Het GroenDoen-initiatief - dat de landelijke doelstellingen als uitgangspunt 
heeft -  volgen we met vertrouwen en belangstelling tot het voorjaar 2023. 
Als hiermee de lokale doelstellingen van de raad niet worden behaald, gaan 
we opnieuw met elkaar in gesprek en vindt er een heroriëntatie op het proces 
plaats. 
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Duurzame investeringen 
We volgen de landelijke doelstellingen als het gaat over het afscheid nemen 
van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we in 2030 naar 49% minder CO2-
uitstoot willen ten opzichte van 1990 en in 2050 inzetten op 95% CO2-reductie 
ten opzichte van 1990. We stimuleren en investeren in de isolatie van bestaande 
woningen en intensiveren de inzet van zon op dak. Daarnaast staan we open 
voor innovatieve oplossingen. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld door 
onze eigen gebouwen verder te verduurzamen. 

Biodiversiteit
Voor veel planten en dieren is Rijssen-Holten ook een thuis. Bij de groei en 
ontwikkeling van onze gemeente hebben we oog voor biodiversiteit. De 
experimenten met bloemrijke akkerranden maken we structureel en we 
benutten in onze wijken de kansen voor het vergroten van biodiversiteit. 
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Financiën

Rijssen-Holten staat bekend als een financieel gezonde gemeente en dat 
willen we graag zo houden. Er ligt een coalitieakkoord met ambitie, maar we 
zijn ons bewust van de onzekerheden in het financieel perspectief. De lasten 
voor onze inwoners moeten passen bij het voorzieningenniveau. Mocht het 
nodig zijn, dan maken we inhoudelijk keuzes over wat we wel en niet doen. 

We zorgen voor een structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting. 
Daarnaast gaan we op zoek naar incidentele investeringen die de structurele 
kosten kunnen verlagen of die structurele baten opleveren. We streven naar lage 
lasten voor onze inwoners, maar dit is geen doel op zich. De lasten moeten altijd 
worden gezien in relatie tot het niveau van de voorzieningen en investeringen 
in het maatschappelijk belang. Dit kan betekenen dat de lasten moeten stijgen 
om ambities te behalen of dat we keuzes moeten maken over wat we wel of 
niet doen als de financiën komende jaren minimaal zijn. Onze gemeente koopt 
daarnaast duurzaam, bij voorkeur circulair en waar mogelijk lokaal in. 




