RESULTATEN 4 JAAR BURGERBELANG IN HET GEMEENTEBESTUUR EEN GEMEENTERAAD

BurgerBelang kreeg van de kiezer bij de verkiezingen in 2010 het
vertrouwen om weer met zes raadsleden zitting te nemen in de
gemeenteraad van Hellendoorn.
Na lange en intensieve coalitieonderhandelingen sloten we in
2010 een akkoord met het CDA. We hebben
bestuursverantwoordelijkheid genomen in een economische
moeilijke tijd. Daarnaast hebben grote projecten ons - behalve
een mooi Huis voor Cultuur en Bestuur met een bibliotheek en
theater, een mooi wedstrijdzwembad en een gastvrije
parkeergarage- ook een lastige financiële erfenis opgeleverd. Ondanks de lastige startsituatie namen
we de medeverantwoordelijkheid op ons voor het bestuur van Hellendoorn gezien de steun van de
kiezer bij de stembus.
Zoals in elke coalitieonderhandeling moest ook in onderhandelingen met het CDA (8 zetels) water bij
de wijn gedaan worden. We hebben op een zakelijk manier afspraken gemaakt waarbij het voor beide
partijen 'geven en nemen' was. Het coalitieakkoord kreeg de titel "Bijgestelde ambities. Samen
verantwoord verder ". In het college van bestuur namen we zitting met twee wethouders.

Wethouders van BurgerBelang: Thea ten Have (l) en Ria Bakhuis (r)
Thea ten Have met de portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke en Plattelandsontwikkeling en Ria
Bakhuis met de portefeuille Sociale Voorzieningen en Cultuur. Om een bijdrage te leveren aan een
kleiner bestuur werkte Ria parttime.
Als BurgerBelang hebben we geprobeerd het goede in de gemeente te behouden, beleid te maken
binnen de beperkte financiële kaders, de belastingen voor burgers te beperken en last but not least:
het vertrouwen en de macht aan de burgers terug te geven.
Wat hebben we onder meer bereikt
•
•
•
•
•
•

Een toegankelijker bestuurscultuur met daadwerkelijke zeggenschap voor burgers.
De mogelijkheid om een referendum te houden in de gemeente Hellendoorn
Structurele bezuinigingen (geen kaasschaaf) op het ambtenarenapparaat, theater,
muziekschool en welzijnswerk
Een sobere maar mooie realisatie van de Reggeherstelprojecten.
Behoud van goede noodzakelijke zorg, onderwijs, sportvoorzieningen en
bibliotheekvoorzieningen. Dat is niet overal in den lande het geval!
De kernen Daarlerveen, Hulsen, Haarle en de Buurtschap Marle hebben toekomstbestendige
dorpshart-voorzieningen gekregen. Voor Daarle staat deze in de steigers.
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Handhaving van het armoedebeleid en uitbreiding van de schuldhulpverlening.
Bouwen van starterswoningen. Huur en koop.
Structureel subsidie voor starters in de woningmarkt via de startersleningen
De N-Z verbinding voor een deel te verleggen wat de leefbaarheid in het dorp Hellendoorn ten
goede komt.
e
Het betaald parkeren gedurende de eerste jaren het 1 uur vrij te geven en de bijdrage voor
vergunningen naar beneden. Inmiddels zijn er ook meer gebieden vrij van betaald parkeren.
We blijven ons inzetten voor volledig gratis parkeren (met uitzondering van de
parkeergarage).
Lokale kunstenaars hebben in het Huis voor Cultuur en Bestuur een eigen kunstmuur
gekregen
Bestemmingsplannen zijn inmiddels actueel waarbij burgers en ondernemers maximaal
zeggenschap kregen en we deze flexibel en toekomstgericht hebben opgesteld.
Meer aandacht voor(eventuele herbestemming) cultureel en kerkelijk erfgoed.
De schuldenpositie van de gemeente is aangepakt door formuleren van specifiek beleid.
3,5 wethouders in plaats van 4.
We hebben een flexibele toekomstvisie vastgelegd voor
Woningbouw met specifiek aandacht voor starters en ouderen, sociale woningbouw, meer
grondgebonden woningen dan appartementen en het creëren van meer groene ruimte in
dorpen en wijken
De ruimtelijk stedebouwkundige invulling van onze dorpen, wijken en het buitengebied. De
zogenoemde omgevingsvisie.
Duurzaamheidsbeleid samen met burgers en ondernemers
Welstandsnota met minder regels, meer ruimte voor eigen invulling en aandacht voor aanpak
verpauperde situaties.
De vrijwilligersorganisaties van al onze dorpen en buurtschappen (behalve Nijverdal) hebben
de beschikking over een budget gekregen met een vaste rekenmethodiek , een bedrag per
adres.
Zij kunnen nu binnen gemeentelijke kaders zelf bepalen hoe zij deze subsidie willen besteden.
Hierdoor kan een dorp zelf kleur geven aan wat zij belangrijk vindt.

Wat hebben we onder meer niet of gedeeltelijk bereikt
-

Voldoende verbetering van onderhoud wegen en openbaar groen
De belastingen voor burgers niet te verhogen, wel deze te matigen
Totaal afschaffen van betaald parkeren
Veilige fietspaden tussen de kernen onder meer Hellendoorn -Haarle
Formuleren specifiek ouderen beleid
Gemeentelijke loketten in de kleine kernen, wel een pilot, was onvoldoende animo
Bedrijventerreintje in Hellendoorn, behoefte onduidelijk.
Bovenstaande zaken konden onder meer niet gerealiseerd worden:
- doordat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren
- door de economische malaise
- er geen behoefte aan bleek te zijn
- en geen overeenstemming kon worden bereikt met het CDA of een meerderheid van de raad
hier een andere mening over had zoals over het totaal afschaffen van betaald parkeren.

Al met al vinden dat er veel bereikt is- en dat we op deze weg verder door moeten gaan. om nog meer
te bereiken voor onze burgers en ondernemers! Ons verkiezingsprogramma voor de periode 20142018 vindt u daarom meer dan 100 voorstellen om nog meer te bereiken voor onze burgers en
ondernemers!

