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Voorzitter, mede raadsleden en overige toehoorders, 

1. Duurzaamheid stimuleren  

Er is minder geld beschikbaar; …en minder geld maakt creatief en werkt duurzaamheid en efficiency 

in de hand. Binnen het afvalbeleid wordt nagedacht over een materiaalbeleidsplan. En in de nota is 

gekozen voor een integrale benadering om daarmee de onderlinge verbanden in beeld te brengen. 

Beide spreken ons aan. De integrale benadering stelt ons in staat om daar waar relevant het 

raadsprogramma aan een duurzaamheidscheck te onderwerpen. In het verleden heeft de 

ChristenUnie aangedrongen op een apart programma voor duurzaamheidsinitiatieven, maar door het 

ontbreken van middelen is dit programma geannuleerd. Als ChristenUnie fractie voelen wij ons 

verantwoordelijk om de duurzaamheidsdoelstelling (om in 2020 20% van de lokale energie behoefte te 

dekken met hernieuwbare energie) te behalen.  

De meest eenvoudige en snelste winst valt te behalen met energiebesparing. Er zou een groot 

programma kunnen worden opgezet om naast gemeentelijke gebouwen ook bestaande woningen 

energiezuiniger te maken. Daarvoor is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven nodig. We zien 

hier ook een belangrijke rol weggelegd voor woningbouw corporaties. De technieken om woningen 

energieneutraal te maken bestaan al en nieuwbouwwoningen worden al zo veel mogelijk 

energieneutraal gebouwd. In de bestaande woningbouw kan echter nog een grote slag gemaakt 

worden. Het college kan dit stimuleren door akkoorden te sluiten met belangrijke partijen zoals 

woningbouwcorporaties. Door dit groots aan te pakken, kan er een impuls gegeven worden aan de 

bouwsector.  

We moeten ernst maken met onze duurzaamheidsambities. Op termijn is dit simpelweg noodzakelijk, 

want over 15-20 jaar zal het Groningse gas op zijn en al ruim daarvoor zal de productie niet meer 

voldoen aan de vraag. Het is absoluut onvermijdbaar. 

Zelf moeten we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. ChristenUnie ziet een uitgelezen kans in de 

nieuwbouw van De Passie. 1 oktober jl. was de peildatum voor de definitieve status van deze school. 

Met ruim 520 leerlingen en kwalitatief goed onderwijs staat permanente huisvestiging niet langer ter 

discussie. Eind dit jaar worden de resultaten van het locatie-onderzoek verwacht.  

Een energie neutrale of duurzame scholengemeenschap past naar mening van de ChristenUnie 

uitstekend bij het DNA van deze school. 

2. ‘Ondernemerschap mogelijk maken’  

Eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers zijn van groot belang. 

Werkgelegenheid is een belangrijke factor in een solide gezinssituatie. Bij werkgelegenheid wil 

ChristenUnie inzetten op het ‘mogelijk maken’ voor ondernemers. De gemeente ondersteunt zonder 

bureaucratie.  

Recent sprak ik een ondernemer uit Rijssen die belangstelling had getoond voor een Wierdense kavel 

op de Elsmoat. Hij wilde daar graag een energieneutraal pand bouwen. Navraag leerde hem dat zijn 

idee niet paste binnen de geldende beleidsregels, met name het beeldkwaliteitsplan beperkte hem, 

waardoor hij is uitgeweken naar Holten.   

Waarom kan in Rijssen-Holten wel, wat in Wierden niet kan? Hoogste tijd dat we als lokaal bestuur en 

ambtelijk apparaat veranderen van een bureaucratisch vehikel naar een ’ondernemende partner’. Een 

nieuwe meer faciliterende / ondersteunende rol is nodig. Faciliteren met minimale regelgeving en 

richtlijnen of meer immaterieel door te communiceren, inspireren of verbinden. Om daarin als 

bestuurder of  ambtenaar effectief te zijn, lijkt het ons zinvol dat nieuwe manieren van werken, die 

aansluiten bij de behoefte van ondernemers of leefwereld van inwoners,  verder worden gestimuleerd.   
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En laten we hierbij ook om ons heen kijken. Naast Wierden en Enter is dat ook naar Twente. Twente 

kent een sterk ontwikkeld Daily Urban System, zoals dat in een eigentijds Twents dialect klinkt. Van de 

Wierdenaren met een baan is bijna 75% forens en zo’n 85% van die forensen werkt in Twente. Dat 

alleen al vraagt  om een regionale samenwerking rondom arbeidsmarkt, economische ontwikkeling en 

bedrijventerreinen.  

3. Gronduitgifte met lef   

Ons grondbedrijf baart de laatste jaren veel financiële zorgen. En ondanks aanvullende stortingen en 

stimulerende maatregelen zien wij nog weinig bouwactiviteiten. Hoe staat het met acties waarvoor 

maanden geleden al denkrichtingen zijn gegeven? Hoe zorgen we voor meer reuring op de 

woningmarkt en wat doen we om jonge gezinnen te binden?  

Daarnaast vragen wij ons af in hoeverre onze grondprijzen nog marktconform of concurrerend zijn. 

Kijkend naar de kavels op Plan Ensink, hier lagen de tarieven fors lager dan de gemeentelijke 

kavelprijs en dan blijkt snelle verkoop wel mogelijk!  

ChristenUnie wil lef tonen met de gronduitgifte en kavels tegen marktconforme prijzen aanbieden. Dit 

helpt de verwachte krimp van Wierden tegen te gaan en komt daarmee de leefbaarheid op termijn ten 

goede. Het is van belang dat we hiervoor een levensloopbestendige woonvisie ontwikkelen, waarmee 

wonen in Wierden van jong tot oud aantrekkelijk is en blijft.  

We vragen extra aandacht voor jongeren op de woningmarkt door de starterleningen een nieuwe 

impuls geven. Banken zitten op het geld, jonge starters kunnen niet kopen. Dit beperkt de doorstroom 

van bestaande woningen en heeft ook gevolgen voor nieuwbouw woningen. Dat is slecht voor de 

gemeentelijke exploitaties en ontwikkeling. We moeten vaart gaan maken met de voorgenomen 

acties. Welke inzet kunnen we van u verwachten? 

4. Afronding   

Het meerjarenperspectief voor Wierden lijkt stabiel, maar voor komende jaren zullen er nog wel 

maatregelen getroffen worden om het financiële plaatje sluitend te maken. Met name de Plasterk 

korting heeft een flinke impact.   

Zowel uit de Berap als uit de NMB blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is over de werkelijke uitgaven 

binnen het Sociaal Domein. Gemakshalve stelt u dat het sociaal domein ‘Budgettair neutraal’ uitkomt. 

Dit baart ChristenUnie grote zorgen. Enerzijds omdat dit verreweg het grootste deel van onze 

begroting betreft. Anderzijds omdat  goede, noodzakelijke zorg bij ChristenUnie hoog in het vaandel 

staat. Deze zorg mag niet in het geding komen door onvoldoende zicht op of te hoge uitgaven.  

 

5. Tot slot  

Voorzitter, wij danken u en de ambtelijke collega’s voor de opmaak van de nota. We hebben de 

gelegenheid aangegrepen om een paar ChristenUnie doelen te accentueren. Omdat we ons 

realiseren dat er beperkt middelen zijn, hebben wij ons beperkt tot dat aantal, waarvan wij denken dat 

de spin off een positieve en duurzame impuls  heeft op onze samenleving.  

ChristenUnie wenst het college, alle ambtenaren en mede raadsleden veel wijsheid, creativiteit, 

ondernemerschap en bovenal Gods zegen toe bij de uitvoering van onze werkzaamheden.  

Riet Eshuis, Fractievoorzitter ChristenUnie Wierden-Enter  


