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Waarom Borne-Nu? 
 

 Wij zijn een AANSPREEKBARE partij. 
Iedereen kan een beroep op ons doen. Gelovigen en niet-gelovigen. Jongeren en Ouderen. Werkenden en niet-
werkenden. Sociaal sterken en zwakkeren. Wij zijn er voor alle mensen in Borne, Hertme en Zenderen. 

 Wij zijn een VERBINDENDE partij. 
Wij onderzoeken alle opties en gaan tot het uiterste om voor iedereen in Borne, Hertme en Zenderen een 
passende oplossing te vinden. Wij laten niemand in de kou staan. 

 Wij zijn een SPORTIEVE partij. 
Wij gaan voor een vernieuwend en energieneutraal sport- en belevingspark “’t Wooldrik”. Iedereen, met of 
zonder beperking, moet lekker kunnen sporten. 
Sport moet voor elke inwoner van Borne, Hertme en Zenderen beschikbaar zijn. 

 Wij zijn een ZORGZAME partij. 
In de gemeente Borne mag niemand tussen wal en schip vallen. Ouderenzorg heeft prioriteit en er moet altijd 
een vangnet zijn voor hen die het alleen niet meer redden. Maar ook moeten wij als gemeente voldoende 
woningen hebben voor singles en alleenstaanden, zodat zij in hun vertrouwde omgeving  kunnen blijven wonen.  

 Wij zijn een DUURZAME partij. 
Naast verstandig omgaan met energie en materialen heeft het lokale bestuur een voorbeeldrol waar het gaat 
om product- en afvalbeheer. Wij vinden het daarbij niet vanzelfsprekend dat het invoeren van diftar hiertoe een 
middel is. 

 Wij zijn een INNOVATIEVE partij.  
Borne moet nog beter op de kaart. Goede  voorzieningen om alles schoon, netjes en bewoonbaar te houden. 
Een “haven” bij het Kulturhus, een mooi horecaplein en een uitnodigend Oud-Borne zodat ons schitterende 
dorp nog duidelijker op de culturele, toeristische en recreatieve kaart komt te staan.  
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-1- Veiligheid 
Met de inzet van Buitengewone Opsporing Ambtenaren (BOA’s), wijkagenten, het stimuleren van 
buurtpreventieprojecten en overleg met jongeren en ouders bij overlastsituaties maakt de gemeente Borne  zich sterk 
voor een veilige leefomgeving. Verkeersveiligheid en tegengaan van verkeersdruk  zijn echter ook belangrijke 
voorwaarden voor veilig en prettig wonen.  Borne-Nu vindt  dan ook dat de komende periode vooral moet  worden 
geïnvesteerd in verkeersveiligheid in dorpskernen, in wijken, rond scholen en in het centrum. De provincie is 
verantwoordelijk voor het op korte termijn oplossen van het probleem van de Provinciale weg (N743) die de kern 
Zenderen al jaren  doorsnijdt. Wachten op een 5b variant duurt te lang. Borne-Nu gaat voor een snelle aanleg van het 
eindtracé van de 5b variant (Albergerweg-Almelosestraat)  en een duurzame  omleiding van de N743 om de kern 
Zenderen. 
 

Borne-Nu wil met de volgende maatregelen onze gemeente nog veiliger maken: 

 Verkeersveiligheid rond scholen (Kiss & Ride zones bij alle scholen)  en veilige fietsroutes c.q. fietstunnels; 

 Autoluw maken van het centrum en reguleren van winkelbevoorradingstijden  (transferium); 

 Blijvende lobby voor “knip in de rondweg”; 

 Een duurzame  totaal oplossing op korte termijn voor de verkeersproblematiek in Zenderen; 

 Strak handhaven op parkeren van vrachtwagens in woonwijken. 
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-2- Wonen 
De Bornse identiteit moeten we koesteren. Een plek waar je zelfstandig en prettig kunt wonen is belangrijk. Een woning 
waar je als starter  voor het eerst op jezelf gaat wonen, maar ook een  woning waarin je oud kunt worden, zonder dat 
het huis je belemmerd bij de dagelijkse gang van zaken. De bouw van huurwoningen voor jongeren heeft in Borne nog 
steeds niet  voldoende aandacht. Borne-Nu wil de komende jaren  actief maatregelen nemen  om de jeugd voldoende 
(zelfstandige)woonmogelijkheden te kunnen bieden. Het aantal ouderen groeit, de behoeften van de ouderen in relatie 
tot wonen en zorg veranderen  en er wordt  een steeds groter beroep gedaan op zelfredzaamheid. Ook ouderen willen 
graag zo lang mogelijk op eigen benen staan. Borne-Nu wil hierbij  graag  helpen door actief en financieel ondersteunen 
van initiatieven.  
 

Borne-Nu zal zich daarom inzetten voor: 

 Behoud van identiteit voor Borne, Hertme en Zenderen; 

 Versneld realiseren van (starters) woningen voor één persoons huishoudens; 

 Inzichtelijk maken van toekomstige woningbehoefte/slimme woningen  samen met verbonden partijen 
(Welbions, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties); 
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-3- Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen. De stappen 
die wij vandaag nemen, hebben hun effect op de wereld van morgen. Borne-Nu  wil een duurzaam Borne waarin 
verstandig wordt omgegaan met energie en materialen. Borne-Nu is er van overtuigd dat ons  lokale bestuur een 
cruciale voorbeeldrol speelt  in het product- en afvalbeheer van onze inwoners. De gemeente verzorgt niet alleen  het 
inzamelen en ophalen van huishoudelijk afval, maar heeft ook een belangrijk effect op het consumptiegedrag van 
inwoners. Een duurzaam aankoopbeleid en een duurzaam beheer van de openbare ruimte, stimuleren  inwoners om 
zelf duurzaam om te springen met grondstoffen en ruimte. Dat houdt niet vanzelfsprekend in dat diftar hiervoor de 
oplossing is. Scheiden moet niet tot lijden leiden! 
 

Daarom willen wij: 

 Onnodig  kappen van bomen voorkomen en straatstenen vervangen door groen en/of water, om minder  
groene plekken in ons dorp “kleur” te geven; 

 Een duurzaam gemeentelijk inkoopbeleid, rekening houdend met milieu en sociale criteria; 

 Luchtvervuiling helpen tegengaan middels de inzet van elektrische auto’s voor gemeentelijk gebruik; 

 Blijven stimuleren van duurzaam bouwen; 

 Geen diftar. 
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-4- Zorg en Welzijn 
Borne-Nu is voorstander van een positief jeugdbeleid, dat gericht is op het bevorderen van een kind- en 
gezinsvriendelijke omgeving. Daarnaast hebben zorgbehoevenden recht op onze ondersteuning. Hieronder rekenen we 
zowel ouderen als geestelijk en lichamelijk beperkte inwoners. Maar ook de naasten/mantelzorgers en vrijwilligers 
mogen we niet uit het oog verliezen. Borne-Nu constateert  dat veel  jeugdvoorzieningen zijn  gericht op kinderen en 
jongeren zelf. Weinig voorzieningen  zijn expliciet op hun ouders gericht. Ook vinden wij dat het ouderenbeleid te 
eenzijdig zorg gerelateerd is.  Het inzetten van informele ondersteuning en vervangende zorg (respijtzorg) is nodig om 
overbelasting van naasten/mantelzorgers te voorkomen. Als regisseur zal de gemeente dan ook  moeten werken aan 
een integraal, positief welzijnsbeleid dat gericht is op het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen en 
jongeren. Ouderen moeten  preventief worden voorbereid  op het ouder worden, het blijven participeren en zelfstandig 
blijven wonen. 
 

Daarom wil Borne-Nu: 

 Opvoedkracht in Borne verder uitbouwen en versterken middels faciliteren van ontmoetingen  waar ouders 
ervaringen en tips uitwisselen met leerkrachten, vrij-gevestigden en jeugdartsen; 

 Een project buurtgezinnen opzetten, waarbij gericht steungezinnen worden geworven voor informele steun 
aan andere gezinnen; 

 Speelruimtebeleid waarin specifiek aandacht is voor ruimtes waarin kinderen samen met  kinderen met een 
beperking kunnen spelen; 

 Een gemeentelijk seniorenplatform (seniorennetwerk, seniorenraad) vormen en faciliteren; 

 Samenleving versterkende initiatieven stimuleren door minder regels, protocollen en ingewikkelde 
aanvraagformulieren. 
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-5- Onderwijs 
Borne-Nu wil dat ieder kind in Borne zijn  talent zo goed mogelijk kan benutten. Daarvoor moeten de gemeente, 
schoolbesturen en instellingen de juiste kaders en randvoorwaarden bieden. De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid bij het creëren van randvoorwaarden op het terrein van de onderwijshuisvesting, het 
onderwijsachterstandenbeleid, de leerplicht,  de schooluitval en de samenwerking tussen het onderwijs en instellingen. 
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de zorg van het onderwijs. 
Borne-Nu wil dat de gemeente een stimulerende en regisserende rol neemt bij  het ontwikkelen van een brede, 
integrale onderwijsvisie, waarin het kind centraal staat. Gezamenlijk met andere partijen de kwaliteit van het onderwijs 
verhogen en daarmee de talenten en ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. Een visie die niet alleen inspeelt op 
de ontwikkelingen binnen het onderwijs, maar ook aansluiting zoekt bij de kansen en beperkingen op de arbeidsmarkt. 
Zo zal de komende jaren het tekort aan technisch geschoolde mensen steeds verder oplopen.  Borne-Nu wil dat de 
basisscholen in Borne meer aandacht gaan geven aan het verwerven van technische vaardigheden door de leerlingen. 
 

Daarom willen wij: 

 Kwalitatief goed onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, waarin onze jeugd alle talenten die zij bezit optimaal 
kan benutten; 

 Invoering van een continue rooster op de Bornse basisscholen; 

 Basisscholen behouden in Hertme en Zenderen eventueel  gecombineerd  met sociaal, maatschappelijke 
doeleinden; 

 Samen met partijen helder maken wat wordt bedoeld met een Integraal Kind Centrum (IKC) en daarvoor de 
benodigde kwaliteitscriteria ontwikkelen; 

 Actiever benaderen van ouders van doelgroepkinderen via gerichte communicatie en consultatiebureaus; 

 Kwalitatief goed, veilig en efficiënt leerlingenvervoer voor zowel leerlingen als ouders (maatwerk); 

 Uitbreiden van het aanbod technieklessen bij voorkeur in samenwerking met ervaren technici/bedrijven. 
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-6- Jeugd 
Borne-Nu wil  jongeren meer betrekken bij gemeentebeleid en jongerenparticipatie. Onze gemeente beschikt weliswaar 
over een rijk verenigingsleven met veel sport-, culturele en kerkelijke activiteiten, maar toch  zoeken onze jongeren van 
12 tot 18 jaar hun vertier buiten Borne, vanwege een gebrek aan activiteiten voor deze groep.  
Hun stem  moet beter gehoord  worden.  Ook constateert Borne-Nu dat het vooral voor kwetsbare jongeren moeilijk is 
om een stage-, vakantie- of bijbaan te vinden.  
 

Daarom wil Borne-Nu: 

 Gedurende één jaar een professionele coördinator voor 12-16 uur per week aanstellen die samen met 
jongeren en ouders  hun behoeften verheldert en samenwerkingen opzet en aanjaagt; 

 In samenwerking met de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) een klankbordgroep vormen waarin ideeën 
worden uitgewisseld over maatschappelijke vraagstukken rond de kwetsbare jongeren; 

 Jongeren betrekken bij beleid door periodiek  “pizzabijeenkomsten” te organiseren waarbij laagdrempelig 
wordt gediscussieerd  over de zaken die hen bezighouden.  
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-7- Sport, recreatie en vrije tijd 
Borne-Nu vindt dat sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Sport is een  bindmiddel in 
onze huidige maatschappij: het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar, zorgt ervoor dat je je lichamelijk en 
geestelijk  weer fit voelt en levert  een positieve bijdrage  aan sociale contacten. Veel sportverenigingen denken na over 
de toekomst van hun club,  ingegeven door bijvoorbeeld bezuinigingen, bevolkingsdaling, het aanbod van voorzieningen 
of juist kansen uit de buurt en signalen van leden zelf.  
Borne-Nu wil de sporters de komende jaren  ondersteunen bij het versterken en toekomstbestendig maken van hun 
verenigingen.  Volgens ons biedt de doorontwikkeling naar “open sportclubs” hier kansen. Een open sportclub werkt 
samen met andere sportverenigingen, maar ook met maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in de 
wijk. De ontwikkelingen rond de realisatie van het nieuwe Wooldrik zien wij in dit proces als een eerste stap. Borne-Nu 
wil niet dat in waterrijk  Nederland  onze kinderen zonder zwemdiploma de basisschool verlaten. Onze gemeente heeft  
hier een zorgplicht.  Daarom is een zwembad in Borne voor Borne-Nu een noodzakelijke basisvoorziening. Wij zullen  
ons inzetten om schoolzwemmen in Borne weer mogelijk te maken. 
 

Daarom vindt Borne-Nu het belangrijk dat: 

 Iedereen die wil sporten, kan sporten; 

 Sport &bewegingsprogramma’s van de Bornse basisscholen worden ondersteund en gefaciliteerd; 

 Samen met scholen en ouders  “schoolzwemmen 3.0” wordt ontwikkeld, waardoor uiteindelijk ieder Borns 
kind leert zwemmen; 

 De renovatie van  sportpark “’t Wooldrik” voortvarend wordt doorgezet als eerste inspirerende stap in het 
open sportlandschap; 

 De gemeente de ontwikkeling naar “open sportclubs” stimuleert en faciliteert. 
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-8- Kunst en Cultuur 
Borne-Nu beziet kunst en cultuur vanuit een breed perspectief. Het omvat zowel de professionele als de amateurkunst, 
de podiumkunsten, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie, media en 
volks- en popcultuur. Kunst en cultuur zijn van de mensen zelf. Van de samenleving. Het verbindt mensen door deze 
samen te brengen in hun hobby. Door elkaar te ontmoeten en samen nieuwe dingen te ontdekken. Verder draagt een 
aantrekkelijk cultuur toeristisch aanbod bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente als aantrekkelijke 
vestigingsplaats en als toeristische bestemming. Borne-Nu is van mening dat politiek en overheid de laatste jaren in 
Borne wat verder van kunst en cultuur zijn komen af te staan.  
Geen goede zaak, want bij de gemeente ligt een taak om inwoners, verenigingen en instellingen te stimuleren om te 
blijven bijdragen aan een creatief en innovatief Borne.  
 

Daarom wil Borne-Nu: 

 Kunst en cultuur zien als verbindende schakel (en niet als concurrentie) tussen de kernen Borne, Hertme en 
Zenderen; 

 Een cultuurbeleid dat in lijn is met de gedachtegang in het Sociaal Domein. Bevorderen van participatie van 
jongeren, ontwikkelen van talent, creëren van zelfstandige burgers en versterken van de leefbaarheid;  

 Kunst en cultuur(historie) actiever inzetten voor educatieve en toeristische projecten voor eigen inwoners, 
maar ook voor bezoekers van buiten; 

 Een duidelijke (gemeentelijke) regisseur kunst en cultuur. 
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-9- Ondernemers en economie 
Borne-Nu vindt ondernemerschap en nieuw ondernemerschap belangrijk  voor emancipatie en economische 
zelfstandigheid in de samenleving. Ondernemers  leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de 
Bornse  economie. In onze gemeente heeft de accountmanager bedrijven een belangrijke taak  als intermediair voor 
vragen over bijvoorbeeld bouw- en milieuvergunningen, werken aan huis, bestemmingsplannen (o.a. mag ik dit bedrijf 
op deze locatie voeren?) en starterskredieten. Ook als het gaat om branchegerichte vragen, een voorbeeld 
ondernemingsplan of verwijzingen naar belangenorganisaties in de sector kunnen ondernemers bij de accountmanager  
terecht. Nieuwe ondernemers zorgen voor  vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven en voor nieuwe 
arbeidsplaatsen. Een gunstig vestigingsklimaat en ruimte bieden om te ondernemen voor (startende) ondernemers 
moet continue aandacht hebben van de gemeente. Ontwikkelingsgericht meedenken met bedrijven, sociale regelingen 
voor starters die het bij de start financieel moeilijk hebben, stimulering van beginnende ondernemers en verstrekken 
van informatie onder het motto: “ De gemeente neemt initiatief, stimuleert, faciliteert en marktpartijen voeren uit!” 
 

Daarom wil Borne-Nu: 

 Samenwerken met ondernemersorganisaties en een transparant vergunningenbeleid; 

 Waar mogelijk regels verminderen  en vereenvoudigen. Dat geeft ruimte om initiatiefrijk en ondernemend te 
zijn; 

 Starterbijeenkomsten / netwerkbijeenkomsten organiseren en faciliteren. 
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-10- Algemeen bestuur en Financiën 
Borne-Nu is voor een zelfstandig Borne en losse samenwerkingsverbanden op diverse vlakken, zodat de gemeente 
dichter bij haar inwoners blijft staan. Het bestuur moet integer, krachtig en dienstbaar zijn. Dit betekent optimale 
transparantie van bestuur en optimale betrokkenheid van burgers en ondernemers bij het maken van beleid. Het 
gemeentebestuur is er voor de inwoners  en niet andersom.  
 

Daarom wil Borne-Nu: 

 Dat bij  maken van beleid rekening wordt gehouden met belang van de inwoners; 

 Dat beleid  communicatief en transparant is; 

 Dat gemeentelijke dienstverlening  goed toegankelijk, vraaggericht  en betaalbaar is; 

 De lasten voor de burger zo laag mogelijk houden;  

 Minder dure, externe onderzoeken en dus  zelf knopen doorhakken; 

 Op professionele wijze fondsen werven. 


