Inleiding
ChristenUnie, partij in de samenleving
Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee.
De ChristenUnie is overtuigd van de waarde van kleine groepen waarin mensen samen tot bloei
komen. Om die bloei te helpen, moet de overheid vertrouwen geven.
Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak stoppen kille doelen en regels de
menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks oog voor die ene. Te vaak is er wantrouwen waar
vertrouwen nodig is. Dit moet radicaal anders. Het is tijd om recht te doen.
De ChristenUnie wil recht doen aan iedereen die, op welke manier dan ook, meedoet in de
samenleving.
Eerlijke regels zijn nodig. Maar ook de ruimte om daarvan af te kunnen wijken om iemand er bovenop
te helpen. Ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een
samenleving waar we samen recht doen. Samen recht doen in Rijssen-Holten.

Een samenleving met toekomst
Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars
mening duidelijker maken. In Rijssen-Holten is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid.
Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. De ChristenUnie
weet dat dit speelt. De ChristenUnie ziet dat de manier waarop we met elkaar de samenleving
vormgeven ter discussie staat.
Gelukkig hebben we ook gezien dat we in Rijssen-Holten oog voor elkaar hebben. Dat we elkaar op
creatieve manieren weten te vinden en elkaar helpen.
Wij vinden dat het belangrijk is om samen RECHT te doen voor en in Rijssen-Holten.
Onze leden, luisterend naar onze samenleving, kwamen tot de volgende 4 hoofdthema’s:
➢ Wonen in onze gemeente voor jong en voor oud
➢ De grote vragen over klimaat en energie
➢ Noaberschap 2.0: Samenleven met oog en hart voor iedereen
➢ Mobiliteit en verkeerveilig voor alle burgers
Werkend aan oplossingen voor deze uitdagingen gaan wij met dit programma van hoop de
verkiezingen in. Vol energie om als ChristenUnie mee te bouwen aan een samenleving waarin wij
samen recht doen. Wij vinden zorg voor elkaar belangrijk. We willen werken aan een overheid die
bondgenoot is van de inwoners van Rijssen-Holten. Ook blijven we aan de slag met een duurzame
economie. We maken keuzes die goed zijn voor de schepping.
Zet je in voor de bloei van de
stad waarin je woont, want de
bloei van de stad is ook jullie
bloei.(Jeremia 29:7)

Wij laten ons als christelijke partij leiden door de Bijbel bij het
zoeken naar oplossingen. In de Bijbel gaat het over mensen,
over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft
een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven
daarom dat dit de belangrijkste basis is voor Rijssen-Holten.
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Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle problemen gaat oplossen. De samenleving is niet
maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen. Ook
het sterke in goede banen leiden hoort daarbij. En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen
mensen vrede kunnen stichten.
De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’. En over de
rol van de overheid.
De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt rust. Onze lokale standpunten
gaan uit van onze christelijke beginselen. De ChristenUnie is ook landelijk en provinciaal actief.
Daardoor kunnen we lokale dingen in de provincie of bij het rijk bespreken.

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen de liefde die God heeft voor
onze samenleving vertalen in onze standpunten. Laten we samen RECHT DOEN! Doe met ons mee!
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Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij vinden goed bestuur en sterk moreel en eerlijk leiderschap belangrijk. Dat is de basis voor een
bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich beseft dat een overheid niet
alles kan oplossen. Een samenleving die zelf ook verantwoordelijkheid neemt.
Maatwerk is nodig: de een heeft meer hulp nodig dan de ander. En voor mensen die het echt niet zelf
of samen met anderen kunnen, biedt de overheid hulp. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid
van de inwoners in Rijssen-Holten niet over. Maar zij beschermt wel hun ruimte om hun
verantwoordelijkheid te kunnen nemen en steunt hen daarbij.

1.1 Vertrouwen
Wij vinden goed bestuur en sterk moreel en eerlijk leiderschap belangrijk. Dat is de basis voor een
bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich beseft dat een overheid niet
alles kan oplossen. Een samenleving die zelf ook verantwoordelijkheid neemt.
De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen van
vertrouwen door:
Open, te herkennen en betrokken erbij te zijn in
Rijssen-Holten
Eerlijk te zijn en eerlijkheid steeds aandacht te
geven
In te zetten op goede relaties met inwoners
Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel
mogelijk in de openbaarheid gebeuren

Er is jou, mens, gezegd wat goed
is, je weet wat de Heer van je wil:
niet anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de
weg te gaan van je God.
(Micha 6 vers 8)

1.2 De gemeente, dat zijn we samen
De ChristenUnie wil dat inwoners in Rijssen-Holten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen
voor hoe ze doen. Inwoners moeten - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de
samenleving pakken. Samen zoeken hoe we de kracht van de samenleving kunnen gebruiken om te
werken aan gerechtigheid.

1.3 Financiën
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare
middelen. Deze zijn namelijk, direct of indirect, door onze inwoners opgebracht. Zorg voor elkaar en
zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van keuzes.
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Hoofdstuk 2 Een veilige samenleving
Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van Rijssen-Holten wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de opdracht om
inwoners te beschermen en misdaden tegen te gaan. Maar de ChristenUnie vindt ook dat vrijheid
samengaat met verantwoordelijkheid. Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol
voor de samenleving. Zeker ook als het gaat om veiligheid.

2.1 Een veilige samenleving
De beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent moet zeker blijven.
Het doen van aangifte moet makkelijk zijn en er moet een reactie zijn.
Criminele jeugdbendes worden aangepakt.
De kosten van vandalisme worden teruggehaald bij de daders.
Er is in Rijssen-Holten ruimte voor organisaties die opvang en hulp bieden aan (ex)gevangenen.
De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de
veiligheidsregio's is verplaatst.

2.2 Drugs en drank
De gemeente organiseert op een goede manier controle op de Drank- en Horecawet.
De ChristenUnie wil dat de gemeente zich sterk maakt voor het samen met de provincie en
de regio aanpakken van drugsmisdaden.
De gemeente zet zich met hulp van het Lokaal Preventieakkoord in voor de voorkoming van
alcohol- en drugsgebruik.
De gemeente Rijssen-Holten moet voorkomen, als het kan, dat casino’s of gokhallen starten
in Rijssen-Holten.

2.3 Radicalisering
In Rijssen-Holten is er beleid om radicalisering tegen te gaan.

2.4 Ondermijning: verbinding tussen boven- en onderwereld
De gemeente Rijssen-Holten komt met een plan van aanpak om ondermijning tegen te gaan.
Daarmee pakt de gemeente de georganiseerde (grote) misdaad aan.
Verboden gebruik van (agrarische) gebouwen wordt voorkomen.
Een eerlijk en weerbaar plaatselijk bestuur en eerlijke ambtenaren dragen bij aan een
succesvolle aanpak.

2.5 Veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld
Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties.
De ChristenUnie zet zich in voor een goede start bij alle kinderen in Rijssen-Holten.
Ouderenmishandeling krijgt de volgende periode meer aandacht. Hiervoor overlegt de
gemeente met mantelzorg- en ouderenorganisaties.
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Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en belangrijke beweging die gaande is naar een
groene, duurzame economie. De aarde is ons door God gegeven. Daarom willen we deze op een
goede manier doorgeven aan de volgende generatie. De gemeente zou moeten proberen om voor
2050, dus binnen een generatie, zelfvoorzienend te zijn.
Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en inwoners zorgt ervoor dat we de volgende vier
jaar grote stappen zetten. Het is belangrijk dat de gemeente hierin de leiding neemt en haalbare,
betaalbare doelen heeft. Wanneer de gemeente daarin het voortouw neemt, kunt u als burger
gemakkelijker meehelpen om die doelen te halen.

3.1 Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
De ChristenUnie wil toe naar een plaatselijk vormgegeven energiesysteem van compleet
hernieuwbare energie. De gemeente heeft de leiding in deze lokale energietransitie. De gemeente
zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is. Ook zorgt ze ervoor dat iedereen de
overstap mee kan maken.
Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de
inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.
De gemeente helpt ook de mensen met weinig geld in Rijssen-Holten bij het verduurzamen
van hun woning.
We willen ruimte voor openbare investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol
voor de openbare netwerkbedrijven. Ook willen we ruimte voor buurten om mee te doen en
voor coöperatieve warmtenetten. Consumentenbescherming en een eigen keus kunnen
maken staan hierbij hoog in ons vaandel.
De ChristenUnie ziet de rol van de gemeente in het helpen met duurzaamheidsfondsen en
duurzaamheidsleningen.
We voorkomen energiearmoede. Als aardgas wordt vervangen zorgen we ook voor isolatie
zodat de energierekening omlaag gaat.
Zon, wind en andere groene keuzes zijn goede opties als schone energie. We willen een
uitdagend doel halen. Dat doen we op een manier waarbij iedereen mee kan komen.

3.2 Klimaatadaptatie en Natuurbeleid
Vergroening van het stedelijk gebied door gebruik te maken van inheemse soorten
Natuurlijk oplossen van de eikenprocessierups
Er komt de volgende raadsperiode een klimaatadaptatieplan dat minimaal samen met het
waterschap is ontwikkeld.
Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan
besef op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerkingen met de
tuincentra.
Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor een aparte afvoer en gebruik van regenwater.
De gemeente moedigt de aanleg van groene daken aan en geeft zelf het goede voorbeeld.
Daarmee werken we in Rijssen-Holten aan meerdere doelen tegelijk: waterberging,
verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer resultaat.
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Hoofdstuk 4 Zorg en Noaberschap 2.0
Waar staat de ChristenUnie voor
De ChristenUnie wil in Rijssen-Holten samen met u Noaberschap 2.0 handen en voeten geven. Tijden
veranderen en de samenleving is mee veranderd. Noaberschap blijft een belangrijke waarde die we
een moden jasje willen geven. Omkijken naar elkaar in uw eigen wijk is belangrijk. Op die manier
proberen we samen recht te doen. Daarin mag u van de overheid een helpende rol verwachten.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Rijssen-Holten extra gaan uitgeven aan preventie en
vroegsignalering. Want voorkomen is beter dan beter maken.

4.1 Volksgezondheid
Vanuit het landelijke Preventieakkoord komt er in Rijssen-Holten een plaatselijk
Preventieakkoord.
De gemeente Rijssen-Holten maakt werk van gezonde voeding, geen alcohol, niet roken en
voldoende beweging. Dit kan misschien m.b.v. JOGG en/of het IJslandse model: Jongeren op
gezond gewicht. De gemeente neemt dit op in het lokale en/of regionale Preventieakkoord.

4.2 Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties
Integrale keuzes worden gemaakt in één beschikking voor Wmo, jeugdhulp, participatiewet,
minimabeleid enzovoort.
Er is blijvend overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een echte plaats
te geven in de sociale opbouw van de stad/het dorp/de wijken.
Een eigen vergoeding voor zorg/hulp mag nooit leiden tot zorgmijding.
De gemeente Rijssen-Holten helpt in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

4.3 Iedereen telt mee en doet mee
De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle
inwoners. Ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
De ruimte buitenshuis en het openbaar vervoer wordt zo ingericht dat mensen met een
beperking zich thuis voelen in Rijssen-Holten. Ze moeten zich er zelf kunnen redden.
De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De
mensen voor wie dit bedoeld is worden hier actief bij betrokken.
De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers
met een beperking.
De gemeente Rijssen-Holten moedigt actief mogelijkheden aan om kinderen met een
beperking te laten sporten.

4.4 Langer zelfstandig
Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners
die bijzondere zorg nodig hebben.
De ChristenUnie wil ruimte geven aan woonzorginitiatieven, zoals Noabershof, waarbij
inwoners elkaar helpen in de verschillende levensfasen.
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Hoofdstuk 5 Gezin, jeugd en onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Rijssen-Holten moet daarom hard werken
aan veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht
mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen. Dit geldt óók voor hen die extra hulp nodig
hebben. In Rijssen-Holten is er onderwijs en hulp die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van
het gezin.

5.1 Hulp van kinderen en jongeren
Investeren in gezinnen
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed
ontwikkelen. De eerste 1000 dagen van een kind zijn belangrijk in zijn of haar kansen op een stabiele
ontwikkeling. In Rijssen-Holten gaan we met de Jeugdgezondheidszorg/GGD extra aandacht geven
aan deze periode.
Goede hulp
De ChristenUnie is voor preventie en vroegsignalering. Jongeren en hun ouders hebben er voordeel
bij als op het goede moment de goede zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor
is het nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals één plan maakt.
De ChristenUnie wil de kosten in de jeugdzorg onder controle houden. Dat doen we door de
belangrijkste dingen aan te pakken:
De scholen in Rijssen-Holten moeten hun pedagogisch klimaat zo vorm geven dat kinderen
en jongeren mee kunnen blijven doen.
Praktijkondersteuner huisarts: We zetten een professional in om jeugdigen met lichte
geestelijke en maatschappelijke problematiek hulp te geven.
De gemeente zorgt voor doorgang van zorg en hulp als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar
worden. Dit doet ze samen met haar zorgpartners.
Wij willen aandacht voor de geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren.

5.2 Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich
cognitief en sociaal ontwikkelen. Ook is het een plek waar ze andere kinderen en jongeren
ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn zelf kunnen kiezen, vertrouwen,
verantwoordelijkheid en professioneel zijn. Dit goede onderwijs willen we als lokale ChristenUnie
helpen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid en banenmarkt zich steeds ontwikkelen.
Ook moeten ze kansen maken en de goede samenwerking door laten gaan.
Voor het helpen van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
In Rijssen-Holten krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs goede begeleiding
naar een belangrijke plek in onze lokale samenleving.
De ChristenUnie wil beginnen met de (ver)nieuwbouw van de De Waerdenborch. Ook wil de
ChristenUnie dat er een basisschool in de wijk Opbroek komt.
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Hoofdstuk 6 Economie
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Bedrijven en
ondernemers in Rijssen-Holten zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en
leefbaarheid. Ze zorgen voor werk en vernieuwingen.
Een sterke lokale en regionale economie is een voorwaarde en een middel om andere doelen te
bereiken. De economie draait niet alleen om groei en uitgeven, maar ook om de kwaliteit van leven.

6.1 Duurzame werkgelegenheid
Verbeteren van vernieuwing in het MKB. De gemeente helpt, bijvoorbeeld via (het
aanmoedigen van onderlinge) kennisdeling/kenniskringen.
Hulp van de personen die starten en doorgroeiers.
De ChristenUnie Rijssen-Holten wil dat de lokale overheid geld besteedt aan goede
verkeersoplossingen en betere bereikbaarheid.

6.2 Werken en rusten
De ChristenUnie is tegen de zondagsopenstelling van winkels.

6.3 Ontspanning en toerisme
Naast de ontsluiting van onze toeristische trekpleisters kiezen we voor een goede ontsluiting
van fiets- loopverbindingen. Dit is bedoeld voor ontspanning en voor het woon-werk verkeer.
Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale
ondernemers.

6.4 Bloeiende binnensteden
Om het winkelgebied in Rijssen-Holten meer te verzamelen gaan we winkelbestemmingen als
het nodig is veranderen in woonbestemmingen.
De ChristenUnie vind het belangrijk dat de openbare ruimte in de gebieden waar winkels zijn
goed wordt onderhouden. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is hierbij
belangrijk.
In kleine kernen/wijken zetten we in op het houden van functies. Kleine gebieden waar
winkels zijn, zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier
creatief mee om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.

6.5 Gezonde agrarische sector
Bij het maken van plannen voor het buitengebied kiest de ChristenUnie voor een agrarische
sector die klaar is voor de toekomst. Belangrijkste woorden: kringlooplandbouw, lokale
voedselketens en de boer als medebeheerder van de openbare ruimte.
Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door
investeringen mogelijk te maken. De voorwaarde is dat deze goed zijn voor de natuur en
voor dieren. Ook moeten deze investeringen zorgen voor energiebesparing, milieu en
landschap.
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Hoofdstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie in Rijssen-Holten zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en
de menselijke maat. Een beleid waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf
controle houden over hun leven.
De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden
als een kostenpost. Mensen worden geholpen om een mee te werken aan de buurt en
gemeente waar ze wonen.
Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. We
bestempelen mensen niet zomaar als iemand die fraudeert. Als mensen expres misbruik
maken van afspraken, frauderen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens. Dan is
er geen recht meer op uitkering.

7.1 Aan het werk
De gemeente moedigt het bedrijfsleven aan om zich actief in te zetten voor een goede
aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit gaat in samenwerking met het
onderwijs. De gemeente is hierbij gericht op de korte en de middellange termijn.
De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar goede en voldoende
beschutte werkplekken. Ook zoekt de gemeente naar begeleiding vanuit de samenleving via
vrijwilligers.
In Rijssen-Holten komt er maximale ruimte voor andere re-integratietrajecten en vormen van
regelarme hulp.

7.2 Arm zijn en het voorkomen daarvan
Voorkomen is nog altijd beter dan beter maken. Daarom moet er maximaal worden ingezet
op voorkomen en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht.
Arm zijn mag niet meer overgaan van generatie op generatie.
De ChristenUnie wil het taboe op arm zijn doorbreken.
De ChristenUnie wil dat voorzieningen voor (financiële) hulp beter bekend zijn bij de mensen
voor wie dit bedoeld is.
Er moet met een duidelijk doel en makkelijk te begrijpen voorlichting over geld en
budgetbeheer aangeboden worden. Dit moet gericht zijn op plekken in de wijken waar
mensen samen komen.
De gemeente Rijssen-Holten kijkt ook goed naar het eigen gedrag als schuldeiser.
Bij afspraken voor arme mensen moet de gemeente denken aan de groep die net boven de
bijstandsnorm zit.
Schulden
De ChristenUnie zet in op korte schuldhulptrajecten met goede begeleiding. Daardoor hebben
mensen sneller zicht op een schone lei.
We maken een plan waarbij werkgevers samen met de gemeente hun werknemer kunnen
helpen als deze schulden hebben.
De gemeente Rijssen-Holten zet in op het bieden van saneringskredieten aan mensen met
moeilijke schulden. Zo zorgen we voor rust en zicht op verbetering.
De gemeente maakt als regisseur afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen.
De gemeente biedt daarin hulp aan.
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Hoofdstuk 8 Wonen en ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?
Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te ontspannen. Maar de
ruimte is niet groot, belangen botsen. De keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven door het
beschermen van het natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. Duurzaam
ruimtegebruik is belangrijk.
De ChristenUnie knokt voor de kansen van de personen die starten en jonge gezinnen. Ook gaat ze
voor waardig wonen voor ouderen. En ze wil ook betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

8.1 Wonen
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De ChristenUnie
wil dat de gemeente Rijssen-Holten met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert.
Hierdoor krijgen de personen die starten een steuntje in de rug en zijn er voldoende goede
huurwoningen.
De ChristenUnie staat voor slim bouwen voor lokale wensen. De ChristenUnie is voor WOONverplichting bij nieuwbouw.
Woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor contact met elkaar, gezelschap en burenhulp. Ook
bevordert het maken van voldoende woningen voor ouderen de doorstroom op de woningmarkt.
De ChristenUnie moedigt aan dat er in Rijssen-Holten collectieve woonvormen zijn voor
senioren (zoals Noabershof) en gemengd wonen.
Wonen is voor woningeigenaren die al tientallen jaren een huis bezitten meestal goed betaalbaar.
Voor jongeren en huurders in de vrije sector is betaalbaar wonen in onze gemeente een heel ander
verhaal. Daar maken we ons zorgen over.
Betaalbaar starten: Starters moeten in Rijssen-Holten hun wooncarrière kunnen beginnen.
De ChristenUnie wil de volgende jaren elk jaar 200 woningen maken waarvan 30% in de
sociale sector en voor hen personen die starten.
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen.
De gemeente besteedt in de prestatieafspraken met de woningcorporaties aandacht aan
beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen. Ook besteedt ze aandacht leefbaarheid in
wijken, verduurzaming van bestaande woningen en duurzaamheid als regel bij nieuwbouw. Er
is aandacht voor het aantal te vestigen statushouders en andere groepen. Voorbeelden
hiervan zijn mensen vanuit de beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen met ambulante
begeleiding.

8.2 Ruimte
Per 1 juli 2022 komt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het makkelijker maken
van regels en meer ruimte bieden voor participatie.
De ChristenUnie is zich bewust dat er grenzen zijn aan de groei.
Bij de inrichting van de openbare ruimte in Rijssen-Holten wordt gelet op (historische)
landschappelijke onderdelen.
De ChristenUnie zet zich in voor natuur- en milieueducatie.
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Hoofdstuk 9 Mobiliteit & Verkeersveiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Goede wegen, voetpaden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele
activiteiten te ondernemen. Mobiliteit biedt de mogelijkheid om samen te komen en naar elkaar om te
zien. Groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze omgeving.
Bij verdeling van de openbare ruimte binnen onze gemeente kiest de ChristenUnie daarom voor het
STOP idee. Dit betekent: eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en daarna pas de
Personenwagen.

9.1 Stappen -> Voetgangers
De veiligheid van schoolkinderen groter maken door het kiezen voor autovrije gebieden bij
basisscholen.
De situatie in het verkeer voor voetgangers verbeteren bij het Hogepad in Rijssen.
De veiligheid voor voetgangers in het centrum van Holten verbeteren.
Snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk scheiden. Hierdoor hoeven voetgangers en fietsers
niet van een gecombineerd voet & fietspad gebruik te maken.

9.2 Trappen -> Fiets
Gericht aanpakken van gevaarlijke (fiets)knooppunten zoals de rotonde bij het Klavertje in
Holten.
Bij nieuwbouw of verandering van wijken uitgaan van fietsers en wijken fiets- en
kindvriendelijk inrichten.

9.3 Openbaar vervoer
Openbare voorzieningen, zoals zorgcentra en scholen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer. De gemeente doet zijn best om de kleine kernen goed bereikbaar te houden voor het OV.

9.4 Personenwagen
Vasthouden aan de bestaande afspraken van ‘gratis parkeren’.
Een tunnel bij de spoorwegovergang op de N350 om de verkeersveiligheid en doorstroming
groter te maken.
Het centrum van Holten autoluw maken.

9.5 Vrachtwagens
Waar nodig de voorrangregels aanpassen op onoverzichtelijke situaties om fietsers te
beschermen tegen auto’s en vrachtwagens.
Goede en veilige ontsluiting van de industrieterreinen in Rijssen en Holten.
Aanmoedigen dat vrachtwagens richting Almelo, Hengelo en Enschede de N347 gebruikt
richting Nijverdal naar de N35 (later A35).
Aanmoedigen dat de andere vrachtwagens de Reggesingel langs de Veeneslagen niet
gebruikt. Ze kunnen de N347 gebruiken als ontsluiting van en naar de A1.
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Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst, cultuur en creatief zijn verrijken het leven en de samenleving. Wij mensen vormen het beeld
van God als creatieve Schepper. Kunst kan confronteren, stilzetten, ontspannen, wakker schudden en
verbinden. Kunst bepaalt ons ook bij de manier waarop wij als mensen het beeld zijn van God als
creatieve Schepper.
Het is belangrijk dat er toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is, vooral voor jongeren. Door
amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

10.1 Kunst en cultuur
De ChristenUnie wil cultuureducatie voor alle kinderen houden. Dichtbij en betaalbaar voor
iedereen.
De ChristenUnie moedigt samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in
Rijssen-Holten aan.
De ChristenUnie wil dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor maatschappelijke
organisaties.
Van gebouwen wordt zoveel mogelijk breed gebruik gemaakt. Ook is de bedoeling om
dwarsverbanden tussen scholen, verenigingen, kinderopvang enzovoort te vinden en te
helpen.
De ChristenUnie draagt stichting De Kooperaatsie een warm hart toe en steunt waar nodig.
De ChristenUnie staat voor uitbreiding van de oudheidkamer Hooltn.
Versnelde uitvoering van het masterplan Oosterhof.

10.2 Sport
Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de
ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes in
de openbare ruimte. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen
voor openbare fitnessapparaten.
Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente makkelijk toegankelijke sporten beweegprojecten.
In Rijssen-Holten zorgen we ervoor dat er ook speeltuinen zijn voor kinderen met een
beperking.
De ChristenUnie wil drie bestaande kunstgrasvelden beter voor het milieu maken.
De gemeente Rijssen-Holten stelt samen met verenigingen een sportakkoord op. Dit is
gecombineerd met het preventie akkoord en het programma 'jongeren op gezond gewicht'.
Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
De gemeente Rijssen-Holten ziet erop toe dat iedereen die het nodig heeft het
Jeugdsportfonds weet te vinden.
Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in kantines tijdens en na sporten wordt
afgeschrikt. De ChristenUnie is daarom voor een alcoholconvenant tussen de gemeente en
sportverenigingen.
Elk kind in Rijssen-Holten heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.
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