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Borne is van jou!  
Borne is een bruisende gemeente met gemoedelijke dorpskernen. We hebben goede voorzieningen en natuur dichtbij. We 
zorgen goed voor onze jeugd en kwetsbare medemens. De gemeentelijke financiën komen, na de crisis, langzaam weer op 
orde. Het kan en moet wat ons betreft nog beter worden.  

Wie is GB90?  
GB90 is een lokale partij met een krachtig team van bevlogen Bornenaren. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Wij zijn 
er voor iedereen in Borne, Hertme en Zenderen.  

Kompas 
Ons kompas is altijd: Wat is goed voor Borne, Hertme en Zenderen op lange en korte termijn?  
 

Wij hebben de vrijheid om – los van landelijke politiek – een eigen Bornse koers neer te zetten. Een heldere afweging van alle 
belangen vinden wij belangrijk.  

 

Wij kiezen voor de kracht van samenwerking. Samen maken we Borne mooier en sterker.  

 
Samen GB90 
GB90 weet wat er leeft in Borne, staat midden in de samenleving en herkent de signalen uit de samenleving. De raadsleden 
zijn deskundig op belangrijke thema’s. Zij worden ondersteund door een gedreven team met veel kennis van zaken en een 
groot netwerk. Dat bepaalt ons geluid in de raadszaal.  

 

Waar gaan we voor?  
Voor het verkiezingsprogramma van GB90 zijn wij actief in gesprek gegaan met inwoners en deskundigen. Dit soort 
gesprekken blijven wij voeren. Het GB90 programma is daarom nooit af. In ons programma is volop ruimte voor jouw ideeën. 
We laten jou binnenkort weten op welke manier dit mogelijk is!  
Meer over GB90 en onze standpunten op : www.gb90.nl  

 

 



Borne is van jou! GB90.  
 

2

Fijn wonen en leven  
Wonen 

 GB90 wil dat starters, ouderen en 1-of-2persoonshuishoudens in Borne kunnen (blijven) wonen. Daarom willen 
wij dat er voldoende woonruimte (koop en huur) is, die betaalbaar en geschikt is voor deze doelgroepen.  

 Parkeren in Borne blijft gratis. Dit maakt Borne een fijn dorp om te winkelen en te ondernemen.  

 

Infrastructuur 
 In Borne, Zenderen en Hertme moet de verkeersdruk omlaag en de verkeersveiligheid verbeterd. GB90 wil 

daarom oplossingsgericht verder met de infrastructuur in en om de gemeente Borne. De verkeersproblematiek 
in Zenderen, de rondweg ter hoogte van de Bornsche Maten en de spoorse doorsnijdingen maken daar 
onderdeel van uit. GB90 steunt de door de gemeenteraad ingezette Totaalvisie. De gemeentelijke 
verbindingsweg is de eerste stapsteen in dat proces. De verbindingsweg is een stap om de verkeersdruk in 
woonwijken te verlagen. 

 De verkeersproblematiek in Zenderen is niet alleen een Borns maar vooral een provinciaal probleem. GB90 
wenst een rondweg om Zenderen. Deze kan echter alleen worden gerealiseerd in samenwerking met de 
Provincie. GB90 zet daarom in op een sterke lobby richting de Provincie.  

 GB90 is voor de 'knip in de rondweg' om van Borne een geheel te maken. De 'knip' kan worden gerealiseerd 
nadat de Verbindingsweg is aangelegd. 

 Het centrum van Borne moet veilig en aantrekkelijk zijn. GB90 gaat voor een autoluw centrum. Het autoluwe 
gedeelte wil GB90 graag uitbreiden met de Nieuwekerkstraat en een deel van de Grotestraat (Oude Almelose 
weg tot aan de St. Stephanuskerk). 
 

Sport, cultuur en evenementen 

 We koesteren het bruisende verenigingsleven en de vele activiteiten in Borne, Hertme en Zenderen. Het maakt 
Borne een aantrekkelijk dorp om te wonen en leven.   

 GB90 wil het hoge voorzieningenniveau in Borne, Hertme en Zenderen behouden. Denk hierbij aan ’t Kulturhus, 
Sindron, het Openluchttheater, Bussemakershuis en vele andere voorzieningen. De gemeente draagt bij aan het 
in stand houden van deze voorzieningen. Wel maken we – zeker bij nieuwe voorzieningen en activiteiten - een 
afweging op Bornse maat: wat zijn basisvoorzieningen en waarvoor kan men elders terecht? Met in het 
achterhoofd de gedachte dat geld maar één keer kan worden uitgegeven.  

 ’t Wooldrik wordt een duurzaam sport- en beweegpark met ruimte voor nieuwe initiatieven. Er komt 
nadrukkelijk ruimte voor niet-clubgebonden sportieve activiteiten zoals bootcamp, fietsen, hardlopen. Ook biedt 
het park ruimte voor sportclubs die niet beschikken over een eigen accommodatie. De sociale- en 
verkeersveiligheid in de directe omgeving van het park krijgt meer aandacht.    

 GB90 wil een bruisend Borne met aansprekende evenementen. De gemeente organiseert deze evenementen 
niet zelf. Goede ideeën krijgen de kans om uitgevoerd te worden, de gemeente mag hierbij geen remmende 
factor zijn. Aan evenementen voor een groot publiek draagt de gemeente in natura bij met maatregelen die de 
veiligheid en leefomgeving waarborgen. Denk hierbij onder andere aan: dranghekken, afvalinzameling en 
schoonmaak.  

 Cultuur is van en voor de samenleving. Scholen kunnen gebruik blijven maken van een cultuureducatie-aanbod 
op school zodat kinderen in aanraking komen met kunst, cultuur en muziek. De gemeente zet zich in voor 
behoud van cultureel erfgoed en stimuleert partijen om culturele evenementen (zoals het Beste van Borne, het 
Afrikafestival en vele andere evenementen) te organiseren.  

 Naast de Sportimpuls komt er ook een Cultuurimpuls; een regeling om nieuwe culturele initiatieven te 
ontwikkelen.  
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Kansen voor alle kinderen 
De jeugd heeft de toekomst 

 Alle kinderen moeten zich vrijuit kunnen ontwikkelen. Thuis, op school en bij verenigingen. GB90 wil dat 
scholen, buurtsportcoaches, cultuuraanbieders en kinderopvangorganisaties meer gaan samenwerken om onze 
jeugd kansen te bieden.  

 Sporten is gezond! GB90 wil dat alle kinderen én jongeren gratis kennis kunnen maken met sportieve 
activiteiten. 

 Ieder kind moet aan sportieve, culturele en schoolactiviteiten mee kunnen doen. Daarom blijft GB90 het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds (beiden als onderdeel van het Sociaal Fonds Borne) ondersteunen. Ook 
zwemles valt hier onder.  

Onderwijs 

 Er komt zo spoedig mogelijk een toekomstbestendige oplossing voor het onderwijshuisvestingsprobleem in de 
Bornsche Maten.  

 De bouw van een nieuw schoolgebouw in de directe nabijheid van sport- en beweegpark 't Wooldrik biedt extra 
kansen voor kinderen.  

 GB90 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. Scholen hebben een gezond binnenklimaat en de 
schoolomgeving is verkeersveilig. 

 
Voorkomen is beter dan genezen! 

 GB90 gaat voor een 'rookvrije generatie'. Schoolpleinen, sportparken en speeltuinen - die plekken waar veel 
kinderen komen - worden rookvrij.  

 GB90 staat voor het ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik onder Bornse jongeren. Alcohol- en 
drugsgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van jongeren en kan leiden tot problemen en overmatig gebruik 
op latere leeftijd.  
 

Zorg 
 Met de meeste kinderen gaat het goed. Voor een goede ontwikkeling heeft een aantal kinderen of hun ouders 

ondersteuning of lichte zorg nodig. We bundelen de kracht van onderwijs én zorg. Door schoolzorg en (lichte) 
jeugdzorg beter met elkaar te verbinden kan er meer passende zorg worden ingezet. Zo helpen we kinderen én 
scholen.  

 GB90 wil goede mantelzorgondersteuning, waaronder tijdelijk vervanging van mantelzorgers (respijtzorg), zodat 
mantelzorgers hun soms zware taak kunnen blijven vervullen. Mantelzorg is voor de zorgbehoevende 
waardevol, vaak comfortabeler en de zorgbehoevende kan langer thuis blijven wonen. 
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Groen is de toekomst 
 

Energie 

 Minder verspilling van energie en groene energie zijn nodig om prettig te blijven leven. Inwoners en bedrijven 
worden daarom gestimuleerd om actie te nemen. GB90 wil dat zij eerlijk en feitelijk worden geïnformeerd over 
maatregelen die zij kunnen nemen én over de financiële mogelijkheden voor deze maatregelen. Zodat iedereen 
zijn steentje bij kan dragen. Extra aandacht is er voor de groep mensen die moeilijk kunnen investeren in 
energiebesparende maatregelen. 

 (Sociale) huurwoningen zijn vaak het minst energiezuinig. Voor huurders is het vaak (financieel) niet mogelijk of 
rendabel om te investeren in energiezuinige maatregelen. Met Welbions worden (hernieuwde) afspraken 
gemaakt over het toepassen van energiezuinige maatregelen. 

 In het belang van de inwoners van Groningen wil GB90 dat Borne minder aardgas gaat gebruiken. GB90 wil dat 
de gemeente zich hard maakt voor nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting.  

 GB90 ondersteunt initiatieven voor duurzame energieproductie, waar dit past in de omgeving. Samen met 
inwoners willen we een plankaart vaststellen met mogelijkheden voor energieparken (o.a. windmolen(s) en 
zonnepanelen). 

 
Groen 

 Groen blijft groen! GB90 stimuleert initiatieven om het leefklimaat in Borne te verbeteren. Bijvoorbeeld: 
opruimen/voorkomen zwerfafval, stads(moest)tuinen, bloemenweides, bijenkorven, (groene) speelplekken, etc. 

 GB90 is tegen megastallen. Agrariërs dragen direct bij aan het groene, Bornse landschap. Zij krijgen de ruimte 
om voluit te ondernemen maar GB90 vindt megastallen niet passend in ons landschap.  

 
Afval 

 GB90 wil restafval terugdringen op basis van het principe “de vervuiler betaald”. Mensen die zorgen voor 
minder restafval worden beloond. In omliggende gemeenten zien we dat financiële prikkels helpen om restafval 
terug te dringen. GB90 wil daarom de gescheiden afvalinzameling monitoren, evalueren en optimaliseren. Dit is 
goed voor het milieu én de portemonnee van de inwoner.   

 Mestverwaarding is een innovatieve oplossing om het mestprobleem van Twentse boeren duurzaam op te 
lossen. De provincie wil daarvoor een mestvergister in Zenderen plaatsen. GB90 wil een dialoog met alle 
betrokkenen om, in overleg met de provincie, tot een voor alle partijen acceptabel resultaat te komen. GB90 wil 
dat de provinciale oplossing voor de verkeerssituatie in Zenderen  onderdeel is van deze dialoog. De 
mestvergister kan zo indirect een bijdrage leveren aan de verkeersproblematiek in Zenderen.  

 
De gemeente geeft het goede voorbeeld 

 Bij inkoop, aanbesteding en nieuw beleid van de gemeente is duurzaamheid een belangrijk thema. 
 Nieuwe gemeentelijke en schoolgebouwen worden energieneutraal gebouwd. Bestaande school- en overige 

gemeentelijke gebouwen worden energiezuiniger.  
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Goede zorg voor iedereen 
 
Zorg kan altijd beter 

 GB90 wil dat hulp, zorg en advies goed bereikbaar zijn voor mensen die het nodig hebben. GB90 wil daarom een 
goed bereikbaar punt in Borne voor alle hulp- en zorgvragen van inwoners. Vanuit dit punt werken diverse 
organisaties en initiatieven samen om mensen goed en snel te helpen.  

 Voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen is het van belang dat er kwalitatief goede, betaalbare 
vervoersmogelijkheden zijn die aansluiten bij hun behoeften. GB90 wil een innovatief adequaat klantvriendelijk 
(aanvullend) vervoerssysteem ontwikkelen. 

 De zorg verandert. Bij hulp en zorg aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking is ons motto: ‘doen 
wat nodig is’. Regels mogen niet belemmerend werken om de best passende zorg mogelijk te maken.  

 GB90 wil dat jongeren die hulp nodig hebben, ook na hun 18e verjaardag goede hulp en ondersteuning krijgen. GB90 
wil daarom dat de overgang van Jeugdzorg naar WMO soepel laten verlopen door het inzetten van ‘verlengde 
jeugdhulp’. Zo vallen jongeren niet tussen wal en schip.  

 
Van zorg naar werk 

 Initiatieven zoals 'Borne Werkt' verdienen navolging om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring 
op te laten doen en/of een zinvolle dagbesteding te geven. Werk, vrijwilligerswerk of een nuttige dagbesteding; het 
draagt direct bij aan het welzijn van deelnemers. Gelukkige mensen hebben over het algemeen minder zorg nodig.  

 GB90 wil dat de gemeente investeert in de integratie en participatie van statushouders, zodat ze sneller mee kunnen 
doen aan de Bornse samenleving en aan het arbeidsproces.  
 

Armoede  
 Ook in Borne leven veel mensen in (stille) armoede. Dit leidt tot stress, zorgen en vaak tot meer problemen. Om 

armoede beter te bestrijden zet GB90 zich in op een beter bereik van de doelgroep. Zeker daar waar het gaat om 
kinderen. Kinderarmoede is onaanvaardbaar. Daarom wil GB90 een betere voorlichting over het 'Sociaal Fonds 
Borne' (een pakket met diverse 'armoederegelingen'). Deze voorlichting richt zich op de doelgroep zelf én op 
organisaties die een signalerende functie hebben. Naast de armoederegelingen wordt er ingezet op een effectieve 
aanpak van achterliggende problemen.   

 Belangrijke taken bij armoedepreventie zijn het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende organisaties, 
de doelgroep beter voorlichten, het maatschappelijk bewustzijn vergroten en de doelgroep begeleiden. GB90 vindt 
dat de gemeente hierin een voortrekkersrol moet nemen en ruimte moet creëren voor deze organisaties. 
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De gemeente verandert mee  

 

Kansrijke initiatieven 
 De gemeente ondersteunt inwoners, organisaties en ondernemers die Borne nog mooier en sterker willen maken. 

GB90 wil ‘wegbereiders’ inzetten. Herkenbare gezichten die snel en goed adviseren en ondersteunen bij vragen, 
ideeën en problemen. Ze verkleinen de afstand tussen ‘de burger’ en ‘het gemeentehuis’.  

 Kansrijke initiatieven van inwoners worden gestimuleerd door initiatieven, inwoners en organisaties met elkaar te 
verbinden en kennis en ervaring te delen. Zo ontstaat er een inspirerend netwerk. Verbinden, versterken, 
versnellen!  

 Voor kansrijke initiatieven komt er een stimuleringsfonds.  
 Vrijwilligers(organisaties) die zich inzetten voor de maatschappij moeten waardering en ondersteuning krijgen. 

Onder andere door een flexibele opstelling van de gemeente bij het tegemoetkomen aan de wensen van deze 
vrijwilligers. 

Samenwerking  
 Borne blijft een zelfstandige gemeente. Samenwerking met omliggende gemeenten, regio Twente, de provincie en 

Euregio is belangrijk. Samen staan we sterker en kunnen we slim samenwerken.  
 GB90 wil ‘samen aan de slag’. Samen met de inwoners, samen met andere gemeenten, samen met Bornse 

organisaties. Maar ook: Samen in de politiek. Niet focussen op verschillen. Daar wordt niemand beter van. Zeker de 
inwoner niet. GB90 wil samen met andere partijen constructief bouwen aan een mooier en sterker Borne. Van 
verkiezingsprogramma naar samenlevingsprogramma.   

 
Vernieuwd besturen 

 GB90 zet in op de ontwikkeling om inwoners te betrekken bij de democratische besluitvorming. Bij nieuwe plannen 
kunnen inwoners vanaf het begin meedenken en meedoen. Niet pas inspreken als alles al geregeld is. Of het nu over 
sportvoorzieningen, straatverlichting of onderwijs gaat, de Bornse inwoners worden er actief bij betrokken.  

 Voor complexe onderwerpen, waarbij meningen in de samenleving uiteenlopen, organiseert de gemeente dialogen 
met de samenleving. Hierbij gaan werkgroepen van inwoners en stakeholders op zoek naar oplossingen die aan de 
raad worden voorgelegd. 

 Helder en duidelijk! De communicatie van de gemeente wordt verbeterd zodat inwoners, instellingen en bedrijven 
weten waar ze aan toe zijn en sneller de juiste informatie weten te vinden.   

 

 

 

 

 


