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Samen Borne, Hertme en Zenderen! 
 

Borne is een bruisende gemeente met gemoedelijke dorpskernen. We hebben goede voorzieningen en 

natuur dichtbij. We zorgen goed voor onze jeugd, onze kwetsbare medemens en onze omgeving. We hebben 

oog voor toekomstige generaties. De gemeentelijke financiën zijn weer beter op orde. We moeten er alert 

op zijn dat het zo blijft. 
 

Wie is GB90?   

GB90 is een lokale partij met een krachtig en bevlogen team dat de gemeente Borne sterker en nog mooier 

wil maken. Eerlijk, aanspreekbaar en toekomstgericht. Wij zijn er voor iedereen in Borne, Hertme en 

Zenderen.  Wij hebben de vrijheid om – los van landelijke politiek – een eigen koers te bepalen. Ons kompas 

blijft: wat is goed voor Borne, Hertme en Zenderen, nu en in de toekomst. Een heldere afweging van 

alle belangen vinden wij hierbij belangrijk. We kiezen daarbij voor de kracht van samenwerking. 

 

Midden in de samenleving 

GB90 weet wat er leeft in Borne, staat midden in de samenleving en pikt de signalen uit de samenleving 

op. In de afgelopen vier jaar deden we dat o.a. met (digitale) GB90 pop-up cafés, GB90 denk-mee cafés en 

GB90 thema-cafés. Ook gingen we vaak op werkbezoek. GB90 vindt het belangrijk om actief in gesprek te 

gaan met inwoners en deskundigen. Dat blijven wij ook in de komende periode doen. Het GB90 

programma is daarom nooit af. In ons programma is volop ruimte voor jouw ideeën. (Beeld)bel, mail of 

app ons hierover. Of nog beter; kom een kop koffie drinken! 

 

Onze kandidaten 

Ons team (kandidaats) raadsleden is een frisse, energieke groep mensen met een groot hart voor  Borne, 

Hertme en Zenderen. We zijn positief-kritisch en samenwerkingsgericht én deskundig op belangrijke 

actuele thema’s. Eerlijk, aanspreekbaar, toekomstgericht. Samen zijn wij een divers team met veel kennis 

van zaken en een groot netwerk.  

 

Wil je meer weten? 

Onze gegevens en meer informatie over onze kandidaten vind je op https://www.gb90.nl .  

 

Warme groet van team GB90,  

Karin, Roelof-Jan, Bram, Niels, Rose, Sebastiaan, Wouter, Stacy, Jim, Yvette, Lieke en Mike 

 

 

 

https://www.gb90.nl/
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Fijn wonen en leven  
De crisis op de Nederlandse woningmarkt is een uitdaging, maar biedt ook kansen voor de gemeente Borne. 

GB90 wil dat iedereen, ongeacht afkomst of inkomen, een gelijke kans heeft op een woning in Borne, 

Hertme of Zenderen. En dat je in de dorpen fijn kunt (blijven) wonen en leven. Duurzame en 

levensloopbestendige woningen, een groene omgeving en veilige fietspaden voor onze kinderen, horen 

daarbij. Borne is bijzonder. We hebben een sterk en bruisend verenigingsleven. Er is veel te doen en te zien; 

het Beste van Borne, dansende Pinksterbruidjes, concerten in het Openluchttheater of ‘gewoon’ heerlijk 

winkelen en culinair genieten.  

 

 

Nieuwe woningen en woonvormen  

● GB90 wil dat wonen betaalbaar is voor iedereen. Daarom moeten er voldoende woningen (koop en 

huur) zijn die geschikt zijn voor alle doelgroepen. Er moeten meer woningen worden gebouwd; voor 

jong en oud. De gemeente moet dit doen door zich hard te maken voor het ontwikkelen van de vierde 

fase Bornsche Maten en voor het bouwen van nieuwe woningen in Hertme en Zenderen.  

● Het woonbehoefteonderzoek maakt duidelijk dat er vooral behoefte is aan (levensloopbestendige) 

koopwoningen in het middensegment. Het bouwen van meer levensloopgeschikte- en 

eengezinswoningen gaat ervoor zorgen dat er meer starters- en huurwoningen vrij komen.  

● GB90 wil dat inwoners uit de gemeente Borne meer kans maken op een (nieuwbouw- of huur)woning 

dan mensen van buitenaf. De gemeente moet hier actief op sturen zodra hiervoor landelijk beleid is 

vastgesteld. 

● Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking willen graag in de gemeente blijven wonen. 

Het liefst in hun eigen wijk met goede zorg dichtbij. De gemeente moet zorgen voor de bouw van 

voldoende levensloopbestendige woningen en voldoende woon-zorg-voorzieningen; bijvoorbeeld voor 

mensen met dementie.  

● Wij willen dat de  gemeente ontwikkelaars stimuleert om innovatieve bouwmethoden in te zetten, zoals 

gebruik van circulaire materialen en prefabricage. Hiervoor moet de gemeente oude eisen soms loslaten.  

● Innovatieve woonvormen, zoals tijdelijke woningen en meergeneratiewoningen, die de krapte op de 

woningmarkt verminderen en een duurzame aanvulling zijn op onze dorpen, krijgen de ruimte. Regels en 

procedures die deze innovatieve woonvormen en -concepten hinderen worden beperkt. Daarbij past 

een meedenkende overheid: ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’. 

 

 

Meer groen en schonere lucht 

● GB90 vindt ‘groen’ een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Wonen in een groene, biodiverse 

omgeving is goed voor mens en milieu. In Borne kan dat nog beter. Daarom willen we dat de gemeente 

haar belofte nakomt en zich inzet om de komende vier jaar 10.000 extra bomen te planten. Ook moet de 

gemeente erop toezien dat bomen die worden verwijderd, worden vervangen door nieuwe exemplaren.  

● We willen dat samen met inwoners de kwaliteit en belevingswaarde van groen in buurten wordt 

verhoogd. Groenonderhoud blijft een taak van de gemeente. Inwoners kunnen hier een positieve 

bijdrage aan leveren. De gemeente moet initiatieven vanuit de buurt stimuleren; bijvoorbeeld voor 

gezamenlijk onderhoud of het plaatsen van fruitbomen en –planten en het creëren van buurttuinen.  
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● Iedere wijk krijgt en behoudt voldoende (groene) speelplekken. De gemeente blijft investeren in wandel- 

en fietsroutes naar ons mooie buitengebied.   

● GB90 wil dat de luchtkwaliteit in Borne verbetert, want schone lucht is belangrijk voor de gezondheid 

van iedereen. Dit hebben we, mede door de ongunstige ligging ten opzichte van autosnelwegen, niet 

volledig zelf in de hand. De gemeente informeert inwoners over hoe we samen de luchtkwaliteit kunnen 

verbeteren. 

 

Goed en veilig bereikbaar  

● Spoorveiligheid is een blijvend punt van aandacht door het vele treinverkeer door Borne. GB90 wil dat 

de gemeente vaart zet achter de realisatie van een (fiets)tunnel. Daarnaast willen we dat de gemeente 

de Totaalvisie herijkt om de algehele bereikbaarheid en veiligheid van Borne, Hertme en Zenderen te 

vergroten. 

● De Vloedbeltverbinding ontlast Borne en Zenderen. De gemeente moet bij de aanleg voldoende 

aandacht hebben voor compensatie van negatieve effecten, zowel voor aanwonenden van het traject als 

voor natuur en landschap.  

● GB90 is voor de ‘knip in de rondweg’ ter hoogte van de Bornse Maten om van Borne een geheel te 

maken. Dit moet onderdeel worden van de herziene Totaalvisie. De ‘knip’ kan worden gerealiseerd, 

nadat de Vloedbeltverbinding is aangelegd. Een sterke lobby van de gemeente richting Provincie 

Overijssel is hiervoor noodzakelijk. De ‘knip’ biedt ruimte voor wonen en natuur en vormt daarmee 

de groene corridor die de wijken Bornsche Maten en Stroom Esch verbindt met het centrum van Borne.   

● Nu de provinciale N743 in Zenderen vooral voor lokaal verkeer bedoeld is, kan de gemeente 

mogelijkheden van herinrichting onderzoeken en hiermee de functie van de dorpskern van Zenderen 

versterken.  

● GB90 wil dat scholen en sportvoorzieningen via fietsveilige routes bereikbaar zijn. Ook middelbare 

scholieren die in andere gemeenten naar school gaan, moeten veilig hun weg vinden in Borne. De 

gemeente moet hiervoor fietsveilige straten en autovrije of autoluwe zones realiseren rondom scholen 

en sportvoorzieningen. Ook moet de volledige F35 (fietssnelweg) door Borne in de komende 

raadsperiode worden gerealiseerd.  

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

 

  

Onze gemeente bruist! 

● We hebben belang bij sterke en bruisende dorpscentra met een combinatie van horeca en detailhandel 

zodat deze elkaar onderling versterken. Winkels en horeca op andere plaatsen in Borne dragen daar niet 

aan bij. Daarom vindt GB90 het niet wenselijk dat er horeca en retail in de Bornsche Maten komt. 

Inwoners uit deze wijk moeten het centrum van Borne eenvoudig kunnen bereiken met een veilige 

(fiets)verbinding. 

● Hertme en Zenderen moeten blijven beschikken over basisvoorzieningen als basisschool en een 

ontmoetingscentrum.  

● GB90 wil dat er meer mogelijkheden komen voor evenementen en activiteiten in de avonduren in het 

centrum van Borne. Hiervoor moet de gemeente tijdig en zorgvuldig afspraken maken met 

omwonenden en organisatoren van evenementen.  
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● GB90 ziet kansen bij het vinden van een nieuwe, inspirerende invulling voor het huidige gemeentehuis. 

GB90 pleit voor een bruisende combinatie van wonen, werken, winkelen en horeca. De gemeente 

betrekt hier inwoners bij. 

● Het sport- en onderwijscomplex het Wooldrik, waarin is geïnvesteerd, wordt gerealiseerd. GB90 vindt 

het belangrijk dat er in Borne ook voldoende ruimte is voor niet-clubgebonden sportieve 

beweegactiviteiten. In overleg met inwoners faciliteert de gemeente deze initiatieven.  

● Cultuur is van en voor de samenleving. GB90 wil culturele organisaties als ’t Kulturhus, Sindron, het 

Spookhoes, het Openluchttheater en het Bussemakershuis behouden. De gemeente moet bijdragen aan 

het in stand houden hiervan. De gemeente zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed en faciliteert 

partijen bij het organiseren van culturele evenementen zoals het Beste van Borne en het Afrikafestival.  

● Gebouwen met een geschiedenis die leeg komen te staan moeten worden behouden door ze een 

passende nieuwe functie te geven.  

● GB90 wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor een jaarlijks evenement zoals de slingerbeurs in 

Hengelo. Hier kunnen sociaal betrokken organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en goederen en 

diensten uitwisselen met gesloten beurs. Zo maken we samen Borne, Hertme en Zenderen sterker!    

  

 

Inwoners krijgen een grotere stem 

● We vinden dat de gemeente inwoners van Borne, Hertme en Zenderen meer zeggenschap moet geven 

over wat er gebeurt in hun dorp en buurt. Onder andere door inwoners op nieuwe manieren te 

informeren en te betrekken bij te nemen besluiten. Ook moet het Borne Panel effectiever worden 

ingezet. 

● GB90 wil dat de gemeente met inwoners over plannen in gesprek gaat. Dit gebeurt met aansprekende 

en laagdrempelige bijeenkomsten waar inwoners meedenken over veranderingen in hun omgeving, 

belangrijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst wordt een groep gevormd met 

inwoners en medewerkers van de gemeente, die samen een probleem te lijf gaan. Zo kan bijvoorbeeld 

met inwoners invulling worden gegeven aan de nieuwe bestemming van het oude gemeentehuis.  

● Inwoners en organisaties hebben vaak goede ideeën voor Borne, Hertme en Zenderen. GB90 wil dat 

inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij de verdere verkenning, uitwerking of realisatie van een 

kansrijk plan. De dorpsmanager, de wijkcoördinator en VisitBorne hebben bewezen belangrijk te zijn als 

spin in het web tussen inwoners, ondernemers en gemeente. De gemeente moet écht meedenken 

vanuit het uitgangspunt “Het kan, indien ….. “. En niet vanuit de gedachte “Het kan niet , tenzij ….”. Het 

voornemen van dorpsraad Zenderen om een Dorpsambitie op te stellen en te verwezenlijken is een 

mooi voorbeeld dat GB90 graag ondersteunt. 

● De jeugd is onze toekomst. Daarom wil GB90 dat kinderen en jongeren invloed hebben op beslissingen 

in het gemeentehuis en de kans krijgen om hun mening te delen met de gemeenteraad en 

(beleids)ambtenaren. De gemeente werkt samen met scholen en verenigingen een plan uit voor een 

jongerenberaad dat over belangrijke beslissingen meedenkt.  

● Heldere communicatie door de gemeente is een voorwaarde, zodat inwoners, verenigingen en bedrijven 

weten waar ze aan toe zijn en tijdig hun stem kunnen laten horen.  
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Samen zorgen voor elkaar 
Borne is een gemeente waar kinderen en jongeren gezond, veilig en fijn kunnen opgroeien. Dat moet zo 

blijven. Armoede is dichterbij dan je denkt. Ook in onze relatief welvarende gemeente. Financiële armoede 

mag er niet toe leiden dat mensen minder kansen krijgen of niet mee kunnen doen.  

GB90 wil dat kinderen en volwassenen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De gemeente is genoodzaakt om 

scherp te kijken naar de kosten van de zorg. GB90 wil investeren in preventie en innovatieve vormen van 

hulp en ondersteuning. GB90 wil dat iedereen passend (vrijwilligers)werk kan doen. Want meedoen en van 

betekenis zijn, is belangrijk voor iedereen.           

 

 

Fijn opgroeien in Borne  

● Goed onderwijs is voor GB90 een speerpunt. We maken ons daarom hard voor frisse, moderne 

schoolgebouwen met avontuurlijke speelplekken in alle kernen. Scholen waar leerlingen graag naar toe 

gaan en leerkrachten graag werken.  

● We willen dat de gemeente de kracht van onderwijs en (lichte) zorg meer bundelt, zodat er beter 

passende zorg voor het kind kan worden ingezet. Zo helpen we kinderen én scholen!   

● Scholen moeten gemakkelijk en veilig bereikbaar zijn; ook de scholen buiten onze gemeente, daarom 

hebben we extra aandacht voor goede fiets-, trein- en busverbindingen voor onze jeugdigen.  

● GB90 vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen met activiteiten op en buiten school. Ook als je 

ouders een laag inkomen hebben. De bekendheid van het Sociaal Fonds moet naar 100%, zodat ieder 

kind kan sporten, schoolspullen en een goede fiets heeft.  

● Sporten en buitenspelen is gezond. De vakleerkrachten gymnastiek en Swim2play (schoolzwemmen) 

voor basisschoolleerlingen blijven. Daarnaast willen we dat de gemeente investeert in groene 

speelplekken in alle wijken en kernen; ook voor kinderen met een lichamelijke beperking. 

● Cultuur is voor onze jeugd belangrijk. Daarom blijft de gemeente investeren in cultuureducatie op 

school. Zo komen alle kinderen in aanraking met kunst en muziek.  

● Ook in Borne zijn drugs relatief eenvoudig te “scoren” en neemt het drugsgebruik onder jongeren toe. 

De gemeente moet daarom inzetten op preventie en een stevige aanpak van drugscriminaliteit. Onder 

andere door inzet van preventief jongerenwerk en Boa’s.     

 

Iedereen doet mee   

● Ongeveer 10 % van onze inwoners heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Het is lastig 

daarmee rond te komen. Toeslagen en regelingen zijn dan hard nodig. Informatie over regelingen is vaak 

onduidelijk of moeilijk vindbaar. Aanvragen is soms lastig. GB90 wil dat de gemeente mensen hierbij 

beter gaat helpen. 

● Financiële zorgen kunnen leiden tot ernstiger problemen. Vooral als zorgen over schulden je leven gaan 

beheersen. GB90 wil daarom dat de gemeente schulden die problematisch dreigen te worden  sneller en 

vroeger aanpakt. 

● Financiële armoede mag niet leiden tot minder kansen, daarom moet er een effectievere aanpak komen 

van (kinder)armoede. GB90 wil dat het pakket aan minimaregelingen voor kinderen en volwassenen 

beter aansluit op de behoefte. De aanvraag moet eenvoudiger en er moet meer maatwerk kunnen 

worden ingezet. Samen met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties moet de gemeente 
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werken aan meer bewustwording en signalering van armoede. Bijvoorbeeld door de inzet van een 

sociaal makelaar en ervaringsdeskundigen.   

● We hebben extra aandacht voor energiearmoede. GB90 wil dat de gemeente huishoudens gaat helpen 

om energie te besparen en om zo hun energie- en woonlasten te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door 

betere woningisolatie en zonnepanelen op het dak. 

● Meedoen aan de samenleving is belangrijk. Ook als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, 

de taal nog niet spreekt of psychische problemen hebt, wil je van betekenis zijn. Daarom wil GB90 dat 

mensen die dat nodig hebben, door de gemeente worden ondersteund om passend (vrijwilligers)werk te 

vinden en te behouden. De gemeente blijft investeren in o.a. Borne Werkt en jobcoaching voor 

(jong)volwassenen.   

 

Zorgen voor goede zorg 

● GB90 wil dat de gemeente zich inzet voor een snellere realisatie van het ‘het maatschappelijk plein’ in 

het gemeentehuis. Dat is een centraal punt waar inwoners én professionals terecht kunnen voor 

antwoorden op uiteenlopende vragen over opvoeden, zorg, wonen, inkomen, schulden en veiligheid. 

Gemeente en organisaties werken hier intensief samen om informatie en hulp voor inwoners beter 

bereikbaar te maken.  

● Het is van belang om zorg en begeleiding toegankelijk én betaalbaar te houden. Kwaliteit van de zorg en 

menselijke maat staan hierbij voorop. GB90 wil dat de gemeente, daarom investeert in preventie en 

innovatieve vormen van hulp en ondersteuning voor jong en oud. Denk aan aangepaste buitenschoolse 

opvang voor kinderen en ontmoetingsmogelijkheden voor senioren. Hierdoor worden mensen beter 

geholpen en zijn de kosten lager. 

● Eenzaamheid neemt toe. Aandacht van en contact met anderen helpt dit voorkomen. De gemeente 

moet vrijwilligersinitiatieven van inwoners die eenzaamheid willen bestrijden ondersteunen met 

subsidies.   

● GB90 ondersteunt het initiatief van inwoners voor de oprichting van een hospice in Borne. De gemeente 

moet het initiatief met raad en daad steunen.  

● De landelijk vastgestelde lage eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen én de toenemende vergrijzing 

leiden tot een stijgende vraag naar huishoudelijke ondersteuning. Dit leidt tot hogere kosten voor de 

gemeente. Eén van de belangrijkste opgaven waar de gemeente aan moet werken is om de 

huishoudelijke ondersteuning voor mensen die dit echt nodig hebben toekomstbestendig in te richten 

zodat de kosten beheersbaar blijven. GB90 pleit voor een hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor 

mensen met een hoger inkomen. De sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten.  

● Zorggeld moet goed worden besteed. Hoge zorgwinsten pakken we daadkrachtig aan.  

● Mantelzorgers zijn onmisbaar en van grote waarde in de zorg voor kwetsbare inwoners. GB90 vindt het 

belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en wil dat de gemeente extra ondersteuning 

gemakkelijk maakt, bijvoorbeeld met vrijwilligers.    
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Statushouders en asielzoekers vinden hun weg  

● De gemeente vangt statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) op die Borne zijn toegewezen 

door het Rijk. Ze krijgen binnen de wettelijke termijn van drie maanden een woonruimte. Maar 

huisvesting van statushouders mag niet leiden tot langere wachttijden voor (sociaal) huurwoningen. 

Daarom moet de gemeente samen met Welbions investeren in tijdelijke woonruimtes voor diverse 

doelgroepen.  

● Statushouders die in Borne, Hertme of Zenderen gaan wonen, moeten snel en goed op weg worden 

geholpen. Samen met vrijwilligers en Borne Werkt moet de gemeente inzetten op een snelle integratie 

en toeleiding naar (vrijwilligers)werk. Daar is iedereen bij gebaat!    

● Asielzoekers (vluchtelingen die wachten op een verblijfsvergunning) zijn welkom in Borne. Hierbij geeft 

GB90 de voorkeur aan opvang in kleine setting, boven opvang in een grootschalig AZC. Zo kunnen 

asielzoekers goed worden geholpen bij een snelle integratie in Nederland.   
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Slimmer omgaan met energie 
Inwoners van Borne, Hertme en Zenderen krijgen te maken met de effecten van de klimaatverandering op 

hun leefomgeving en gezondheid. Denk aan wateroverlast, extreme droogte en insectenplagen. Ook stijgen 

de prijzen van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Daarom is het belangrijk en verstandig om in te zetten op 

vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. GB90 wil vaart maken met de overstap naar minder 

energiegebruik en het gebruik van schone energie. Veel inwoners nemen al initiatief om hun woning 

energiezuinig te maken en te isoleren, maar er is veel meer nodig. 

 

Minder energie gebruiken   

● GB90 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft bij de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijk 

vastgoed. Deze gebouwen moeten het hoogst mogelijke energielabel krijgen en gebruiken geen aardgas 

meer.   

● De gemeente moet, samen met inwoners, wijkenergieplannen maken. Hierin staan concrete acties om 

het energieverbruik te verminderen én meer duurzame energie op te wekken.  

● We willen dat de gemeente inwoners op maat gaat ondersteunen bij verduurzaming. Zo moeten mensen 

met een eigen woning gebruik kunnen maken van een gemeentelijke lening die zichzelf eenvoudig 

terugverdient. De gemeente moet maatwerkadvies en begeleiding aanbieden voor verduurzaming van 

de woning. 

● De gemeente moet het gebruik van (elektrisch) fietsen, hybride en elektrische auto’s als vervanging van 

brandstofauto's stimuleren. Dit kan met goed onderhouden fietspaden en voldoende laadpunten voor 

elektrische auto’s.  

● Inwoners, bedrijven en organisaties moeten op zoek gaan naar oplossingen die hun materiaalgebruik 

beperken. Onder andere door hernieuwbare materialen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De 

gemeente moet recycling bevorderen en het goede voorbeeld geven; bijvoorbeeld door het hergebruik 

van materialen voor het nieuwe gemeentehuis.  

● De gemeente stimuleert dat in Borne materiaalstromen verder in kaart worden gebracht en dat wordt 

gekeken waar matches kunnen worden gemaakt; de één zijn afval, is mogelijk de andere zijn grondstof! 

 

Meer schone energie opwekken  

● GB90 wil dat de gemeente samen met wijken en buurten werk maakt van zonne-energie op particuliere 

daken. Bijvoorbeeld door onafhankelijk advies aan te bieden. 

● De gemeente stimuleert ondernemers met geschikte daken om zonnepanelen te plaatsen en 

ondersteunt hen bij het maken van plannen hiervoor.  

● De gemeente gaat actief aan de slag met de opwek van zonne-energie op land om de Bornse 

doelstellingen van 17 gigawatt uur voor 2030 te halen. Omwonenden profiteren hiervan mee. 

Initiatieven voor zonnevelden moeten zorgvuldig beoordeeld worden, waarbij voorkomen moet worden 

dat alle installaties in één deel van de gemeente geconcentreerd worden.  

● GB90 vindt het belangrijk dat inwoners invloed hebben op hoe duurzame energieprojecten worden 

gerealiseerd én dat de opbrengsten van de opwekking van groene energie ten goede komen aan 

omwonenden. Daarom moet de gemeenten onderzoeken hoe – eventueel samen met buurgemeenten - 

een eigen groen energiebedrijf kan worden opgericht. Zie het voorbeeld in Noordoost Twente. Op deze 
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manier houden inwoners en regie over de energievoorziening. Hierbij moet de gemeente samenwerken 

met inwoners en ondernemers om duurzame energie op te wekken voor Borne. 

● Windenergie is nodig. In onze gemeente is hier zeer beperkt ruimte voor. Daarom moet de gemeente 

inzetten op een (boven)regionale aanpak. Als er windmolens in buurgemeenten komen, dan moet 

worden voldaan aan wettelijke normen om bijvoorbeeld geluidshinder te beperken. De gemeente zorgt 

ervoor dat omwonenden uit Borne gelijkwaardig worden betrokken en meeprofiteren.  

● Het elektriciteitsnet moet het stijgende stroomaanbod aankunnen. De gemeente gaat samen met 

andere overheden en de netbeheerder op zoek naar oplossingen. 

● We willen dat de gemeente de opslag van hernieuwbare energie stimuleert én realiseert door 

samenwerking met innovatieve partijen, zoals hogeschool Saxion en Universiteit Twente.   
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Gemeentelijke financiën en organisatie 
● Gemeente Borne blijft een zelfstandige gemeente. Dat brengt uitdagingen met zich mee: de financiën 

moeten structureel gezond blijven en de organisatie moet voldoende op sterkte zijn. Dit houdt in dat we 

als gemeente scherpe keuzes moeten maken in over wat we als gemeente wel en niet kunnen 

realiseren. Samenwerking met andere gemeenten en (uitvoerings)organisaties is daarbij essentieel.  

● De gemeente moet meer grip krijgen op de gemeentelijke financiën. Er moet realistisch worden begroot 

en risico’s moeten adequaat worden ingeschat. Financiële meevallers moeten worden ingezet voor het 

opvangen van onvoorziene tegenvallers. 

● De gemeente Borne besteedt veel gemeenschapsgeld. Ze moet daarbij het goede voorbeeld geven en 

zorgen dat haar aankoopbeleid zo maatschappelijk verantwoord mogelijk is. Ze zet daarbij in op een 

sociaal, duurzaam, inclusief en innovatief Borne. Om dit doel te bereiken stelt ze een actieprogramma 

op. 

● Heldere communicatie door gemeente is een voorwaarde, zodat inwoners, verenigingen en bedrijven 

weten waar ze aan toe zijn en tijdig hun stem kunnen laten horen. Over belangrijke, complexe 

ontwikkelingen en besluiten worden heldere publieksversies gemaakt. Begrotingsstukken worden beter 

leesbaar en controleerbaar voor iedereen. 

● GB90 wil een gemeente die goed bereikbaar en betrouwbaar is. Ook bestuurders zijn toegankelijk, 

aanspreekbaar, betrouwbaar en zichtbaar betrokken bij Borne en haar inwoners en weten wat er leeft 

en speelt.  

● Het gemeentebestuur opereert open, integer en transparant naar haar inwoners over haar 

besluitvormingsproces. 
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Corona 
We kunnen er niet omheen; corona. De pandemie heeft veel inwoners van onze gemeente hard geraakt. Het 

is nog niet duidelijk welke impact dit zal hebben op de gemeente en haar financiën. GB90 ziet ook de 

kansen. De waardering voor onze lokale horeca, winkels, sport- en cultuurmogelijkheden is gegroeid. We zijn 

blij met onze groene omgeving, waarin we volop ruimte hebben om te spelen, bewegen en genieten. Onze 

gemeenschappen en verenigingen hebben veerkracht en noaberschap laten zien. Dat wil GB90 behouden en 

versterken!  

● Ondernemers zijn belangrijk voor werkgelegenheid, een aantrekkelijk centrum en een bruisend 

verenigingsleven. Veel ondernemers hebben het moeilijk door de lockdowns. GB90 wil dat de gemeente 

deze ondernemers extra ondersteunt. Onder andere door extra evenementen, tijdelijke compensatie 

van reclamebelasting en met een campagne om de lokale winkels en horeca te promoten. 

● Digitale vaardigheid bleek tijdens de pandemie onmisbaar om contact te houden met anderen, 

onderwijs te volgen en om op de hoogte te blijven. GB90 wil dat alle inwoners digitaal kunnen meedoen. 

Ook inwoners met een laag inkomen moeten kunnen beschikken over een laptop, computer of tablet. 

Iedereen moet over voldoende digitale vaardigheden beschikken om gebruik te kunnen maken van 

apparatuur. De gemeente moet extra aandacht besteden aan digitale ondersteuning bij hen die dit nodig 

hebben. 

● Ook willen we dat de gemeente blijft investeren in ‘corona-proof’-ontmoetingsmogelijkheden om 

eenzaamheid tegen te gaan. Sociaal contact is essentieel voor een fijn leven. 

● Het aantal mentale klachten bij en de eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen zijn 

schrikbarend toegenomen. Om tijdig bij te kunnen sturen, moeten de gemeente en hulpverleners de 

gezondheid van de jeugd monitoren, inzetten op preventie en snel hulp bieden.  

 

 

 
 
 

 


