Verkiezingsprogramma Borne-Nu
2022 – 2026
Zelfstandig
Realistisch
Toekomstgericht

“Dichtbij mensen”
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Kies lokaal, voor een moderne, toekomstgerichte partij
Voor u ligt het programma van Borne-Nu voor de periode 2022-2026. Op 16 maart 2022 kunt u
kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. U kunt dan stemmen op de partij die voor u het beste
richting kan geven aan het beleid in uw gemeente Borne. Het gaat vaak om heel tastbare
uitdagingen. Uitdagingen, die een praktische oplossing nodig hebben. Denk aan onderhoud van
groenvoorziening, parkeergelegenheid of wanneer de plaatselijke supermarkt open is.
Maar in toenemende mate gaat het ook over problemen. Problemen, die mensen persoonlijk
raken, zoals het vinden van werk, het krijgen van zorg of het voelen van veiligheid.
Dichtbij mensen
De hedendaagse ontwikkelingen in de wereld gaan vliegensvlug en treffen iedereen. Er wordt
gesproken over klimaatverandering, de huizenmarkt of het migratievraagstuk. Dat vraagt ook op
gemeentelijk niveau een bestuur dat komt met praktische en vooral aansprekende oplossingen.
Een gemeente dus die zich laat inspireren door haar inwoners en kijkt naar kansen en
mogelijkheden. Een gemeente dichtbij haar inwoners.
Daar staan wij voor als Borne-Nu!
Luisteren naar iedereen
Borne-Nu is niet nieuw en onervaren, evenmin populistisch of een ééndagsvlieg. Borne-Nu
bestaat inmiddels alweer ruim 10 jaar.
Een echt lokale partij, dus niet gevoed en gesteund en daardoor toch gebonden aan landelijke
organisaties. Borne-Nu staat een beleid voor, waarbij de inwoners van de gemeente Borne
centraal staan en tegelijkertijd de toekomst van een zelfstandig Borne gewaarborgd blijft.
Borne-Nu luistert om op te halen wat de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen willen.
Wij zijn geen vergadertijgers en gebruiken ons gezonde verstand om realistisch te kijken naar
maatschappelijke vraagstukken en daarvoor passende en betaalbare oplossingen op Bornse
schaal te bedenken. Daar betrekken we het liefst zoveel mogelijk mensen bij, ongeacht hun
afkomst, geloof of wat voor “hokje” ook. Dat is goed te zien aan de mensen binnen onze partij. Ze
hebben zowel een linkse als een rechtse achtergrond, zijn jong en oud, hoger en lager opgeleid.
Daar zit onze kracht!
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Wonen & Werken

Hoewel we nog steeds een groeigemeente zijn, wordt Borne de komende jaren ook grijzer. Onze
ouderen moeten hun vertrouwde omgeving niet verlaten, omdat er voor hen geen geschikte
woningen zijn. Ook wil Borne-Nu jongeren en starters binden aan Borne door te zorgen voor
betaalbare woningen. Het spreekt voor zich dat deze woningen voorbereid moeten zijn op de
energietransitie van fossiele- naar hernieuwbare brandstoffen. Daarnaast zijn bereikbaar
onderwijs en een bereisbare banenmarkt belangrijk om Borne vitaal te houden.
Wonen








Borne-Nu wil dat 65-plussers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Door goede
voorzieningen, het opbouwen van netwerken, maar ook door daar rekening mee te houden
bij het bouwen van woningen.
Betaalbare koopwoningen zijn nu zeer schaars, maar essentieel om de jongeren voor Borne
te behouden. Borne-Nu zet zich daarom in voor meer woningen voor starters.
Om bestaansrecht te behouden zal de gemeente Borne moeten groeien naar tenminste
25.000 inwoners. De woningen die met deze groei gepaard gaan, wil Borne-Nu in Borne,
Hertme en Zenderen realiseren.
Om de leefbaarheid en het verblijfsklimaat van het centrum aantrekkelijker te houden, maakt
Borne-Nu zich hard voor parkeergelegenheid aan de randen van het centrum en het
continueren van gratis parkeren.
Borne-Nu is voor verdere verruiming van winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen
bepalen wanneer zij hun zaak openen.
Goede verkeersontsluitingen dienen gewaarborgd te blijven. Borne-Nu wacht niet op
realisatie van de Vloedbeltverbinding, maar blijft lobbyen voor een knip in de rondweg.
Borne heeft jarenlang grootschalige opvang geleverd aan asielzoekers door het beschikbaar
stellen van het AZC te Azelo. Borne-Nu wil voor de komende jaren uitsluitend invulling geven
aan de verplichte huisvesting van statushouders. Dat is voor ons de “Bornse Maat”.

Werken








Borne-Nu streeft naar voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd. Onderwijs dat
aansluit bij de wensen van jeugdigen en de behoeftes van aanwezige bedrijven.
Borne-Nu wil dat de gemeente gesprekken tussen onderwijsinstellingen en (regionale)
werkgevers faciliteert.
Herintreders op de arbeidsmarkt mogen niet uit het oog worden verloren. Borne-Nu zet zich
in voor deze groep door het opzetten van werkervaringsprojecten, waardoor inwoners een
grotere kans maken op de arbeidsmarkt.
Borne-Nu is van mening dat inwoners zonder een betaalde baan vrijwilligerswerk kunnen
doen tegen minimumloon. Op die manier kan diegene zelfstandig rondkomen en tegelijkertijd
de maatschappij helpen met zijn inzet.
Ons winkelgedrag verandert, fysieke winkels moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Borne-Nu
wil daarom meer ruimte geven aan ondernemers die in Borne zijn gevestigd. Door
bijvoorbeeld vergunningen snel te verlenen en vroegtijdig gesprekspartner te zijn, kan een
toekomstgericht ondernemingsklimaat worden geschapen.
Borne-Nu wil dat de gemeente samen met het bedrijfsleven een integrale visie voor
toekomstbestendig ondernemen opstelt.
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Onderwijs & Zorg

Elke inwoner van Borne, Hertme en Zenderen telt voor Borne-Nu mee. Meetellen is kunnen
meedoen. Ook als je leeft in armoede of schulden hebt. Ook zijn er steeds meer
hulpbehoevende ouderen in Nederland. Daarom maakt Borne-Nu zich sterk voor toegankelijke
zorg in de buurt, zonder bureaucratische drempels. Ouders hebben behoefte aan opvang en
scholing voor hun kinderen op kwalitatief hoog niveau. Onderwijs moet daarom aansluiten bij de
veranderende leefstijl van ouders en kinderen.
Onderwijs






Borne-Nu ziet graag een intensieve samenwerking tussen scholen, kinderopvang,
peuterspeelzalen en, waar nodig, jeugdzorg. Bijvoorbeeld in de vorm van integrale kindcentra
waar beslissingen sneller en effectiever worden genomen.
De rol van de gemeente zien we vooral in de ondersteuning van schoolbesturen bij het
verwezenlijken van kwalitatief hoogstaand onderwijs.
De bibliotheek speelt in onze visie een belangrijke rol bij naschoolse activiteiten, waar
kinderen met een gevarieerd en verantwoord aanbod kunnen werken aan hun toekomst.
Borne-Nu wil ouders faciliteren die afspraken willen maken om elkaars kinderen op te vangen.
Zij lopen momenteel tegen wet- en regelgeving aan die dit moeilijk maakt.
In Borne, Hertme en Zenderen kan nog steeds 1 op de 9 volwassenen onvoldoende lezen
en/of schrijven. Hier ligt een duidelijke taak voor de gemeente, de scholen en de bibliotheek.
Borne-Nu stelt voor om hierin te investeren door bewustmaking, taboe doorbreking en het
ondersteunen en van lokale en regionale initiatieven.

Zorg








Borne-Nu is van mening dat er een laagdrempelig gemeentelijk aanspreekpunt/regisseur
ouderen- en jongerenbeleid komt om de samenwerking tussen de verschillende partijen te
coördineren en om beter te kunnen sturen op resultaat conform het beleid.
Het belang van de zorg moet altijd centraal staan. Borne-Nu vindt echter ook dat er meer
aandacht moet zijn voor het in beeld brengen van doelgroepen die de gemeente lastig in
kaart kan brengen en/of bereiken.
Borne-Nu vindt dat het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers, welzijnsorganisaties
en iedereen die niet professioneel betrokken is bij de zorg van mensen die dat nodig hebben,
een taak is voor de gemeente.
Mensen die zorg nodig hebben, moeten zo veel mogelijk zelf de regie kunnen hebben en zelf
keuzes kunnen maken. Daarom is het van belang dat er goede, duidelijke informatie
voorhanden is. Borne-Nu vindt dat een taak van de gemeente.
Borne-Nu vraagt aandacht voor goede programma’s om schulden tegen te gaan, ouderen te
ondersteunen, eenzaamheid te verhelpen, jongeren die problemen hebben op weg te helpen
en ál die andere zaken die niet direct met ziek of gezond zijn te maken hebben.
Borne-Nu blijft zich hard maken voor de continuering van de intensieve samenwerking tussen
scholen en jeugdzorg.
Daarnaast heeft Borne-Nu aandacht voor achttienjarigen die met jeugdzorg te maken hebben.
Op het moment dat een kind achttien wordt, stopt de jeugdzorg, maar de
verantwoordelijkheid van de gemeente stopt naar ons inzien niet. Waar nodig moeten
jongvolwassenen ook ondersteund worden op het gebied van bijvoorbeeld schuldhulp,
financieel beheer of studiekeuze.
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Natuur, Afval & Duurzaamheid

Borne-Nu wil dat u zich prettig voelt in uw huis en uw directe omgeving. Inwoners moeten fijn
kunnen leven, ook met het oog op de toekomst. Met de ligging tussen twee grote steden en twee
snelwegen A1/A35 draagt ons groen niet alleen bij aan de leefbaarheid in de gemeente, ons
groen is ook het visitekaartje van Borne.
Natuur








Borne-Nu vindt het belangrijk dat onze gemeente groen en schoon blijft. Zowel de
woonwijken als het buitengebied moeten hun groene uitstraling behouden of (terug)krijgen.
Borne-Nu richt zich op een vitaal bomenbestand. Dit creëert niet alleen een beter
woonklimaat, ook wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd en wateroverlast verminderd.
Borne-Nu wil de mogelijkheid onderzoeken om extra bomen of zelfs een heel (belevings-)bos
aan te planten bij de Bornsche Maten. Daarmee creëren we een gezondere leefomgeving en
meer recreatiemogelijkheden.
Tevens blijft Borne-Nu in het buitengebied ijveren voor de verbetering van de bio-diversiteit.
Bijvoorbeeld door het stimuleren van bloeiende akkerranden door het gratis verstrekken van
zaaigoed van inheemse planten.
Borne-Nu vindt dat woningbouw allereerst binnenstedelijk moet plaatsvinden, waardoor het
buitengebied ook buitengebied blijft. Ook moeten voor het buitengebied de mogelijkheden
voor herbestemming uitdrukkelijk worden bekeken.
Water hoort bij het erfgoed van Borne. Water is al teruggebracht in de Bornsche Maten en
Borne-Nu wil water ook graag terugbrengen in het centrum.
Borne-Nu vindt lage CO2 uitstoot en zorgvuldig water- en landgebruik belangrijk. Wij hechten
eraan dat gedurende dit proces niet over, maar met onze inwoners wordt beslist.

Afval






Borne-Nu vindt dat ondergrondse containers een prima duurzame oplossing zijn voor
afvalinzameling. Wel moet er strakker op worden toegezien. Camera’s zijn daarbij een
denkbare optie en daarnaast zullen de containers vaker moet worden geruimd en illegale
storters moeten worden beboet.
Borne-Nu gaat voor een samenleving die volledig is ingericht op recycling. Wel vinden wij dat
met de invoering van het Diftar-systeem de plank is misgeslagen. Omdat handhaving
praktisch onmogelijk is, resulteert dit inzamelsysteem in toenemende mate in vervuiling van
het buitengebied. Borne-Nu zet daarom in op nascheiding.
Inzamelen van oud papier, ijzer etcetera door verenigingen moeten we blijven stimuleren èn
ondersteunen.

Duurzaamheid





Duurzame energie is noodzakelijk voor het gezond houden van het milieu en Borne-Nu wil
dat de gemeente hiervoor de mogelijkheden blijft onderzoeken.
Borne-Nu vindt megawindmolens op Borns grondgebied geen haalbare kaart. De in
aanmerking komende plekken staan te dicht op de bevolking en daarmee de risico’s op
negatieve effecten op het welzijn van de naastwonenden te groot. Volgens ons zijn er
innovatievere oplossingen op de markt, zoals kleine verticale-as molens.
Het moet aantrekkelijker worden om groene keuzes te maken. Toekomstbestendige
energievoorziening moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.
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Kunst, Cultuur & Sport

Waar zou de gemeente Borne zijn zonder kunst en cultuur. Waar zouden we zijn zonder muziek,
schilderijen, toneel en boeken. Kunst en cultuur dragen zichtbaar bij aan geluk,
talentontwikkeling en sociale verbinding. Net als onze sportverenigingen en
sportaccommodaties. Borne-Nu vindt daarom dat kunst, cultuur, sport en recreatie van groot
maatschappelijk en economisch belang zijn. Borne-Nu bepleit onder andere een
gemeentepolitiek met oog voor de kracht en waarde van onze geschiedenis. Wij pleiten voor het
meer zichtbaar en beleefbaar maken van onze rijke geschiedenis.
Kunst & Cultuur







Borne-Nu is van mening dat kunst en cultuur grote rollen kunnen spelen bij thema’s als
eenzaamheid, sociale integratie, participatie en zelfregie. Kunstenaars slagen er vaak beter
in dan anderen om met mensen achter de voordeur in contact te komen.
Borne-Nu vindt dat het Kulturhus samen met de bibliotheek als knooppunt voor kennis,
contact en cultuur het kloppende, culturele hart van Borne moet blijven, waarbij de
betaalbaarheid voor de verenigingen niet uit het oog verloren mag worden.
De coördinatietaken van het cultuureducatieprogramma zijn door de gemeente belegd bij het
Kulturhus. Borne-Nu wil dat de gemeente de komende raadsperiode het
cultuureducatieprogramma samen met de basisscholen en verenigingen blijft uitvoeren.
Door samenwerking te stimuleren tussen culturele instellingen, verenigingen en het
bedrijfsleven kan een grotere maatschappelijke en economische waarde worden gecreëerd.
Borne-Nu ziet graag dat de culturele maakplaatsen blijvend worden ondersteund.
Borne-Nu wil het Carmelitessenklooster graag voor Borne behouden. De gemeente moet
helpen om voor dit momenteel ongebruikt monumentaal erfgoed een passende
herbestemming te vinden.
De in 2016 opgerichte Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal is het de afgelopen jaren
gelukt om het watermachientje gebouw weer voor iedereen zichtbaar te maken. Om dit
unieke industrieel erfgoed meer bekendheid en een functie te geven wil Borne-Nu het een
plek geven in de planvorming rond het terugbrengen van water in ons centrum.

Sport






Om recreatiemogelijkheden verder te ontwikkelen richt Borne-Nu zich op meer routes waar
auto’s gast zijn en waar fietsers en wandelaars meer ruimte krijgen.
Borne-Nu wil sporten en spelen in het buitengebied stimuleren door duurzame
fitnessapparaten en creatieve bewegwijzering langs recreatieroutes te plaatsen en natuurlijke
speelparken en kindvriendelijke fiets- en wandelroutes op te zetten.
Voor Borne-Nu is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Sport is onmisbaar
voor een vitale samenleving. Het nieuwe sportcomplex ‘t Wooldrik is mede dankzij de inen
van Borne-Nu een stap in de juiste richting.
Borne-Nu is van mening dat het jeugdsportfonds in stand moet blijven en dat in het nieuwe
sportcentrum Swim2Play een prominente plaats krijgt.
Daarnaast vinden we het belangrijk om sportclubs zo goed mogelijk te ondersteunen,
bijvoorbeeld het verstrekken van renteloze leningen voor de verduurzaming.
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Overheid en participatie

Borne-Nu is voortdurend in gesprek met een groot aantal maatschappelijke organisaties,
verenigingen, ondernemers en individuen. Op die manier voeden we ons met de ideeën en
wensen die er in Borne, Hertme en Zenderen leven. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een
gemeente voortdurend in contact is met de samenleving: weten wat er speelt door er concreet
naar te vragen. Waar lopen inwoners tegenaan als ze iets willen? Wat kan de gemeente doen
om daarin te ondersteunen?
Zelfstandige regiegemeente
Borne-Nu houdt vast aan een zelfstandig Borne. Dat is alleen mogelijk wanneer we
kostenbesparend werken en blijven samenwerken met andere gemeenten en een deel van de
uitvoerende taken uitbesteden aan derden. Dit doen we al op het gebied van afvalinzameling en
onderhoud van openbare werken. Maar ook met taken in het sociale domein, zoals participatie,
onderdelen binnen de Wmo en de Jeugdzorg. Omvorming naar regiegemeente mag echter nooit
gepaard gaan met kwaliteitsverlies
Onroerend Zaak Belasting (OZB)
De OZB is in Borne hoger dan in andere (buur-)gemeenten. Borne-Nu streeft ernaar om de OZB
niet te verhogen en daardoor in lijn te brengen met het landelijk gemiddelde.
Toekomstbestendige dienstverlenende gemeente
Ook de ervaring met de COVID-19 malaise biedt kansen voor de gemeentelijke organisatie.
Niet meer terug naar normaal, maar op naar het nieuwe normaal. Toegankelijk voor iedereen.
Tegenwoordig regelt vrijwel iedereen zijn zaken online. Borne-Nu wil dat de gemeente met een
app komt waarop alle informatie over onze gemeente eenvoudig te vinden is of waar aanvragen
en meldingen gedaan kunnen worden. Met behulp van een chatfunctie kunnen eenvoudige
vragen snel beantwoord worden of kan men worden doorverwezen naar de juiste personen.
Voor de mensen die geen gebruik van de digitale service kunnen of willen maken, moet het
fysiek loket op afspraak beschikbaar blijven
Motiemarkt invoeren
Inwoners zijn heel goed in staat problemen in hun woonomgeving te benoemen en oplossingen
te formuleren. Inwoners die niet politiek actief zijn worden te weinig uitgedaagd om hun
deskundigheid in te zetten ten behoeve van de gemeenschap. Borne-Nu wil de klassieke
inspraak graag aanvullen met burgerparticipatie door het invoeren van een motiemarkt. Ideeën
die direct ten goede komen aan de Bornse samenleving kunnen hier door iedereen
gepresenteerd worden. Als een idee wordt omgezet in een motie en wordt aangenomen door de
gemeenteraad, is de indiener de initiatiefnemer voor de uitvoering van die motie. De gemeente
ondersteunt hierbij. Borne-Nu wil 50.000 euro beschikbaar stellen om ideeën te realiseren die
uiteindelijk vanuit de motiemarkt door de gemeenteraad worden aangenomen.
Onze gemeente is meer dan de kern Borne
Voor Borne-Nu is het vanzelfsprekend dat Hertme en Zenderen niet als aparte eilandjes worden
gezien, maar dat zij volledig meetellen. Tegelijkertijd hebben Hertme en Zenderen soms andere
behoeften en wensen. Daar sluit Borne-Nu haar ogen niet voor. Borne-Nu hecht dan ook aan
vaste aanspreekpunten in de beide kerkdorpen. Het is belangrijk dat we de eigen inbreng door
Hertme en Zenderen in het beleid zo groot mogelijk laten zijn. Alleen samen kunnen wij al onze
kernen vitaal houden. Dat vraagt om daadkracht. Borne-Nu wil dat gewoon doen, “dichtbij
mensen!”.
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