
Politiek In Beweging



Verbindend

Wij hebben nagedacht of wij hier een uitgewerkt, gedetailleerd 

programma zouden moeten neerzetten: een lijst met oplossingen 

per thema. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat niet te 

doen. Die lijst zal namelijk nooit compleet zijn en er zal niet genoeg 

ruimte zijn voor toelichting. Ook kan het niet voldoen aan de 

verfijning die nodig is, terwijl we juist het gesprek willen aangaan 

over onderwerpen. Belangrijk voor onze keuzes is altijd dat ze langs 

de meetlat van onze kernwaarden worden gelegd: ‘is het Verbindend, 

Duurzaam en/of Sociaal? Misschien is dat voor een groep kiezers te 

vaag. Wij vinden dat deze visie juist ruimte geeft. We kunnen nu met 

allerlei oplossingen komen in dit verkiezingsprogramma, maar op 

het moment dat het onderwerp ter sprake komt, moet een keuze 

worden gemaakt op basis van de situatie en de kennis die er op dát 

moment is. Niet op basis van onze wetenschap op het moment van 

het schrijven van dit programma.

In Beweging wil met nadruk (progressieve) politiek verbinden. 

Wij richten ons op alle kiezers die zich betrokken voelen bij hun 

straat, dorp, stad en gemeente. Ook op mensen die zich niet kunnen 

vinden in een landelijke partij of stroming. Wij willen mensen met 

elkaar verbinden, zowel in de politiek als daarbuiten. Onze kinderen 

leren communiceren, overleggen, elkaars meningen te respecteren 

en in te spelen op elkaars talenten. Iedereen mag er zijn! We streven 

naar een politiek waarin het goede voorbeeld wordt gegeven voor 

onze kinderen.  Zonder partijpolitiek gedoe. Wij denken dat er meer 

behoefte is aan een sociaal maatschappelijke beweging dan aan 

politieke partijen.

Vanuit deze sociaal maatschappelijke beweging, willen we minder 

partijen. Dat klinkt uit de mond van een nieuwe partij misschien 

tegenstrijdig, maar vanuit onze doelstelling is het volkomen logisch, 

omdat we het samengaan als belangrijkste agendapunt hebben en 

houden. We zien dat de overeenkomsten tussen partijen (met name 

tussen progressieve partijen als de PvdA, GroenLinks en de SP) veel 

groter zijn dan de verschillen. Dat geldt voor de landelijke politiek, 

maar nog meer voor de lokale politiek. We zien dat hier de idealen 

nauwelijks uiteenlopen. 

 

Eén van onze hoofddoelen is daarom te komen tot meer 

verbinding en minder versplintering. We willen zoals gezegd  

(nadrukkelijk progressieve) politiek verbinden en hopen mensen die 

toch al grotendeels hetzelfde denken te verenigen. Het streven is 

om dit al bij de verkiezingen in 2026 gerealiseerd te hebben.

 

 

 

Voordelen:
Er hoeft niet langer nadruk gelegd te worden 

op het benoemen van vaak hele kleine 

verschillen;

De kiezer hoeft niet langer te kiezen 

tussen partijen die ongeveer hetzelfde 

willen bereiken;

Met meer kader en menskracht 

kunnen beter onderbouwde

voorstellen worden uitgewerkt;

Doordat er minder sprekers zijn, 

kan er in raadsvergaderingen

meer aandacht zijn voor het  

inhoudelijke debat. Dit is goed 

voor de besluitvorming.

Zolang partijen het samengaan 

op landelijk niveau nog niet  

voor elkaar hebben, zouden lokale  

afdelingen zich kunnen richten 

op het promoten van hun partijen, 

voor de provinciale en landelijke 

verkiezingen. Voor de lokale verkiezingen 

echter zou het zoveel beter zijn, om onze 

krachten te bundelen en niet zelfstandig mee 

te doen.  

Het gaat niet om ons! Als het nodig is onszelf uiteindelijk 

weer op te heffen om daarmee meer verbinding te bereiken, 

dan doen we dat.



Sociaal

Een sociaal mens houdt rekening 

met - en heeft respect voor 

anderen en kan zich inleven in 

anderen. Dat is wat je ook van 

een overheid mag verwachten: 

dat zij rekening houdt met – en 

respect heeft voor haar inwoners. 

Dat zij een helpende hand geeft 

aan mensen die het anders niet 

redden, aan mensen die niet bij 

anderen terecht kunnen, aan mensen 

die door de bomen het bos niet meer 

zien door alle regels, en aan hen die 

tussen wal en schip belanden. Een overheid 

die zorgt voor goede randvoorwaarden, zodat al 

haar inwoners mee kunnen doen met de samenleving.  

 

Niet iedereen heeft gelijke kansen. De rol en de mogelijkheden 

van je ouders bepalen de eerste verschillen. Daarnaast spelen  

ook gezondheid, lerend vermogen, een sociaal netwerk en geld  

een grote rol. Voor mensen die zonder hulp niet in staat zijn zich 

te redden en/of in de samenleving mee kunnen doen, moet 

de gemeente haar uiterste best doen. In Beweging zal in haar  

keuzes altijd eerst deze mensen vooropstellen, waarbij helder 

is dat de gemeente soms moeilijke keuzes moet maken, omdat 

 geld niet aan de bomen groeit.

 

In het geval dat een algemeen gemeentelijke aanpak 

tekortschiet, zoekt In Beweging de oplossing in het verbinden 

van mensen. Hoe lossen we een specifiek probleem van een 

medemens, een mede-inwoner van onze gemeente op? 

Wie of wat kan er helpen en wat kan de gemeente zelf hierin 

bijdragen? In Beweging vindt dat de gemeente hierin vooral zou 

moeten faciliteren en bemiddelen. Met 35.000 inwoners, noabers, 

medemensen en een behulpzame overheid moeten we een heel 

eind kunnen komen!

Duurzaam

De aarde kan de huidige gang van zaken niet lang meer aan.  

We zijn haar met een rotgang aan het uitputten en gedragen ons 

nog steeds alsof alles in de uitverkoop staat. Dat het duurzamer en 

anders moet wordt inmiddels door zo goed als iedereen begrepen.  

Duurzaamheid is wat In Beweging betreft een andere term 

voor ‘goed zorgen voor’. Als je ergens goed voor zorgt, gaat het 

langer mee. Dat geldt voor jezelf, voor de mensen en spullen 

om je heen. Maar dat geldt dus ook voor de aarde. Onze (klein)

kinderen moeten in een gezonde, veilige en groene omgeving 

kunnen opgroeien. Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk. 

Duurzaamheid gaat over de thema’s energie, biodiversiteit  en 

circulariteit. De communicatie en bewustwording hierover 

vinden wij erg belangrijk. De gemeente Hof van Twente wil in 

2035 energieneutraal zijn (net zoveel schone energie in onze 

eigen gemeente opwekken als dat we hier zelf gebruiken).  

Dat vinden wij een mooi streven en het is ook hard 

nodig. Nederland heeft zich hetzelfde doel 

gesteld, maar pas in 2050. Wij zijn blij dat 

onze gemeente sneller wil dan de landelijke 

overheid, maar het schept ook verplichtingen. We hebben al een 

flinke slag geslagen maar we zijn er nog lang niet, 2035 is al over 

14 jaar…dat komt snel dichterbij! 

In Beweging vindt dat een duurzame aanpak al-

leen werkt als iedere inwoner hieraan kan bijdragen. Én 

dat het niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid.  

Wij vinden dat er financierings- en uitvoeringsvormen moe-

ten komen die ten goede komen aan de gemeenschap.  

Want dan zal de motivatie om aan duurzame maatregelen bij 

te dragen toenemen. Dit betekent dat de gemeente de men-

sen die wel willen maar financieel niet kunnen, op weg moet 

helpen. Het betekent ook dat elke kern en buurtschap gemo-

tiveerd en ondersteund zal moeten worden bij het beden-

ken van de mogelijke maatregelen die het beste bij hen pas-

sen. Door kernen en buurtschappen te betrekken breng je 

de keuzes en verantwoordelijkheid dichter bij de mensen.  

Zo maken we de Hof van Twente klimaat robuust en kunnen we 

keuzes die de leefbaarheid verminderen, voorkomen.



Bekijk ook onze socials:
     InbewegingHvT

     Politiekinbeweging

     Politiek_in_beweging

www.politiekinbeweging.nl

Wat gaan we doen? Waar staan we voor? Waar gaan we voor?

Zoals gezegd hebben we nagedacht of wij hier een uitgewerkt, 

gedetailleerd programma zouden moeten neerzetten en er 

uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen. Misschien klinkt dat 

alsof we ons er makkelijk vanaf willen maken. Dat is het niet. Het is 

juist een bewuste keuze. De keuze om ruimte te hebben, gebruik 

te kunnen maken van inzicht dat zich ontwikkelt en niet vast te 

zitten aan ‘wat je hebt beloofd’. Wel vinden wij het belangrijk dat wij 

aangesproken kunnen worden op onze inzet. Daarom hebben wij 

drie thema’s benoemd waar wij extra focus op zullen hebben. 

 

1) Vanuit Verbinden: we gaan voor een andere politiek. We willen 

het hebben over de inhoud: een goed idee is een goed idee. 

Het maakt niet uit van het wie het komt. We willen een open politiek: 

geen verrassingen, we delen onze stukken. Geen onverwachte 

‘konijnen uit de hoge hoed’. We zoeken continu de verbinding en we 

gaan steeds het gesprek aan. 

2) Vanuit Duurzaam: we gaan ervoor om met elkaar in ieder geval 

in 2035 energieneutraal te zijn. We zoeken naar manieren om 

duurzaamheid voor iedereen toegankelijk te maken: jong en oud, 

hoge en lage inkomens, inwoners en ondernemers. We hebben 

elkaars inzet daar hard voor nodig!

3) Vanuit Sociaal: wij zullen alles op alles zetten om kinderarmoede 

te bestrijden. Elk kind dat in armoede moet opgroeien vinden wij 

een kind teveel! 

https://ec.europa.eu: Biodiversiteit is een term die we gebruiken 

om de rijkdom van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote 

verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen.

https://www.rijksoverheid.nl: In een circulaire economie bestaat 

geen afval en worden de grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

Afval is de nieuwe grondstof.

Er zijn nog veel meer andere onderwerpen die wij belangrijk 

vinden: van beter groenonderhoud, inwonersbetrokkenheid 

(dat vinden wij een betere term dan ‘burgerparticipatie’) en 

veiligheid op het gebied van ICT tot aan de door de jongerenraad 

aangedragen onderwerpen: betaalbaar wonen (voor jong en oud, 

voor huurders en huiseigenaren) en voorlichting over drank- en 

drugsgebruik. En zo zullen nog veel meer onderwerpen onze 

aandacht vragen. Al deze onderwerpen zullen langs de meetlat van 

verbindend, duurzaam en sociaal gelegd worden, voordat we een 

keuze maken. 

Wij verwachten, sterker nog; wij hebben het nodig, dat de kiezer ons 

aanspreekt op onze inzet. Wij staan voor een andere, frisse manier 

van politiek. Maar ook wij kunnen ongemerkt in de valkuil van ‘zo 

gaat het nou eenmaal’ stappen of onze focus laten afleiden door de 

‘waan van de dag’. Wij vragen jullie, inwoners van de gemeente Hof 

van Twente, ons te helpen, ons scherp te houden en ons uit te dagen. 

Het is een bewogen tijd. 

Ons denken is in beweging.

In beweging zijn is gezond. 

Wij zijn: In Beweging.
Beweeg met ons mee!


