
 

      

 GOOR     

 de Höfte 7, 7471 DK Postbus 54, 7470 AB info@hofvantwente.nl www.hofvantwente.nl 0547-85 85 85 

      

 

  

 

 

 

 Aanbiedingsbrief Visie 2022-2026 

 Verzenddatum Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 

 13 mei 2022    1 

      

      

 Onderwerp:  
Visie 2022-2026 

    

   
  

 

 Geachte raad van Hof van Twente,  

Met deze brief bieden wij u de Visie “Actief Noaberschap” aan. Na de verkiezingen in 
maart 2022 zijn op verzoek van het CDA verkennende gesprekken gevoerd met alle 
fracties. Als resultaat van deze gesprekken hebben de fracties van CDA, Gemeente 
Belangen (GB) en VVD de ambitie uitgesproken om gezamenlijk toe te werken naar 
een Visie 2022-2026.  

Deze Visie vormt op hoofdlijnen de agenda voor de komende jaren. De samenleving 
van Hof van Twente bruist van ideeën en er zijn veel onderwerpen die om aandacht 
vragen en kansen bieden. Daar willen we samen op inspelen.  
 
Visie 2022-2026 
Als vertrekpunt is gekeken naar wat ons samen bindt, welke gedeelde opgaven we zien in 
Hof van Twente en hoe we daar met elkaar invulling aan willen geven. Dit biedt wat ons 
betreft een goede basis voor samenwerking in de komende jaren.  
 
In de Visie staan de volgende vijf thema’s centraal: 
 

1. Sociaal domein 
2. Wonen 
3. Landbouw 
4. Ondernemen 
5. Duurzaamheid 

 
“Actief Noaberschap”: met elkaar 
Naast onze doelstellingen op inhoudelijke thema’s hebben wij ook ambities voor de 
manier waarop wij willen samenwerken. We willen een gemeente ván en vóór de 
samenleving zijn die goed luistert naar haar inwoners. Daarmee bedoelen we open te 
willen staan voor initiatieven, ideeën en opvattingen die leven bij onze inwoners, 
individueel en georganiseerd. We willen besluiten op een transparante manier nemen en 
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uitleggen welke belangenafweging we daarbij hebben gemaakt. Graag gaan wij hier 
raadsbreed mee aan de slag. Want alleen met elkaar kunnen we de komende jaren 
positief en doelgericht werken aan “Actief Noaberschap”.  
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze Visie daarvoor een goede basis biedt. Wij willen 
hierover graag met alle raadsfracties open in debat. De gedeelde respons die deze 
gedachtewisseling oplevert zullen we betrekken bij de feitelijke uitvoering van deze Visie. 
Dat start al met de komende zomerbrief en wordt in het najaar vervolgd met de 
Programmabegroting 2023. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de fracties van CDA, Gemeente Belangen (GB) en VVD, 
 
 
De formateur, 
 
 
Jan G.M. Put 


