
Binnenstad 
Wat willen we bereiken?  

Een levendige binnenstad, met winkels, wonen, werk en 

gezelligheid. Een stadscentrum van deze tijd, waar mensen 

uit Almelo en de regio naar toe gaan om elkaar te ontmoe-

ten, aankopen te doen en wat te eten of drinken.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

We blijven inzetten op de vernieuwde binnenstad; een ge-

zellig centrum voor Almeloërs, gastvrij voor bezoekers. 

Door nieuwe functies toe te voegen (bv. repairwinkel), 

wordt de binnenstad nog aantrekkelijker. We willen winkels 

beter bereikbaar maken, bijvoorbeeld door de inzet van 

koeriersdiensten. Wonen in het centrum moet aantrekkelij-

ker worden door daghoreca (restaurants) en nachthoreca 

(cafés) op verschillende plekken te vestigen. Ook wordt vol-

op ingezet op het handhaven van de openbare orde, om zo 

de veiligheid te vergroten.  

 

Meer weten over de PvdA 

en onze plannen voor 

Almelo? Kijk op  

www.almelo.pvda.nl 
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Economie en werkgelegenheid 
Wat willen we bereiken? 

Zo veel mogelijk mensen aan het werk. Omdat werk men-

sen behoedt voor armoede en sociale uitsluiting. Werk geeft 

mensen voldoening en eigenwaarde.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De gemeente moet nog meer samenwerken met organisa-

ties en bedrijfsleven om het aanbod van werkgelegenheid te 

vergroten. We werken hierbij samen in de regio. Elke kans 

moet worden aangegrepen om werk aan Almelo en Twente 

te binden. Bij aanbestedingen  wordt lokale werkgelegen-

heid meegenomen. De gemeente moet startende onderne-

mers en zzp’ers ondersteunen. Voor de bedrijventerreinen 

werken we aan een verbeterde bereikbaarheid met open-

baar vervoer of fiets. 

Sociaal domein 
Wat willen we bereiken?  

Iedereen doet mee in Almelo! 

Iedereen zet zich in voor de  

samenleving op zijn eigen niveau. Wie tijdelijk niet 

in zijn eigen inkomen kan voorzien, kan een be-

roep doen op de gemeente als vangnet. Daar ho-

ren rechten en plichten bij. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Werkateliers (laten) opzetten om mensen aan het 

werk te krijgen en diensten aan te bieden in de wij-

ken, bijvoorbeeld met een klussendienst of bood-

schappenservice. We blijven ons inzetten voor een 

sterk vangnet voor wie het even zelf niet redt. 

Hierbij staan kinderen voorop. Zij mogen niet ge-

bukt gaan onder armoede. We ondersteunen initi-

atieven om leerlingen sociaal weerbaar te maken 

en zorgen voor een veilige schoolomgeving.  

Van mensen met een uitkering verwachten we dat 

ze een tegenprestatie leveren door vrijwilligers-

werk of andere werkzaamheden die door de ge-

meente worden aangeboden. Een tegenprestatie 

mag nooit betaald werk in de weg zitten. Er mag 

dus geen sprake zijn van verdringing van gewoon 

werk.  
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Nieuwe taken zorg, jeugd, werk 
Wat willen we bereiken? 

De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van 

zorg, werk en jeugd. We willen deze nieuwe taken 

gebruiken voor een andere manier van werken. Door 

te werken met wijkteams en één contactpersoon 

voor een huishouden wordt het voor mensen over-

zichtelijker en beter.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

In elke wijk komt een wijkteam. De medewerkers 

hiervan kennen de wijk en de inwoners. Per huishou-

den komt één contactpersoon . We pakken proble-

men tijdig aan , zodat ze niet groter worden. Bij het 

zoeken naar oplossingen kijken we naar wat mensen 

zelf of in hun omgeving kunnen doen. Ook kijken we 

niet alleen naar waar je recht op hebt, maar vooral 

naar wat je nodig hebt.  
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Buitengebied 
Wat willen we bereiken? 

We willen het groene karakter van het buitengebied 

beschermen, zonder het gebied helemaal op slot te 

zetten.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

We blijven kritisch op ontwikkelingen in het buiten-

gebied, met name rond Bornerbroek en Aadorp. Ont-

wikkelingen in het buitengebied staan we alleen toe 

als ze niet passen binnen de stedelijke bebouwing en 

niet te veel (verkeers)overlast veroorzaken in het bui-

tengebied.  
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Wonen 
Wat willen we bereiken? 

Fatsoenlijke woonomstandigheden voor iedereen. Er-

voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven wonen. De openbare ruimte moet 

schoon, heel en veilig zijn.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Door in de wijken diensten aan te bieden als een bood-

schappenservice kunnen mensen langer zelfstandig blij-

ven wonen. Het wonen in de binnenstad wordt leuker 

door maatregelen tegen overlast, en door ook hier een 

netwerk van services op te zetten. Om het wonen betaal-

baar te houden, zetten we in op beperking van de stij-

ging van de woonlasten, vooral voor de minima. Ook wil-

len we de kosten voor gas en licht terug brengen door 

duurzame maatregelen te nemen zoals het plaatsen van 

zonnecollectoren. De gemeente zorgt zelf voor een nette 

openbare ruimte en roept inwoners op om het samen 

schoon te houden. 
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Kunst en cultuur 
Wat willen we bereiken?  

Kunst en cultuur bereikbaar houden voor alle inwo-

ners van de gemeente, maar vooral voor de laagste 

inkomens. Kunst en cultuur inzetten om de stad aan-

trekkelijker te maken en om mensen samen te bren-

gen. Kansen bieden aan nieuwe kunstenaars en nieu-

we kunstvormen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We willen een ruimhartig straatmuzikantenbeleid. 

We kijken samen met de bibliotheek hoe we de bieb 

een plek kunnen geven in wijkcentra, scholen of an-

dere plekken in de wijk. Hof 88 krijgt de ingang aan 

het vernieuwde Hagenpark.  

Sport  
Wat willen we bereiken? 

Wij willen een goed en betaalbaar beweeg- en sportaan-

bod voor alle inwoners van de gemeente Almelo.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We kijken naar de resultaten van het huidige sportbeleid 

en bekijken of we het sportbeleid moeten bijstellen. 

Sportverenigingen dragen bij aan de lichamelijke en 

mentale gezondheid van de inwoners en verdienen daar-

om ondersteuning vanuit de gemeente. We maken een 

actieplan voor de doorontwikkeling van de amateur-

sport. Bij aanleg van nieuwe woonvoorzieningen, scho-

len, kinderopvang en de inrichting van wijken, kijken we 

of we sport en bewegen een plek kunnen geven. Be-

staande sportvoorzieningen moeten waar mogelijk wor-

den opengesteld zodat buurtbewoners er ook gebruik 

van kunnen maken.  
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