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De PvdA wil Almelo sterk en sociaal maken, en werken aan een samenleving 
waarin iedereen kansen krijgt. Een samenleving waar de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. Een samenleving waarin we samen delen.

 De PvdA gaat zelfbewust en optimistisch de verkiezingen in, maar ziet die 
niet als een eenmalig contact. De PvdA zoekt de kiezer ook op als er geen ver
kiezingen zijn. Rood op straat, spreekuren van wethouders, wijkspreekuren, 
Radio de Roos, fractie op locatie en stadsdebatten. Het is maar een kleine greep 
uit alle activiteiten die de PvdA onderneemt om actief contact te zoeken met 
mensen in Almelo. Ook weten de inwoners ons te vinden. Bijvoorbeeld als ze 
met problemen zitten, of met ons willen overleggen over belangrijke zaken.

In de afgelopen periode was de PvdA met dertien raadsleden en drie wet
houders actief in de lokale politiek. De drie wethouders hebben zich o.a. inten
sief bezig gehouden met het wijkgerichte werken, de WMO, het armoedebeleid 
en de sociale dienst, de cultuur, de ruimtelijke ordening van onze Gemeente 
Almelo, het jongerenbeleid en de inzet voor de wijken de Riet, de Ossenkop
pelerhoek, Aadorp, Bornerbroek en de Kerkelanden/Aalderinkshoek. Tevens zijn  
in deze raadsperiode belangrijke besluiten genomen over de aanpak van de 
binnenstad, de bouw van een nieuw stadhuis en zijn er verbeterplannen opge
steld voor de bestuurlijke cultuur, en de gemeentelijke communicatie. 

In dit programma vindt u veel ideeën en voorstellen van de PvdA in Almelo 
voor de komende vier jaar. Daarmee willen we aan het werk. Juist nu! 

De tijd waarin we leven is moeilijk, de vooruitzichten stemmen nog niet 
optimistisch. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan en over de samen
leving. We weten nu al, dat we de komende jaren moeten bezuinigen. Dat zal 
effecten hebben op het beleid van de gemeente Almelo. Niet alles wat we wil
len, zal kunnen. En niet alles waarvoor we kiezen, zal snel van de grond komen. 
Daarom is het belangrijk dat onze bestuurders en politici zich hiervoor sterk 
maken. Zij zullen bovendien helder uitleggen welke koers ze varen.
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  BETROUWBAAR BESTUUR
 De PvdA staat voor open en transparant bestuur. We zetten voortvarend in op 
verbetering van de bestuurscultuur, en op versterking van de communicatie 
en de integriteit. Dit betekent onder meer dat de raad er actief op toeziet dat 
gemaakte plannen ook worden uitgevoerd.

In de afgelopen raadsperiode is al stevig bezuinigd op het ambtenaren
apparaat. Toch verwacht de PvdA dat verdere bezuinigingen nodig zijn.  
Die moeten dan wel op een doordachte wijze plaatsvinden. Basis daarbij is  
een heldere visie op wat de overheid wel en niet voor zijn rekening neemt. 

Een gezond en verantwoord financieel beleid van de gemeente Almelo is 
voor de PvdA een van de uitgangspunten. Dat betekent ook een evenwicht 
 tussen sociale, fysieke en economische investeringen. Investeringen in de 
ontwikkeling van stad en dorpen mogen niet ten koste gaan van onze sociale 
opgave. De PvdA zet zich in voor behoud van het minimabeleid en streeft er 
naar zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. 

Subsidies dragen bij aan het tot stand komen van ontwikkelingen in stad  
en dorpen. Maar juist in deze tijd is het extra belangrijk om te kijken naar de 
effectiviteit van de verstrekte subsidies. De PvdA zal zich hiervoor inzetten.

Burgers moeten kunnen rekenen op goede dienstverlening van de 
gemeente. De PvdA wil dat de gemeente werkt aan klantvriendelijkheid door 
afspraken te maken over de serviceverlening. Digitale dienstverlening moet 
verder worden ontwikkeld. 

De gemeentelijke regelgeving moet logisch en controleerbaar zijn. Over
bodige regels wil de PvdA schrappen. Aanvragen van burgers moeten binnen 
de gestelde termijn afgehandeld worden. Het door de gemeente overschrijden 
van termijnen krijgt consequenties, bijvoorbeeld in de vorm van een korting op 
de leges die de burger betaalt.

 

 Ook in de komende periode zullen wij de dualisering van het gemeente
bestuur voortzetten. Dat betekent voor raad en college de opdracht om met 
respect voor elkaars rol en positie verder te werken. Het betekent ook verder 
werken aan de kwaliteit van de besluitvorming en aan de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad. De PvdA wil daarom de commissie planning 
en control permanent verankeren in het functioneren van de gemeenteraad. 
In de komende periode ligt voor ons ook een uitdaging om de transparantie, 
leesbaarheid en kwaliteit van voorjaarsnota, begroting en jaarverantwoording 
te verhogen. 

HELDERE BESLUITVORMING
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De PvdA is aanspreekbaar op de kwaliteit van het bestuur. College en raad 
moeten beter uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maken, en welke effecten 
die hebben op het leven van mensen in de gemeente. De PvdA wil werken aan 
heldere besluiten van de raad die, eenmaal in de praktijk gebracht, toetsbaar en 
controleerbaar zijn. 

De PvdA wil dat jaarlijks een enquête wordt gehouden onder de inwoners 
en het bedrijfsleven van Almelo. Hiermee wordt onderzocht of de gemeente 
voldoende duidelijk is in wat zij voorstaat en besloten heeft. Daarbij staan inte
griteit, openbaarheid van bestuur, vertrouwen en een goede communicatie 
met de burger en bedrijfsleven voorop.

 
De PvdA wil dat jongeren en kinderen op een prettige wijze leren en naar 
school gaan. Een belangrijke voorwaarde is dat scholen en pleinen aantrek
kelijk, veilig en schoon zijn. De PvdA wil bovendien een sterkere relatie tussen 
onderwijs en sport, cultuur en maatschappelijke oriëntatie. De school moet 
zo het kloppende hart worden van een wijk. Schoolgebouwen moeten ook na 
schooltijd beschikbaar zijn voor activiteiten van partners als verenigingen en 
welzijnswerk.

De doorlopende leerlijn van voor en vroegschoolse educatie naar het basis
onderwijs moet worden versterkt. Het ligt voor de hand dat basisonderwijs, 
peuterspeelzalen en kinderopvang hiervoor meer gaan samenwerken. De 
Brede Buurtschool wordt daarom uitgebreid naar iedere wijk. Als het aan de 
PvdA ligt, kunnen ook ouders met een smallere beurs hun kinderen naar een 
peuterspeelzaal doen.

Leerlingen stromen op een voor hen hoogst haalbare niveau vanuit het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit vraagt om versterkte aan
dacht voor lees en rekenvaardigheden in het basisonderwijs. 

Het VMBO verdient forse steun. Het gaat om jongeren die straks de econo
mie en samenleving draaiend houden. De relatie tussen (beroeps)onderwijs en 
bedrijfsleven moet versterkt worden. Onderwijs en ondernemers hebben daar 
alle belang bij. Jongeren mogen alleen met diploma de school verlaten. Als ze 
geen werk hebben, moeten ze langer op school blijven of deelnemen aan een 
(gesubsidieerd) werktraject.

De PvdA werkt van harte mee aan de maatschappelijke stages in het middel
baar onderwijs. Zij bieden leerlingen de kans om vroeg kennis te maken met de 
samenleving. Ook kunnen leerlingen vaardigheden oefenen die later van pas 
komen. De PvdA wil dat de gemeente scholen de ruimte biedt om deze stages 
adequaat en modern in te vullen. Hierbij worden de scholen actief ondersteund 
door de Vrijwilligerscentrale, waarvoor de gemeente financiële middelen 
beschikbaar stelt.  
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Voor starters op de arbeidsmarkt en jongeren die nog naar school gaan maken 
we in Almelo werk van startkwalificaties voor iedereen. Talent maximaal benut
ten betekent niet alleen het bestrijden en voorkomen van achterstanden.  
De PvdA zet zwaar in op het verminderen van het verzuim van leerlingen. 
Steeds beter slaagt de gemeente Almelo erin dat terug te dringen en te voor
komen. Hier geldt een no nonsense beleid. Iedere keer dat een leerling spijbelt, 
is er een te veel. Spijbelen mag niet sociaal geaccepteerd wordt en uiteindelijk  
leiden tot permanente uitval. Voortijdig schoolverlaten moet in overleg met  
scholen en het Regionaal Meld en Coördinatiepunt voorkomen worden.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelige voorziening waar 
ouders, jongeren en kinderen terechtkunnen met vragen over opgroeien en 
opvoeden in Almelo. De PvdA wil deze voorziening uitbouwen tot een centrum 
dat midden in de samenleving staat en waar veelvuldig gebruik van wordt 
gemaakt.

Een mens is nooit te oud om te leren. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat 
mensen hun leven lang mogelijkheden hebben om te leren. We willen afspra
ken maken met organisaties die daar invulling aan kunnen geven. Een leven 
lang leren geeft ook (langdurig) werklozen de kans om hun kennis en vaardig
heden op peil te houden en waar nodig en wenselijk te vergroten.

 
 In Almelo doet iedereen mee. Mensen die kunnen werken, moeten bij voor
keur op eigen benen staan. Wie geen werk heeft en wel recht op een uitkering 
ontvangt die ook, maar afhankelijkheid van een uitkering wil de PvdA zoveel 
mogelijk beperken. Als mensen gezond zijn, zit daar een verplichting tot parti
cipatie aan vast. 

Samen met het bedrijfsleven moet een arbeidsmarktoffensief gestart wor
den om de achterstand in werk in te lopen. De gemeente Almelo heeft hierin 
een voorbeeldfunctie. De mogelijkheden voor een flexibele inzet van de mid
delen die de gemeente heeft voor werk en inkomen moeten we maximaal 
benutten. Bij grote bouwprojecten willen we afspraken maken met aannemers 
en ontwikkelaars over het in dienst nemen van werkzoekenden, en het schep
pen van stageplaatsen en leerwerk/ervaringsplaatsen. Budgetten voor reïnte
gratie zijn, samen met gelden uit de fondsen van de werkgevers, inzetbaar voor 
omscholing naar wel aanwezige banen.

De PvdA wil voorkomen dat kwetsbare groepen het grootste slachtoffer 
worden van de crisis. Het werkplein en het Jongeren Punt bieden hierbij kan
sen. De PvdA wil prioriteit geven aan inwoners die hun baan verliezen of op het 
bestaansminimum leven. Dit betekent dat het in gang gezette sociale beleid en 
de daarbij behorende voorzieningen in ieder geval gehandhaafd blijven,  

IEDEREEN DOET MEE
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en indien mogelijk worden uitgebreid. Het minimabeleid zal inclusief het kwijt
scheldingsbeleid gehandhaafd blijven. Als daar aanleiding voor is zal gekeken 
worden of dit uitgebreid dan wel aangepast kan en moet worden. 

In toenemende mate slagen allochtonen erin een plek in de Almelose 
samenleving te verwerven. Wij zien dat de integratie vordert. Maar er zijn nog 
steeds problemen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en wonen in de 
wijken. Een te groot aantal inwoners van allochtone afkomst blijft achter op 
deze gebieden. 

Het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal maakt het mogelijk 
deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. De PvdA is voor gemengde 
scholen, en wijken waar arm en rijk, jong en oud, allochtoon en autochtoon 
samenleven. Daar krijgen culturen de kans om zich te mengen tot een moderne 
samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen op participatie 
en ontplooiing heeft. 

Een aantal basisscholen in Almelo bestaat voor een groot deel uit leerlingen 
van een zelfde bevolkingsgroep. Dit is onwenselijk. De PvdA wil dat scholen, 
bedrijven en besturen die onderdeel zijn van de gemeente of een gemeente
lijke subsidie ontvangen een afspiegeling zijn van de Almelose samenleving. 
Met name de groepen die minder vertegenwoordigd zijn moeten uitgenodigd 
worden om zich aan te melden. Zij moeten de kans krijgen eventuele achter
standen in de praktijk in te halen. Daarom bevordert de PvdA dat besturen van 
instelling waarmee de Gemeente Almelo verbonden is, een afspiegeling zijn 
van de samenleving. 
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De PvdA wil stimuleren dat burgers meedoen op alle terreinen van het maat
schappelijk leven. De Wmovoorzieningen moeten goed en adequaat zijn.  
De gemeente is het loket waar alle inwoners terechtkunnen voor advies, hulp 
en ondersteuning. Uitgangspunt is zoveel mogelijk preventief te werken.  
Hiermee wordt voorkomen dat een beroep op zwaardere ondersteuning nood
zakelijk wordt. 

De gemeente is er ook om inwoners te ondersteunen die actief zijn als vrij
williger of mantelzorger. Door het intensiveren en een integrale benadering van 
het wijkgericht werken wil de PvdA vraag en aanbod beter op elkaar afstem
men. Dit geldt voor accommodaties, voorzieningen en activiteiten.

Steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd. Veel ouderen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving en buurt. Afspraken 
met woningcorporaties over de indeling van woningen zijn een voorwaarde 
om dit voor ouderen mogelijk te maken. Tevens wordt bevorderd dat woningen 
levensloopbestendig zijn. Voor de PvdA is Almelo een gemeente waar ouderen 
zich thuis voelen. Het gaat dan niet alleen om zorg, maar ook om ontspanning, 
educatie, sport en cultuur. Er zijn veel plekken in de gemeente waar ouderen 
hun sociale contacten kunnen onderhouden. Scholen, wijkhuizen en andere 
accommodaties moeten hun deuren openzetten voor ouderen. 
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Almelo geldt als sportstad pur sang. Met de bouw van een topsporthal zet de 
gemeente, in samenwerking met sportverenigingen, een flinke stap voorwaarts 
in het op orde krijgen van de sportvoorzieningen. We zijn er echter nog lang 
niet. Bestaande accommodaties worden zonodig aangepast en verbeterd.  
De komst van kunstgrasvelden moet leiden tot een efficiënter gebruik. Ook wil
len we dat in de komende periode versterkt wordt ingezet op het ontwikkelen 
van de flexlocatie voor amateurverenigingen, of anders zal worden voorzien in 
een locatie, dit in samenhang met de plannen van Heracles. Zo wordt de deel
nemende verenigingen de gelegenheid geboden zich opnieuw te ontwikkelen 
met behulp van een moderne accommodatie.

Sportverenigingen zijn plaatsen waar vrijwilligerswerk, ontmoeting en vor
ming hand in hand gaan. De gemeente mag daarin niet ontbreken. Van sport
verenigingen mag verwacht worden dat zij zich herkennen in de doelstellingen 
van de gemeente als het gaat om wegwerken van achterstanden, gezondheids
beleid, bieden van werkgelegenheid en als oefenplaats voor integratie tussen 
groepen mensen. Als sportverenigingen hun gebouw openstellen voor wijk
activiteiten, dan zal de PvdA dat van harte ondersteunen.

De gemeente neemt zoveel mogelijk financiële drempels weg voor kinderen 
en jongeren die willen sporten. De PvdA is een voorstander van het invoeren 
van schoolzwemmen. Het is belangrijk dat alle jonge mensen in Almelo leren 
zwemmen. 

  ALMELO IN DE REGIO
Almelo staat niet alleen in de regio. Er zijn veel samenwerkingsverbanden 
met de steden in Twente, maar ook met de plattelandsgemeenten. Voor de 
komende jaren zet de PvdA in op verdieping en versterking van de ruimtelijke 
en economische kracht van Twente. Gaat het met Twente goed, dan gaat het 
immers ook met Almelo goed. Meer dan in voorgaande jaren moet het vizier 
gericht zijn op tastbare en concrete projecten. Hierbij zal het accent vooral 
liggen op verkeer en vervoer, werkgelegenheid, economische structuurver
sterking en duurzaamheid. De Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, Enschede, 
Hengelo en Oldenzaal) is de motor voor Twente. De inspanningen van gemeen
telijke afdelingen van de Netwerksteden en het Innovatieplatform Twente zijn 
daarvoor nodig. 
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Het Masterplan is voor de PvdA de basis om verder te werken aan de stad en 
haar ontwikkeling. Het wordt tijd voor een evaluatie, waarin gekeken wordt 
naar de planning van de onderdelen en de eventuele haalbaarheid. 

Voor de PvdA heeft de binnenstad prioriteit in de stadsontwikkeling. Daar 
moet echt iets gebeuren, anders verslonst en verloedert de binnenstad in zo 
sterke mate dat bezoekers en inwoners definitief afhaken. Het is daarbij belang
rijk dat het bestuur hier zichtbaar successen boekt. 

Het nieuw te bouwen stadshuis moet als vliegwiel dienen voor de uitvoering 
van het Masterplan Binnenstad. Naast de ontwikkeling van de binnenstad is het 
herinrichten en revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk 
om het Masterplan economisch succesvol te laten zijn. 

Almelo moet een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven en werk
nemers. In de komende periode blijft de PvdA werken aan de versterking van 
het vestigingsklimaat. Het is daarbij belangrijk dat Almelo op verstandige wijze 
omgaat met de ruimte waar bedrijven zich willen vestigen. Als er gekozen moet 
worden tussen herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en nieuwe 
terreinen, dan kiest de PvdA voor herstructurering. Provincie en regio moeten er 
op toezien dat grote bedrijven zich vestigen op het XL Businesspark, dat speci
fiek hiervoor is aangelegd. Nieuwe ruimte voor bedrijven moet pas gemaakt 
worden als is aangetoond dat er op bestaande terreinen geen ruimte is.

 
 

Voor de ontwikkeling van de stad en de dorpen wil de PvdA inzetten op per
manente bezinning op de demografische ontwikkelingen en de economische 
positie, maar ook op hoe je het best kunt omgaan met de verdeling tussen 
bebouwing en groen. In principe zal daar alleen medewerking aan worden 
verleend in het kader van de rood voor rood regeling. 

Bij woningbouwplannen zet de PvdA in op inbreiding. Dit betekent dat bij 
woningbouw vooral die plekken in de stad worden opgezocht waar al eerder 
is gebouwd of door sloop ruimte is vrijgekomen. De PvdA wil in de woning
bouwopgave het aantal te bouwen huizen naar beneden bijstellen. Bewoners 
moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van de eigen woonomgeving, 
als volwaardige partner met eigen verantwoordelijkheid. 

Het wijkgericht werken wordt uitgebouwd. Met corporaties maken we 
 prestatieafspraken over onder andere het bestrijden van sociaal isolement, 
investeringen in de leefbaarheid van wijken en woningen, het signaleren van 
en reageren op huurproblemen en overlast, de huurprijzen en totale huursom, 
en de slagingskansen op de woningmarkt van de diverse doelgroepen. De 
PvdA wil een evaluatie van de toewijzing van huurwoningen en ziet het liefst 
dat de toewijzing op een meer open en transparante wijze gaat plaatsvinden. 

LEEFBAAR EN SOCIAAL ALMELO
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Burgers moeten zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor het op orde houden 
van de openbare ruimte. Op wijk en buurtniveau worden uitgangspunten voor 
de leefbaarheid en het beheer en onderhoud vastgesteld. 

De PvdA wil woonwijken vergroenen. Er komt een groene variant van of 
aanvulling op het wijkgerichte werken: ‘Buurt in Groene Actie’. Speeltuinen, 
groen, wijkparken en bankjes zorgen voor ontspanning en nodigen burgers uit 
om elkaar te ontmoeten.

De PvdA wil per wijk en stadsdeel duidelijke afspraken maken met bewoners 
over de aanpak van de leefbaarheid in wijken en buurten. Bewoners weten 
hierdoor wat zij van de gemeente in hun wijk/buurt kunnen verwachten. Regel
matig worden bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die het stads
deel aangaan. Op deze wijze worden meningen en ideeën helder. 

  
De PvdA maakt zich sterk voor een duurzame gemeente. Zo zijn we voor het 
op peil houden en in stand houden van de groene longen, het verminderen 
van de CO2uitstoot, nieuwbouw van woningen en kantoren op een ‘duurzaam’ 
verantwoorde wijze, meer aandacht voor schoon vervoer zoals fiets en het 
autorijden op aardgas, aandacht voor duurzaamheid in het leren en opvoeden 
van jongeren, het principe van cradle to cradle bij bouwprojecten en een leef
bare woonomgeving. De PvdA wil ook dat op scholen actief aandacht besteed 
wordt aan duurzaamheid en milieubewust gedrag. Voor de PvdA blijven de mil
lenniumdoelen recht overeind. Het nieuwe stadhuis zal een voorbeeldfunctie 
moeten hebben in het kader van cradle to cradle, CO2 neutraal en duurzaam 
verantwoord bouwen.

DUURZAAM VERBINDEN EN VERSTERKEN
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De PvdA wil zorgen voor extra aanplant van bos in het buitengebied.  
Zo versterken we het landschap en dragen we bij aan het behalen van de  
klimaatdoelstellingen. Ook stimuleren we de aanleg en het onderhoud  
van volkstuinen, die de sociale samenhang versterken en inwoners dichter  
bij de (eigen) natuur brengen. Groene longen zijn er om te behouden, maar 
ook om te gebruiken. Waar mogelijk worden zij meer toegankelijker gemaakt 
door de aanleg van extra fietspaden. 

Huiseigenaren kunnen een energiebesparinglening voor isolatie afsluiten.  
In de bouwvoorschriften voor nieuwbouw willen we opnemen dat die moet 
voldoen aan de hoogste isolatiewaarden. De PvdA vindt dat nieuw te bouwen 
of te renoveren openbare gebouwen, zoals scholen, gebruik moeten maken 
van alternatieve bronnen van energie, bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor star
ters op de woningmarkt worden specifieke regelingen getroffen. 

De PvdA wil positief en duurzaam gedrag van inwoners belonen. Wie een 
klimaatneutraal huis bouwt, krijgt bijvoorbeeld de bouwvergunning gratis. 
Het behoud van een goed voorzieningenniveau is voor de PvdA een belangrijk 
aandachtpunt. Hierbij is goed overleg met inwoners en ondernemers een voor
waarde. 

De lokale agrarische sector verdient meer aandacht. De PvdA wil samen met 
betrokkenen en belangenorganisaties een visie ontwikkelen op deze sector.  
We denken hierbij aan kleinschalige recreatie en zorgvoorzieningen op het 
platteland. 
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De PvdA maakt zich sterk voor de verkeersveiligheid in de wijken, maar ook 
voor het bereikbaar houden van de economische kerngebieden, zoals het 
centrum. De afwikkeling van autoverkeer is gericht op doorstroming. De PvdA 
stimuleert het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Dit gebeurt onder 
andere door aanleg van vrije banen voor deze verkeersdeelnemers. Een net
werk van goede fietsverbindingen maakt het aantrekkelijk om Almelo met de 
fiets te bezoeken. De bus kan vaker rijden, met betere routes. 

Verkeerslichten zorgen voor belemmeringen. Stilstaande en optrekkende 
auto’s voor extra luchtvervuiling. Slimme verkeerslichtinstallaties en rotondes 
kunnen hier een goed alternatief bieden. 

  
Met Theaterhotel, Hof 88, bioscoop, talentenfabriek in oprichting en biblio
theek kan met recht gezegd worden dat Almelo cultureel goed op weg is. Deze 
voorzieningen moeten voor alle gebruikers en bezoekers aantrekkelijk blijven, 
qua prijs en qua aanbod. Daarnaast telt Almelo vele particuliere initiatieven en 
grote evenementen, zoals de atelier en theaterroutes en de Nacht van Almelo. 

Almelo doet haar uiterste best om inwoners cultureel te verleiden en aan 
zich te binden. Dat is ook noodzaak. Een cultureel sterke stad is in staat om 
mensen van buiten zich hier te laten vestigen. Voor bestaande inwoners is 
het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur. 
Betaalbare cultuureducatie, in samenwerking met bestaande instellingen als 
Kepa, Kreatief centrum, Muziekschool, Bibliotheek en Kunstuitleen, staat bij 
de PvdA hoog in het vaandel. Almelo moet zich verder ontwikkelen tot een 
gemeente waarin het kleintheater een prominente plaats inneemt. 

Veel cultuur wordt verzorgd door kundige amateurs en enthousiaste vrijwil
ligers. Voor de uitvoering van hun werkzaamheden mag de gemeente geen 
drempels opwerpen. De PvdA vindt het belangrijk dat bij de bouw van nieuw
bouwwijken ook ruimte gecreëerd wordt voor kunst en cultuur. Hierbij worden 
meerdere maatschappelijke voorzieningen en ook commerciële activiteiten in 
hetzelfde gebouw samengebracht. De PvdA zal zich inzetten voor betaalbare 
werkruimte voor jonge, startende kunstenaars. 

De bibliotheek is qua uitstraling en inhoud van onschatbare waarde voor 
Almelo. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Versterkte inzet voor 
de bibliotheek in het centrum is gerechtvaardigd. Met name de aantrekkings
kracht voor jonge lezers moet verhoogd worden. Wij willen dat de bibliotheek 
voor kinderen tot 18 jaar gratis blijft. 

De aanwezigheid van leespunten in wijken wordt versterkt. Dat kan onder 
andere door combinaties te maken tussen scholen, wijkhuizen en multifuncti
onele accommodaties. Modernisering van het bibliotheekaanbod moet plaats
vinden in samenspraak met de provincie en de Overijsselse Bibliotheek Dienst.
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De PvdA wil een veilige openbare ruimte. Het veiligheidsgevoel van inwoners 
moet zo hoog mogelijk zijn. Om dit te bereiken is het van groot belang dat de 
politie op wijkniveau zichtbaar aanwezig is. De politie moet in samenspraak 
met inwoners vaststellen waar de onveiligheid het grootst is. Alleen op deze 
manier kan er effectief samengewerkt worden tussen politie en inwoners.  
Dit moet leiden tot wijkveiligheidsplannen. Zo kan de inzet van politie op wijk
niveau duidelijk en gegarandeerd zijn. 

De PvdA maakt zich sterk voor het behoud van stadswachten. Zij vormen 
een onmisbare schakel in de veiligheidsketen en vormen een zekere bijdrage 
aan de veiligheid op wijkniveau. 

Overlast moet bestreden worden. De PvdA is streng op overtredingen. Maar 
de PvdA wil ook de oorzaken van misstanden en overtredingen aanpakken. 
Indien aantoonbaar sprake is van de noodzaak van preventief fouilleren en 
cameratoezicht zal de PvdA dit ondersteunen. 

De PvdA staat niet toe dat de leefomgeving van mensen vervuilt en ver
slonst. Een snel herstel kan helpen om erger te voorkomen. In bepaalde geval
len kan verscherpt cameratoezicht een middel zijn om vervuilers aan te pakken 
om zo erger te voorkomen. 

De PvdA bepleit een krachtige samenwerking tussen gemeente, justitie en 
maatschappelijke instellingen, onder andere de Raad voor de Kinderbescher
ming, Reclassering en de politie. Alleen als deze instanties goed en effectief 
samenwerken, kan Almelo een veilige stad  blijven. 

Kortgestraften moeten de mogelijkheid hebben om na detentie weer in hun 
oude omgeving terug te keren. 

Met grote zorg kijkt de PvdA naar het verschijnsel loverboys. Het is ronduit 
ondenkbaar dat jonge meisjes en jongens slachtoffer worden van loverboy 
praktijken. Toch gebeurt het. Het is van groot belang dat met actieve voorlich
ting jongere en hun ouders gewezen worden op de gevaren die deze praktijken 
met zich meebrengen.

Een ander negatief verschijnsel is huiselijk geweld. Slachtoffers van dit type 
geweld kunnen rekenen op onze steun en aandacht. De invoering van de maat
regel tijdelijk huisverbod maakt inzichtelijk hoe groot de problemen ‘achter de 
voordeur’ zijn. 

VEILIG WONEN EN LEVEN IN ALMELO
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Voor meer informatie:

www.almelo.pvda.nl
secretariaatpvda@gmail.com

Vormgeving: Little Shop of Graphics, Almelo

Druk: Paica, Almelo


