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Zeker in Almelo!   Concept verkiezingsprogramma PvdA Almelo 2018-2022 

 

Almelo kruipt uit de crisis. We kunnen in veel gevallen weer geruster ademhalen en de dingen om 

ons heen waarderen. Almelo is een stad om trots op te zijn. Almelo is onze eeuwenoude 

provinciestad op een aangename schaal.  Waar het prettig wonen en werken is, met een prachtige 

omgeving en goede, toegankelijke voorzieningen op maat. Een plek waar mensen zich thuis voelen. 

Een Twentse stad met een eigen identiteit en groen karakter; de verschillende wijken en 

dorpskernen dragen hier aan bij.  

Almelo is leefbaar, leuk en levendig! De schoppen staan in de grond voor een nog aantrekkelijker 

binnenstad. De Doorbraak is een prachtig nieuw natuurgebied dat ook nog eens natte voeten in de 

stad voorkomt. In de zomer van 2017 heeft Almelo zich met de megaproductie ‘Het Verzet Kraakt’ 

van zijn beste kant laten zien. Zo fijn kan Almelo zijn!   
 

Achter al dat fijns gaan ook grote verschillen schuil. Want niet iedereen kruipt zo snel uit de crisis als 

we zouden willen. Niet iedereen profiteert ervan dat het beter gaat. Voor veel Almeloërs zijn de 

financiële zorgen niet voorbij. Ook de gemeente kijkt nog steeds naar de bodem van de kas. 

We moeten er voor waken dat er niet een stad ontstaat van twee snelheden: de stad van de 

Almeloërs met het beste onderwijs op zak, een mooi dak boven hun hoofd, een puike baan en de 

beste zorg binnen bereik, en aan de andere kant de stad van Almeloërs voor wie dat allemaal niet 

weggelegd is. Die in plaats van meedoen in armoede vervallen, in een isolement van schaamte 

terecht komen en de kans lopen gestraft te worden omdat ze bijstandsafhankelijk zijn.  
 

De cijfers liegen er helaas niet om. De verdeeldheid tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, jong 

en oud, met en zonder migratie-achtergrond neemt toe. De PvdA legt zich niet bij deze tweedeling 

neer. Wij willen meer verbinding, meer dialoog en meer begrip tussen verschillende groepen in 

Almelo. Mensen die anderen hun vrijheid of identiteit niet gunnen, pakken we hard aan. Als er 

onderlinge spanningen ontstaan door verschillen grijpt het bestuur van de stad in, en zorgen 

overheid en mensen samen voor oplossingen. We gaan het debat met elkaar aan, maar sluiten elkaar 

niet uit. Daarom investeren we in echte integratie. In samen leven. In meedoen. 

De PvdA staat naast de Almeloërs om de stad te maken zoals die hoort te zijn: een veilige, eerlijke en 

open stad. Daar zetten we onze schouders eronder!  
 

In dit verkiezingsprogramma doen wij voorstellen om Almelo, Bornerbroek, Aadorp en ons deel van 

Mariaparochie nog mooier en socialer te maken. De PvdA maakt zich aan de hand van drie 

uitgangspunten sterk voor zeker zijn over een goed bestaan voor alle Almeloërs:  
 

1. samen leven en opgroeien in een sociaal Almelo 

2. bestaanszekerheid in een zorgzaam Almelo 

3. fijn wonen in een duurzaam en veilig Almelo 
 

Deze uitgangspunten zijn de leidraad voor de PvdA in de nieuwe raadsperiode. De PvdA staat daarbij 

altijd garant voor solide financiële keuzes. We zoeken in ons werk uiteraard de samenwerking op met 

iedereen die de ongelijkheid in Almelo te lijf wil gaan. Samen maken we het Almelo waar iedereen 

meetelt en iedereen van Almelo kan genieten.  

Dat kan als we zorgen voor houvast, voor zekerheid.  

Als we zorgen dat een aantal dingen goed geregeld zijn in het 

algemeen belang: dat je een eerlijke kans en toegang hebt op 

onderwijs, werk, een woning en zorg. En als het dan een keer 

echt niet lukt, dan zijn we er voor je. Zeker in Almelo! 

 

Arjan de Vries 

Lijsttrekker PvdA Almelo 
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Samen leven en opgroeien in een sociale stad 

Met veel mensen in Almelo gaat het goed. Ze wonen met plezier in onze stad, of in de dorpen 

Bornerbroek en Aadorp. Mensen werken, kinderen gaan naar school en ze hebben plezier in wat ze 

doen. Samen vormen we Almelo. Iedereen verdient dezelfde kansen. En als het tegenzit, moet zorg 

en ondersteuning voor iedereen bereikbaar zijn.  

- We willen dat de sociale wijkteams echte centrale spelers in de wijk worden. Je kunt er 

terecht met kleine vragen, zodat dit geen grote problemen worden. Ze weten wie er wonen 

in de wijk en welke zorgen er zijn. De wijkteams worden zo – samen met de inwoners – de 

ogen en oren in de wijk. Door goed samen te werken met bijvoorbeeld de school, 

woningcorporatie en sportclub worden signalen snel opgepikt en worden mensen snel 

geholpen. 

 

- Om mensen te helpen langer zelfstandig te wonen zorgen we voor goede voorzieningen in 

elke wijk, zoals een inloophuiskamer of buurtrestaurant. Bij voorkeur ondersteunen we 

hiervoor initiatieven die door bewoners zelf worden genomen. We leggen niet van bovenaf 

op wat er moet gebeuren, maar zorgen door bewoners te ondersteunen bij initiatieven voor 

een aanbod dat past bij de wijk.  

 

- De jeugd heeft de toekomst. Om alle kinderen een goede start te geven, stimuleren we het 

deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een taal- of 

ontwikkelingsachterstand. 

  

- Door de krimp van de bevolking worden de 

klassen kleiner en kan het zelfs komen tot het 

sluiten van scholen. We willen voorkomen dat 

kinderen buiten hun wijk naar school moeten. 

Daarom geldt dat in elke wijk in Almelo en in 

Bornerbroek en Aadorp minimaal één 

basisschool moet zijn.  

  

- Voor leerlingen die van het speciaal onderwijs of 

de Praktijkschool komen moet extra aandacht 

zijn. Door de aanscherping van diverse 

regelingen dreigt deze groep tussen wal en schip 

te vallen. Door een goede begeleiding van deze 

groep willen we voorkomen dat ze problemen 

krijgen. 

  

- Ouder worden brengt onvermijdelijke veranderingen met zich mee. Door in te zetten op de 

bouw van levensloopbestendige woningen kunnen mensen zo lang mogelijk in hun huis 

blijven wonen. Goed openbaar vervoer houdt ouderen ook zonder auto langer mobiel. Zo 

kunnen ze zelfstandig een sociaal leven blijven onderhouden. Belangrijke voorzieningen 

moeten in elke wijk op rollatorafstand te vinden zijn. Wijkcentra kunnen hier een belangrijke 

rol in spelen. Steeds meer diensten worden alleen nog digitaal aangeboden, maar niet elke 

oudere kan hier in meegaan. De PvdA blijft aandacht houden voor mensen die digitaal 

minder sterk zijn.  

 

 

Feest op school 
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Bestaanszekerheid in een zorgzame stad 

Elke dag rijden vele mensen Almelo binnen om aan hun werkdag te beginnen. Werk genoeg in onze 

stad. En toch is in Almelo de werkloosheid hoger dan in de rest van Nederland. We willen mensen 

helpen bij het vinden van werk. De PvdA wil een regelluwe bijstand ontwikkelen en uitgaan van de 

kracht van onze inwoners.  

- We zetten volop in op het aantrekken van bedrijven die werkgelegenheid bieden die past bij 

onze inwoners. Het XL Businesspark heeft een gunstige ligging voor logistieke bedrijven en 

kan hier een goede rol in vervullen. 

 

- We werken regionaal samen om werkgevers te ontzorgen en ze te helpen met alle regels die 

er zijn rond het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stellen de 

Prestatieladder Sociaal Ondernemen verplicht in aanbestedingen om zo sociaal ondernemen 

te stimuleren.  

  

- We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de opleidingen in de regio. We willen mensen 

opleiden in beroepen waar veel werk in is. Onderwijsinstellingen moeten over hun eigen 

schaduw heen stappen en samen werken waar dit nodig en effectief is.  

 

- We bieden zoveel mogelijk maatwerk voor mensen met een uitkering. We richten ons erop 

deze mensen zo goed mogelijk richting betaald werk te begeleiden. Het vinden van een 

(duurzame) baan is daarbij vele malen belangrijker dan het leveren van een tegenprestatie. 

We zetten in op regelluwe bijstand: minder regels, maar mensen de kans geven om zichzelf 

te ontplooien. Een tijdelijke baan moet dus niet betekenen dat iemand daarna wederom de 

hele molen van aanvragen van een uitkering moet doorlopen. Daarmee stimuleer je ook 

tijdelijke banen, die mogelijk leiden tot een vaste baan. We bekijken de mogelijkheden om te 

experimenteren met het basisinkomen. 

 

- Regelingen voor mensen in armoede of met schulden moeten eenvoudig aan te vragen zijn 

en snel worden verleend. Omdat regelingen goed moeten aansluiten bij wat nodig is, 

ontwikkelen we ze samen met mensen uit de doelgroep. Kinderen hebben altijd voorrang in 

armoedebeleid. We gaan in overleg met de scholen over dure werkweken om te zorgen dat 

alle kinderen mee kunnen.  

 

- We waken ervoor dat vrijwilligerswerk ook echt vrijwilligerswerk is, en niet ten koste gaat 

van betaalde arbeid. De PvdA wil dat er een duidelijk vrijwilligersbeleid komt dat toetst of 

een functie vrijwilligerswerk is of niet. Vrijwilligersfuncties kunnen wel goed worden ingezet 

als werkervaringsplekken en opleidingsplekken waarbij de vrijwilliger bijvoorbeeld een gratis 

opleiding kan krijgen en zo door kan stromen richting betaald werk. 

 

- We evalueren de werking van de Stadsbank en zetten in op het invoeren van de methode 

Mobility Mentoring invoeren in de schuldhulpverlening. Dit betekent dat we rekening 

houden met de stress die wordt veroorzaak door financiële problemen en onze benadering 

hierop afstemmen. Om te voorkomen dat schulden oplopen maken we afspraken met 

woningcorporaties dat bij huurachterstand niet direct een duur incassobureau wordt 

ingeschakeld waardoor de kosten alleen maar oplopen.  
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Goed wonen in een duurzame en veilige stad 

In de gemeente Almelo is het goed wonen. De PvdA gaat voor goede woningen in levendige wijken. 

Want of je nu in de Riet woont, in het Kollenveld of in Bornerbroek, iedereen wil een dak boven zijn 

hoofd in een veilige buurt. 

- We zorgen dat er voldoende sociale 

huurwoningen zijn en blijven voor alle 

doelgroepen van de sociale huur. We maken 

afspraken met de corporaties over het 

verduurzamen van huurwoningen. Dat is beter 

voor het milieu en zorgt voor een lagere 

energierekening voor de huurder. 

 

- In het wijkcentrum kun je terecht voor een kop koffie. Je ontmoet er anderen uit de wijk of 

organiseert er een activiteit. De PvdA wil dat de wijkcentra de ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen tot een echt kloppend hart van de wijk. Ook de gemeente zou met een 

steunpunt in het wijkcentrum te vinden moeten zijn.  

 

- De dalende trend van de hoeveelheid restafval laat zien dat dat  inwoners van Almelo zich 

realiseren dat het ‘ophalen en wegbrengen’ van ons afval anders moet dan we tientallen 

jaren hebben gedaan. Aan de andere kant zien we bij de milieustraatjes ongewenste rommel 

ontstaan. De PvdA wil het huidige ophaalschema groen-blauw-groen-grijs in stand houden. 

Verpakkingen, glas en textiel kan worden weggebracht naar goed bereikbare en schone 

milieustraatjes. Normale hoeveelheden restafval moeten voortaan zonder extra kosten 

kunnen worden ingeleverd bij Twente Milieu aan de Turfkade.  Voor bijzondere situaties 

zoals mensen met medisch afval moeten goede maatwerkoplossingen komen. Om inwoners 

uit te leggen waarom het belangrijk is om het afval op een andere manier in te zamelen, 

moet de gemeente blijven uitleggen hoe dit bijdraagt aan een duurzaam Almelo. 

  

- De fiets heeft de laatste jaren een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Helaas zijn de 

fietspaden hier nog niet in meegegaan. De PvdA wil in de komende raadsperiode inzetten op 

een veilig en toekomstbestendig fietsnetwerk. In overleg met de Fietsersbond inventariseren 

we wat hiervoor nodig is. Op de korte termijn willen wij dat onnodige fietspaaltjes worden 

verwijderd of vervangen door fietsvriendelijke paaltjes.  

 

- In Almelo is altijd wat te doen. Op cultureel gebied 

hebben we een zeer gevarieerd aanbod. Er zijn 

volop evenementen van goede kwaliteit. Stichting 

Almelo Promotie kan deze evenementen nog 

beter op elkaar afstemmen. De bibliotheek kan 

zich meer profileren als hotspot door herkenbare 

openingstijden, het aanbieden van werkplekken 

voor scholieren en zzp’ers en een bruisend 

aanbod van cursussen en activiteiten. De theaters 

zorgen gezamenlijk voor een goed en divers 

programma. We vinden het belangrijk dat alle 

kinderen met cultuur in aanraking komen. Daarom 

zetten we in op betaalbare en laagdrempelige 

culturele activiteiten in de wijken en dorpen.  

Volop renovatie en nieuwbouw in Rumerslanden 

Pinksterfeesten in Bornerbroek 
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- ‘Het Verzet Kraakt’ en ‘Van katoen en nu’ hebben laten zien dat er in Almelo ruimte is voor 

grote projecten rond de lokale geschiedenis. De producties waren zeer succesvol en zorgden 

voor Almelose trots. We willen eens per twee jaar een dergelijke productie ondersteunen om 

zo de Almelose trots te versterken en veel mensen in contact te brengen met kunst en 

cultuur. 

 

- Sporten is belangrijk voor je gezondheid. Met Almelo Doet Mee en het jeugdsportfonds 

houden we sporten voor iedereen bereikbaar. We ontwikkelen een sportmix-programma 

waarmee kinderen van de basisscholen in onze gemeente kennis kunnen maken met 

verschillende sporten. Er wordt steeds vaker gesport in de openbare ruimte. Hier houden we 

bij nieuwe plannen rekening mee.  

 

Ontwikkeling binnenstad 

We werken aan een nieuw toekomstbestendig centrum voor Almelo. Een stadshart waar je kan 

wonen, winkelen en als ontmoetingsplek kunt  eten of drinken.  

- Door diverse ontwikkelingen loopt het aantal 

winkels terug. Voor de Almelose binnenstad 

betekent dit dat we moeten toewerken naar een 

compact centrum. De gemeente moet stimuleren 

dat winkels zich gaan vestigen in die compacte 

binnenstad. En dat betekent dus ook dat duidelijke 

keuzes gemaakt moeten worden tot waar die 

compacte binnenstad loopt. Wat de PvdA betreft is 

dit de horeca-ader en dan de Grotestraat vanaf het 

Amaliaplein tot aan de fontein bij Talamini. 

Meerdere doorsteken maken het mogelijk om 

diverse rondjes te lopen, groot en klein. Winkels 

moeten actief gestimuleerd worden om zich in dit 

gebied te vestigen.  

 

- De PvdA is van mening dat de gemeente niet moet investeren in vastgoed; we gaan dus geen 

lege winkelpanden opkopen. In nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de Herstructurerings 

Maatschappij Overijssel (de HMO) moet actief beleid worden ontwikkeld om winkeliers te 

verplaatsen naar de compacte binnenstad. De aanloopstraten moeten worden omgebouwd tot 

woningen, waardoor deze straten een kleinschalig binnenstedelijk woonmilieu toevoegen aan 

de stad. Een mooi voorbeeld hiervan is de Doelenstraat.  

 

- Een compacte binnenstad betekent een kernwinkelgebied waar niet gefietst mag worden, 

maar die wel vanuit elke hoek van de stad goed te bereiken is en waar goede en veilige 

fietsenstallingen zijn gerealiseerd. Door de mogelijkheid om ook een klein rondje te lopen, ben 

je zo weer terug bij de fiets.  

 

- Een bruisende binnenstad stopt niet alleen bij de fysieke maatregelen. Ook in het beleid en 

communicatie moet de gemeente helpen. Zo wil de PvdA dat er vanuit de gemeente een 

binnenstadscoördinator wordt aangesteld. Iemand die er is voor de ondernemers en waar de 

ondernemers terecht kunnen met vragen en opmerkingen. Deze coördinator kan vervolgens 

met de vragen binnen het stadhuis op zoek gaan naar het antwoord. De ondernemer kan zich 

richten op waar hij of zij goed in is: ondernemen!  

ontmoeten en ontspannen op het terras 
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- De PvdA wil in overleg met de marktbond om te 

bespreken in hoeverre het mogelijk is om de 

huidige opstelling van de markt na de realisatie 

van het nieuwe marktplein te behouden. Het 

winkelend publiek ziet in de huidige opstelling 

meer kramen dan in de oude situatie. Gezocht 

moet worden naar een optimale combinatie van 

de markt met de vaste winkels en de 

horecagelegenheden. Dat versterkt elkaar en 

daarmee de stad Almelo. 

 

Veiligheid 

Veiligheid is een basisbehoefte. We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over, en maken 

gebruik van de inzet van inwoners om onze leefwereld veiliger te maken. Gemeente, politie en 

maatschappelijke partners werken samen om radicalisering of onveiligheid te signaleren en de 

veiligheid van bewoners te verbeteren.  

- De gemeente stelt samen met inwoners per wijk een aanpak op om de veiligheid te vergroten. 

Daarbij wordt zowel met harde cijfers als met veiligheidsgevoelens rekening gehouden.  
 

- Samen gaan we radicalisering tegen. We zetten in op een actieplan “Almelo zijn we samen”, 

dat we op poten zetten met inwoners, organisaties en de gemeente. Daarnaast wordt volop 

ingezet op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen 

om radicalisering tegen te gaan. 
 

- Wangedrag wordt niet getolereerd. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten zo snel 

mogelijk worden aangepakt door de politie. Bij wangedrag door jongeren worden hun ouders 

aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Jongeren bieden we perspectief op scholing of 

werk zodat ze niet een tweede keer de fout in gaan.  
 

- Betrokken wijkagenten zijn van groot belang voor de veiligheid in de wijk. Almelo moet 

voldoende wijkagenten hebben, vooral in wijken waar zich (meer) criminaliteit en andere 

veiligheidsproblemen voorkomen. 
 

- We willen meer inzicht in de mate waarin en de reden waarom Almeloërs geen aangifte doen 

bij de politie. Dat geeft ons het gereedschap om zaken die niet werken te verbeteren, 

bijvoorbeeld de mogelijkheden waarop in Almelo fysiek aangifte kan worden gedaan.  

 

Duurzaamheid 

We maken ons zorgen over de opwarming van de aarde, de toename van regenwater en de CO2 

uitstoot. In Almelo zijn al initiatieven die ervoor zorgen dat de stad duurzamer wordt, maar wij 

vinden dat dit sneller moet.  

 

- We willen samen met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad ervoor zorgen dat alle 

huizen en gebouwen in 2030 energieneutraal zijn.   
 

- Inwoners, organisaties en bedrijven moeten binnen de wijk de kans krijgen hun eigen 

energie op te wekken door slim gebruik te maken van grote daken in de stad. Door dit 

Het centrum op de schop! 
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te stimuleren is de stad eerder energieneutraal en kunnen inwoners en ondernemers besparen 

op hun energierekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de daken van de wijkgebouwen, 

sporthallen of bedrijven.  
 

- Gemeente en woningbouwcorporaties maken prestatieafspraken over het duurzaam maken 

van woningen zodat sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal zijn. De netto woonlasten 

voor huurders mogen hierdoor niet omhoog gaan.  
 

- Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren moeten meer oplaadplekken voor deze 

auto’s gerealiseerd worden.  

- der het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil de PvdA, in samenwerking met de basisscholen 

in Almelo, een week van de duurzaamheid organiseren. Naast voorlichting voor iedereen 

wordt hieraan een wedstrijd gekoppeld welke school het meest duurzaam is.  

 

 

 

 

Historisch Festival in Schelfhorstpark Nooit te oud voor activiteiten  

Vissen aan het Lateraalkanaal Campagne in rood 

Dit is een uitgifte van 

PvdA Almelo 

 

Het 

verkiezingsprogramma 

is samengesteld  

door de 

programmacommissie 

onder leiding van 

Marjolein Wessels 
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