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Geachte heren Meijer en Esmeijer, 

 

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA pleiten in het kader van een krachtige lokale 

democratie in Almelo voor een goed bestuur door het college. De uitslag van de jongste verkiezingen 

in Almelo baant een weg vrij voor een college dat links van het midden bestuurt: sociaal, barmhartig 

en stevig lokaal verankerd. Het is wat de stad op dit moment nodig heeft: sociaal geoormerkte 

oplossingen voor complexe lokale vraagstukken rondom werk en inkomen, wonen, zorg en onderwijs. 

Dit in combinatie met economische en ecologische maatregelen die accenten leggen bij het 

(duurzaam) samenleven van en kansen voor alle Almeloërs.  

 

In Almelo treedt de gemeente - i.t.t. in de liberale traditie - de komende jaren nadrukkelijk niet 

(verder) terug maar regisseert ze met maatschappelijke organisaties de beweging die bijdraagt tot het 

verminderen van de tweedeling in de samenleving, segregatie en onverdraagzaamheid. 

 

De voornoemde progressieve fracties – samen goed voor 7 zetels – hebben gemeenschappelijke 

speerpunten geformuleerd die hierna op hoofdlijnen worden weergegeven: 

 
 

1. Duurzaamheid: beleid dat gericht is op groot- en kleinschalige opwekking van energie, het 

verminderen van energiegebruik (o.a. verduurzamen woningen), voldoende oplaadpunten voor 

de elektrische auto én fiets, en het centraal stellen van de fiets en OV-verbindingen. 

2. Aanpak armoede en schuldproblemen: de sleutel voor succes is maatwerk met geïntegreerde  

structurele oplossingen voor armoede, schulden én het opbouwen van een sociaal netwerk. 

Daarbij is preventie en het voorkomen van schulden(opbouw) essentieel. Het 

voorzieningenpakket wordt toegankelijker door aanpassing van normeringen.  

3. Werk en inkomen: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten mee kunnen blijven doen. 

Wij stimuleren/initiëren pilots in Almelo voor het basisinkomen, basisbanen en toetsing op 

arbeidsverdringing. De loketfunctie voor de bijstand wordt waar dat kan regelluwer.    

4. Zorg op maat: sturing (via Twentse samenwerking) op fatsoenlijke lonen in o.a. alfahulp. Ouderen 

kunnen met steun vaak zelfstandig blijven wonen; het monitoren van o.a. eenzaamheid komt bij 

de wijkcoaches te liggen. De gemeente zorgt voor preventie en zorgcontinuïteit.  

5. Wijken: het voorzieningenniveau in de wijken wordt beschermd. Wijkcentra, basisscholen, 

gezondheidscentra, winkels en sportverenigingen moeten op (rollator) loopafstand bereikbaar 

zijn. Initiatieven gericht op participatie, samen leven en de wijkeconomie worden gefaciliteerd. 

6. Wonen: meer betaalbare huurwoningen die levensloop bestendig worden gebouwd/gemaakt. 

Prioriteit bij die groepen die het langst op de wachtlijst staan (vooral ouderen). Voor huishoudens 

met een inkomen net boven de grens van de huurtoeslag moeten er betaalbare alternatieven zijn; 

7. Binnenstad: de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten we door het winkel (wandel) 

gebied compacter en groener te maken, met meer fietsenstallingen en het intensiveren van het 

wonen in het centrumgebied. Panden met langdurige leegstand verliezen de winkelbestemming.  

8. Sport: het sportief bewegen in de openbare ruimte (waaronder in wijkcentra) wordt 

gestimuleerd. Het zwemonderwijs voor kinderen die in armoede opgroeien wordt bekostigd door 

de gemeente (zonder dat het ten koste gaat van de aanspraak op kind-regelingen).  

9. Bestuur: de gemeente staat voor de uitdaging tegelijk te zorgen voor financiële weerbaarheid én 

sociale stijging van Almeloërs die niet profiteren van de positieve economische vooruitzichten. 

Het college dat bestaat uit 4 wethouders draagt perspectief voor iedere burger uit.  

 



Uiteraard lichten we deze brief graag toe in het overleg met u. Wij zijn met andere woorden 

nadrukkelijk in beeld om een college te helpen smeden waarvoor wij uiteraard ook 

wethouderkandidaten in beeld hebben. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Bert Hümmels, fractievoorzitter Leefbaar Almelo 

Hans Buitenweg, fractievoorzitter GroenLinks Almelo 

Alfer Ekizkuyu, lid gemeenteraad namens GroenLinks Almelo 

Gezina van der Ven, fractievoorzitter SP Almelo 

Frits Akse, lid gemeenteraad namens SP Almelo 

Jorien Geerdink, lid gemeenteraad namens PvdA Almelo 

Arjan de Vries, fractievoorzitter PvdA Almelo 

 

  

 


