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De linkse fracties in Almelo pleiten voor een gemeentebestuur 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 wat ons betreft 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. 

 

Met onze speerpunten voor Almelo kiezen we voor de inwoners, zorgen we ervoor dat iedereen 

meetelt, en bouwen we aan een leefbare samenleving voor toekomstige generaties. 

 

Almelo kruipt weliswaar uit de crisis, maar dat betekent niet dat de koopkracht voor iedereen 

toeneemt. Veel inwoners dragen bovendien een torenhoge schuldenlast, en zien de toekomst niet zo 

zonnig.  

 

De partijen die nu een coalitie smeden zullen oog hebben voor wat er in de samenleving gaande is, maar 

het Linkse Blok is huiverig voor hun oplossingen. De kansenongelijkheid zal eerder verder toenemen dan 

afnemen onder het christen-liberale motorblok. De ruk naar rechts zal de breuklijnen in de stad tussen 

groepen die zich prima redden en groepen die ondersteuning nodig hebben meer zichtbaar maken.  

Onze bezorgdheid daarover is groot.  
 

In onze gesprekken met de (in)formateurs hebben wij 9 speerpunten naar voren gebracht die wat ons 

betreft met voorrang door het nieuwe college moeten worden op- en aangepakt.  
 

1. Duurzaamheid 

2. Aanpak armoede en schuldproblemen 

3. Werk en inkomen 

4. Zorg op maat 

5. Wijken 

6. Wonen 

7. Binnenstad 

8. Sport  

9. Bestuur 

 

Hebben wij vertrouwen in de formerende partijen dat onze speerpunten worden meegenomen in het 

beleid voor de komende 4 jaar? Het antwoord daarop is ontkennend.  

 

Daarom is het tijd om de mouwen op te stropen en onze speerpunten (praktisch) verder uit te werken, 

en te presenteren aan de stad, de gemeenteraad en vooral de fracties van CDA, VVD, LAS en CU.  

 

Zo kan het ook!  Is wat ons betreft een boodschap aan de stad, om duidelijk te maken wat onze keuzes 

zijn voor Almelo en de Almeloërs.  
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Duurzaamheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Zonnepanelen plaatsen op alle daarvoor geschikte 

daken van het gemeentelijke vastgoed zoals scholen,  

sporthallen ed. 

• Het opwekken van elektriciteit d.m.v. waterkracht in 

onze beken (i.s.m. met het Waterschap).   

Motto:  Almelo water(kracht) stad. 

• Het stimuleren van energiebesparing (consuminderen). 

• Het toepassen van ecologisch groenbeheer op 

gemeentelijke grond om de biodiversiteit te 

bevorderen en de populatie insecten (o.a. bijen) te 

vergroten. 

• Het gemeentelijk wagenpark vergroenen d.m.v. 

elektrisch rijden. 

• Bewoners met raad een daad steunen als men van het 

gas wil, zowel bij nieuwbouw als bestaande woningen 

(waaronder huurwoningen). 

 

 

Aanpak armoede en schulden 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

De sleutel voor succes is maatwerk met geïntegreerde 

duurzame oplossingen voor armoede, schulden én het 

opbouwen van een sociaal netwerk.  
 

Daarbij is preventie en het voorkomen van 

schulden(opbouw) essentieel. Het voorzieningenpakket 

moet toegankelijker worden door aanpassing van de 

regels. 
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Almelo kiest wat ons betreft voor een aanpak met drie heldere uitgangspunten om iedereen te kunnen 

laten meedoen in de samenleving:  

1. Voorkomen van armoede en schulden; 

2. Minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen om te kunnen meedoen; 

3. De aanpak van schulden. 

 

Daarvoor wordt de huidige aanpak geëvolueerd in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van 

professionals, vrijwilligers en deskundigen. Natuurlijk is het armoedepact het logische platform om op te 

bouwen.  Gebleken is dat er behoefte is aan een krachtiger  regierol vanuit de gemeente en het 

college zet dit om in daden.  

Meedoen is  de beste remedie tegen armoede. Meedoen maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen 

en voorkomt sociaal isolement. Meedoen gebeurt op de arbeidsmarkt, maar ook op school of gewoon in 

de maatschappij. Maar het  betekent ook dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en de 

gemeente daar waar nodig ondersteuning biedt om te kunnen (blijven) meedoen. 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Laagdrempelige schulddienstverlening aan 

jongeren. 

• Vergroten financiële kennis van kinderen en 

jongeren. 

• De gemeente gaat haar rol als schuldeiser 

herdefiniëren en voorkomt dat schulden uit de 

hand lopen. 

• De rentepercentages voor sociale kredieten 

moeten drastisch verlaagd worden. 

• Snelle – veel sneller dan nu - reactie/opvolging op schuldmeldingen. Timing kan hét verschil maken 

voor mensen in financiële nood.. 

• Netwerken gericht op herkenning van problemen én het vinden van de juiste ondersteuning 

inclusief toegang tot minimaregelingen of hulp bij schulden. 

• Extra aandacht voor de risicogroep statushouders. 

• Bestrijden laaggeletterdheid. 

• Continueren voorkomen van huisuitzettingen en uitbreiding voorlichting minimaregelingen. 

• Onderzoek naar de (her)introductie van een kortingspas voor alle inwoners met een laag inkomen. 

• Verbeteren en verfijnen (met de stakeholders) van een kindpakket voor kinderen in gezinnen met 

een laag inkomen, met onder meer vouchers of een pas voor kinderen, een bijdrage voor sport- of 

cultuur, of een bijdrage voor schoolkosten en een jeugdtegoed. 

• Verhoging individuele inkomenstoeslag voor huishoudens die (langere tijd) op bijstandsniveau 

rondkomen aangevuld met een toeslag voor minderjarige kinderen. 

• Instellen van een noodfonds voor maatwerk. 

• (inter)gemeentelijke schuldhulpverlening: naar inclusieve hulp bij schulden door meer te doen dan 

wet- en regelgeving: schuldhulp vanzelfsprekend borgen in de ondersteuningsketen (werk en 

inkomen, onderwijs, zorg, et cetera) en derhalve te benaderen vanuit een beproefde integrale 

methodiek; Intensieve(re) samenwerking met vrijwilligersorganisaties; Aanstellen projectleider 

aanpak armoede en schulden. 
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Werk en inkomen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

 

• Almelo wordt koploper in het experimenteren met basisbanen en het 

basisinkomen.  
• Voor mensen met een afstand tot werk en de arbeidsmarkt moeten er banen 

bijkomen bij het bedrijfsleven en bij de gemeente. Het moet aantrekkelijker 

worden deze mensen in dienst te nemen. Door te investeren in conciërges, 

klassenassistenten, speeltuinmedewerkers, straatcoaches, beveiligers. Zo zorgen 

we voor meer publieke banen, betere scholen en een veiliger gevoel op straat. 
• Er komt een verdringingstoets om de scheefgroei van vrijwillige banen tegenover 

de leegloop van betaalde banen te reguleren. 
• De 1-loketbenadering is nog verre van ideaal. Het mag niet uitmaken waar je 

aanklopt voor hulp in de sociale zekerheid, het gaat erom dat je de juiste hulp 

krijgt. Zodra je aanklopt voor steun is het vervolgens aan het loket om jou goed 

verder te helpen. We gaan bovendien in regionaal verband een terugvaloptie 

regelen: als je een sprong waagt vanuit een uitkering mag dat nooit gestraft 

worden door direct de grond onder je vandaan weg te trekken. 
• Soweco, hèt SW-bedrijf in Almelo e.o., vervult ook de komende jaren een 

belangrijke maatschappelijke rol. De doelgroep is nu divers: 

bijstandsgerechtigden, mensen met een indicatie voor de sociale 

werkvoorziening (WSW), mensen op beschutte werkplekken, statushouders, 

reïntegreerders, ouderen die tijdelijk een plekje vervullen et cetera. Maar als je 

als collega’s hetzelfde werk doet, moet je zeker kunnen zijn van dezelfde 

waardering en dus van dezelfde CAO. Almelo zal het initiatief nemen om 

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen te bepleiten. 
• De gemeente gaat anoniem solliciteren gedurende deze raadsperiode invoeren 

om een betere (evenrediger) balans te krijgen in het personeelsbestand (naar 

geslacht, etniciteit, et cetera), zowel generiek als op functieniveau. 
• De gemeente  loopt voorop in het aan de kaak stellen van werkgevers binnen de 

gemeentegrens die discrimineren. 

 

Mensen met een 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.  
 

Mensen die ontzettend graag hun steentje bijdragen op de arbeidsmarkt, maar daar wat 

meer hulp bij nodig hebben, moeten we die hulp ook geven.  
 

De gemeente geeft niet alleen het goede voorbeeld als werkgever maar stuurt met vol 

vermogen deze ambities aan bij aanbestedingen, in beleidsontwikkeling en in 

netwerkverband. 
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Zorg op maat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Aanbesteden met oog op goede zorg en goed werkgeverschap of liever nog, werken met 

werknemerscoöperaties met contracten op niet-commerciële basis. Zodat eventuele winst direct ten 

goede komt aan verbetering van kwaliteit van dienstverlening en arbeidsvoorwaarden van hulpen. 

• Zorgen voor voldoende goed bereikbare faciliteiten in de wijk. 

• Zorgen voor voldoende capaciteit bij de wijkcoaches om serieus werk te maken van preventie en 

monitoren eenzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen. 

 

Wijken 

 

 
 

 

 Extra actiepunten voor de periode 2018-2022

• Een visie op de toekomst van wonen, verkeer, welzijn en duurzaamheid, stedelijk en per wijk. Het 

gaat om de kwaliteit van wonen, niet alleen om economisch voordeel. 

• De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ouderen en mensen met een beperking 

moeten zonder gedoe van A naar B kunnen reizen. OV haltes en publieke instellingen worden overal 

getoetst op toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden en waar nodig verbeterd. 

• De gemeente steunt initiatieven als de buurtmobiel, naar voorbeeld van gemeenten die dit succesvol 

hebben ingezet. De (duurzame want elektrische) Buurt Mobiel heeft als doel sociaal isolement en 

eenzaamheid onder ouderen en mensen met een beperking te verzachten.  

• De gemeente trekt meer geld uit voor de dienstverlening van de regiotaxi. 

 

We sturen (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. 

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. 
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Wonen 
 

 
 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Woningcorporaties leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van een wijk. Met woningcorporaties 

worden nieuwe (prestatie)afspraken gemaakt over aantallen sociale huurwoningen, investeringen 

in de wijken en renovatie van bestaande woningen. Hier worden de buurtbewoners bij betrokken. 

• De gemeente stelt een integrale omgevingsvisie op om de ruimtelijke, sociale en economische 

ontwikkeling in de stad te begeleiden en sturen. Deze wordt wijkgericht om verschillen tussen 

wijken en buurten recht te doen. Integraal wil zeggen dat alle activiteiten en projecten 

(woningbouw, inrichting openbare ruimte en groen, gezondheid en zorg, economie en 

werkgelegenheid, etc.) van de gemeente elkaar versterken. 

• Bij nieuwbouw zoeken we actief ruimte voor circulaire gebiedsontwikkeling en ondersteunen we 

initiatieven van onderop. Er moet sprake zijn van maximale zeggenschap van inwoners en 

ondernemers in Almelo. Ook om de energietransitie en de woningbouwopgave te realiseren. 

• Huisjesmelkers worden onder het vergrootglas gelegd om het kaf van het koren te scheiden. 

• We willen dat woningen van beleggers alleen maar betaalbaar mogen worden verhuurd, door de 

mogelijkheid te onderzoeken van het opnemen van middenhuur in het bestemmingsplan. 

• Het is belangrijk dat kwetsbare groepen zo veel mogelijk verspreid over wijken en buurten in de 

stad een plek krijgen. 

• We zetten een programma ouderenhuisvesting op, waarbij bij goed verloop van de pilot wordt 

verkend hoe gemeente, corporaties en organisaties tot betere resultaten kunnen komen om meer 

ouderen een passende woning te kunnen bieden en belemmeringen voor hen weg te nemen. 

 

 

 

 

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; 
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Binnenstad 

 

 
 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Burgerinitiatief “ Bomen in de stad” actief omarmen en meehelpen uitvoeren  

• Openbare toiletten terug in de binnenstad  

• Voorrang voor fietsers - ook extra stallingsruimte realiseren te beginnen in de Grotestraat  

 

• Fietsen in de Grotestraat blijft mogelijk, behalve op zaterdag van 12-18.00 uur en bij evenementen. 

• Water in de binnenstad meer benutten voor recreatie en toerisme  

• Moderne watermolens realiseren als kunstwerken (infrastructureel en cultureel)  

• Leegstaande panden aantrekkelijker maken, zowel in eerste aanblik als voor verhuur en/of verkoop. 

Bijvoorbeeld om te beginnen door net als met “ Hier komt iets moois boven water” mooie illustraties 

op de etalages te maken.  

• Positief-Actieve ondernemers belonen met extra aandacht ter ondersteuning 

• Maak het winkelgebied kleiner  

• Maak het wandelgebied groter 

 

 

 

De aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten we door het 

winkel (wandel) gebied compacter en groener te maken, met 

meer fietsenstallingen en door het intensiveren van het wonen 

in het centrumgebied.  

Panden met langdurige leegstand verliezen de 

winkelbestemming. 
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Sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportbeleid is wat ons betreft gericht op het voorkomen en tegengaan van ziektebeelden en ontwikkeling 

daarvan. Het verlenen van een goed fundament zowel fysiek als mentaal zorgt ervoor dat mensen 

weerbaarder zijn tegen alle dagelijkse zaken. Voor de jeugd bieden we perspectief om hun fysieke en 

mentale vermogens te ontwikkelen. 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Overgewicht, diabetes, chronische aandoeningen, depressies, stress en andere ziektebeelden 

voorkomen en tegengaan door middel van beweging en voeding in sportcentra, gefaciliteerd door de 

gemeente in samenwerking met vakspecialisten.  

• Sportpleinen/velden creëren naar Amerikaans model. Een multifunctioneel veld met mogelijkheden 

om te voetballen, basketballen, tennissen, sprintbaan en fitness kooi. De jeugd kan hier werken aan 

het ontdekken en ontwikkelen van talent, overgewicht tegen gaan, goed voor de gezondheid en 

sociale interactie. Toegankelijk voor iedereen! 

• Betere samenwerking tussen sportorganisaties, onderwijs, cultuur, welzijn, corporaties en andere 

maatschappelijke organisaties. 

• Andere manier van sporten aanbieden voor de doelgroep senioren (vergrijzing). 

• Overgewicht van de jeugd tegen gaan. 

• Sportstimulering(aantrekkelijker maken) door onder andere samenwerking met 

onderwijsinstellingen. 

• Bewustwording creëren wat voor invloed sport heeft op denkprocessen en het lichaam. 

• Sport toegankelijker maken voor iedereen. 

• Veel trainers hanteren een trainingsmethodiek waarbij er blessures ontstaan en kan resulteren in 

chronische aandoeningen(houding, overtraining). Met als gevolg dat je niet naar je werk kan of 

andere dagelijkse handelingen moeilijk kan uitvoeren. Goed leren bewegen is een vak en door de 

vele trainers die zich voordoen als gediplomeerde trainers moeten veel mensen de nadelige gevolgen 

daarvan ondervinden, daar willen wij iets aan doen. 

• Speelpleintjes op scholen uitdagender maken om in beweging te komen. Fatsoenlijk (gezond) eten en 

drinken aanbieden en de pauze ruim genoeg maken om daadwerkelijk rustig te kunnen eten voor 

schoolgaande kinderen. Hierin kan de gemeente sturing geven. Het gaat tenslotte om onze kinderen, 

onze toekomst. 

 

 

 

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). 
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Stadsbestuur 
 

 
 

“Bouwen aan vertrouwen”.  

De stad Almelo is rijk. Rijk in de diversiteit aan mensen, rijk in mensen met talent, rijk in mensen die van 

hun stad iets moois willen maken. De inwoners van Almelo zijn het menselijke kapitaal van de stad.  

Almelo verdiend een stadsbestuur dat dienstbaar en ondersteunend is. Een stadsbestuur dat zorgt voor 

verbinding en werkt vanuit een visie. Een visie die gericht is op vertrouwen in mensen. Geld volgt die visie 

en afgeleide doelen en niet andersom. 

Beleid en regels worden door het stadsbestuur gemaakt om de inwoners te helpen bij het vinden van de 

juiste weg of de juiste hulp. Beleid en regels zijn dienstbaar en ondersteunend en zorgen voor maatwerk. 

 

Extra actiepunten voor de periode 2018-2022 

• Stel samen met de bewoners van iedere wijk een wijkagenda op die de leefbaarheid en de 

veiligheid van de wijk ten goede komt. Stel voor iedere wijk budget beschikbaar dat kan worden 

ingezet voor initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid in de wijk. Laat wijkbewoners 

zelf beslissen waar het budget voor ingezet wordt en zorg ervoor dat het aanvragen simpel en snel 

is (bijvoorbeeld via de wijkcoördinator). Door inwoners mede verantwoordelijk te maken voor 

beleid dat gericht is op veiligheid en leefbaarheid van de stad creëer je betrokkenheid en 

waardering.  

• Zorg ervoor dat zorg en ondersteuning dichtbij en laagdrempelig wordt georganiseerd. Realiseer in 

iedere wijk een loket waar de inwoners naar toe kunnen met vragen over zorg, werk, financiën, 

ondersteuning, opvoeding, enz.  

• Deel geen straffen uit (dat doet een rechter) aan inwoners die een verkeerd besluit hebben 

genomen maar geef ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat niet nog eens dezelfde 

fout wordt gemaakt. 

• Zorg ervoor dat mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten. Door ontmoeting kweek je 

begrip en ontstaan er mooie contacten en netwerken die de stad versterken. Een voorbeeld 

hiervan is de musical “van Katoen” en “Het verzet kraakt”. 

• Geef de jeugd verantwoordelijkheid en vertrouwen en beloon het goede gedrag. Voorbeeld: 

bereken per wijk wat vandalisme kost. Stel dit bedrag op 1 januari beschikbaar aan de jeugd om er 

iets mee te doen. Het bedrag wordt gebruikt (en dus minder) om schade te herstellen die 

veroorzaakt is door vandalisme. Het bedrag dat over is op 1 januari mag door de jeugd ingezet 

worden om iets voor de jeugd te realiseren in de wijk.  

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. 


