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Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022  

     

     1   Jorien Geerdink 

     2   Herman Zwerink 

     3   Hermien de Bruijn-Franken 

     4   Metje Kuiper 

     5   Anton Pots 

     6   Edwin Hammink 

     7   Wil van Engeland 

     8   Albert Eshuis 

     9   Pieter Grondel 

     10 Gerard Hammink 

     11 Joke Jansen-Jansen 

     12 Meta Meijer 

     13 Jaap Stapel 

Almelo 



Op 16 maart 2022 mag je naar de stembus. Jij mag dan bepalen wie er aan het stuur van de gemeente Almelo 
zit. Belangrijk dus om goed na te gaan op wie jij je stem wil uitbrengen. Met een stem op de PvdA kies je voor 
een dienstbare gemeente die er voor alle inwoners is. De raadsleden van de PvdA zullen in de gemeenteraad 
met iedereen samenwerken en de belangen van jou zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Om dit goed te kun-
nen doen hebben wij dus je stem nodig. Niet alleen op 16 maart, maar ook daarna. Vandaar dat je ons ook regel-
matig tegen zal komen op straat of bij bijeenkomsten. Wij willen weten wat er leeft in de stad. Wat gaat goed? 
Wat niet? Wat kan beter? Iedereen kan de PvdA raadsleden inschakelen en iets onder de aandacht brengen.  

Stadsbestuur  

Regelmatig hoor je landelijke politici klagen over de bestuurscultuur. De huidige bestuurscultuur is niet altijd 
dienstbaar aan de inwoners, en heeft in sommige gevallen een averechts effect. Ook in Almelo zou wat mij betreft 
iets moeten veranderen, te beginnen met de grondwet, want daar staan een aantal grondrechten waarin duidelijk 
omschreven staat waar een overheid voor moet zorgen. Wetten en regels horen de samenleving namelijk te die-
nen en niet tegen mensen te werken. De grondwet kan een belangrijke rol vervullen bij besluiten die genomen 
worden.  Artikel 1 van de grondwet is een belangrijk fundament voor de PvdA Almelo.  

 

De afgelopen jaren heeft de PvdA Almelo in de oppositie gezeten en zich constructief opgesteld richting coalitie 
en de andere politieke partijen. Op een aantal onderwerpen hebben wij het beleid kunnen bijsturen naar een wat 
vriendelijker beleid, maar ook regelmatig hebben we teleurgesteld de raadzaal verlaten doordat besluiten al voor 
de raadsbehandeling door coalitiepartijen waren genomen. Als lijsttrekker en fractievoorzitter van de PvdA vind ik 
deze manier van politiek niet meer van deze tijd. Politieke keuzes horen in het openbaar te worden uitgesproken 
en niet in achterkamertjes plaats te vinden. Iedere inwoner mag van de PvdA volksvertegenwoordigers verwach-
ten dat die in het openbaar verantwoording afleggen voor de politieke keuzes die zij maken. Het mag niet uitma-
ken of je deel uitmaakt van de coalitie of in de oppositie zit.  

Besluiten die in de gemeenteraad worden genomen gaan vaak over hele dagelijkse dingen. Afval, zorg, jeugd, 
wonen, groen, verkeer…enz. De PvdA heeft veel contacten met de inwoners, instellingen en ondernemers in de 
hele gemeente Almelo om goede overwogen besluiten te kunnen nemen in de gemeenteraad. Die contacten wil-
len we behouden en de komende jaren uitbreiden. Je zult ons daarom regelmatig op de meest verschillende bij-
eenkomsten zien en we worden graag door jou uitgenodigd als er iets is waarvan jij denkt dat de politiek er wat 
mee moet.   Omdat de PvdA ook een landelijke partij is kunnen we de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aanspre-
ken op landelijke besluiten die niet goed uitpakken in de praktijk.   

Onze keuzes voor 2022 en verder zijn; Wonen, Economie werk en inkomen, Energie en klimaat, Jeugd en onder-
wijs, Cultuur.   

Deze vijf onderwerpen hebben we uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma voor 2022. Onderwerpen die de ko-
mende jaren hoog op de politieke agenda zullen staan en waarin politieke keuzes gemaakt moeten worden. In dit 
verkiezingsprogramma kun je lezen welke keuzes wij hierin willen maken, en je mag van ons verwachten dat we 
er de komende jaren alles aan doen om deze punten gerealiseerd te krijgen.  

Voor alle keuzes die wij de komende jaren moeten maken laten wij ons leiden door onze sociaal democratische  
waarden van bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid.  

Jorien Geerdink 

GRONDWET ARTIKEL 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in  

gelijke gevallen gelijk behandeld.  

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.  

Bericht van de lijsttrekker 



Even voorstellen 

Mijn naam is Jorien Geerdink en ik ben 
lijsttrekker voor de PvdA in Almelo bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik 
ben geboren en getogen in Almelo en 
woon samen mijn met man en kinderen 
in de wijk Schelfhorst.  

De reden voor mij om de politiek in te 
gaan is om ervoor te zorgen dat het ge-
luid van de “straat” in de raadzaal wordt 
gebracht. De afgelopen 4 jaar heb ik dat 
samen met fractiegenoot Arjan de Vries 
kunnen doen. Een fractie van twee is 
niet groot, maar we hebben toch wat 
kunnen betekenen voor de inwoners 
van de stad.  De PvdA fractie heeft, en 
zal ook in de komende periode de inwo-
ners van Almelo op de eerste plaats 
zetten. Wat dat betreft is een stem op 
de PvdA eigenlijk een stem op jezelf. 
Want jij bent het die ik wil vertegen-
woordigen. Als lijsttrekker en politiek 
leider van de PvdA wil ik dat graag sa-
men met de kandidaat raadleden doen 
die op de zich op de volgende pagina 
aan u voorstellen.  

Nog een reden om de politiek in te gaan 
is mijn visie op het besturen van de 
stad. Vaak wordt gezegd dat politiek 
een spelletje is. Nee, daar denk ik toch 
anders over. Politiek is een serieuze 
zaak waarin alle gekozen raadsleden 
moeten samenwerken om goed afgewo-
gen beslissingen te nemen voor de in-
woners en de stad Almelo. Het mag niet 
uitmaken of je in de coalitie of in de op-
positie zit. Keuzes horen in het open-
baar uitgesproken en verantwoord te 
worden. 

Jij kunt er op 16 maart het stadsbestuur 
van Almelo samenstellen. Elke stem 
telt, laat deze niet verloren gaan. Het is 
echt belangrijk!  

 

 

1. Jorien Geerdink 
Lijsttrekker PvdA Almelo 



 

                 
               
 
2 Herman Zwerink 
Vanuit het sociaal democratisch gedachtengoed een bijdrage leveren is een uitdaging 
die ik graag aan ga. Ik ga mij er voor inzetten dat de PvdA Almelo met een grotere fractie 
terugkomt in de raad. Het sociaal democratisch geluid zal ik met verve laten horen in de 
raad en Almelose samenleving. De positionering van de PvdA Almelo wil ik vooral ver-
sterken voor de zwakkeren in de samenleving. Het rechtse beleid van de huidige raad 
hoop ik te kunnen ontkrachten en om te zetten in initiatieven en daden die de samenle-
ving in Almelo sterker maken. 
 
3 Hermien de Bruijn-Franken 
Mijn naam is Hermien de Bruijn-Franken en sinds kort ben ik weer thuis in Almelo, de stad 
waar ik geboren ben. Het is een weloverwogen keuze geweest om van Salland naar Twen-
te te verhuizen, terug naar Almelo, een stad met vele gezichten, een stadskern met poten-
tie,  een rijke variatie aan kernen, wijken en buurten met en zonder problemen en een veel-
heid aan mogelijkheden voor ontwikkeling en met een prachtig buitengebied. Als 
(kandidaat)raadslid voor de PvdA wil ik bijdragen aan een gemeente waarin iedereen naar 
vermogen kan meedoen. Er valt iets te kiezen: de PvdA wil de basisvoorzieningen weer op 
orde brengen,  (energie)armoede en kansenongelijkheid  tegengaan en meer inzetten op 
het voorkomen van allerlei ellende. Ik wil meewerken aan het ombuigen van wantrouwen 
naar vertrouwen in het (lokale) bestuur door de inwoners en hun noden meer serieus te 
nemen: luisteren naar de mensen, mensen vroegtijdig betrekken bij beleidsvoorbereiding 
en besluitvorming: plannen voor de inwoners van stad, kernen en wijken maken we samen. 
Ik houd de vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering van beleid en de uitwerking van 
maatregelen op de concrete leefsituatie van mensen; vroegtijdig signaleren en waar nodig 
beleid bijsturen.  
 

4 Metje Kuiper 
Mijn naam is Metje Kuiper, bijna 15 jaar getrouwd met Mark en wij hebben samen een 
dochter van 12 jaar die op het middelbaar onderwijs zit. Ik ben geboren en opgegroeid 
in Almelo. Ik ben opgevoed in een rood nest waar de sociaal democratie een hele grote 
rol heeft gespeeld en dat nog steeds doet.  Mijn ouders hebben zich sinds, ik mij kan 
herinneren ingezet voor de PvdA. Mijn moeder voornamelijk binnen het bestuur en mijn 
vader in de gemeenteraad als raadslid en later binnen het college als  wethouder. Mede 
door mijn ouders heb ik kennis van de politiek opgedaan. De waarden en normen bin-
nen de Partij van de Arbeid zijn op mijn lijf geschreven, eerlijk delen van macht en ken-
nis, opkomen voor de zwakkeren, iets voor een ander doen, zijn enkele voorbeelden die 
ik nu ook in mijn eigen gezin heb geïntroduceerd.  
 

5 Anton Pots 
Geboren en getogen in Almelo en mijn hele leven hier gewoond. Ruim 35 jaar heb ik 
met hart en ziel binnen Soweco gewerkt in verschillende P&O functies en sinds 2016 
gepensioneerd. Als vrijwilliger ben ik op velerlei gebied actief, onder meer als zanger 
en voorzitter van Shantykoor De Oostvaarders en als vrijwilliger bij De Zonnebloem. Ik 
voel me jong van geest, lichamelijk fit en draai nog volop mee in het maatschappelijk 
leven. Ondanks mijn teleurstelling over de afbraak van de sociale werkvoorziening wil 
ik positief vooruitkijken en mijn energie richten op de wereld dicht om ons heen. Vanuit 
mijn sociaaldemocratische overtuiging wil ik Almelo daar waar het kan socialer laten 
kleuren. In mijn levensvisie hebben wij als mensen elkaar nog veel te brengen, weten-
de dat veranderingen en initiatieven allemaal bij jezelf beginnen. 

 

6 Edwin Hammink 

Mijn naam is Edwin, Geboren en getogen in Almelo. In mijn werk heb ik vijftien jaar ge-
leden een grote ommezwaai gemaakt door als docent in het middelbaar onderwijs over 
te stappen naar de functie van autobuschauffeur in het openbaar vervoer. Dat werk doe 
ik  met veel plezier. Als buschauffeur sta ik middenin in de samenleving en krijg ik veel 
signalen wat er onder de bevolking leeft in de stad. Ik heb daar ook duidelijke opvattin-
gen over en wil daar nu iets mee doen, vandaar mijn belangstelling voor het raadslid-
maatschap. Sinds 2005 ben ik partijlid. Tot op heden nog  niet politiek actief geweest 
maar wel heb ik de lokale en nationale politiek op afstand gevolgd. Mijn inspiratie om 
me nu kandidaat te stellen voor de gemeenteraad haal ik mede uit de solidariteit met de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  
 
7. Wil van Engeland, 8. Albert Eshuis, 9. Pieter Grondel, 10. Gerard Hammink, 11. Joke 
Jansen-Jansen, 12. Meta Meijer, 13. Jaap Stapel. 

Herman Zwerink 

Edwin Hammink 

Metje Kuiper 

Hermien de Bruijn–Franken 

Overige kandidaat raadsleden stellen zich voor 

Anton Pots 

Anton Pots 



Almelo staat voor de opgave van 3.300 woningen de komende jaren. Daar maken wij ons ook hard voor. Wij zien 
die taak voor de gemeente vooral in faciliterende zin. Dat bekent dat de gemeente het mogelijk moet maken dat 
iedereen in Almelo een passende woning kan vinden. Jong, oud, zelfstandig of hulpbehoevend, arm en rijk.  
Wonen gaat echter niet alleen om het hebben van een goede woning. Het gaat ook om de omgeving van die wo-
ning. Een goede woonomgeving is wellicht net zo belangrijk als die goede woning. Veel van die omgeving is 
openbaar gebied en daarmee heeft de gemeente een belangrijke troef in handen om te zorgen voor een goede 
woonomgeving.  

Alleen ‘in gelul kun je niet wonen’ zei Jan Schaefer lang geleden al. Daarom onze acties voor de komende jaren: 

• We sluiten aan bij de ActieAgenda Wonen uit 

2021. De acties daaruit die beïnvloedbaar zijn 
voor de gemeente, pakken we op: 

 - We hanteren een norm van 130% aan planca
 paciteit, omdat we weten dat sommige projecten 
 toch niet door gaan of worden uitgesteld. Dat be
 tekent dus dat we voor 3.900 woningen aan 
 plannen maken, omdat we daarmee de 3.000 
 woningen halen. 

 - Geschikte locaties in eigendom van de ge
 meente worden  beschikbaar gesteld voor nieu
 we initiatieven om sneller te  kunnen bouwen. 

 - Gemeentelijk grondprijsbeleid is geen melkkoe 
 met het streven naar maximale opbrengsten.  De 
 grondprijs is afhankelijk van wat op die  grond 
 gerealiseerd wordt en  dat is een passen de mix 
 aan woningen voor de behoefte in  Almelo . 

 - We sluiten ons aan bij het Nationaal Koopstart
 fonds, waarmee het voor starters mogelijk 
 wordt een woning te kopen. 

 - Met de corporaties maken we heldere afspra
 ken over de invulling van betaalbare huur
 woningen voor iedereen. 

 - We stellen gebiedsteams in die gebiedsgericht 
 aan de slag gaan met wonen in de breedste zin 
 van het woord. De gemeente pakt hierin de re
 gie. 

• We gaan actief lobbyen richting het Rijk om mid-

delen beschikbaar te krijgen voor de herstructure-
ring van wijken. Daarbij nodigen we als gemeente 
ook actief marktpartijen uit om ons te helpen. 

• We streven naar meer groen in de openbare 

ruimte, om de leefbaarheid in de wijken goed te 
houden of te verbeteren. Buurtinitiatieven als 

“tegel eruit, boompje erin” worden actief gestimu-
leerd en mogelijk ook deels gefaciliteerd door de 
gemeente. 

• Een nieuwe omgevingsvisie voor Almelo moet 

zicht geven op welke plekken ook interessant zijn 
voor bebouwing buiten de bebouwde kom. Daar-
bij gaan we geen grote nieuwe woonwijken inte-
kenen, maar we onderzoeken de haalbaarheid 
van kleinschaligere projecten buiten de bebouw-
de kom, om ook aan die vraag te kunnen vol-
doen. 

• Met de corporaties in Almelo maken we prestatie-

afspraken over de hoeveelheid en (duurzame) 
staat van de sociale woningen. Huurprijsverho-
gingen moeten gegarandeerd worden gecompen-
seerd door verlaging in energiekosten. We staan 
niet meer toe dat corporaties losse sociale huur-
woningen gaan verkopen. 

• Een “Rotterdamwet” wordt bij ons niet ingevoerd. 

Dat lost het achterliggende probleem van deze 
mensen niet op en is dus niet de juiste weg. De 
omvang van het aantal sociale huurwoningen 
wordt in overleg met de corporaties afgestemd op 
de behoefte in Almelo, waarbij we nadrukkelijk 
invulling geven aan onze verantwoordelijkheid als 
centrumgemeente.  

• Nieuwe initiatieven van marktpartijen om woning-

bouwprojecten te ontwikkelen worden gestimu-
leerd, mits 10% van het programma 
“levensloopbestendig” is. Bestemmingsplanpro-
cedures worden zo spoedig mogelijk opgestart en 
vergunningsaanvragen worden actief behandeld. 

• We faciliteren in Almelo een ‘knarrenhof’, waar 

senioren gezamenlijk zelfstandig kunnen wonen. 

WONEN 



De PvdA blijft zich inzetten voor betekenisvol werk met een fatsoenlijk en zeker inkomen. Mensen die 
door omstandigheden (nog) niet kunnen werken of afhankelijk zijn van een uitkering krijgen gerichte hulp 
bij het vinden van werk of scholing.  Aan mensen die niet of gedeeltelijk kunnen werken en moeten rond-
komen van een laag inkomen bieden we ruimhartig ondersteuning om mee te kunnen doen in de samen-
leving. We helpen ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt en daardoor ook privé in een finan-
ciële crisis zitten.   

In bepaalde sectoren gaat het (weer) goed. Nieuwe bedrijven vestigen zich op het XL-Businesspark en 
andere bedrijventerreinen. Op de arbeidsmarkt is sprake van structurele krapte. Tegelijkertijd zien we 
ook mensen die niet aan het werk komen. De PvdA wil dat Almelo voor iedereen een fijne plek is om te 
leven en te werken en wil speciale aandacht voor diegene die nu (nog) niet aan het werk komt.   

• We creëren nieuwe basisbanen in de publieke 

sector. Dit is een volwaardige baan met een fat-
soenlijk salaris voor mensen die nu nog ongewild 
langs de kant staan. Zij kunnen aan de slag in 
een baan als bijvoorbeeld buurtconciërge of 
speeltuinmedewerker. Deze banen zijn niet ge-
richt op doorstroming naar werk, maar zijn pas-
send voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en bieden meerwaarde voor de sa-
menleving.   

• Werk dat direct of indirect in opdracht van de ge-

meente Almelo wordt uitgevoerd wordt beloond 
met minimaal €14,- per uur. Ook bij het aanbeste-
den van werk is het minimum uurloon van €14,- 
een eis.  

• Mensen die moeite hebben met het vinden van 

een passende werkplek krijgen hulp.   

• We ondersteunen waar nodig via scholing en in 

de persoonlijke ontwikkeling van mensen om uit-
eindelijk meer kans op werk te krijgen. Als per-
soonlijke problemen in de weg staan bij het vin-
den van werk, helpen we om oplossingen te vin-
den.   

• Mensen die langdurig (3 jaar) afhankelijk zijn van 

een uitkering en zich maatschappelijk nuttig inzet-
ten ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoe-
ding.   

• Bij de nieuwe uitvoeringorganisatie (Ontplooi) 

kunnen mensen zich ontwikkelen en is er vol-
doende passend werk voor mensen die afhanke-
lijk zijn van een beschutte werkplek en nog niet bij 

een reguliere werkgever kunnen werken.    

• In de afgelopen periode is fors bezuinigd op de 

individuele inkomenstoeslag, een aanvulling op 
het inkomen van mensen met een langdurig laag 
inkomen. Deze bezuiniging op een kwetsbare 
groep draaien we terug. We verkorten de termijn 
van de individuele inkomenstoeslag van 5 naar 3 
jaar en verhogen de bedragen naar:   

 -Voor alleenstaanden van € 80,- naar € 250,-  
 -Alleenstaande ouder van € 105,- naar € 250,- + 
 € 50,- per kind  
 -Gehuwd/samenwonend van € 115,- naar € 350,-  

• De gemeente stelt zich dienstbaar op naar ieder-

een die een beroep doet op ondersteuning vanuit 
de overheid. Of het nu gaat om iemand die inko-
mensondersteuning nodig heeft of iemand die een 
bedrijf wil starten. De overheid is er om hulp te 
bieden als daar om gevraagd wordt en gaat uit 
van vertrouwen.   

• Regelingen die ondersteunend zijn voor inwoners 

en bedrijven zijn duidelijk vindbaar op de gemeen-
telijke website inclusief een verwijzing naar de 
voorwaarden en inhoud van die regelingen.   

• Wijk-, buurt- of dorps initiatieven die bijdragen aan 

het welzijn van inwoners moeten kunnen rekenen 
op ondersteuning vanuit de gemeente. Regels en 
administratieve lasten worden beperkt om het initi-
atief te doen slagen.  

ECONOMIE, WERK en INKOMEN  



De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. In 2050 willen we geen aardgas meer 
gebruiken. Als het gaat om de energietransitie nemen we onze verantwoordelijkheid. We zoeken actief 
naar oplossingen om de omslag te maken naar duurzame energie en kijken verder dan de minimale doel-
stellingen.  We zoeken naar alternatieven voor aardgas die duurzaam, praktisch en betaalbaar zijn voor 
onze inwoners.  

In Twents RES-verband leggen de 14 gemeenten, het waterschap en de provincie hun opgave om in 2030 
49% CO-2 te besparen vast in de Regionale Energiestrategie (RES). Almelo ligt redelijk op koers om de 
doelstellingen te bereiken. Voor de PvdA weegt de betaalbaarheid van de energierekening voor de inwo-
ners zwaar in het afwegen van de RES-maatregelen.    

ENERGIE EN KLIMAAT 

• We maken een duidelijke en concrete routeplanner 

richting 2050 waarop we aangeven hoe we alle huis-
houdens in Almelo op een verantwoorde manier van 
het aardgas halen. Zo weten inwoners waar ze staan 
en welke maatregelen ze hiervoor zelf kunnen nemen.  

• We zetten alles op alles om energie-armoede tegen te 

gaan. We zien ook in Almelo nog teveel dat mensen 
met hoge inkomens nu kunnen investeren in isolatie en 
zonnepanelen en mensen met lagere inkomens niet. 
Voor mensen met een laag inkomen die wonen in een 
slecht geïsoleerde woning is de energierekening een 
steeds grotere kostenpost. Daarom doen we bij al ons 
energie- en klimaatbeleid een grondige check op de 
betaalbaarheid voor lagere inkomens, bijvoorbeeld 
door subsidie en de inzet van een energiebespaarle-
ning (geld lenen en dat terugbetalen met de besparing 
op de energierekening). Zo zorgen we ervoor dat ie-
dereen mee kan doen.   

• We leggen in de prestatieafspraken met woningcorpo-

raties vast welke woningen ze wanneer verduurzamen. 
Hierbij zetten we in op een stevig tempo en beperking 
van de huurstijging. Zo profiteren ook huurders van 
lagere energielasten.  

• We moedigen inwoners aan om samen met anderen 

werk te maken van duurzame energie (bijvoorbeeld in 
een lokaal energie-initiatief of energiecoöperatie) en 
staan hen met advies en startsubsidies bij.  

• Als gemeente geven we het goede voorbeeld. We ma-

ken een plan om ons maatschappelijk vastgoed in vlot 
tempo van het aardgas te halen. Deze gebouwen ge-
bruiken we ook voor pilots en testopstellingen met 
nieuwe technieken.  

• Het elektriciteitsnet moet verzwaard en mogelijk uitge-

breid worden om de toekomstige vraag naar en het 
aanbod van elektriciteit te kunnen verwerken. Denk 
hierbij ook aan de ambities van 3.100 nieuwe wonin-
gen, XL Businesspark 2, alle daken waar zonnepane-
len op komen en alle laadvoorzieningen voor electri-
sche auto’s. De windturbine is een stabielere opwekker 

en producent dan zonenergieparken. De PvdA zet al-
les op alles om het draagvlak voor wind te vergroten. 
We zoeken naar plekken waar de molens goed in de 
wind staan, en de impact op omwonenden en het land-
schap zo klein mogelijk is. We zijn ons bewust van de 
effecten van windmolen (slagschaduw, geluid), daarom 
onderzoeken we de mogelijkheid van de aanleg van 
een windbos. Daar kan de aanleg van windturbines 
worden gecombineerd met het aanplanten van nieuw 
bos en de effecten van windmolens zo goed mogelijk 
samengevoegd kunnen worden.   

• Door de klimaatveranderingen ontstaat overlast als 

gevolg van extreme neerslag of hitte. Voor deze plek-
ken onderzoeken we de mogelijkheid om aanpassin-
gen te doen om de overlast tegen te gaan, zoals het 
aanleggen van meer groen en wateropvang.  

• We zorgen voor veel meer groen in de wijken en dor-

pen. Door de aanleg van kleine parkjes creëren we 
schaduw, biodiversiteit en kunnen we wateropvang op 
een mooie manier een plek geven in de wijk. We on-
dersteunen inwoners die zelf het initiatief hiertoe ne-
men. In wijken waar dit niet vanuit de inwoners ont-
staat, pakken we het als gemeente zelf op.  

• Als we op een plek binnen de gemeente werkzaamhe-

den verrichten waarvoor de weg wordt opengebroken, 
onderzoeken we vooraf of we ook direct klimaat-
maatregelen kunnen nemen.  

• We stimuleren inwoners zelf ook duurzame en klimaat-

vriendelijke maatregelen te nemen zoals vergroenen 
van 

• de tuin of het afkoppelen van de regenwaterafvoer van 

het riool. Informatie hierover is eenvoudig te vinden, 
inwoners kunnen eenvoudig hulp en subsidie hiervoor 
krijgen.   

• Vanuit de duurzaamheidsambities die wij delen en on-

derschrijven wordt houtstook ontmoedigd. Wij zien dit 
als een niet circulaire, vervuilende en bovendien onge-
zonde wijze van verwarmen.  



JEUGD EN ONDERWIJS 
  

Met de meeste kinderen gaat het goed; zij groeien zorgeloos op. Gelukkig maar. De thuissituatie en 
het onderwijs spelen een belangrijke rol bij een goede start in het leven. Ook een fijne straat, veilige 
wijk en activiteiten zoals sporten bij een vereniging zijn belangrijke bouwstenen voor een zorgeloze 
jeugd.  Helaas heeft niet iedereen een zorgeloze jeugd. Teveel Almelose kinderen groeien in armoede 
op. Teveel jongeren kampen met psychische problemen. Als het tegenzit, moet je op goede jeugd-
hulp en jeugdzorg kunnen rekenen. Snel, dichtbij en zonder financiële en bureaucratische drempels. 
Want we mogen als betrokken samenleving en als gemeente de jeugd niet uit het oog verliezen. Uiter-
aard is de aandacht voor preventie cruciaal!  

 Onderwijs  

• We werken aan de beste scholen voor onze 

jeugd. Scholen die top zijn met goede docenten 
en een veilige sfeer. Maar ook met goede gebou-
wen, die goed kunnen ventileren en een fijn 
schoolplein om te kunnen spelen. De gemeente 
pakt door waar het de eigen verantwoordelijkheid 
betreft, en jaagt daar buiten het gesprek hierover 
aan met het onderwijsveld.   

• We zorgen er met de scholen voor dat het school-

plein ook na schooltijd een fijne plek is om te spe-
len en te bewegen voor de buurtkinderen.    

• We leren kinderen zo jong mogelijk over omgaan 

met geld, om te voorkomen dat ze later in financi-
ële problemen komen.   

• We gaan met de scholen in gesprek over hoe ie-

der kind mee kan doen op school. Iedereen moet 
mee kunnen gaan op schoolreisje en op werk-
week. Leermiddelen die gratis verstrekt moeten 
worden, mogen niet voor de rekening van ouders 
komen. Daar gaan we voor zorgen.    

• Voor kinderen die in armoede opgroeien en extra 

hulp nodig hebben met school, vergoeden we de 
huiswerkbegeleiding.    

• We werken samen met het voorgezet onderwijs, 

jeugdzorg en maatschappelijke organisaties om 
leerlingen die het nodig hebben zo goed mogelijk 
te begeleiden in hun schoolloopbaan.    

• Jongeren die (zonder startkwalificatie) uitstromen 

uit het o.a. praktijkonderwijs en speciaal onderwijs 
begeleiden we actief naar een vervolgopleiding, 
werkplek en een zo zelfstandig mogelijke toe-
komst. We verliezen ze ook daarna niet uit het 
oog.     

• Er is grote behoefte aan technische vakmensen, 

zoals monteurs, lassers en medewerkers in de 
installatiebranche. Daarom stimuleren we de keu-
ze voor technisch vakonderwijs, in samenwerking 

met het lokale bedrijfsleven. Het aanbieden van 
technische en creatieve vakken tijdens de na-
schoolse activiteiten in het basisonderwijs zijn van 
belang om kinderen kennis te laten maken met 
techniek.   

  
 Jeugdhulp  

• Van het budget voor jeugdhulp en jeugdzorg komt 

te weinig daadwerkelijk bij de hulpverlening te-
recht. Het geld sijpelt weg naar administratie, con-
trole, overhead en bijzaken. Zowel bij de zorgor-
ganisatie als bij de gemeente die betaalt gebeurt 
dat. We willen deze bureaucratie en verminderen 
en zorgen dat hulpverleners weer echt hulp kun-
nen verlenen.   

• De kosten voor jeugdzorg nemen jaarlijks toe. Dat 

is een punt van zorg en aandacht. Het verlenen 
van noodzakelijke zorg en hulp mag geen basis 
zijn voor zorgaanbieders en andere marktpartijen 
voor het maken van grote winst. De ruimte voor 
commerciële zorgaanbieders in Almelo gaan we 
dan ook inperken.   

• De aanpak van laaggeletterdheid die al op jonge 

leeftijd begint schiet tekort in Almelo: 18% van de 
inwoners heeft moeite met lezen en schrijven. Met 
een stevige impuls brengen we de bibliotheek in 
positie om in samenwerking met de scholen en 
wijkcentra ervoor te zorgen dat de laaggeletterd-
heid in 4 jaar tenminste wordt teruggebracht naar 
het landelijk gemiddelde (12%).  Hierbij gaan we 
nadrukkelijk op zoek naar de doelgroep. Als ge-
meente communiceren we in duidelijke taal die 
voor iedereen begrijpelijk is.   

• In december krijgen alle kinderen waarvan ouders 

gebruik maken van schuldhulpverleningsregeling 
en/of een inkomen tot 130% van het sociaal mini-
mum, een Sinterklaas bon van 50 euro.   



“In Almelo is altijd wat te doen”. De belangrijkste en meest bekende uitdrukking over Almelo is het be-
wijs dat cultuur ertoe doet. Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook 
stof tot nadenken. Het gaat over wie we zijn, over onze drijfveren en over onze dromen. Zonder de biblio-
theek, de muziekschool, de cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie is het las-
tig om die dromen te verwezenlijken. Cultuur draagt in al zijn verschijningsvormen bij aan de leefbaar-
heid in de wijken en steden. Cultuur draagt bij aan de sociale en economische waarde van Almelo. Het 
maakt de stad aantrekkelijk om te bezoeken, te wonen en in te leven. Cultuur zorgt voor levendigheid, 
bevordert ontmoeting en een open blik op de wereld. 

Voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen 
en dat elke cultuuruiting van waarde is.  

De PvdA steunt de culturele en creatieve sector en hanteert de Fair Practice Code voor een eerlijke belo-
ning. Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. We willen ook in de toekomst de kleinschali-
ge (sociaal) culturele voorzieningen in wijken en dorpen behouden. Daarom is het belangrijk dat de cultu-
rele en creatieve sector de diversiteit van onze samenleving representeert. Bij een inclusieve samenle-
ving hoort een inclusieve culturele sector. 

• De nieuwe cultuurvisie biedt houvast voor herstel 

en ontwikkeling van de sector na een moeilijke 
periode. Voor de PvdA is het van belang dat er 
een cultuurplan bij de visie komt. Zodat duidelijk 
wordt voor welke prioriteiten we kiezen en welke 
acties daaraan gekoppeld zijn. Dat doen we sa-
men met de inwoners, culturele instellingen, cul-
tuurmakers, broedplaatsen en andere organisa-
ties. 

• In Almelo is de afgelopen jaren veel te doen ge-

weest over het fors snijden in subsidies voor cul-
turele instellingen zoals het stadsmuseum en de 
bibliotheek. Een stad als Almelo verdient een fat-
soenlijke bibliotheek, waar inwoners terecht kun-
nen om te lezen, te leren en te ontmoeten. De 
PvdA kiest voor een inclusieve culturele sector, 
wat inhoudt dat subsidies geherwaardeerd wor-
den om instellingen toekomstbestendig te organi-
seren.  

• Kunst die de gemeente over heeft, wordt ver-

kocht. Van de opbrengst wordt  weer nieuwe 
kunst aangekocht van jonge kunstenaars. 

• Evenementen trekken veel bezoekers en zetten 

daarmee Almelo op de kaart. We stimuleren 
daarom de mooie activiteiten die Almelo rijk is.  

• Iedere inwoner van de gemeente Almelo krijgt 

jaarlijks een cultuur-waardebon van 10 euro die 
in te leveren is bij een van de culturele instellin-
gen of verenigingen, voor een korting op bijvoor-
beeld de contributie, een theaterkaartje of bezoek 
aan het museum. Hiermee stimuleren we het cul-
turele leven in onze stad.  

    

CULTUUR 



 

 

Stem 16 maart 
voor een  

sociale en eerlijke  

toekomst voor iedereen 
in Almelo! 

 

Stem PvdA! 




