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INLEIDING
Waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige
wereld. Wij ondersteunen initiatieven die hier een actieve bijdrage aan
leveren op sociaal, cultureel of natuurgebied. Dat juist nú belangrijk: de
coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat elke Nederlander door
onvoorziene omstandigheden ineens kwetsbaar kan worden. Gelukkig
hebben we de kracht van de samenleving kunnen ervaren: inwoners konden
op elkaar rekenen en waar nodig was er een vangnet vanuit de overheid.
Almelo is in de raadsperiode 2018-2022 veranderd. In positieve zin. De
gemeente staat niet meer onder financieel toezicht van de provincie. De
binnenstad heeft een metamorfose ondergaan die de komende tijd nog
voortduurt. Er zijn allerlei projecten en initiatieven uitgevoerd, onder meer om
gezinnen met meerdere problemen (onder meer schulden, zorg,
opvoedondersteuning) succesvol te helpen. Er zijn flinke stappen gezet op
het gebied van duurzaamheid. Het aantal mensen in de bijstand is afgenomen. Zorgfraude wordt keihard
aangepakt. Zwerfvuil wordt met hulp vanuit de Almelose bevolking opgeruimd.
Deze opsomming kan nog veel langer worden. Zijn de stad en onze mooie dorpen Aadorp en Bornerbroek
daarmee ‘af’? Zeker niet. Almelo is nooit af. Zo is stadsvernieuwing om Almelo als grote stad en als
centrumgemeente in Noord West Twente stevig op de kaart te houden. Een aantrekkelijke stad voor starters,
voor werkenden, voor senioren; een stad die in alle opzichten in balans is.
Ik ben trots op Almelo. De afgelopen jaren heb ik als CDA-wethouder natuurlijk ook moeilijke besluiten moeten
nemen. Dat is onvermijdelijk wanneer je als partij bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Persoonlijk heb ik
daarbij zoveel mogelijk geprobeerd om ‘gezicht te krijgen’ bij het gemeentelijk beleid. Oftewel: hoe werkt het
beleid in de praktijk, en wat kan er beter. Zichtbaar in de stad, aanwezig en betrokken in wijk en dorp.
Luisterend naar uw verhaal, bijvoorbeeld tijdens de wandelingen met inwoners om samen zwerfafval op te
ruimen. Heel inspirerend, want u als inwoner weet het beste wat er goed gaat en wat beter kan.
Laat u inspireren door het verkiezingsprogramma dat u hier aantreft. Niet alleen ik als lijsttrekker, maar ons
hele CDA-team gaat er graag met u over in gesprek!
Eugène van Mierlo
Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022
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1. ZORG VOOR ELKAAR

Het CDA kiest voor een samenleving waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen.
We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo
lang we goed voor elkaar zorgen, kunnen we elke uitdaging aan. We dragen samen de
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder
mens telt.
Het CDA zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn
dat dit meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder voor zich maatschappij. Ervaringsdeskundigen kunnen een meer betekenisvolle rol spelen dan tot nu toe het geval is.

Zorg in de buurt
Wij zetten ons in voor behoud van zorg en ondersteuning in de buurt om te garanderen dat dit goede
zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. Het CDA kiest voor minder marktwerking en
meer samenwerken als basis voor de zorg.
In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Daarbij zetten we
in op continuïteit. Iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is
belangrijk. De wijkgerichte manier van werken van de gemeente Almelo, bijvoorbeeld in het sociaal
domein met de zes integrale wijkteams, sluit hier naadloos op aan.

Steun voor wie een ander helpt
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij vinden dat mantelzorgers af en toe op adem moeten kunnen
komen en daarom vinden wij dat er in bepaalde gevallen respijtzorg en/of dagopvang geboden kan worden.
Eveneens moet de aanvraag daarvan eenvoudiger worden gemaakt. Vervoer naar de dagopvang en de
respijtzorg moet in die gevallen goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer
aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden.
Op de Dag van de Mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje in de vorm van een
mantelzorgcompliment. Mantelzorgers zijn ons maatschappelijke ‘goud’. Dat verdient enorme waardering. Wij
willen structureel meer geld vrijmaken voor ondersteuning van en activiteiten voor mantelzorgers. Preventief,
om overbelasting en zwaardere zorg te voorkomen. Wij denken daarbij aan bijvoorbeeld het (extra) subsidiëren
van cursussen voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners. Of het aanbod van Jonge Mantelzorg Almelo
(JMZ), met activiteiten waardoor jonge mantelzorgers los kunnen komen van hun dagelijkse ritme.

We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen
We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug kunt vallen.
Families zijn de hoeksteen van de samenleving. Vanuit het gezin en de familie moeten de cirkels van
aandacht en zorg steeds wijder getrokken worden. We verliezen daarbij de belangen van de
alleenstaanden niet uit het oog.
Bij problemen in het gezin werken we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door
één regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor relationele problemen, ouderschapsproblemen,
veiligheid en schuldenproblematiek. In Almelo kiezen we voor deze integrale benadering.
Bij relatieproblemen kijken we vooral naar het belang van de kinderen. Begeleiding kan ertoe leiden dat de
relatie hersteld wordt of dat het uit elkaar gaan van de ouders soepel verloopt. Dat voorkomt jeugdzorgtrajecten. In echte crisissituaties bieden we in Almelo al tijdelijke opvang.
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Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Het advies- en meldpunt Veilig Thuis is laagdrempelig
bereikbaar, met voldoende personeel dat goed opgeleid is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor
meer problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een oplossing, des te beter.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen
Een op de vijf gezinnen heeft betalingsproblemen. Het hebben van schulden veroorzaakt stress, wat er weer
toe leidt dat mensen minder goed mee kunnen doen in de maatschappij. Schulden kunnen vaker voorkomen
worden door meer informatie. Het hebben van betalingsproblemen of schulden moet uit de taboesfeer komen.
In het Landelijk Convenant Vroegsignalering staat dat er sprake is van een groeiend aantal personen dat in een
problematische schuldsituatie verkeert of dreigt te komen, wat leidt tot tal van maatschappelijke problemen
zoals armoede, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen. Aangenomen mag worden dat door de
coronacrisis nog meer mensen betalingsproblemen hebben waar ze zelf niet meer uit komen. Almelo kent
sinds 2019 het project Vroeg Eropaf.
Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven signaleren vroegtijdig
betalingsproblemen bij hun klanten. In 2019 werden bij gemiddeld 421 huishoudens betalingsproblemen
geconstateerd, in 2020 door het coronavirus 644 huishoudens (Bron: Vroeg Eropaf). Almelo kent sinds de
zomer van 2020 ook het Schuldenlab dat zich richt op zelfredzaamheid, het zelf oplossen en verder voorkomen
van financiële problemen. De inzet van schuldenspecialisten loont. Het CDA wil dat hun inzet gecontinueerd
wordt.
Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen
gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de
problemen en kosten voor de betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de
(schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.
Zo min mogelijk kinderen moeten in armoede opgroeien. De komende periode willen we het aantal
kinderen dat in armoede opgroeit omlaag brengen. We willen de gezinnen waar deze kinderen
opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen de risicogroepen preventief
bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen. Daarom was Almelo in april 2019
medeondertekenaar van de Alliantie Kinderarmoede. In 2009 kwam al het Armoedepact Almelo tot
stand waarbij meerdere organisaties samenwerken om armoede en oneerlijke verdeling van de
welvaart aan te pakken.
Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er
zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede
en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze
mogelijkheden. Ook arme gezinnen moeten mee kunnen doen in de digitale samenleving.
De Voedselbank en De Boodschappenmand vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, het
voortbestaan daarvan mag niet in gevaar komen. De gemeentelijke subsidie voor de Voedselbank is in
2020 teruggebracht van maximaal 20.000 euro naar maximaal 5.000 euro vanwege ruime financiële
reserves waarover de Voedselbank bleek te beschikken door tal van particuliere donaties. Het CDA
vindt dat de subsidie bijgesteld moet worden als de financiële situatie van de Voedselbank onverhoopt
toch weer verslechtert. Veel mensen die gebruik maken van de Voedselbank halen hun boodschappen
op in plastic tassen. Het zou goed zijn als daarvoor duurzame tassen beschikbaar komen.
Mocht de huidige financieringswijze van De Boodschappenmand in de toekomst ontoereikend worden,
dan is het CDA van mening dat de stichting een beroep op (incidentele) cofinanciering vanuit de
gemeente moet kunnen doen.
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Jeugdhulp en WMO
In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Wij willen een
duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. Immers, de jeugdzorg staat
financieel onder druk waardoor op andere noodzakelijke dingen bezuinigd moet worden. Dat is
onwenselijk.
Het is in dit verband goed om meer te ‘normaliseren’. Zo is het bijvoorbeeld niet erg als een kind een
beetje druk is. Dat betekent niet gelijk dat er allerlei zorg tegenaan moet.
De gemeente moet inzetten op meer samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs. We maken
duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken
zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers.
Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te
betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede
bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er
niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te
denken over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.
We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We
kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en
andere financieringsbronnen.
Goede zorg heeft baat bij een goede samenwerking met huisartsen. De gemeente heeft goed
contact met de huisartsen en overlegt met hen over het inzetten van praktijkondersteuners voor de
Jeugdhulp. Het CDA wil dat gekeken wordt of deze samenwerking nog meer kansen biedt bij zowel
de preventie als de zorg.
Ook wil het CDA de nadruk leggen om mensen (alleenwonenden, gezinnen) te ondersteunen in hun
eigen sociale omgeving door ook hun sociale netwerk hierbij te betrekken. Uitgangspunt is om de
regie zoveel mogelijk bij de zorgvrager te houden.

Iedereen moet mee kunnen doen
Het CDA zal blijven inzetten voor goede toegankelijkheid van onze stad voor iedereen.
Dat begint al bij de allerjongsten. Het moet normaal zijn dat ieder kind kan meespelen, op welke manier dan
ook. Zo streven we ernaar de speeltuinen voor ieder kind toegankelijk te kunnen maken. We willen samen met
de inwoners gaan kijken naar de manier waarop we dit kunnen bewerkstelligen.
Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen, zoals onze mooie vernieuwde binnenstad, zorgen we voor
voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen in de directe nabijheid.
We willen dat meer kinderen met een beperking naar een gewone school gaan.
Almeloërs die zich actiever in de samenleving willen opstellen kunnen terecht bij Almelo Doe(t) Mee.
Deze organisatie geeft vouchers uit voor activiteiten als sport, cultuur en les.
De wijkregisseurs en wijkteams van de gemeente moeten laagdrempelig beschikbaar zijn én blijven
in de wijken, voor iedereen en zeker ook voor mensen die de gemeente lastig weten te vinden.

Laaggeletterdheid
In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is helaas
nog steeds veel te hoog. Het zet mensen op achterstand in de samenleving. 18 procent van de inwoners van
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Almelo heeft moeite met lezen en schrijven. Dus bijna een op de vijf, zoals blijkt uit het onderzoek ‘Kansen met
basisvaardig Overijssel’ van de SER Overijssel.
Deze Almeloërs hebben vaak problemen met het behouden of vinden van werk, zelfredzaamheid, gezondheid,
financiën (schulden) en andere vormen van deelname aan de samenleving. De kloof die laaggeletterden
moeten overbruggen om mee te komen wordt steeds groter. Het belang om ook digitaal mee te kunnen doen,
is door de coronacrisis nog duidelijker geworden.
Er is in de afgelopen jaren al het nodige gedaan door de gemeente Almelo om brieven leesbaar te maken,
maar iemand die echt moeite heeft met lezen en schrijven kan ook die brieven vaak niet lezen. Daarom moet
nog meer worden gedaan om laaggeletterden te bereiken en te helpen bij het begrijpen van gemeentelijke
informatie. Ook moet hier meer aandacht voor zijn in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook
bij werkgevers. Vroegtijdig en preventief zijn ook hier belangrijke begrippen om erger te voorkomen. Er moet
meer met beelden en plaatjes worden gewerkt, in plaats van met hele lappen tekst.
Het CDA pleit voor een meldpunt voor onbegrijpelijke zaken. De overheid moet bij digitale dienstverlening en
communicatie voor ogen houden dat iedereen de informatie moet kunnen begrijpen. Lukt dat niet, dan moeten
inwoners aan de bel kunnen trekken. Dat kan dan bij een meldpunt. Uiteraard moet het niet bij het aannemen
van een melding blijven, maar moet ook gerichte actie worden ondernomen.

Meer aandacht en zorg voor onze ouderen
Noaberschap, het omzien naar elkaar, wordt gestimuleerd vanuit de gemeente Almelo.
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel mogelijk
te voorkomen en tegen te gaan. We zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en
jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke dienstplicht dan wel maatschappelijke stages. Maar
wij willen ook dat scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als
vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.
Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit
kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken.
Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente
Almelo op orde zijn. We brengen de bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht.
Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van
voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid van de leefomgeving.
Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en moet er aandacht zijn
voor zingevingsvragen.
Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het
internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. De gemeente Almelo zet meer in op
voorlichting en wil dat de politie, banken en bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en
aangiftes van ouderen.

Geestelijke gezondheidszorg
De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners van Almelo waar
nodig hulp en ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.
We hebben daarom extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende
situaties en verward gedrag op straat voorkomen door goede samenwerking tussen instellingen en
maatschappelijke partners. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking tussen de politie en de
GGZ. De Streettriage zoals die in Twente functioneert, moet volgens het CDA gecontinueerd worden.
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Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij het Meldpunt Verward Gedrag Twente als zij zich
zorgen maken over een buurtgenoot. Ook is er het Meldpunt Bemoeizorg en Advies Almelo, voor als
iemand wordt verwaarloosd of zichzelf verwaarloost, vreemd gedrag laat zien, diep in de schulden zit
of zich in andere zorgwekkende situaties bevindt.
De integrale aanpak van meerdere organisaties en maatwerk werkt goed. Landelijk is sprake van een
sterke stijging van het aantal mensen met verward gedrag, maar in Almelo is de situatie al enkele
jaren vrij stabiel. Dat moeten we zo zien te houden.

Inzetten op preventie en gezond leven
Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte of handicap. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch
focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en
hoe we die kunnen oplossen. Positieve gezondheid (Machteld Huber) kiest een andere invalshoek. Het accent
ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het CDA
wil meer aandacht voor preventie door voorlichting, het stimuleren van leefstijlprogramma’s die welzijn en
gezondheid bevorderen.
Focus op preventieve gezondheidszorg, door continuering/structureel maken van instrumenten zoals de
Gecombineerde Leefstijl Interventie, dat is het aanbieden van begeleiding bij het tegengaan van overgewicht bij
volwassenen door gezonder te eten en te gaan sporten. Honderd Almelose gezinnen krijgen twee jaar lang
begeleiding. Als dit z’n vruchten afwerpt, wil het CDA dit continueren.
Gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van obesitas. Het percentage overgewicht ligt in Almelo met
51,8 procent ruim boven het landelijk gemiddelde van 48,3 procent. Dat percentage moet fors omlaag.
Bewegen vinden we heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Bewegen hoeft
niet hetzelfde te zijn als sporten. Wij pleiten voor het aantrekkelijk en uitnodigend maken van de openbare
ruimte om te bewegen: wandelen, fietsen, maar ook recreatief sporten en spelen. Niet iedereen is even sportief
aangelegd, maar dagelijks een half uur wandelen of fietsen is ook al goed. Het CDA wil dat wandelen en
fietsen door de gemeente meer wordt gepromoot. Het evenement Almelo Allee geldt als een goed voorbeeld.
Kinderen horen een gezond ontbijt krijgen voordat ze naar school gaan. Helaas is dat niet voor elk kind het
geval. De weg naar hulporganisaties moet duidelijk zijn.
Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor iedereen die weinig of niet aan
sport doet. Ieder kind moet mee kunnen doen met een sportactiviteit. Dat kan zo nodig via het
Jeugdfonds Almelo.
Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. Het CDA pleit
voor openbare sporttoestellen waar iedere Almeloër gebruik van kan maken. Sportaccommodaties
moeten goed bereikbaar zijn. Het CDA pleit ervoor dat de huur van accommodaties betaalbaar blijft voor
leden en clubs.
Wij zetten in op een veilig sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Daarbij bevorderen we het
aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen. De gemeente Almelo bevordert waar
mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals
onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen.

Participatie en inburgering
Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een
belangrijkere rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar dat
iedereen een (passende) baan heeft, een opleiding volgt of vrijwilligerswerk doet. Ervaringsdeskundigen
kunnen een meer betekenisvolle rol spelen dan tot nu toe het geval is.
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Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor
moet voldoende aandacht zijn.
We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars
waarborgen en onprofessionele (malafide) taalbureaus uitsluiten.

Inclusiviteit en anti-discriminatie
Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. Elke
werkgever in onze gemeente, dus ook de gemeente zelf, dient hier aandacht voor te hebben.
Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden of mensen met een mogelijke arbeidsbeperking
moeten zich uitgenodigd voelen om te reageren op elke vacature.

Onze wijkcentra
Er zijn in Almelo diverse wijkcentra en wijkaccommodaties. Het CDA vindt het belangrijk dat er
ontmoetingsplekken zijn in de wijken en dorpskernen. De wijze waarop ze gefinancierd worden is niet uniform.
Zo krijgen ’t Dok en De Trefhoek subsidie van de gemeente, maar bijvoorbeeld het Brookshoes in Bornerbroek
niet. Terwijl zo’n ‘kulturhus’ zorgt voor cohesie in het dorp. Er dienen zo veel mogelijk uniforme afspraken te
komen over de wijze waarop deze organisaties worden ondersteund.

Een veilige leefomgeving
Het CDA pleit voor een harde aanpak van illegale prostitutie, drugsoverlast en mensenhandel. Signalen van
radicalisering moeten worden opgepakt, terwijl een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot
belang is. Het zijn onderwerpen die in Almelo zeker aan de orde zijn, ook al zijn ze niet altijd even zichtbaar.
Daarom wil het CDA dat door de gemeente Almelo serieus onderzoek wordt gedaan naar de voor- en nadelen
van de app Meld een Vermoeden, voor het melden van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Een
dergelijke app is al in gebruik bij de gemeente Lansingerland. Voorwaarde is voor het CDA wel dat zorgvuldig
wordt omgegaan met de privacy van zowel de melders als van de personen waarover melding wordt gedaan.
Er is overigens al Meld Misdaad Anoniem van de politie en Almelo kent een project waarbij hondenbezitters
verdachte zaken bij de gemeente kunnen melden.
Een veilige leefomgeving gaat ook over een woonomgeving waar je veilig kunt wonen en bewegen.
Verkeersveiligheid is daar een onderdeel van. Het CDA wil verkeersoverlast tegengaan en streeft naar veilige
wegen die passen bij de structuur van de wijk en omgeving, waar doorgaand verkeer wordt geweerd.
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2. EEN STERKE SAMENLEVING

Het CDA kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en
werkt mee. Het begint met zorgen voor jezelf, en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp
nodig heeft, krijgt die van de gemeente.
We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal en WIJ is
belangrijker dan ik. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen
is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar
voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.
Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de
gemeente Almelo. Waardering en ondersteuning in woord en daad voor hen die zich belangeloos
inzetten is nodig.

Ontmoeten
De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen
inwoners: daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig.
Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis of het bibliotheekfiliaal; het kunnen
ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn.
De kerkgenootschappen in Almelo hebben te maken met een teruglopend ledenaantal. Er zijn reeds
kerkgebouwen gesloten en meerdere zullen volgen. Aangezien kerkgebouwen belangrijke plaatsen zijn voor
ontmoeting en de geloofsbeleving ondersteunt de gemeente Almelo de geloofsgemeenschappen bij de
herstructurering van de (kerk)gebouwen, te beginnen met het opstellen van een kerkenvisie.
Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. We
stimuleren ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen met inwoners in een
kwetsbare positie. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.

Kwaliteit van de woonomgeving
Almelo is de groenste gemeente van de regio. Het CDA streeft naar meer samenwerking met organisaties die
zich willen inzetten voor het groen, zoals de Stichting Almelo Parkstad en andere organisaties. Het CDA wil
stadslandbouw stimuleren. Ook moeten er meer groenstroken komen, liefst in samenspraak met wijkbewoners,
en worden bewoners meer betrokken bij het groenonderhoud, zoals in Bornerbroek al gebeurt. Voldoende
‘groen’ en ‘blauw’ (water) in de wijk is van groot belang voor een goede leefomgeving.
Mede op aandringen van het CDA is vier jaar geleden het programma Duurzaamheid opgezet, op basis
waarvan in de afgelopen jaren veel vierkante meters groen zijn toegevoegd aan onze toch al groene stad.
Het water, het groen, de wegen en de wijken moeten er verzorgd uitzien. De groene longen moeten behouden
blijven, ver-rommeling en versnippering moet worden tegengegaan.
We willen doorgaan met de strijd tegen zwerfafval en de plastic soep in het open water van onze mooie stad,
onder meer samen met scholen door er een educatief karakter aan te koppelen.
We stimuleren de asbestsanering in het buitengebied. Asbest eraf, zonnepanelen erop.
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Door op grasvelden/langs toegangswegen de zogenaamde honey highways te realiseren, willen we dat de
biodiversiteit verbetert.
Het CDA ziet graag dat de wijkregisseurs met de inwoners in gesprek gaan bij ontwikkelingen in wijken en
buurten.

Levendigheid en saamhorigheid: voor een sterk en vitaal verenigingsleven
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het
cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met
teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.
Het CDA wil voor verenigingen dat regels en vergunningen worden verminderd. Geef verenigingen en
clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als zij voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen en dat
de gemeente ze daarbij zoveel mogelijk behulpzaam is.
Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere
gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven.

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk!
Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we
verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het
vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking in de wijk.
We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze zo mogelijk samen met
bewoners aan.
Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsAppgroepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we.
Afgelopen jaren stijgt het aantal burenruzies en met het vele thuiswerken door coronamaatregelen
ontstaan soms ergernissen tussen buren. Door buurtbemiddeling tracht de gemeente samen met de
woningcorporaties escalatie van conflicten en de gang naar de rechter zoveel mogelijk te voorkomen.
Het beperkte budget zorgt soms voor wachtlijsten. Daarom wil het CDA extra geld vrijmaken voor
buurtbemiddeling, bijvoorbeeld 25.000 euro per jaar. Buurtbemiddeling voorkomt namelijk duurdere
(hulpverlenings-)trajecten.

Wonen: kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit
Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met
woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit
van het woningaanbod. We willen woningbouwcorporaties meer ruimte geven om met bouw en de
verduurzaming aan de slag te gaan.
Er moet een oplossing komen voor de enorme hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. We
maken flexibele woonvormen voor starters mogelijk door een daadkrachtige aanpak. Deze
woonvormen kunnen ook ingezet worden voor andere doelgroepen (bijv. statushouders, daklozen en
eenpersoonshuishoudens).
Uit de Woonvisie van de gemeente blijkt een groei van 32.300 naar 34.000 huishoudens in 2030. In 2050
is het aantal huishoudens weer terug op 32.300. De vergrijzing neemt toe, huishoudens worden kleiner,
mensen met een zorgvraag wonen langer thuis en nieuwkomers zoeken hun plek op de woningmarkt.
Dat heeft allemaal gevolgen voor het aantal benodigde woningen. Tot 2030 zijn 1.400 extra woningen
nodig en in de vijf jaar daarna nog eens 230.
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Het CDA wil het accent leggen op de wensen van doorstromers, zodat hun huizen beschikbaar komen
voor starters en mensen die zich in Almelo willen vestigen en daarvoor een koopwoning zoeken. Daartoe
moet de gemeente sturen op de bouw van gewenste woningtypen. Aadorp en Bornerbroek krijgen de
gelegenheid om voor lokale behoefte te bouwen om te voorkomen dat jonge mensen wegtrekken uit
deze kernen.
Almelo heeft relatief veel sociale huurwoningen, waardoor inwoners van omliggende gemeenten en zelfs
vanuit de Randstad naar Almelo komen. Jonge woningzoekenden uit Almelo hebben te maken met
oplopende huur- en koopprijzen. Als de omliggende gemeenten meer sociale huurhuizen bouwen,
vermindert de druk op de Almelose woningmarkt. Dit probleem moet in regionaal verband worden
opgelost.
We omarmen particuliere wooninitiatieven. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen. Het
CDA wil het budget voor de starterslening verhogen.

Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren
Het CDA vindt dat de gemeente Almelo initiatieven moet nemen om betaalbare huisvesting te realiseren voor
starters op de woningmarkt, ouderen die kleiner willen gaan wonen, eenpersoonshuishoudens en mensen met
een kleine portemonnee. Zowel in de stad als in de kernen Bornerbroek en Aadorp.
Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet alleen goed
voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw van levensloopbestendige
woningen de doorstroom op de woningmarkt.
We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor eigen inwoners. Kopers moeten een
sociale en/of economische binding hebben met de woonplek. Dit wordt onderdeel van de
verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen.
Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen, uiteraard voor zover
de locatie dat toestaat. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de
directe woonomgeving vindt het CDA vanzelfsprekend.

Flexibel en circulair bouwen
Voor de lange termijn kiezen wij voor meer flexibel bouwen. Dit houdt in dat steeds meer woningen en
andere gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming verandert.
Almelo was één van de eerste Overijsselse gemeenten met een eigen Omgevingsvisie. Het CDA vindt het
belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker en sneller opgepakt worden. Dit doet
de gemeente Almelo aan de hand van de nieuwe Omgevingswet door het vaststellen van
bestemmingsplannen (het Omgevingsplan) efficiënter in te richten, meer maatwerk te geven in plaats van
afvinklijstjes, meer ruimte te geven aan bouwtechnische innovaties en minder angst voor jurisprudentie.
Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom
vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt.
Het CDA wil demontage en hergebruik van materialen stimuleren en sloop verminderen. Door circulair
bouwen en het werken met uitneembare onderdelen aan te moedigen slaan we drie vliegen in één klap.
We maken woningen van duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden gebouwd/gedemonteerd,
en die geschikt zijn voor alle levensfasen. Het CDA wil dat de gemeente Almelo circulair denken en
handelen borgt in het beleid dat op allerlei domeinen de komende jaren wordt geactualiseerd of
opgesteld.
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Bouwen op de goede plek
Inbreiding van nieuwe woonbebouwing is een efficiënt instrument om de stad vitaal en bereikbaar te
houden. Daarom kijken we in de woningbouw allereerst naar de mogelijkheden van herbestemming,
transformatie en verdichting van de bebouwde omgeving. We willen dat het groen en speeltuinen hierbij
worden ontzien. Pas daarna kijken we naar uitbreiding van woningen aan de stadsranden.
Wij investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen
en stadsnatuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de
opvang van regenwater bij extreme buien.
Belangrijk is de bereikbaarheid van voorzieningen en de veiligheid van de leefomgeving. Voor mensen
met een ernstig psychische aandoening of ouderen is het van belang dat er voldoende passende
woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is. Niet alleen in Almelo, maar ook in de (sub)regio.
Het CDA wil dat planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de stad tot stand komen. Wij zien de
gemeente als bewaker van integraliteit en en vinden het noodzakelijk dat zij deze rol pakt in het kader
van de uitvoering van de Omgevingswet.

Stadsontwikkeling
In 2020 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Almelo vastgesteld, als richtinggevend perspectief voor
onze leefomgeving. Dit is een visie op hoofdlijnen. Concretisering hiervan is noodzakelijk om houvast te geven
voor het maken van keuzes in de (door)ontwikkeling van onze mooie stad. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten
bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke uitdagingen waar Almelo voor staat. Gericht op ontwikkeling en groei
waarbij de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van Almelo - zoals het vele groen en water - worden
benut.
Er moet gewerkt worden aan een gebalanceerde en duurzame woningvoorraad. Met sociaal-maatschappelijke
voorzieningen gericht op ontmoeting, zelfredzaamheid en verbinding. Dit vraagt in bepaalde wijken ook om
keuzes, waar het CDA niet voor wegloopt. Zoals herstructurering en verduurzaming van wijken waar
leefbaarheidsopgaven zijn, zoals in de Ossenkoppelerhoek, Kerkelanden en Sluitersveld. Met een integrale
wijkaanpak, waarbij keuzes worden gemaakt in welke (delen van) wijken een herstructurering en/of
transformatie kan bijdragen aan de opgaven en doelen voor de wijk en daarmee voor de hele stad. Het CDA
ziet hier ook een belangrijke rol weggelegd voor partners als de woningcorporaties.
Bepaalde wijken kennen een bovenmatig kwetsbare sociale structuur. Met overerfbare armoede en
jeugd(zorg)problematiek waarvoor blijvende ondersteuning nodig is. Dat moeten we zien te doorbreken.
Herstructurering van wijken is daarbij een mogelijke oplossing. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten,
ook op het gebied van duurzaamheid.
De gemeente Almelo heeft sinds kort (juni 2021 in de raad) een klimaatadaptatiestrategie. Juist omdat uit de
stresstesten blijkt dat Almelo (‘de vallei van Twente’) veel last heeft van wateroverlast en droogte. Bij ruimtelijke
initiatieven moet klimaatadaptatie worden meegenomen. Zoals zorgen voor voldoende waterberging, eventueel
herplaatsen van bomen, gebruik van waterdoorlatende stenen. Mede op aandringen van het CDA kunnen
inwoners gebruik maken van stimuleringsregelingen, zoals het aanschaffen en gebruiken van een regenton en
acties als ‘Steen eruit, plant erin’.
Uitgangspunt is dat de samenleving als eerste verantwoordelijkheid neemt en dan pas de overheid. We
leren onze kinderen dat spelen in de omgeving van water gevaarlijk kan zijn, dat speeltuinen en
klimrekken risico’s met zich mee kunnen brengen en accepteren dat de overheid niet overal een
oplossing voor hoeft te bedenken.
De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten in de
omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast
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onderdeel van ontwikkelopgaven. Het CDA vindt het belangrijk dat de openbare ruimte niet vervuilt en
verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone, hele en veilige stad.
Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door
bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van
kinderen en ouderen. Het CDA wil dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn,
hindernissen moeten worden gesignaleerd en verholpen.
De gemeente Almelo ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te
kunnen zorgen.

Investeren in goede bereikbaarheid
Verkeersonveilige situaties moeten worden aangepakt. Op tal van plekken vinden nu aanpassingen plaats,
zoals het aanbrengen van waarschuwingslampjes bij de fietsoversteek bij het winkelcentrum Schelfhorst. Het
CDA pleit ook voor een veilige oversteek voor voetgangers die vanaf het asielzoekerscentrum naar het
winkelcentrum Schelfhorst lopen.
Om diefstal tegen te gaan, moeten er meer fiets-parkeerpalen komen, bijvoorbeeld bij C&A en de ijsvogels.
Gezien de toenemende populariteit van e-bikes valt ook te denken aan meer openbare laadpalen voor
elektrische fietsen. Almelo kent inmiddels deelscooters. Het CDA is voorstander van de deeleconomie, het
samen gebruiken van bijvoorbeeld scooters en auto’s, maar er moet ook oog zijn voor de overlast die her en der
geparkeerde scooters opleveren in de stad.
Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan
verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond
vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.
Almelo is door zijn ligging aan de A1 een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Niet voor
niets zijn hier high tech bedrijven te vinden als Urenco, VDL en Aeronamic en de partners in de Waterstof
Hub Twente.

Goed openbaar vervoer
Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf
bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc.
Geen eigendom, maar beschikbaarheid.
Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Alle bedrijvenparken in onze gemeente,
in het bijzonder het Bedrijvenpark Twente Noord en het XL Businesspark, moeten optimaal bereikbaar zijn
per openbaar vervoer. Dat geldt ook voor het toekomstige XL Businesspark 2.
Het CDA is voorstander van de totstandkoming van de Nedersaksenlijn. Een snellere treinverbinding met
het noorden van het land kan ervoor zorgen dat studenten hier blijven wonen.
Wij vinden dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het openbaar
vervoer.

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele
vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk
dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

13

We bezinnen ons op de vraag of culturele instellingen volledig afhankelijk moeten zijn van
gemeentefinanciering. De gemeente faciliteert de samenwerking van verenigingen en
onderwijsinstellingen om tot een gevarieerd cultuuraanbod te komen voor jong en oud.
Het CDA wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen op de armoedegrens ook deel kunnen nemen aan culturele
activiteiten. Voor kinderen uit deze gezinnen hebben we het Jeugdfonds.
Het uitschrijven van opdrachten en prijsvragen voor realisatie van kunstwerken aan lokale
kunstenaars biedt een goede mogelijkheid om hen te ondersteunen en te laten bloeien.

Fondsen en subsidies
Het subsidiebeleid heeft een actualisatie nodig. Veel organisaties kennen al vele jaren een (noodzakelijke)
subsidierelatie met de gemeente Almelo. Dat is niet gezond. Zij kunnen niet op eigen benen staan. Subsidie van
de gemeente moet niet noodzakelijk voor continuïteit of levensvatbaarheid van een organisatie zijn maar moet
worden ingezet voor maatschappelijk gewenste activiteiten.
Er zijn tal van fondsen en subsidies naast de reguliere gemeentelijke middelen, maar deze worden in de
ene gemeente veel slimmer en vaker gebruikt dan in de andere. De gemeente Almelo heeft al een
subsidiecoördinator die de juiste verbindingen legt en voorziet in voorlichting om fondsen en subsidies
aan te vragen.
Subsidiepartners moeten zo tijdig mogelijk zicht krijgen op de beschikbaarheid van middelen, zodat zij
daar met hun activiteiten op kunnen anticiperen.

Verbeteren leesvaardigheid
Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen
de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Het CDA wil dat
onderwijsinstellingen meer middelen krijgen om de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te
brengen.
De bibliotheek is een kennisvoorziening die niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen zo toegankelijk
mogelijk moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat. Wij zien de bibliotheek als een van de
ontmoetingsplekken in de stad waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te
doen en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden
hebben. Door de toenemende digitalisering verandert de bibliotheekfunctie de komende jaren wel degelijk
en de bibliotheek zal daarom moeten (blijven) anticiperen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid. De gemeente kan vrijwilligerswerk
leuker en vooral ook makkelijker maken door administratieve lasten te verminderen en trage
procedures te voorkomen. Vanuit de gemeente is er een contactpersoon voor iedere
vrijwilligersorganisatie.
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3. EEN EERLIJKE EN DUURZAME SAMENLEVING

Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met
ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale
ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid,
werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van
de impact op de omgeving en door-continuïteit op de langere termijn voorop te stellen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we.
De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak.
Het CDA wil de verduurzamingsopgave haalbaar en betaalbaar voor de inwoners uitvoeren.
Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering
van de CO2-uitstoot dragen we bij aan de doelen van Parijs, maar dat is wel sterk afhankelijk
van de beschikbaarheid van landelijke (stimulerings-)maatregelen.

3.1

EERLIJKE ECONOMIE

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning
Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente Almelo met het midden- en kleinbedrijf (MKB)
afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en nemen). Zo willen we dat met het
bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied
van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig
personeel, aanstellen van mensen met een beperking en een minimaal aantal stage- en
leerplekken.
De gemeente Almelo heeft sinds 2020 een Ondernemersloket, als aanspreekpunt voor
ondernemers voor het traject van vergunningsaanvragen maar ook voor kansen en vragen.
Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket.
Het Ondernemersloket zit fysiek in het stadhuis, maar komt ook wel naar ondernemers toe.
Dit tot volle tevredenheid van de ondernemers.
Almelo is in 2020/2021 op plaats 22 geëindigd van de verkiezing ‘MKB-vriendelijkste gemeente’. Het
CDA stelt als doel dat in de komende raadsperiode een top-10 positie wordt bereikt.
We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers. Behalve als in samenspraak
met de ondernemers is afgesproken om de inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van
het ondernemersklimaat.
Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de norm is.
In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De
ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen,
aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen
omgevingsplan.
Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting
naar de snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de
toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen. Het XL Businesspark ligt pal naast de A35
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en is dus uitermate goed bereikbaar, ook voor scheepvaartverkeer via het Twentekanaal. Als
de plannen voor uitbreiding van het XL Businesspark (XL2) doorgaan, wordt eerst een
inpassingsplan opgesteld, in nauwe samenspraak met de Stichting Dorpsbelangen
Bornerbroek. Deze stichting vertegenwoordigt inwoners en agrariërs uit de directe omgeving en
is daarmee in de positie om de uitgangspunten voor de ruimtelijke inpassing van XL2 te
definiëren.
Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en mee-investeren in een
goede lobby in de regio, zoals nu al gebeurt via de Twente Board. Dit vergroot de kansen voor
ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen.
Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van buurten,
wijken en dorpen behouden blijft.
We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden.

Minder leegstand in binnenstad en winkelstraten
Veel Almeloërs kijken met zorg naar de leegstand in het centrum van de stad. Met de Koers
voor de Binnenstad is door de gemeente Almelo al ingezet op een compacte binnenstad met
minder leegstand van winkelpanden. Aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer, met betere
parkeermogelijkheden. Almelo Waterstad levert een bijdrage aan het aantrekkelijker maken
van de binnenstad. Het gaat om veel geld, maar het is van belang om de vernieuwing van de
binnenstad voort te zetten. Stilstand is immers achteruitgang.
Het kernwinkelgebied – 22.000 vierkante meter, 80 winkels – moet toonaangevend worden
voor de regio Noord-West Twente. De leegstaande winkelpanden op de flanken van de
Grotestraat Noord en Zuid en de Hagenborgh moeten een andere functie krijgen, zoals wonen
en werken. Dat zorgt weer voor meer levendigheid in de binnenstad. Het CDA staat hiervoor
op de bres.
De Woonboulevard moet zich kunnen door-ontwikkelen naar een Lifestyleboulevard, maar dat
mag niet ten koste gaan van de binnenstad. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt – de
Retailagenda Winkelstad Almelo - met de ondernemersorganisatie CAA, de eigenaren en
ondernemers op de Woonboulevard en Horeca Nederland over detailhandel met een
verkoopoppervlak van tenminste 1.000 vierkante meter op de Woonboulevard.

Werkgelegenheid
Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van
werkloosheid. Wij zetten in op duurzaam werk; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief
bieden op een vervolg.
Voor iedereen moet er plek zijn, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente
zet zich actief in voor begeleiding van deze groep naar participatie in het reguliere arbeidsproces of in
een beschutte omgeving. Na de liquidatie van Soweco draagt zij zorg voor alternatieve initiatieven
voor de begeleiding van deze kwetsbare groep en behoud van werk/beschut werk.
De gemeente speelt een stimulerende rol als het gaat om kennisdeling tussen het ROC van Twente,
de overheid en het bedrijfsleven. Hierdoor wil zij bereiken dat er voldoende stageplaatsen zijn voor
ROC-studenten en er meer uitwisseling ook op andere vlakken plaats heeft.
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Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, die structureel meerdere dagen per week
vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Arbeidsmigranten
Het aantal arbeidsmigranten groeit snel. In 2010 waren 780 arbeidsmigranten officieel geregistreerd
als inwoner van de gemeente Almelo, in 2017 waren dat er al 1.110. De werkelijke aantallen waren
aanzienlijk hoger, want bij een verblijf korter dan vier maanden hoeven arbeidsmigranten zich niet als
inwoner laten registreren. Geschat wordt dat er in 2017 2.220 arbeidsmigranten onderdak hadden in
Almelo. De meesten van hen wonen in de wijken Ossenkoppelerhoek, Kerkelanden en Schelfhorst.
Verhuur aan arbeidsmigranten leidt tot verdringing op de reguliere woningmarkt. Het kan ook leiden
tot parkeeroverlast, over-bewoning van panden en een veranderd leefklimaat in straten waar veel
arbeidsmigranten wonen.
De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een
verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan
initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.
We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen en tegen illegale
kamerverhuur. Het CDA wil hiervoor structureel extra capaciteit bij de gemeente om te controleren,
zodat hier net als in de grote steden stevig tegen kan worden opgetreden.
Het beleid wordt voortgezet om huisvesting te verbieden op het terrein van de werkgever in het
buitengebied of op bedrijventerrein. We willen dat om passende (tijdelijke) woonruimte te
ontwikkelen in gesprek wordt gegaan met werkgevers en uitzendorganisaties. Bij concrete
mogelijkheden wordt de buurt/kern in een vroeg stadium geïnformeerd en geraadpleegd.
Wij zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen,
publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden. Wij zijn voorstander van
projecten om het contact tussen arbeidsmigranten en lokale inwoners te stimuleren.

Leren en werken
Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is
niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is
ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel
jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is, in
het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en
geen diploma. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide
medewerkers.
De gemeente Almelo doet mee aan de Twentse Belofte, een samenwerkingsverband met de
regionale opleidingscentra en zorginstellingen om kwetsbare jongeren een goed
toekomstperspectief te bieden. Dat is hard nodig, want in Twente hebben 3.900 jongeren tot 23
jaar geen startkwalificatie (diploma). Bijna de helft van hen heeft een uitkering. Voortijdige
schoolverlaters verdienen onze voortdurende aandacht.
De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen dat scholen gestimuleerd
worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Zo willen
we dat jongeren ervaring opdoen in het leveren van een bijdrage aan de samenleving en het
werken in een (vrijwilligers)organisatie.
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Landbouw
De gemeente Almelo moet zorgdragen voor een evenwichtige ontwikkeling van ons buitengebied. Het
CDA wil dat agrarische mogelijkheden worden benut en dat wordt gestreefd naar een goede balans
tussen natuur, wonen en recreatie. Wij zijn trots op de groene longen, het landelijk gebied binnen
onze stadsgrens. Met name in de westelijke groene long zijn mooie historische boerderijen en
landgoederen te vinden. Natuur is belangrijk, we genieten er allemaal van, maar de boeren moeten er
hun bedrijf uit kunnen oefenen. Dat geldt ook voor het buitengebied aan bijvoorbeeld de noordkant
van Almelo, in Bornerbroek en Aadorp.

3.2

DUURZAME SAMENLEVING

Betaalbaar, behapbaar en met draagvlak
Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners.
Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar
zijn en eerlijk worden verdeeld. En zij – nog meer dan nu - vooraf worden betrokken bij
belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.
Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op een
integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners. Voor de
inwoners willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo eerlijk mogelijk
worden verdeeld.
De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend proces waarin wij al doende zullen
gaan leren. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en
menskracht beschikbaar moeten komen. Als geld, tijd of mankracht ontbreekt kunnen
gemeenten deze verantwoordelijke verduurzamingsopgave niet aan (de Raad voor het
Openbaar Bestuur becijferde januari 2021 dat gemeenten jaarlijks € 600 miljoen tekortkomen!).

Energieopwekking en infrastructuur
We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een
collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken.
De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. Met het bieden van
lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden aan inwoners en bedrijven om bij
te dragen aan maatschappelijke doelen. Deze (wellicht suboptimale) route is van belang voor
het draagvlak voor het energie- en duurzaamheidsbeleid.
In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt,
maar lokaal voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de
lokale gemeenschap.
We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit
begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale
energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze
inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom.
Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. Wij
willen vooral zon op het dak. Het CDA pleit ervoor om overeenkomstig de RES Twente zorgvuldig om
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te gaan met grootschalige windenergie. De gemeente doet dit in afstemming met de omgeving en met
buurgemeenten Twenterand en Tubbergen. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel
mogelijk ontzien. In de Duurzame Energieladder is dit al opgenomen, de ambitie voor zon op dak in
2030 is in de zomer van 2021 al gerealiseerd. Toch is er nog veel meer mogelijk, want bij de
grootverbruikers vlot het niet omdat het elektriciteitsnet dit niet aan kan. Om invulling te geven aan de
energietransitie is het vergroten van de beschikbare netcapaciteit een vereiste. Het CDA zet hierop in.
Ook stelt het CDA een pilot voor met lokaal opslaan van elektrische energie en een smart grid. Het
CDA wil dat de gemeente Almelo voor zo snel mogelijke uitbreiding van het net gaat lobbyen.
We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk
voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met
zonnepanelen, opwek van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door
een dak met zonnepanelen.
In het duurzaamheidsbeleid kiezen wij voor de inzet van eenvoudige beleidsinstrumenten die
kunnen rekenen op voldoende draagvlak en die langdurig worden ingezet. Met consistent
beleid weten investerende partijen waar ze aan toe zijn.
Uiterlijk in 2050 moeten de woningen in de gemeente van het aardgas af. Alle gemeenten
hebben die opdracht. Dit is een hele opgave, want Almelo telt 33.000 woningen en 5.000
andere gebouwen. In de Warmtevisie van de gemeente is vastgelegd dat de eerste stap is om
woningen en gebouwen aardgasvrij-ready te maken door middel van isolatie. Welke
alternatieve warmtevoorziening er ook komt, isolatie is altijd nuttig en positief voor het
energieverbruik. De tweede stap is het daadwerkelijk overstappen op alternatieve
warmtevoorziening, waaronder waterstof, restwarmte of een warmtepomp.
Het CDA vindt dat de warmtetransitie, het overstappen op andere warmtebronnen, betaalbaar
en toegankelijk moet zijn voor alle inwoners, ondernemers en andere gebruikers. Zij moeten
mee kunnen praten en denken over de wijkuitvoeringsplannen. Bij de uitvoering van de plannen
moeten maatwerk en persoonlijke aandacht voorop staan.

Circulaire economie
Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen
bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. Een goed
voorbeeld daarvan is het Almelose Repair Café, waar kapotte (huishoudelijke) apparaten door
vrijwilligers worden gerepareerd en zo een langere levensduur krijgen.
Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder
en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren,
winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen
aan een sterke lokale en circulaire economie.

Duurzaamheid faciliteren
In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. De gemeente Almelo
verduurzaamt haar maatschappelijk vastgoed, onder meer door isolatie en zonnepanelen.
Nieuwe scholen worden (bijna) energieneutraal gebouwd en hebben voldoende ventilatie.
Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen
noodzakelijk zijn.
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Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en bedrijven die uit zichzelf met goede
voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen stimuleren. Daarbij willen we vooral
inzetten op projecten en processen die op dit moment en zonder al te veel weerstand en risico
te realiseren zijn. Kleinschalige lokale energiecoöperaties vervullen een belangrijke plek in de
verduurzamingsopgave.
Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming en weten niet altijd
hoe dat kan. Via het energieloket van de gemeente kunnen inwoners, sportverenigingen,
bedrijven en instellingen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Het CDA wil dat het
energieloket nog meer onder de aandacht wordt gebracht.
Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties willen wij een duurzaamheidskader. Het gaat dan
om duurzaamheid in de breedste zin van het woord, inclusief de klimaatadaptatie. Het CDA is van
mening dat bij kavelverkopen door de gemeente kopers geattendeerd worden op
stimuleringsregelingen voor klimaatadaptie.
Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm.
We bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater. De
klimaatverandering brengt zowel droogte als wateroverlast door hoosbuien met zich mee. Het
openbaar terrein in Almelo moet daarop worden aangepast door de gemeente. Particuliere
eigenaren worden gestimuleerd om hun steentje bij te dragen. Of beter: om hun steentjes weg
te halen, waardoor ze regenwater op eigen terrein kunnen opvangen en de riolering minder
wordt belast. In de gemeentelijke klimaatadaptiestrategie worden tal van maatregelen genoemd
om wateroverlast weg te nemen of (bij nieuwbouw) te voorkomen.

Duurzaam inkopen
We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we dat opdrachtnemers bij
overheidsopdrachten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor extra werk, of
stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente
Almelo past dit al toe met de regeling Social Return On Investment (SROI). Bij alle inkoop- en
aanbestedingscontracten vanaf 100.000 euro moet 5 procent van de contractwaarde worden
besteed aan mensen met een afstand tot de woningmarkt.
De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam
inkoopbeleid. Door werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, productiewerk en
(groen)onderhoud te beleggen bij deze doelgroepen bieden we elkaar de kans om een mooie
invulling te geven aan maatschappelijke behoeften.
In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan
lokale ondernemers en onderhoud van het wagenpark aan lokale garages.
Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale inkoop door de
gemeente.
We willen dat de kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord inkopen in de regio
wordt samengebracht om eenduidige criteria op te stellen. Hierdoor weten (lokale)
opdrachtnemers waar zij aan toe zijn en hoe zij zelf met passende en innovatieve oplossingen
kunnen komen.
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Afvalbeleid
In Almelo is de hoeveelheid restafval per persoon relatief hoog ten opzichte van andere gemeenten in
de regio. De hoeveelheid restafval in de gemeente Almelo is in 2020 zelfs met 18 kilo per inwoner
gestegen ten opzichte van het jaar 2019. Deze stijging is vooral te verklaren door de effecten van de
coronamaatregelen op het huishoudelijk afval dat vrijkomt en is ook te zien in andere Twentse
gemeenten.
Uiteraard wil het CDA dat de hoeveelheid restafval omlaag gaat. Het goed scheiden van afval draagt
daaraan bij. Veel inwoners doen dat al. Op dit moment gebeurt dat via zogeheten bronscheiding, wat
betekent dat papier, glas, pmd (plastic, metalen en drankkartons) en gft gescheiden worden
ingezameld van het restafval. Bij de vele flats en appartementencomplexen in de stad wordt dat
scheiden aan de bron al een stuk lastiger. Maar technische ontwikkelingen gaan snel. Het CDA wil
een duurzaam systeem van afvalinzameling waarbij sprake is van een zo groot mogelijk draagvlak
onder onze inwoners. Nascheiding van restafval wordt hierbij niet uitgesloten, mits uit onderzoek blijkt
dat dit realistisch en uitvoerbaar is op de schaal van Almelo.
Het CDA is géén voorstander van diftar (tariefdifferentiatie voor afval), omdat sommige (grotere)
huishoudens daar de dupe van kunnen worden en de ervaring in andere gemeenten leert dat dit
elders in de stad - bijvoorbeeld bij de milieupleintjes en in het buitengebied - tot meer afvaldumpingen
kan leiden.
Verder is het CDA van mening dat de gemeente blijvend moet inzetten op het voorkomen en
aanpakken van zwerfafval, bijvoorbeeld door (nog meer) de vele bewonersinitiatieven zwerfafvalwandelingen - te ondersteunen. Waar mogelijk worden de gemaakte kosten verhaald op de
vervuilers.
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4. EEN DIENSTBARE EN BESCHERMENDE OVERHEID

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de
samenleving en is er voor inwoners en ondernemers.
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare
overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te
bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en
afhankelijk zijn.
De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en
-ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te
krijgen. De integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten
echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook
belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. Om bepaalde
zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. We
hebben korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, we kunnen zaken snel
aankaarten, aanpakken en doorpakken.

Samenleving aan zet
Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over
oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De
gemeente is er immers voor haar inwoners. Wij willen de denkkracht, daadkracht en
betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar
mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken.
Het CDA is voor het uitdaagrecht (Right to Challenge). Als inwoners een project sneller,
goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte
worden gegeven.
Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet
alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich
afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.
Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er
gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen en zodat
bezwaarprocedures minder nodig zijn.

Degelijk financieel beleid
Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid. Wij willen een financieel gezonde gemeente. Een
sluitende begroting dient daarvoor als basis. Ons beleid dient gericht te zijn op doelmatige besteding
van gemeenschapsgelden. Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten
en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel.
Vanuit Brussel wordt regelmatig aangegeven dat er veel Europese gelden op de plank blijven liggen,
terwijl die juist bestemd zijn voor plaatselijke initiatieven. Laten we daar actief op sturen om meer
gelden naar Almelo te krijgen. Niet geprobeerd, is zeker geen Europees geld in de portemonnee.
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