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Wat je kiest doet ertoe: voor nu en straks
Op veel gebieden gaat het in Enschede de goede kant op. Het gaat weer beter met de economie waardoor
meer mensen aan het werk zijn. We hebben de economische wind mee, maar we plukken ook de vruchten
van de gerichte investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan in de binnenstad, de wijken en dorpen
en in het Kennispark. Studenten, bezoekers en ondernemers weten onze stad te vinden. De binnenstad is het
belangrijkste winkelgebied van Oost-Nederland geworden met veel nieuwe winkels. Enschede ontwikkelt zich
steeds meer tot het dynamische centrum van Twente en de Euregio en daar profiteren we allemaal van.
Maar er zijn ook problemen die om een oplossing vragen. Om wat voorbeelden te noemen: armoede is er
in veel vormen en is nooit te accepteren. De zorg is door alle veranderingen van de laatste jaren nog steeds
niet zoals we willen. Met ‘diftar’ – ofwel: het omgaan met ons afval – is er duidelijk werk aan de winkel.
Veel mensen voelen niet meer de vertrouwde geborgenheid in een steeds diverser wordende samenleving.
Het CDA wil succesvolle lijnen in de komende jaren doorzetten en aan problemen werken. Keuzes zijn
daarin meestal voor langere tijd en hebben veel invloed op de stad en haar omgeving. Maar natuurlijk zijn
er de problemen die we nu moeten aanpakken.

Deze verkiezingen gaan wat ons betreft dan ook over twee vragen:
• Welke stad geven we door aan elkaar, aan onze kinderen, en aan onze kleinkinderen?
• En wat doen we om de problemen van nu aan te pakken?
Hoe zorgen we voor voldoende zorg voor wie dat nodig heeft?
In de zorg gebeuren goede dingen; mensen werkzaam in de zorg zijn enorm betrokken en met mantelzorg
zorgen we voor elkaar. Maar er is nog altijd veel bureaucratie en er wordt geld onjuist besteed. De kosten
voor zorg en bijstand drukken zwaar op de gemeentelijke budgetten. Bijna 50 % van het gemeentebudget
gaat hiernaartoe en de uitgaven nemen toe. En hoe kunnen we nieuwe sociale problemen, zoals
eenzaamheid onder ouderen, met elkaar oppakken?
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Hoe blijven we samen de veiligheid in dorpen en wijken verbeteren?
Er wordt veel gedaan door de gemeente en politie en via ‘whatsapp’ buurtpreventie dragen veel
Enschedeërs hun steentje bij. Maar toch zijn er nog flink wat plekken waar mensen zich onveilig voelen.
Hoe maken we onze omgeving duurzaam en schoon?
We gaan steeds zuiniger om met grondstoffen en energie. Veel Enschedeërs installeren bijvoorbeeld
zonnepanelen op hun dak en scheiden hun afval. Maar we moeten sneller. We willen een gemeente
kunnen doorgeven. Maar wat als er allemaal troep rond containers ligt? Of ons mooie buitengebied
bedreigd wordt door windmolens?
Hoe geven we onze cultuur, normen en waarden door aan onze kinderen – zeker in een tijd waarin
het geen vanzelfsprekendheid is dat nieuwkomers zich daaraan aanpassen?
Is er nog het ‘noaberschap’ wat zo kenmerkend is voor Twente? Of staan mensen met een verschillende
achtergrond tegenover elkaar?
Het gaat deze verkiezingen ook over de vraag wat voor politiek we door willen geven. Plaatsen we
slagbomen aan de grens in Glanerbrug of kiezen we voor Euregionale samenwerking met onze Duitse
buren? Willen we een politiek die leeft bij de dag, waarin het gaat om wie schreeuwt en waarin
makkelijke goed klinkende antwoorden worden gekozen? Of gaat het om politiek die samen met
Enschedeërs problemen benoemt en zoekt naar duurzame waarden gedreven oplossingen?
Het is aan ons als Enschedeërs om hier samen antwoorden op te vinden. In ons gezin, op ons werk,
bij verenigingen, in onze eigen buurt of straat en ook via de mensen die ons vertegenwoordigen in de
gemeenteraad.
Het antwoord van het CDA is duidelijk. We willen een stad waarin we zorgen voor elkaar.
We willen werken aan een aantrekkelijke dynamische gemeente. Een stad die de moeite waard is
om door te geven: voor nu en straks.
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Onze belangrijkste ambities
Het CDA gaat voor een economisch sterke stad: we blijven
investeren in de binnenstad, het Kennispark en de
Technology Base zodat de banen van de toekomst hier
zijn – en iedereen daarvan profiteert. We kunnen dat als
Enschede niet alleen. We werken samen met andere
gemeenten in Twente en met onze Duitse buren om ons
samen op de kaart te zetten.

✓ Investeren in economische
topgebieden, voor grote bedrijven
én het MKB
✓ Duitsland convenant
✓ Geen jeugdwerkloosheid meer in 2025
✓ Tegenprestatie voor een uitkering
✓ Concrete hulp voor mensen
met financiële problemen
✓ Snelle integratie van nieuwkomers

Enschede is de meest dynamische stad van
Oost-Nederland. En die positie willen we uitbouwen.
Daarbij horen ook uitdagende sport-, cultuur-, winkelen uitgaansvoorzieningen. Het CDA wil daarom dat er
geïnvesteerd wordt in sterke en toekomstbestendige culturele
voorzieningen (bibliotheken, theaters). We willen een fonds
voor nieuwe culturele initiatieven. Met een nieuw concept
voor winkelen op zondag versterken we de positie van
Enschede als winkelstad van het oosten. We willen goede
sportaccommodaties die uitdagen tot meer bewegen;
daarom bouwen we o.a. een nieuw zwembad voor gezinnen
én topsporters.

✓	Nieuwe culturele initiatieven die
Enschede op de kaart zetten
✓	Alle scholieren naar musea, theater
en stadhuis
✓	Enschede als winkelstad van het
oosten
✓ Geen verhoging parkeergeld
✓ Nieuw multifunctioneel zwembad
✓	Ondersteunen van sportverenigingen
en vrijwilligers
✓	Sportvoorzieningen (toestellen, hardlooproutes) in parken, wijken en dorpen

Iedereen moet de zorg kunnen krijgen die nodig is – nu
én in de toekomst. Daarom willen we de zorg in Enschede
verder op orde brengen: investeren in zorginnovatie die werkt
en een harde aanpak van fraude. We werken samen aan
nieuwe vraagstukken, zoals eenzaamheid en langer thuis
wonen. Zorgbedrijven moeten wat het CDA betreft meer
afgerekend worden op het terugdringen van overhead:
we gaan zorg bij voorkeur laten doen door organisaties met
minder managers en betere zorg.

✓	Goede zorg voor mensen die dat
nodig hebben
✓	Meer inzetten op preventie
✓	Nieuw inkoopbeleid: minder managers
en overhead, betere zorg
✓	Zorginnovatie: betere zorg tegen lagere
kosten, dicht bij mensen
✓	Ondersteuning voor mantelzorgers
✓	Aandacht voor eenzaamheid en langer
thuis wonen

We verwachten dat Enschede in de komende jaren gaat
groeien, naar misschien wel 165.000 inwoners. Daarom
investeren we in goed wonen en een prettige woonomgeving. Nieuwe, duurzame, woningen bouwen we vooral
in en rondom het centrum. Er moet ruimte komen voor nog
een 100 meter hoge woontoren. In Enschede-Zuid willen
we aan ambitieus programma voor wijkvernieuwing: het
verbeteren van woningen en de woonomgeving.

✓	Nieuwe woningen, in het centrum en
de bestaande wijken.
✓	Uitdaging: tweede 100-meter woontoren in het centrum
✓	Passende woningen, ook voor studenten
✓	Wijkvernieuwing in Enschede-Zuid
✓	Schone en veilige leefomgeving, inclusief
groenonderhoud
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We werken aan veiligheid en het tegengaan van sociale
spanningen, o.a. via de inzet van stadsmariniers. We zijn
tegenstander van coffeeshops en experimenten met
gemeentelijke wietplantages. Drugsoverlast op straat wordt
hard aangepakt.

✓ Aanpak van drugsoverlast, geen
experimenten met wietkwekerijen
✓ Geen ruimte voor radicalisering
✓ Inzet van stadsmariniers
✓ Meer mogelijkheden voor de gemeente
om op te treden bij woonoverlast

Enschede moet bereikbaar blijven. Investeringen zijn nodig
om het Kennispark en de Technology Base Twente bereikbaar
te houden. Dat geldt ook voor het centrum: dat moet goed
bereikbaar zijn via een slimme combinatie van fiets, OV en
de auto. We kiezen voor doorstroming van en naar het
centrum met doorgaand verkeer via de snelwegen en/of de
singels - we willen geen sluipverkeer door de wijken en het
centrum. De knelpunten in Enschede-Noord en Lonneker
moeten worden opgelost.

✓	Nieuw integraal verkeersplan voor
Enschede
✓	Oplossen van de knelpunten in
nschede-Noord en Lonneker
✓	Tegengaan van sluipverkeer door
wijken en het centrum
✓ Afmaken van het fietsnetwerk
✓	Goede bereikbaarheid via A1, N18,
A35, B54 en per spoor

Het CDA werkt aan aan de schone en duurzame stad. We
willen als Enschede onze ambities vaststellen en vervolgens
een stadsbreed programma om deze waar te maken.
Zo faciliteren we bijvoorbeeld duurzame initiatieven van
inwoners en bedrijven, laten we elektrische bussen op de
belangrijke routes rijden, en krijgen nieuwe woningen geen
gasaansluiting meer. Een duurzame en schone leefomgeving
staat bij ons voorop bij afvalinzameling. We willen nieuwe
manieren voor afvalinzameling (zoals omgekeerd inzamelen)
alleen verantwoord invoeren en blijven zoeken naar manieren
die werken. We zijn tegenstanders van windmolens in het
buitengebied.

✓ Oplossen afvalproblemen
✓ Grofvuilronde in iedere wijk
✓	Geen overhaaste invoering nieuwe
afvalconcepten – zoeken naar manieren
die werken
✓	Extra inzet op elektrisch vervoer:
oplaadpunten in parkeergarages,
elektrische bussen
✓	Twentse samenwerking voor
duurzame energie, windmolens langs
de snelweg en bij industrieterreinen

We werken aan een goed bestuurde stad, met herkenbare volksvertegenwoordigers. We willen dat in een nieuw
college van B&W er een aantal gemeenschappelijke speerpunten worden benoemd waar de wethouders gezamenlijk
verantwoordelijkheid in dragen, met een gemeenschappelijk
budget: de zogenaamde ‘stadsprogramma’s’. Er moet meer
geld beschikbaar komen voor het ondersteunen van
volksvertegenwoordigers, zodat ze goed hun werk kunnen
doen. We willen een meewerkende overheid die luistert,
meedenkt en samenwerkt met Enschedeërs. En op een
aantal punten: een actieve overheid die het voortouw neemt,
bijvoorbeeld in de samenwerking met buurgemeenten in
Twente en Duitsland. We willen een betrouwbare overheid
die haar verantwoordelijkheid neemt als het nodig is. En een
overheid die leert van gemaakte fouten en zich aanpast aan
veranderende omstandigheden.

✓	Enschede als stad van wijken én
dorpen
✓	Overkoepelende ‘stadsprogramma’s’
voor grote thema’s zoals de investeringen in de economie, duurzaamheid,
bewegen/gezondheidspreventie en een
goed werkende ‘open’ overheid.
✓	Betere ondersteuning van de
gemeenteraad en daarmee de lokale
democratie dichter bij mensen
brengen.
✓	Samenwerken met Twentse en
Duitse buren
✓ Geen verhoging van de belastingen
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Het CDA in Enschede
Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal.
De betrokkenheid van mensen bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf
of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in een stad of een dorp. Wij gaan uit van een
christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door
verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.
Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in
Enschede plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere
overtuiging aan politiek doen. En daarnaast hun bedrijf runnen, studeren, voor de klas staan of ergens
vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort.
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en
organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte om te
doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde politieke cultuur die alleen maar
gericht is op controleren en afrekenen. We zullen het samen moeten doen.
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke
waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare
overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.
We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door
het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke
maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur
en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van
waarde is. Om een betere samenleving achter te laten.
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Dit programma
In dit verkiezingsprogramma werken we onze keuzes verder uit. We doen dat in de volgende hoofdstukken:

1.	Enschede gaat ervoor: een sterke economie met werk voor iedereen

	Dit hoofdstuk gaat over onze plannen voor de economie. Maar ook over de manier waarop we mensen
helpen die zonder werk zitten en daarvoor steun vragen bij de gemeente.

2. Enschede doet ertoe: een aantrekkelijke stad

	In dit hoofdstuk gaan we in op onze plannen om via een uitdagend winkel-, cultuur- en sportaanbod
Enschede op de kaart te zetten. We zorgen ervoor dat het een aantrekkelijke stad is om in te wonen.
Daarmee trekken we ook meer mensen naar onze stad.

3. Enschedeërs kennen elkaar: we zorgen voor elkaar

	In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe we nu en in de toekomst de zorg organiseren in Enschede
zodat iedereen die echt zorg nodig heeft dat ook krijgt.

4. Een bereikbare stad waar het goed wonen is

Dit hoofdstuk gaat in op onze keuzes voor duurzaam en betaalbaar wonen in Enschede. Ook gaan we
in op onze keuzes om de mobiliteit naar, van en in Enschede vergaand te verbeteren.

5. Een stad waar het leefbaar en veilig is

	Een veilige leefomgeving is de basis voor iedereen. In dit hoofdstuk gaan we in op onze plannen
om Enschede veilig en leefbaar te houden.

6. Een goed bestuurde stad

	Tenslotte gaan we in dit hoofdstuk in op onze plannen voor het goede bestuur van onze stad en
het huishoudboekje van de gemeente.

Gewoon CDA
Goed voor Enschede
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1. Enschede gaat ervoor:
een sterke economie met werk voor iedereen
Een sterke economie is de centrale spil in onze gemeente. Voor ons is een sterke economie een economie
die werkt voor iedereen, waarin duurzaamheid centraal staat, en die wordt gekenmerkt door innovatie en
ondernemerschap. Daar willen we aan werken.
We hebben de economische wind mee en er zijn goede successen behaald bij het aantrekken van nieuwe
bedrijven – met name op het Kennispark, in de binnenstad en de Technology Base Twente. Dat levert kansen
op voor veel mensen, ook voor diegenen die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering.
Maar er zijn ook uitdagingen en vragen: nog steeds kunnen veel mensen geen werk vinden. Gaan er door
robots en automatisering straks banen verloren? Of komen die er juist bij? En heeft iedereen dan wel de
juiste opleiding? Welke verantwoordelijkheid heeft de overheid voor mensen die door omstandigheden in een
moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen?

Investeren in een sterke economie
1.	Het creëren van banen voor de inwoners van onze stad is en blijft cruciaal. Maar het is een complexe opgave: de overheid creëert geen banen, ondernemers wel. Het CDA wil doorgaan met investeringen in de
topgebieden (Kennispark, Stadscampus, Binnenstad, Technology Base Twente). Dat moet ervoor zorgen
dat ondernemingen hier groeien en dat steeds meer ondernemingen zich vestigen zich onze stad. Versterken van deze topgebieden moet ervoor zorgen dat ook - als directe spin-off – er méér banen komen,
voor alle opleidingsniveaus.
2.	Een goed ondernemersklimaat is essentieel, zowel voor startups als gerenommeerde bedrijven, voor zowel grote ondernemingen als MKB. Belemmerende regels en ingewikkelde procedures passen daar niet
bij. In gesprek met ondernemers moeten belemmeringen, waar mogelijk, worden weggenomen. Heldere
en duidelijke regels zijn hierbij het uitgangspunt. Het CDA wil (nog) minder bureaucratie, meer snelheid
van handelen en de grondhouding van ‘mogelijk maken’.
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3.	Samen met partners zoals het ROC, Oost NL, de Universiteit Twente, Saxion, de provincie Overijssel
en de Regio Twente moet de gemeente blijven werken aan een succesvol ondernemers-ecosysteem –
gericht op kennis, innovatie, financiering en huisvesting. Ook private partijen zoals investeringsfondsen
en vastgoedinvesteerders hebben hierin een belangrijke rol.
4.	Een voortdurende lobby in Den Haag (Ministeries en Tweede Kamer), Brussel (Europa) en Duitsland
is noodzakelijk om de positie van Enschede onder de aandacht te krijgen, extra gelden te werven en
werkgelegenheid te stimuleren of te behouden. Het CDA blijft zich sterk maken voor zaken als rijksinstellingen in de regio (zoals: rechtbank, gevangenis) en door het rijk gesubsidieerde instellingen (zoals
SLO en het Rijksmuseum Twente). Enschede neemt hiervoor waar nodig het initiatief in Twents verband.
5.	Het CDA wil dat de samenwerking met Duitsland uitgebreid wordt, in het bijzonder met de stad Münster
en onze directe buurgemeenten in de Euregio.
a.	We willen – samen met het CDA in het Europees Parlement, de Tweede Kamer en de Euregioraad
werken aan het wegnemen van barrières om in Duitsland te werken.
b.	Enschede moet goed ingespeeld zijn op bezoekers uit Duitsland, bijvoorbeeld via Duitstalige
wegwijzers en gerichte marketing in Duitsland.
c.	Er moet actief gewerkt worden om de kennis van de Duitse taal en cultuur te verbeteren. Het CDA
wil dat er hiervoor een convenant wordt afgesloten met Enschedese ondernemers en scholen.
6.	Het aanbod van bedrijventerreinen moet aansluiten bij de vraag. In Twents verband moet de gemeente
daarom werken aan het terugdringen van het overschot aan bedrijventerreinen. Binnen Enschede is
bebouwing van de Usseler Es wat ons betreft op dit moment niet aan de orde.
7.	Het CDA zet zich blijvend in voor de positie van agrarisch ondernemers in het buitengebied.
Een economisch sterk buitengebied is van groot belang voor Enschede.
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Geen jeugdwerkloosheid meer
8.	Het CDA vindt dat Enschede de ambitie moet hebben om in 2025 geen jeugdwerkloosheid meer te
hebben voor jongeren die willen werken. We zien dat door nieuwe technologieën vooral jeugd met
bijvoorbeeld MBO tot niveau 4 steeds moeilijker werk vindt. En er wordt in de statistieken zelfs al
gesproken van ‘spookjongeren’, jongeren zonder opleiding en zonder recht op uitkeringen.
Nietsdoen is wat het CDA betreft niet acceptabel. De gemeente moet in de komende periode samen
met ondernemers en opleidingsinstellingen aan de slag om deze ambitie waar te maken.

Van uitkering naar werk; helpen van mensen in financiële problemen
9.	Begeleiding naar de arbeidsmarkt werkt in Enschede steeds beter. Het CDA zet in op ondersteuning
(opleiding, proefplaatsing, vrijwilligerswerk, etc.) om Enschedeërs die moeilijk aan een baan komen
begeleiding te geven, met als uiteindelijk doel een plek bij een reguliere werkgever. Dit moet gedaan
worden met oog voor mogelijkheden en onmogelijkheden.
10.	Uitkeringen en ondersteuning worden verstrekt op basis van vertrouwen. Maar ‘high trust, high penalty’
betekent ook dat diegene die dit vertrouwen willens en wetens beschaamt daarvoor gestraft moet
worden. Toezicht en fraudebestrijding moet daarom worden versterkt. Alleen zo kunnen we het geld
beschikbaar houden voor mensen die dat nodig hebben.
11.	Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij – daar zetten we met veel middelen op in, zodat
mensen ‘arbeidsfit’ worden en een plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar dat is niet vrijblijvend. Het CDA
wil dat mensen die langdurig een uitkering ontvangen ook een tegenprestatie wordt gevraagd – binnen
de grenzen van wat iemand kan en zonder dat het regulier werk verdringt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm
van extra groenonderhoud of andere extra dienstverlenende taken.Als mensen daar niet aan mee willen
doen, kunnen ze worden gekort op hun uitkering.
12.	Schuldenproblematiek is hardnekkig. Het CDA vindt dat de overheid mensen zo vroeg mogelijk moet
helpen bij het inzicht krijgen in schulden en het beheersen daarvan. Er moet daarom extra aandacht
komen voor schuldhulpverlening via de Stadsbank en andere instrumenten zoals vrijwillige ‘schuldhulpmaatjes’. Er moet daardoor meer grip komen op het geld dat de gemeente nu kwijt is aan professionele
bewindsvoering, zodat dit weer beschikbaar komt voor andere vormen van bijzondere bijstand.
13.	Het CDA is voorstander van een ruimhartig beleid voor minima, als mensen ondanks alles niet in
voldoende inkomen kunnen voorzien en in de knel komen. We geven liever concrete hulp en
voorzieningen dan enkel geld. Via het kindpakket helpen we kinderen om mee te doen in sport en
cultuur. Door het ondersteunen van de kleding- en voedselbank helpen we mensen met hun eerste levensbehoeften. Via het Fonds Bijzonder Noden en de Stichting Leergeld helpen we mensen die
echt in de knel zitten. De bijzondere bijstand is uiteindelijk het laatste vangnet.
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Onderwijs en arbeidsmarkt
14.	Een sterke economie wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. We willen dat het
onderwijs opleidt voor de banen van de toekomst. Ieder talent telt daarbij. Met ondernemers en
onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over de match tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
nu en straks.
15.	De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatieve onderwijshuisvesting. Het CDA wil dat de
onderwijshuisvesting toekomstvast is en kan inspelen op ontwikkelingen in het aantal leerlingen en
het soort benodigde huisvesting. Huisvesting mag geen belemmering zijn voor de eigen identiteit
van scholen.
16.	Een grote groep mensen in Enschede kan niet goed lezen en schrijven. Het CDA wil dat iedereen
mee kan doen en wil een integrale aanpak van laaggeletterheid, waarbij participatie voorop staat.
Een voorbeeld van een goed middel is de inzet van taaltalenten (‘taalmaatjes’).
17.	Het CDA vindt dat extra ingezet moet worden op het behouden van afgestudeerde studenten
voor Twente. Alleen zo kan voldaan worden aan de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven.
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2. Enschede doet ertoe:
een aantrekkelijke stad
Enschede ontwikkelt zich tot het dynamische centrum van Twente en de Euregio. In die ontwikkeling spelen
kunst en cultuur, sport, en een aansprekend winkelcentrum een centrale rol. Deze voorzieningen geven kleur
aan de samenleving en dragen bij aan samenwerking, saamhorigheid en identiteit in Enschede.
Het CDA wil aansprekende, uitdagende en laagdrempelige voorzieningen. Goede stadsmarketing,
samenwerkingen met anderen zoals onze kennisinstellingen en bedrijven, en natuurlijk samenwerking in de
regio zoals met Hengelo bieden grote kansen.

Kunst en cultuur voor iedereen
1.	Bij kunst en cultuur gaat het om onze musea, poppodia, verenigingen, festivals, cultureel erfgoed,
galeries, van amateurs tot professionals. We willen Enschede als kunst en cultuurstad op de kaart
zetten. We beseffen wel dat de politiek alleen maar kan ondersteunen, meewerken en actief stimuleren,
mensen moeten het doen.
2.	Het CDA is voor aansprekende kunst en cultuur. Evenementen en festivals kunnen rekenen op een
meedenkende gemeente met een actief evenementenbeleid en bijpassende stadspromotie.
3.	Ondersteunen en meewerken is niet altijd voldoende. Om Enschede als kunst en cultuurcentrum continu
te blijven vernieuwen, willen we dat er een fonds komt voor nieuwe culturele initiatieven.
4.	Het CDA steunt de doelen om de bibliotheek te vestigingen in het Nationale Muziekkwartier, zodat er één
cultuurcentrum is dat de hele dag open is. Bovendien versterkt dit het Wilminkplein.
5.	Het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang; het gaat over onze kerkgebouwen, de mooie
gevels, de oude fabriekspanden, de lege scholen in de wijk, villa’s in verval, om er een paar te noemen.
Het CDA wil monumenten, kunstwerken, archieven en boeken voor de komende generaties toegankelijk
houden. Voor gebouwen kan dit door bijvoorbeeld aansprekende herbestemmingen. Een actief cultureel
erfgoedbeleid met bijpassend plan wordt hiervoor opgezet.
6.	Kunst en cultuur draagt bij aan een besef van onze gezamenlijke geschiedenis en toekomst. We willen
dat iedere scholier in Enschede met de schoolklas een bezoek brengt aan het Rijksmuseum Twenthe,
museum TwentseWelle en een voorstelling in het Nationale Muziekkwartier. Ook willen we dat alle
Enschedese scholieren tenminste éénmaal een bezoek brengen aan het stadhuis en de gemeenteraad.
7.	Recreatie en toerisme zijn een belangrijke kans voor de Enschedese economie. Samen met ondernemers
moet de gemeente daarom werken aan het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Kansen liggen er zowel
in het buitengebied/de natuur als in stedelijk toerisme (evenementen, theaters, winkelen, musea).
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Enschede daagt uit tot bewegen en sporten
We willen bouwen aan een stad die uitdaagt tot bewegen en sporten. Bewegen is voor ons allemaal van groot
belang. Het brengt mensen samen, maakt mensen weerbaar, en we blijven gezonder. We willen Enschedeërs
dan ook uitdagen tot bewegen en sporten. We zorgen voor goede sportfaciliteiten die aansluiten bij de behoefte en die goed te exploiteren zijn.
8.	Het CDA is voorstander van goede sportfaciliteiten, voor zowel recreanten als amateursporters en topsporters. Die faciliteiten moeten aansluiten bij de behoefte en goed te onderhouden en te exploiteren
zijn. Ter vervanging van de oude zwembaden willen we daarom dat bij het Diekman een nieuw zwembad
wordt gebouwd, inclusief een ‘familiebad’ voor kinderen en gezinnen. Voor topsporters willen we samen
met de UT kijken naar de mogelijkheid van een (top)sportbad op het Kennispark. Als dat niet haalbaar
blijkt moet er een extra wedstrijdbad gebouwd worden bij het nieuwe Diekman.
9.

Lastenverhogingen voor sportverenigingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

10.	Vrijwilligersinitiatieven vanuit sportverenigingen om de uitdaging tot bewegen aan te gaan worden
actief ondersteund. We willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder
bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels.
11.	Sportverenigingen moeten ondersteund worden in hun werk. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door
het ondersteunen van vrijwilligerswerk en door het faciliteren van nieuwe initiatieven. Het nieuwe sportbedrijf Sportaal staat hiervoor aan de lat; we willen dat dit in de komende jaren verder ontwikkeld wordt.
12.	In het kader van het evenementenbeleid en de stadspromotie wordt actief ingezet op het binnenhalen
van (inter-)nationale kampioenschappen en wedstrijden.
13.	Er zijn ook verantwoordelijkheden die we als gemeente niet kunnen nemen. Het CDA onderschrijft de
belangrijke rol die FC Twente speelt als boegbeeld voor de stad en steunde daarom het reddingsplan
voor de club. Naar de toekomst toe moet de club verder op eigen benen komen te staan. De (financiële)
verantwoordelijkheid en de genomen risico’s vanuit de gemeente moeten in de komende jaren worden
afgebouwd.
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Bij bewegen en sporten gaat het om uitstekende sportvoorzieningen, maar het gaat ook om het inrichten van
Enschede. Bijvoorbeeld door via fietssnelwegen mensen te stimuleren om op de fiets naar hun werk te gaan.
Maar er is meer:
14.	Het CDA wil dat er meer goede en veilige wandel- en hardloopgebieden komen in onze parken,
de stad, de dorpen en het buitengebied. We gaan werken aan openbare sportlocaties, zoals bijvoorbeeld
buitenfitness en bewegingstuinen/-parken.
15.	Het CDA steunt het werk van de speeltuinverenigingen, die in meerdere wijken zorgen voor
laagdrempelige speelmogelijkheden en een belangrijke sociale functie vervullen.
16.	Door samen te werken met verenigingen en met zorg- en welzijnsorganisaties willen we nieuwe
werkwijzen ontwikkelen om slim gebruik te maken van de voorzieningen en sport toegankelijk te maken
voor iedereen.
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Het winkelhart van Oost-Nederland
De binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht op zowel inwoners van Enschede als daarbuiten. Door een
goede winkelstand en goed aanbod van activiteiten in de binnenstad wil het CDA ervoor zorgen dat Enschede bruist. Elke bezoeker moet zich er thuis kunnen voelen. Muziek en kunst leveren hieraan een wezenlijke
bijdrage.
17.	We willen verder met een actief beleid om een hoogwaardig winkelbestand voor elkaar te krijgen:
	- kwaliteit gaat voor kwantiteit – niet meer van hetzelfde, maar in het oog springende en verrassende 		
nieuwe winkelconcepten
- we concentreren detailhandel in de binnenstad
- 	we willen verder met de ‘thematische’ indeling van de binnenstad, zodat gerelateerde winkels
(mode, voedingswaren/delicatessen, webshops, etc.) bij elkaar komen.
18.	Om de positie van Enschede als winkelstad van het oosten te behouden is wat het CDA betreft een verruiming van de zondagmiddagopenstelling mogelijk. Het CDA wil mee zoeken naar een passende oplossing voor de winkelopenstelling op zondag. Bij het winkelend publiek is er een sterke behoefte om ook
op zondag te kunnen winkelen. Samen met ondernemersverenigingen moet er wel gekeken worden naar
de positie van kleine ondernemers en werknemers. Tegelijkertijd moet ook de grote vraag naar rust in de
stad worden gerespecteerd, juist ook op zondag en op feestdagen. Openstelling op de zondagochtend
en op feestdagen zoals eerste kerstdag en eerste paasdag is wat ons betreft dan ook niet aan de orde.
19.	Om het bezoek aan de binnenstad te blijven stimuleren is het CDA geen voorstander van het verhogen
van de parkeertarieven.
20.	Het CDA wil dat het Stationsplein en de Piet Heinstraat in de komende jaren worden opgewaardeerd:
ze vormen het visiekaartje voor mensen die Enschede per bus of trein bezoeken.
21. Overlast in de binnenstad door scooters moet worden aangepakt.
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3. Enschedeërs kennen elkaar:
we zorgen voor elkaar
Zorg die op orde is
Het CDA blijft zich inzetten voor goede en verantwoorde zorg. Goede zorg is passende zorg voor diegenen
die zorg echt nodig hebben en dat niet zelf of samen met zijn of haar omgeving kunnen regelen. Voor deze
groep moet de nodige zorg leidend zijn. Het CDA vindt het een maatschappelijke plicht om er voor te zorgen
dat mensen met een ziekte of handicap toch mee kunnen doen in de maatschappij. We moeten voorkomen
dat er een kloof ontstaat tussen tussen mensen die wel en niet mee kunnen komen.
Duidelijk is dat er nog hard gewerkt moet worden om die goede en verantwoorde zorg te realiseren. Terecht
of onterecht, vaak vinden mensen zorg niet passend. Regels zijn soms complex en mensen hebben nog te
vaak te maken met complexe procedures van verschillende instanties. Ook misbruik van zorgbudgetten is
een hardnekkig kwaad. De vraag is dan ook in hoeverre we verantwoorde zorg kunnen hebben die ook op
langere termijn houdbaar is. Nu al gaat ongeveer de helft van alle gemeentelijke middelen op aan zorg en
bijstand – de verwachting is dat dit in de toekomst nog verder zal gaan stijgen.
Hierdoor wordt het steeds lastiger om passende zorg te leveren voor mensen die dat echt nodig hebben en
komen bijvoorbeeld uitgaven voor het structureel versterken van de stad onder druk te staan. De tekorten
bedragen nu al vele miljoenen euro’s en dit zal in de komende jaren alleen maar stijgen als we de zorg niet
op een andere – betere – manier gaan organiseren.
Samenvattend, er is ook de komende vier jaar veel werk te doen.
1.	De belangrijkste doelstelling voor de komende vier jaar is dan ook: zorg in Enschede die op orde is,
ofwel goed en verantwoord. We hebben met de decentralisaties grote stappen gezet, maar we zijn er
nog lang niet. Monitoring en aanpassen van beleid zal een doorlopend proces moeten zijn.
De gemeente moet durven te veranderen om zorg op orde te krijgen en betaalbaar te houden
binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Enschede.
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2.	Verantwoorde zorg is zorg die wij samen met betrokken partijen efficiënt en doelmatig inrichten.
Domotica en andere vormen van digitalisering dragen hieraan bij, waardoor er meer ruimte kan komen
voor persoonlijke aandacht voor de cliënt.
3.	We zien het WMO-taxivervoer (vervoersvoorziening) als een persoonlijke vorm van openbaar vervoer,
waarbij bijdragen van gebruikers kunnen worden gevraagd.
4.	Zorg moet efficiënt ingekocht worden, gericht op zo min mogelijk overhead en dure managers. We willen
dat iedere aanbieder transparant maakt hoeveel geld er in de overhead gaat zitten en hoeveel uiteindelijk
bij de zorg terecht komt. Het CDA wil dat organisaties met minder overhead meer kans maken om zorg te
leveren in Enschede, zodat we betere zorg krijgen tegen dezelfde en misschien wel lagere kosten.
5.	Mantelzorgers zijn onmisbaar om de zorg op orde te krijgen en toekomstbestendig te houden. Er moet
gekeken worden wat in de omgeving van een cliënt zelf geregeld kan worden. Maar mantelzorg mag
wat ons betreft geen verplichte en te grote last worden. Ondersteuning van mantelzorgers krijgt grote
prioriteit. Wij zetten in op persoonlijke ondersteuning en begeleiding van de mantelzorgers ook door
professionals waar dat nodig is.
6.

Ook onze jeugd verdient de beste zorg die we kunnen leveren.
a.	Kijk naar het individu, heb oog voor talent: ieder kind is uniek en heeft talenten die positief benut
moeten worden. Talentontwikkeling op maat is hierbij belangrijk. Daarom moeten hulpverleners zoveel
mogelijk een traject op maat uitzetten waarbij oog is voor problematiek en waarbij het kind ook in zijn
of haar kracht wordt gezet.
b.	Ouders, ondersteuners, scholen, wijkteams, en vooral ook huisartsen spelen in de jeugdzorg
een eigen rol. Om de kwaliteit van de jeugdzorg in Enschede te verbeteren, willen we een betere
samenwerking en afstemming tussen de diverse partijen. Huisartsen spelen hierbij een cruciale rol.
We willen daarom huisartsen bijstaan om die beste zorg te organiseren, samen met de andere
betrokkenen.
c.	Kinderen met dringende GGZ problematiek horen niet een half jaar op hulp te moeten wachten.
Het CDA wil dan ook dat de gemeente er alles aan doet om de toegankelijkheid te verbeteren.
d.	We willen het contact tussen scholen en hulporganisaties intensiveren. Het is belangrijk dat
wijkcoaches in wijkteams de hulporganisaties en de scholen weet te vinden. Hiervoor moet een
wijkcoach ook buiten de wijk kunnen kijken. Met name op de middelbare scholen kan dit contact
anders ingericht worden, waardoor het kind niet de dupe is.

7.	De gemeente is (mee) verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Bij kwaliteit gaat het ons om efficiency
en doelmatigheid, maar ook om aandacht voor de mens en innovatie. Om de zorg in Enschede continu
verder te kunnen verbeteren en toekomstbestendig te houden zijn zorginnovaties van groot belang.
We willen daarvoor met partners een zorg-innovatieprogramma ontwikkelen:
a.	In dit programma gaat het om innovatieve werkwijzen, onverwachte samenwerkingen, nieuwe digitale
technieken, leren van anderen, en nog veel meer.
b.	Preventie moet hierin de aandacht krijgen die het verdient. Het bij elkaar brengen van budgetten
van welzijn, sport en zorg kan hier een positieve bijdrage aan leveren. We willen over de diverse
beleidsterreinen heen kijken en een gezamenlijk doel opstellen om ouderen in Enschede langer vitaal
en gezond te houden.
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8.	Het CDA wil aandacht voor nieuwe zorgvragen. Er is in Enschede een grote groep inwoners die zich
eenzaam tot (zeer) ernstig eenzaam voelt. Eenzaamheid komt voor van jong tot oud. Er wordt in Enschede veel georganiseerd om deze problematiek te lijf te gaan, maar het daadwerkelijk bereiken van
de groep eenzamen in onze gemeente is niet eenvoudig. Volgens het CDA is intensief beleid nodig,
met gebruik van de kracht in de stad die in veel organisaties en buurten bestaat.
9.	In Enschede mag fraude niet lonen, zorggeld verdwijnt en dat is schadelijk. Er is op initiatief van het
CDA een motie aangenomen om structureel geld beschikbaar te stellen voor fraudebestrijding. Het
CDA wacht de eerste ervaringen af maar zal zeker het budget willen verhogen als daartoe aanleiding is.
Elke vorm van fraude dienen we te bestrijden.

Aandacht voor ouderen
	Generaties hebben Enschede gemaakt tot de stad die het nu is. Dankbaarheid past voor hun harde
werk en betrokkenheid. Maar ook op hogere leeftijd zitten veel ouderen niet stil. Denk b.v. aan ouders,
grootouders die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun kinderen, kleinkinderen, de buurt, de kerk en
talloze vrijwilligersverenigingen. Hun inzet is waardevol en onmisbaar.
	De groep ouderen in Enschede zal de komende jaren sterk groeien. Het CDA vindt dat de gemeente
hier tijdig op in moeten spelen. Het thema eenzaamheid zullen we nu eens echt structureel moeten
oppakken. Voldoende levensloopbestendige woningen voor de toekomst zijn nodig. En ook moeten
we stimuleren dat ouderen in beweging blijven om zo lang mogelijk fit te blijven. Gezond ouder
worden staat daarbij voorop: veel mensen voelen zich niet oud – ondanks hun leeftijd – en dat willen
we met z’n allen graag zo houden.
	We zullen maatwerk moeten leveren in de zorg voor mensen die dat nodig hebben. We zullen de
zorg efficiënter en met nieuwe technieken moeten regelen om de zorg toekomstbestendig te houden.
De menselijke maat mag volgens het CDA nooit uit het oog verloren worden.

Gewoon CDA
Goed voor Enschede
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In Enschede gaan we op een goede manier met elkaar om, daar hoort ook bij dat we zorgen voor een goede
integratie van nieuwkomers en aandacht hebben voor de positie van LHBTI-ers.

Integratie
Met ruim 160 verschillende nationaliteiten is Enschede een bruisende en diverse stad. Samenleven is hierdoor interessant en soms uitdagend. We leven in een open tolerante samenleving en vinden belangrijk dat
dat zo blijft. Iedereen die wil heeft een plaats daarin, mits hij of zij de vrijheid van de ander respecteert ongeacht afkomst, sekse of seksuele oriëntatie.
10.	We willen dat nieuwkomers zich welkom voelen in onze samenleving. We bieden een uitgestoken hand
naar onze naasten. Integratie gaat twee kanten uit. We verwachten ook van nieuwkomers dat ze zich
aanpassen en de fundamentele westerse waarden omarmen.
11.	Kennis van de Nederlandse taal is cruciaal. We willen extra aandacht voor het voorkomen van
taalachterstanden bij jonge kinderen.
12.	We vinden het goed dat Enschede verantwoordelijkheid neemt om statushouders op te nemen. Sociale
voorzieningen worden de eerste tijd (3 jaar, volgens het nieuwe regeerakkoord) beschikbaar gesteld. En
ook van deze groep verwachten we een actieve bijdrage in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat dat
gebeurt en deze mensen niet in een isolement raken willen we dat de gemeente Enschede statushouders
actief begeleidt naar werk of andere maatschappelijke dag-invulling. Hierbij moet gekeken worden naar
individuele achtergronden en interesses.
13.	Iedereen moet zijn religie vrij kunnen beoefenen in Enschede. Daarom steunde het CDA de verkoop
van grond voor de realisatie van een nieuwe moskee. De realisatie daarvan moet in de komende jaren
gebeuren binnen de gestelde kaders m.b.t. o.a. gebedsoproep (waar afspraken over zijn gemaakt met
de buurt), verkeer en detailhandel.
14.	De verspreiding van radicaal gedachtegoed via bijvoorbeeld (buitenlandse) ‘prekers’ en sociale media
moet worden tegengegaan. Dat geldt ook voor buitenlandse financiering en ongewenste beïnvloeding
van religieuze instellingen die tegen onze fundamentele waarden van een vrije democratische samenleving ingaan. De gemeente mag niet naïef zijn. Het CDA pleit voor een actieve en duidelijke aanpak.

LHBTI
15.	Het CDA blijft zich sterk maken voor de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en mensen met een interseksconditie (LHBTI). Speciale aandacht gaat uit naar de
problemen met LHBTI-ers met een beperking, tieners die worstelen met hun coming-out,
LHBTI-senioren en LHBTI-ers met een niet-westerse achtergrond. Het CDA ondersteunt het
voornemen van belangenorganisaties om LHBTI-acceptatie in de openbare ruimte zichtbaar te maken.
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4. Een bereikbare stad waar het
goed wonen is
Wonen in Enschede
De huizenmarkt is de afgelopen tijd weer aangetrokken. Steeds meer mensen kopen een eigen huis en de
huizenprijzen laten weer een kleine stijging zien. In de komende jaren zullen we moeten inspelen op de
situatie dat Enschede weer gaat groeien. Schattingen laten nu een voorzichtige groei zien naar uiteindelijk
165.000 inwoners. We moeten werken aan een toekomstgericht woningbestand. Daar bedoelen we mee:
woningen voor bijvoorbeeld internationale studenten of promovendi die enkele jaren bij de UT of bij één van
de hightech bedrijven in de regio werken. Maar het gaat ook om passende woningen voor ouderen die langer
thuis willen blijven wonen. Enkel nieuwe uitbreidingswijken aan de randen van de stad kunnen daar niet in
voorzien. We zullen een diverser aanbod moeten ontwikkelen bestaande uit: koop, huur, centrum en
buitenwijken. We zien momenteel vooral veel vraag naar nieuwe woningen in en rondom het centrum
(b.v. Boddenkamp). Daar zullen nieuwe gebieden in ontwikkeling gebracht moeten worden (b.v. rondom
de kop van de Boulevard).
1.	Het CDA wil dat er in Enschede voldoende woningaanbod is, dat past bij ieders behoefte, portemonnee
en levensfase. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn de vraag vanuit dertigers/veertigers,
jongeren/starters en ouderen.
2.	Ook studentenhuisvesting moet wat ons betreft een integraal onderdeel worden van het woonbeleid.
Enerzijds willen we zorgen voor voldoende studentenkamers en kleine wooneenheden en anderzijds
willen we overlast voorkomen doordat er te veel studenten in een bepaalde wijk of straat wonen.
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3.	De focus moet liggen op het bouwen vanuit het centrum naar buiten. Binnen de singel moet aandacht
zijn voor hoogwaardige woningbouw. Het CDA wil dat de markt wordt uitgedaagd om nog zeker één hoge
woontoren van 100 meter hoogte te ontwikkelen.
4.	Met de woningcorporaties moeten goede afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid van
goede woningen voor mensen met een kleine beurs. Sociale huurwoningen moeten meer verspreid
worden over de stad.
5.	Het CDA maakt zich zorgen over ontwikkelingen in delen van de zuidwijken, waar steeds meer mensen langs elkaar heen leven en waar op sommige plekken criminaliteit en onveiligheid is. We willen een
integrale aanpak gericht op het verbeteren van woningen, de woonomgeving, de veiligheid en de sociale
samenhang van de wijk.

Leefomgeving: geen vuil op straat, afval als herbruikbare grondstof,
goed onderhouden groen
Het CDA wil dat de problemen die zijn ontstaan na de invoering van ‘diftar’ (‘betalen per keer dat de container
aan de straat staat’) aangepakt worden. Tegelijkertijd moeten we ons blijven inzetten om zoveel mogelijk afval
opnieuw te gebruiken – en zodoende de druk op het milieu te verminderen. En ook blijven de totale kosten
van afvalinzameling een belangrijk aandachtspunt: De aanpak moet zodanig zijn dat de kosten voor inwoners
zo laag mogelijk zijn.
6.	Het primaire doel van afvalinzameling is het zorgen voor een schoon en veilig milieu. Het CDA ziet
afval als nieuwe grondstof. De illegale stort en het vele zwerfvuil na de invoering van diftar is geen
goede ontwikkeling.
a.	We willen onderzoek naar innovatieve methoden van afvalinzameling en -verwerking waarbij gekeken
wordt naar duurzaamheid, effectiviteit, kosten en draagvlak bij Enschedeërs. Daarbij moet ook
gekeken worden naar landelijke ontwikkelingen, zoals de belasting op verpakkingen.
b.	We zijn geen voorstander van het overhaast invoeren van een nieuwe systematiek, zoals ‘omgekeerd
inzamelen’ (waarbij restafval voortaan weggebracht moet worden i.p.v. via een kliko aan de straat).
c.	We willen dat er in iedere wijk periodiek een grofvuilronde komt, zodat mensen op een gemakkelijke
manier van hun grofvuil af kunnen komen en illegale stort wordt voorkomen.
7.	Het groen in de woonomgeving moet goed onderhouden worden. Per straat moet worden bekeken
wat het kwaliteitsniveau moet zijn en hoe eventueel omwonenden betrokken kunnen worden bij het
groenonderhoud.
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Droge voeten; aanpak van wateroverlast
8.	Door een combinatie van klimaatverandering en het verminderd gebruik van water door de (textiel-)
industrie is het grondwaterpeil in sommige delen van Enschede flink gestegen met overlast voor
bedrijven en huiseigenaren tot gevolg. Ook de toenemende ‘verstening’ (het bestraten van tuinen)
draagt daaraan bij. Tegelijkertijd verstening voor meer extreme warmte in de zomers. Het CDA wil dat
Enschede ‘klimaat-proof’ wordt:
a.	Waar nodig moet de gemeente, samen met het Waterschap Vechtstromen, maatregelen treffen om
extreme wateroverlast te voorkomen.
b.	De beken in Enschede moeten weer gaan stromen. We moeten verder met de aanleg van stadsbeken
en opvangplaatsen om overtollig water te kunnen opvangen.
c.	Huiseigenaren moeten worden gestimuleerd om bestrating te vervangen door groen en kelderruimtes
waterdicht te maken.
d.	In nieuwe wijken en bij vervanging van riolering moet waar mogelijk regenwater en rioolwater worden
ontkoppeld, zodat het riool niet volstroomt bij plotselinge hevige regenval.
e.	We willen meer groen in de stad. Bijvoorbeeld via de aanplant van bomen of door het gebruik van
planten langs gevels of op daken. Dat helpt om in de zomers de stad koeler te houden.
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Duurzaamheid
9.	Het CDA vindt dat Enschede de nationale klimaatdoelstellingen en klimaatdoelstellingen van Parijs in
2050 op lokaal niveau in de praktijk moet brengen. Het gaat daarbij om een reductie van het CO2-uitstoot
en een toename van de opwekking van duurzame energie. We moeten alles uit de kast halen om dit te
realiseren. Maar de gemeente Enschede kan dit niet alleen: de gemeente fungeert vooral als katalysator
van ontwikkelingen.
a.	De energiestrategie moet op Twentse schaal worden opgesteld. Zo kunnen we alle mogelijkheden zo
goed mogelijk inzetten, op de plek waar dat zin heeft en haalbaar is.
b.	De gemeente moet waar mogelijk samenwerken met energie coöperaties van Enschedese burgers en
bedrijven, die samenwerken bij de (kleinschalige) opwekking van energie.
c.	Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om huurwoningen te verduurzamen. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het rijk biedt door de inzet van de verhuurdersheffing voor verduurzaming.
d.	In nieuwe woningen hoeft wat het CDA betreft niet langer een aardgasaansluiting te worden
aangelegd. Samen met netwerkbeheerders, eigenaren van woningen (particulieren, VvE’s, woningcorporaties) en leveranciers van warmte moet in de komende periode een strategie ontwikkeld
worden voor de omschakeling van gas op duurzame bronnen.
10.	Windenergie is een goede vorm van duurzame energie. Maar tegelijkertijd moet voorkomen worden
dat door de plaatsing van windmolens het landschap wordt verpest en er overlast ontstaat voor de
omwonenden en de natuur. Het CDA is daarom tegenstander van het zonder draagvlak plaatsen van
windmolens in het buitengebied. Wel zijn er wat ons betreft beperkte mogelijkheden langs de snelwegen
en bij industrieterreinen.
11.	We moeten voorkomen dat we toekomstige generaties opzadelen met onze milieuproblemen. Daarom is
het CDA geen voorstander van het opslaan van afval en andere stoffen in lege zoutkoepels door Akzo.
Ook moet er alles aan gedaan worden om lekkages en vervuiling bij de winning van zout te voorkomen.

Een waardevol buitengebied
12.	Het buitengebied is een belangrijke waarde voor Enschede. Dit heeft betrekking op natuur, maar ook
op de daar aanwezige bedrijvigheid (bijvoorbeeld boeren en tuinders, maar ook toeristische activiteiten).
a.	Het CDA wil dat in het gemeentebestuur meer aandacht komt voor het buitengebied. Dit is nu nog
vaak te veel versnipperd omdat het buitengebied is ondergebracht bij verschillende stadsdelen.
Een goede samenwerking is nodig met organisaties zoals STAWEL.
b.	Er moet voldoende ruimte blijven voor de ontwikkeling van bedrijven, zo lang die past bij de aard en
schaal van het buitengebied. Er moet een gelijk speelveld zijn met omliggende gemeenten.
c.	In 2024 moet al het asbest van daken zijn verwijderd. Met name voor agrarische bedrijven die
op termijn hun activiteiten willen beëindigen en voor eigenaren van gewezen agrarische bebouwing
is dit een probleem. Samen met betrokkenen, het rijk en de provincie moet dit probleem worden
aangepakt.
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Een goed bereikbaar centrum, voorkomen van sluipverkeer door wijken en dorpen
De ontwikkeling van de stad leidt ook tot meer verkeersbewegingen. Te vaak is in Enschede in het verleden
gekozen voor het verplaatsen van verkeersproblemen door op één weg het verkeer te blokkeren waardoor
elders problemen ontstonden. Het CDA kiest voor een goed bereikbaar centrum, het voorkomen van
sluipverkeer door wijken en voor een totaaloplossing voor de bereikbaarheid van het Kennispark en de
Technology Base Twente. Ook willen we dat de overlast van het verkeer vermindert. Bijvoorbeeld door in te
zetten op het gebruik van de fiets en het overstappen op elektrische bussen. We zien geen heil in symboolpolitiek als milieuzones.
13.	Er moet in 2018 een nieuw verkeersplan komen voor de hele gemeente. De bestaande infrastructuur
loopt op veel plaatsen tegen z’n grenzen aan - denk aan de files op de singelring en op belangrijke
invalswegen (b.v. de Kuipersdijk, de Weerseloseweg en Lonneker/Oldenzaalsestraat).
Door de nieuwe N18 naar de Achterhoek, de komst van nieuwe woningen en winkels in het centrum en
de herontwikkeling van het luchthaventerrein (Technology Base Twente) neemt het verkeer waarschijnlijk
nog verder toe. Het CDA kiest voor:
a.	Een centrum dat vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar is met de auto via brede en
hoogwaardige invalswegen. Wegen in het centrum zijn wat ons betreft bedoeld om de parkeergarages
te bereiken - voor doorgaand sluipverkeer is er eenvoudigweg onvoldoende plek.
b.	Een goede bereikbaarheid van het Kennispark en de Technology Base Twente is een voorwaarde
voor succes. Ook hiervoor is een verantwoord plan nodig, waarbij we rekening houden met nieuwe
slimme mobiliteitsconcepten. Via de verbrede Auke Vleerstraat is de bereikbaarheid vanuit het zuiden
nu verbeterd. Maar in Enschede-Noord zijn er nog altijd knelpunten die opgelost moeten worden en
ondervinden de mensen in Bolhaar en Lonneker veel overlast van sluipverkeer en files. Als uit studies
blijkt dat een nieuwe noordwestelijke ontsluiting nodig is, bv een ‘Noorderval’ die het Kennispark
verbindt met de A1, dan zal die aangelegd moeten worden.
c.	Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer in de stad. Bussen moeten frequent rijden, vooral
daar waar er veel vraag naar is. We kiezen voor slimme vervoersoplossingen. Het CDA wil dat in de
toekomst de bussen in Enschede elektrisch gaan rijden - een kans om de overlast door geluid en
uitlaatgassen flink te verminderen.
d.	Het afmaken van het fietsnetwerk: het netwerk van speciale ‘fietsstraten’ en de fietssnelweg F35
moet worden afgemaakt - in het bijzonder het gedeelte tussen het centrum, Dolphia/Eschmarke,
Glanerbrug en Gronau.
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14.	Het CDA wil de geluidsbelasting en de uitstoot in het verkeer de komende jaren naar beneden brengen,
ondanks de verwachte stijging van het verkeer. Auto’s, bussen en vrachtwagens dragen in belangrijke
mate bij aan deze geluidsbelasting en de uitstoot van uitlaatgassen (waaronder fijnstof). We willen de
afname bereiken door:
a.	Het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, o.a. door met leveranciers van laadpalen afspraken
te maken over het versneld plaatsen van oplaadpunten in de stad. Ook moeten er laadpalen komen
in alle gemeentelijke parkeergarages.
b. Het maken van afspraken over de bevoorrading van het centrum met vrachtwagens met lage uitstoot.
c.	Het op termijn vervangen van dieselbussen door elektrische bussen.
	Zo zorgen we ervoor dat ingewikkelde en bureaucratische regelingen zoals milieuzones in Enschede
niet nodig zijn.
15.	Op landelijk en provinciaal niveau – en samen met onze CDU collega’s in Duitsland – maakt het
CDA zich sterk voor een goede bereikbaarheid van Enschede. We willen verdere investeringen in de
bereikbaarheid over de weg (A1, A35 en B54) en per spoor (snellere verbindingen naar de randstad en
naar Duitsland).
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5. Een stad waar het leefbaar en veilig is
Enschede is een fijne leefbare stad. Maar het kan altijd beter. Volwassenen, ouderen en kinderen moeten in
vrijheid kunnen wonen, werken, wandelen, winkelen en spelen. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente
en het CDA ziet erop toe dat de gemeente deze taak serieus neemt. Burgers moeten overheid en politie
kunnen vertrouwen.
Crimineel gedrag mag nooit genormaliseerd worden. Tegen veelplegers moet streng worden opgetreden.
Intimidatie op straat en overlast gevend gedrag en georganiseerde misdaad worden niet getolereerd.
Ondanks samenscholingsverboden zijn er alsnog onveilige plekken. Plekken in centrum (Willem Wilminkplein,
Noorderhagen, Boerenkerkhof, het stationsplein) en delen van Glanerbrug zijn voorbeelden van plaatsen
waar drugsgebruikers en dealers voor overlast zorgen. Maar er is ook de loverboyproblematiek waardoor in
een korte tijd al tientallen jonge meisjes slachtoffer zijn geworden. Het CDA wil een harde en doeltreffende
aanpak.
De politie of wijkagent heeft een centrale veiligheidsrol, maar we herkennen ook dat hij of zij niet overal
tegelijkertijd aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat Enschedeërs bewust zijn van hun omgeving, letten
op zichzelf en anderen. We moedigen burgerinitiatieven onder de wet dan ook aan.
1.	Er moeten weer voldoende wijkagenten zijn. Het CDA maakt zich er hard voor dat de normen worden
gehaald. We willen dat het rijk waar nodig meer agenten beschikbaar stelt voor de gemeente Enschede
2.	Het CDA wil stadswachten in de binnenstad een centrale rol geven. Sinds het najaar 2017 kunnen
stadswachten voor een groot aantal overtredingen uit de algemene plaatselijke verordening (APV)
bonnen uitschrijven zoals graffiti spuiters, geluidsoverlast op straat, afval dumpen etc. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in het centrum. Het CDA moedigt dit initiatief aan en gelooft dat het bij
zal dragen aan de veiligheid en winkelplezier van de bezoekers van het centrum en wil onderzoeken of
de bevoegdheden volstaan of eventueel uitgebreid kunnen worden.
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3.	Het CDA pleit voor de invoering van stadsmariniers in de wijken. Deze ‘superambtenaren’ hebben een
signalerende en probleemoplossende functie in de wijk en kunnen snel schakelen tussen bewoner en
gemeente om het veiligheidsgevoel in de wijk te vergroten. In Rotterdam en inmiddels Capelle aan de
IJssel, Gouda en Breda zijn deze pilots een succes gebleken. Van deze ervaringen willen we graag leren
om deze in Enschede voort te zetten.
4.	Stimuleren van burgernetwerken en initiatieven. Buurtpreventie, burgerwacht en burgernet zijn mooie
voorbeelden van de zelforganiserende kracht van burgers. Ze houden een oogje in het zeil, zijn in de wijk
aanwezig, gebruikmakend van moderne communicatiemogelijkheden zoals Whatsapp en social media.
Om de veiligheid van deze dappere burgers te waarborgen is het belangrijk dat zowel de gemeente als
de politie deze initiatieven faciliteren d.m.v. convenanten en eventuele tegemoetkomingen. Een goed
voorbeeld is de burgerwacht in Glanerbrug.
5.	Aanpak drugsproblematiek en overlast met name bij het Wilminkplein, Noorderhagen, stationsplein en
Glanerbrug. Een kleine groep jongeren verpest de sfeer in de binnenstad door overlast, intimidatie en
drugshandel. Er moet hard opgetreden worden tegen drugsdealers en veelplegers in deze gebieden. Het
samenscholingsverbod moet strenger worden gehandhaafd.

6.	Geen koploper met gelegaliseerde kweek van wiet. In het landelijke regeerakkoord wordt het gemeenten
mogelijk gemaakt een proef met gelegaliseerde wietteelt te doen. Het CDA herkent dat de wijze waarop
nu de bevoorrading van coffeeshops via het criminele circuit loopt ongewenst is. Maar gezien de drugsproblematiek waar Enschede als grensstad mee kampt vinden we niet dat Enschede een proefkonijn
moet worden.
7.	Het CDA wil een keiharde aanpak van loverboys. We pleiten voor een integrale aanpak waarbij preventie
centraal komt te staan. Weerbaarheid van jonge meisjes en vooral zwakbegaafden is een belangrijke
sleutel in de aanpak. Plaatsen waar ze actief zijn moeten goed in de gaten gehouden worden.
8.	De clustering van sociaal maatschappelijke opvang kan voor veel overlast zorgen in een wijk.
Dit wordt nu ervaren aan de noordzijde van het station. Het CDA wil dat deze overlast wordt beperkt.
9.

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit moet worden bestreden.

10.	Het CDA wil dat de mogelijkheden voor de burgemeester om in te grijpen bij woonoverlast worden
vergroot. De Algemene Plaatselijke Verordening moet hiervoor worden aangepast, zodat de
burgemeester in extreme situaties kan besluiten om mensen uit hun huis te plaatsen.
11.	We zijn trots op onze vrije samenleving waarin vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Tegelijkertijd
moeten we waakzaam zijn voor extreem-links en extreemrechts radicaal gedachtegoed. Iedereen heeft
het recht van vrije meningsuiting en demonstratie binnen de grenzen van onze rechtstaat. Er is geen
recht op vernieling, geweld of oproepen daartoe.
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6. Een goed bestuurde stad
Met bestuur en financiën kijken we naar verschillende vragen: Hoe maken we het bestuur van Enschede
aanwezig als het moet en terughoudend waar het kan? Hoe besteden we het beschikbare geld verantwoord
en goed? En hoe zorgen we voor een betrouwbare overheid, waar geleerd wordt van fouten die gemaakt
worden?
Duidelijk is dat ‘besturen’ in de wereld van sociale media en geïnformeerde Enschedeërs die mee willen
praten elke dag anders is. Goed omgaan met belastinggeld is daar direct aan gekoppeld. De gemeente heeft
geen geld: het is geld van inwoners en ondernemers dat namens hen wordt ingezet om van Enschede steeds
verder te ontwikkelen.
Het CDA zet in Enschede vier woorden centraal. We willen:
een meewerkende overheid die luistert, meedenkt en samenwerkt met Enschedeërs;
-	
een actieve overheid die kansen ziet en wil benutten en via ‘stadsprogramma’s’
een aantal grote opgave oppakt;
een betrouwbare overheid die duidelijk en transparant is en haar verantwoordelijkheid
neemt waar het nodig is,
een lerende overheid die fouten maakt en dingen goed doet, die ervan leert, en zich aanpast
aan veranderende omstandigheden.
Hoe willen we dat in de praktijk brengen?

Gewoon CDA
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Meewerkende overheid
Bij een meewerkende overheid zijn bewoners, instellingen en bedrijven aan zet. De gemeente zal waar
mogelijk luisteren, meedenken en samenwerken. Enschedeërs die goede plannen maken en willen uitvoeren
om Enschede verder te helpen moeten waar mogelijk gefaciliteerd worden. Denk aan instellingen, zoals een
voetbalclub of muziekvereniging die zich weer opnieuw willen uitvinden en daarbij misschien de gemeente
goed kunnen gebruiken. Of om bedrijven die met innovatieve werkende duurzame producten en diensten
komen waar we als gemeente beter van worden. De weg tussen de gemeente en de actievelingen moet
een snelweg worden.
1.	Via een ‘right to challenge’ kunnen inwoners en ondernemers de overheid uitdagen om oplossingen te
vinden buiten de gebaande paden. Dit kan al in het zorgdomein. Het CDA wil verkennen of dit ook op
andere plekken toegepast kan worden.
2.	Wijk- en dorpsraden zijn volwaardige partijen die in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij
plannen en projecten in de buurt. Het CDA maakt zich sterk voor behoud van de wijkbudgetten voor
initiatieven in de wijk.
3.	Het CDA wil de lokale democratie versterken. Raadsleden zijn wat ons betreft de essentiële schakel
tussen de gemeente en de samenleving. Daar ligt ook een opgave voor de komende periode.
a.	Het CDA legt de prioriteit bij een goed werkende gemeenteraad – met gekozen volksvertegenwoordigers. We willen dat in de komende periode de budgetten voor de gemeenteraad worden verhoogd. Via bijvoorbeeld tijdelijke commissies of hoorzittingen in de stad kunnen gemeenteraadsleden
dan beter de dialoog aangaan met inwoners en ondernemers. We geven het geld liever dáár aan uit,
dan aan experimenten met referenda.
b.	Politiek bedrijven is meer dan alleen belangen behartigen of statements maken. Ja, politici mogen en
moeten kritisch zijn. Maar het is soms ook nodig om in complexe dossiers een knoop door te hakken
en verantwoordelijkheid te nemen, ook als dat moeilijke of impopulaire besluiten zijn. Het CDA vindt
het belangrijk om vanuit die grondhouding politiek te bedrijven: verbinden in plaats van polariseren,
niet alleen problemen benoemen maar ook oplossingen zoeken – met politici die hun rol als
volksvertegenwoordiger waarmaken.
4.	We willen ons de komende jaren nog meer op jongeren richten en hun betrokkenheid bij de politiek
vergroten. Het moet ook hun stad zijn. Dat was ook de reden waarom op initiatief van het CDA het
Jeugdlintje is ingevoerd. Maar we moeten meer doen om jongeren meer aan zet te laten zijn.
a. We werken mee aan activiteiten die jongeren politiek laten doorzien en verbeteren.
b.	We willen een Enschedese Jeugdraad die daadwerkelijk meebestuurt. Ze mag een eigen agenda
opstellen en krijgt een eigen budget. Dit budget kan bij wethouders worden besteed, om de agenda
uitgevoerd te krijgen.
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Actieve overheid
Een actieve overheid herkent en benoemt kansen en problemen, en neemt het initiatief om eropin te spelen.
5.	Er zijn een aantal grote ontwikkelingen die in de komende jaren vorm moeten krijgen die meerdere
bestuurlijke portefeuilles raken. Deze grote ontwikkelingen – we noemen ze ‘Stadsprogramma’s’ moeten wat het CDA betreft ook een eigen budget krijgen, over meerdere portefeuilles heen en los van
de reguliere geldstromen. We denken dan aan:
a.	De investeringen in het Kennispark, de Technology Base en de binnenstad: deze raken de economie
(kunnen we de bedrijven aantrekken?), de arbeidsmarkt (hebben we de mensen ervoor?) en de
omgeving (is het bereikbaar?).
b.	Bewegen, vitaliteit en preventie: Kunnen we Enschede in beweging krijgen en toekomstige
gezondheidsklachten en zorgvraag voorkomen of verminderen? Bijvoorbeeld door te investeren in
sportvoorzieningen, de samenwerking met verenigingen en zorg/welzijn en bijvoorbeeld de
investering in fietsvoorzieningen
c.	Investeringen in een veilige en leefbare woonomgeving met een goede sociale samenhang, met
prioriteit voor Enschede-Zuid.
d.	Duurzaamheid: o.a. door het gebruik van afval als grondstof, de samenwerking met bewoners,
ondernemers en netbeheerders op het gebied van duurzame energie en het verminderen van de
uitstoot van het verkeer.
e.	Een open overheid en transparante gemeente die in staat is de kloof tussen overheid en burgers te
slechten. Daarbij gaat het o.a. om duidelijke communicatie, transparantie/open data en het versterken
van de lokale democratie.
6.	De gemeente moet actief optreden als ‘launching customer’ voor nieuwe ideeën. Bij de inkoop van
producten en diensten moet rekening gehouden worden met de ‘social return’, bijvoorbeeld het in dienst
nemen van mensen met een arbeidshandicap.
7.	Enschede heeft wat het CDA betreft een leidende rol bij het verder ontwikkelen van de Agenda van
Twente. Hoewel er oog moet zijn voor de positie van kleinere gemeenten, moet het overkoepelende belang – de positie van Twente versterken – voorop blijven staan. Voor de Agenda van Twente moet
voldoende geld vrijgemaakt worden.
8.	Het CDA steunt de samenwerking met andere gemeenten op ambtelijk niveau, bijvoorbeeld via het
gedeelde belastingkantoor en de omgevingsdienst. Dat kan op andere fronten verder worden uitgebreid.
Het CDA Enschede is op dit moment geen voorstander van verdere fusies met buurgemeenten.
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Betrouwbare overheid
Een betrouwbare overheid is de basis voor elke inwoner van Enschede. Natuurlijk heeft een overheid
belangen. Maar we willen streven naar een overheid die luistert naar belangen en argumenten van de burger
die eigen belangen benoemt en beargumenteert, en die een transparante en betrouwbare afweging maakt.
Een betrouwbare overheid vertelt duidelijk voor iedereen hoe het gaat en gebruikt de kanalen die de
Enschedeërs gebruiken. Mevrouw Janssen moet bijvoorbeeld in de Begoniastraat op haar manier ook
onder internet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stad. Het gaat in communicatie niet om wat
het goedkoopst is, maar of we iedereen als ze het willen goed informeren.
9.	Het CDA blijft aandacht vragen voor heldere en begrijpelijke communicatie vanuit de gemeente. Digitale
communicatie biedt nieuwe mogelijkheden die we zoveel mogelijk moeten benutten. Maar tegelijkertijd
vragen we aandacht voor o.a. ouderen die minder digitaal vaardig zijn; daarvoor zullen alternatieven
beschikbaar moeten zijn.
We moeten zorgen voor kloppende financiën. Een betrouwbare overheid weet dat haar geld van de burgers
en bedrijven komt. We moeten meer dan zorgvuldig en transparant omgaan met het geld dat we vragen.
10.	We willen niet méér geld van de burgers vragen. We doen het met het geld dat we krijgen. Het is de
verwachting dat in de komende jaren nieuwe wetgeving gemeenten meer mogelijkheden geeft om
(op andere manieren) belastingen te heffen. We vinden dat dit niet mag leiden tot een verhoging van
de belastingen in Enschede. Ook de bestaande belastingen, zoals de OZB en de tarieven voor
gemeentelijke diensten, mogen wat ons niet verder stijgen dan de algemene inflatie. Belasting naar
draagkracht blijft het uitgangspunt.
11.	De risico’s door schulden en garantstellingen van de gemeente zijn fors. Het CDA wil verder met het
beleid om deze in de komende jaren te verminderen.
12.	We moeten ervoor zorgen dat de kosten van het sociaal domein zoals de jeugdzorg en bijstand waar
mogelijk binnen samen vastgestelde budgetten komen. We willen waar mogelijk open-einde regelingen
terugbrengen tot haalbare budgetten – waarbij we oog houden voor de kwaliteit van zorg en
ondersteuning en ook met voorstellen komen om dat te realiseren (zie hoofdstuk 3).
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Een lerende overheid
Het is duidelijk dat tegenwoordig de rol van de gemeentelijke overheid (gemeente), ook die van Enschede
continu aan het veranderen is. Deze veranderingen gaan best snel en zijn ook niet direct zo duidelijk.
De gemeente wordt steeds belangrijker voor de burgers, ze wordt voor steeds meer dagelijkse zaken
verantwoordelijk. Zo heeft de gemeente een ontzettend belangrijke verantwoordelijkheid gekregen in veel
zorg die ook Enschedeërs nodig hebben. Een tweede belangrijke verandering is dat Enschedeërs vaak
meer in te brengen hebben in het bestuur, vooral ook door de kracht van sociale media in combinatie met de
‘traditionele’ media. De rol van de gemeente in communicatie is daarmee anders dan tien jaar geleden. Hoe
we de rol van de gemeente in deze veranderende wereld steeds beter kunnen invullen moeten we met zijn
allen leren. Een gemeente was het al nooit en is in deze tijd ook zeker niet alwetend en alkunnend.
13. H
 et CDA wil verder met de gemeentelijke klachtencommissaris. Deze moet actief luisteren,
laagdrempelig toegankelijk zijn en ‘misstanden’ signaleren. De klachtencommissaris kan aan de hand
daarvan duidelijk maken waar de gemeente en publieke instellingen beter kunnen worden en hoe we
dat kunnen doen.
14.	Het koppelen van bestanden kan zinvol zijn voor het opsporen van fraude en andere misstanden.
Het CDA vindt dat dit alleen mag gebeuren binnen de kaders van de wet. De gemeente moet zeer
zorgvuldig omspringen met persoonlijke gegevens en eventuele misstanden bekendmaken.
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