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Op 21 maart gaan we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Hengelo is voor het CDA naast een gemeente bovenal een gemeenschap. Een plaats waar mensen 
samen bouwen aan een plek waar ze zich thuis voelen. Hengelo kent heel veel initiatief: de vele 
verenigingen, de cultuursector, de vele mantelzorgers, De Slinger, de ondernemers in de binnenstad 
en zo zijn er nog veel meer. Daar moeten we zuinig op zijn. Dit is het DNA van onze stad! 
  
We willen dat de komende vier jaar zo houden én verder uitbouwen. Als landelijke partij zitten 
vertegenwoordigers van het CDA in de Provincie, de Waterschappen, Den Haag en in Europa. In 
Hengelo hebben we echte Hengelose kandidaten. Zo kunnen we veel bereiken. Met twee benen in 
de stad en een stevig netwerk in de rest van ons land. De uitgangspunten en standpunten van onze 
landelijke partij kunt u vinden op www.cda.nl 
  
Voor Hengelo betekent dit dat we willen bouwen aan een bruisende stad, waarin we initiatieven van 
Hengeloërs – in welk verband dan ook – serieus nemen. We gaan voor een veilige, rechtvaardige en 
duurzame stad. Een stad met een eerlijke economie, die meegroeit met de tijd. Een stad waarin zorg 
voor elkaar het uitgangspunt is, waarin we naar elkaar omkijken en waar niemand tussen wal en schip 
hoeft te vallen. En tenslotte een stad waarin de financiën op orde zijn. Dat hoort bij goed besturen. 
Op die manier kunnen we solidair zijn met mensen die dat nodig hebben en investeren in de 
toekomst. 
  
Met deze voorstellen willen wij bouwen aan een stad waarin iedereen mee kan doen. Nu en voor de 
komende generaties. Daarom introduceren we de High five van het CDA Hengelo.  We kiezen 
zo voor een compacte VerkiezingsVisie, waarmee we onze kijk op Hengelo met u delen. 
Veel leesplezier!  
 
Team CDA Hengelo 
 

 



DE HIGH FIVE VAN HET CDA HENGELO 

 
 

1. Een bruisende en compacte stad  
De binnenstad is de huiskamer van Hengelo. Of je nu Hengeloër bent of niet: Hengelo moet ‘The 
place to be’ zijn. In de wijken komt de sociale samenhang van Hengelo tot zijn recht. Het zijn de 
mensen die het doen. Daarom wil het CDA ruim baan voor de mensen, verenigingen en wijkcentra 
die zelf het initiatief nemen om hun omgeving beter, mooier en duurzamer te maken. De 
leefbaarheid van ons dorp Beckum staat daarbij hoog op de agenda. 
Cultuur en sport zijn onlosmakelijk verbonden met ons Hengelose DNA. Door actief te zijn leven we 
gezonder én leuker. Daarom wil het CDA dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen profiteren. 
 
 

2. Veil igheid  
Hengelo is een relatief veilige stad. Maar het kan beter. Zo kennen we golven met woninginbraken 
en maken we ons zorgen over ondermijning. Het CDA vindt dat je je veilig moet kunnen voelen in je 
eigen huis, wijk en binnenstad. Daarom willen we aandacht voor de georganiseerde misdaad, alcohol 
en drugsgebruik door jongeren, de veiligheid in de binnenstad én de hulpverleners die Hengelo 
veilig houden. Daarvoor moeten gemeente, politie, justitie en de organisaties in het sociale domein 
intensief met elkaar samenwerken en zijn extra investeringen nodig.  
 
 

3. Eerl i jke economie  
Een goede en eerlijke Hengelose economie is de beste armoedebestrijding. Want dat schept banen 
en werk is de basis voor het meedoen in de stad. Hengelo ligt op een knooppunt van weg, water en 
spoor en biedt alle kansen om daarvan te profiteren. Daarom zet het CDA in op meer voorlichting en 
proeverijen voor technische beroepen, maximale kansen voor lokale ondernemers en een goede 
regionale samenwerking. 
 
 

4. Zorg voor elkaar  

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen ongeacht 
leeftijd, geslacht, inkomen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale 
verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een 
hecht netwerk. Mensen die het nodig hebben moeten ondersteund worden op een wijze die bij hen 
past. Het CDA wil alleen nieuwe regels die maatschappelijke problemen oplossen. 
 
 

5. Een duurzaam en groen Hengelo 
We willen de wereld zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom 
moeten we vooruit denken en zuinig zijn op onze wereld, onze stad en de natuur. Het CDA zet in op 
energiebesparing, duurzame energieopwekking en een circulaire economie. Waar Hengeloërs zelf 
het initiatief nemen om voor hun wijk te verduurzamen, verdient dat een steun in de rug. Zo begint 
een duurzame stad bij onszelf. 
 
 
 



DE HIGH FIVE PUNTSGEWIJS 
 
1. Een bruisende en compacte stad  
 
Binnenstad 

ü Gezell igheid op het marktplein. Ook als er geen markt is. Water, bomen, horeca en 
veel evenementen. We willen slagvaardig door met het Actieplan, samen met wie maar wil 
meedenken. 

ü Actieplan binnenstad. We gaan voor een voortvarende aanpak en uitvoering van het 
Actieplan binnenstad, waar nu groot draagvlak voor is. Dat doen we natuurlijk samen met de 
binnenstadpartners.  Het Investeringspakket is nu 13 miljoen. Daar komen we een eind mee. 
Als het nodig is, moet daar geld bij komen. De binnenstad heeft grote prioriteit. 

ü Gevulde winkelpanden. Er moet een einde komen aan lege panden en prairies. We 
willen ondernemers faciliteren en aanmoedigen het centrum compacter te maken. Wij willen 
hier middelen voor vrijmaken die we daadwerkelijk inzetten en een gemeentelijke organisatie 
die buiten de gebaande paden denkt. 

ü Vrijzetten Lambertusbasil iek. De basiliek is onze karakteristieke en herkenbare 
eyecatcher en komt vrij te staan. Omdat dit de aantrekkelijkheid van de binnenstad ten 
goede komt vinden we dit – samen met de aanpak van het marktplein - een prioriteit. 

ü Slimme winkelroutes. Hengelo heeft voor elk wat wils én onder handbereik. Door 
bewegwijzering in de stad en de digitale snelweg beter te maken ben je snel waar je wilt zijn. 
Zo wordt shoppen en verblijven in de Hengelose binnenstad aantrekkelijker.  

ü Bereikbaarheid voor iedereen. We ontsluiten de binnenstad nog beter voor de fiets 
door te investeren in het doortrekken van de F35. De infrastructuur in en naar de binnenstad 
moet laagdrempelig zijn, ook voor ouderen en gehandicapten. We willen maatschappelijke 
organisaties zoals de seniorenraad en het gehandicaptenplatform hierbij betrekken. Zo wordt 
de binnenstad de huiskamer voor iedereen. 

ü Parkeren. Betalen voor parkeren als de winkels dicht zijn willen we niet meer. Wat het CDA 
betreft sluit de parkeermeter tegelijk met de winkels of eerder als dat kan. Parkeren op 
zondag blijft gratis. 

 
Wijken en samenleving 

ü Beckum: Beckum en Oele hebben een nieuw dorpsplan en dat plan ondersteunen we van 
harte. Ons dorpshart verdient aandacht voor de leefbaarheid, met name nieuwe woningen 
voor jongeren. Het Proggiehoes is een belangrijk ankerpunt, mogelijk gemaakt door de 
inwoners van Beckum zelf. We vinden het belangrijk dat zij een steun in de rug krijgen als dat 
nodig is. 

ü Kleine moeite, groot plezier. Kleine initiatieven in de wijk kunnen een groot effect 
hebben voor veel mensen. Zoals buurtapps en koffierondes bij eenzame ouderen. De 
gemeente moet actief meedenken en helpen om kansrijke initiatieven te realiseren en moet 
daarbij meer denken in kansen. Ook als de initiatieven een grotere omvang hebben - zoals 
bewonersbedrijven - denkt de gemeente mee. Zo nemen we mensen serieus. 

ü Behoud van de buurtbonnen. Op wijkniveau beslissen wat goed en nodig is in de wijk. 
ü Bloeiende verenigingen en vri jwil l igers. Als er ergens samenhang en betrokkenheid 

bij elkaar ontstaat, dan is dat in één van onze vele Hengelose clubs. Dat zijn ook kweekvijvers 
van betrokken vrijwilligers. Het CDA wil verenigingen ondersteunen waar dat kan, zo hebben 
wij al bereikt dat het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers gratis is. Wij staan voor een 



goede vrijwilligersverzekering en ondersteuning bij bestuurstaken. Bijvoorbeeld door 
netwerken van bestuurders te helpen opzetten. 

ü Samen aan het roer. Meer en vroeger inspraak organiseren bij belangrijke beslissingen 
zodat Hengelo een doe-democratie wordt. Dat is één van de belangrijkste uitdagingen van 
de komende tijd. We willen jongeren actief betrekken. Dat vraagt dat politici en bestuurders 
leren loslaten.  

ü Veil ige wijken. Elke Hengeloër moet zich veilig kunnen voelen. Het aantal buurtapps 
groeit al. Daarom vinden we het belangrijk dat de straten en tunnels goed verlicht zijn (met 
slimme LED verlichting) en verloedering in de openbare ruimte wordt aangepakt.  

ü Ankerpunten voor ontmoeting. We vinden het belangrijk dat buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Voor veel mensen is ontmoeting met buurtbewoners een belangrijk 
onderdeel van hun dagelijkse leven. Daarom wil het CDA stimuleren dat er plekken zijn in de 
buurt waar dat mogelijk gemaakt kan worden. We willen aansluiten bij de netwerken van 
welzijnsinstellingen en kerken.  

ü Woning(ver)bouw en levensloop. Er moeten voldoende betaalbare en duurzame 
woningen zijn, verspreid in de stad. Bij woningbouw moet er aandacht zijn voor jonge 
gezinnen en levensloopbestendigheid. Langer thuisblijven wonen wordt zo realistisch. Het 
moet makkelijk zijn om zorgvoorzieningen te kunnen treffen in je huis, mantelzorg te kunnen 
verlenen en mantelzorgunits te kunnen plaatsen bij bestaande woningen. Wij zijn voor 
gemengde wijken, waar jong en oud bij elkaar in de buurt wonen. Dat maakt het samenleven 
leuker. Dat moeten de uitgangspunten zijn bij het plannen en uitvoeren van woningbouw in 
onze stad.  

ü Kansendenken. Mensen en kansen moeten voorop staan bij hem maken van afwegingen 
door de gemeente. Of het nu gaat om het verlenen van vergunningen, het toekennen van 
subsidie of het meedenken met initiatieven. Die cultuuromslag moet hoog op de agenda 
staan bij het personeelsbeleid. 

ü Hoogstaande dienstverlening. Voor iedereen. Dat betekent dat het CDA inzet op een 
goede digitale dienstverlening. Hengelo heeft die ambitie en die mag meer handen en 
voeten krijgen. Omdat de digitale snelweg is niet voor iedereen bereikbaar is moet de 
gemeente te allen tijde ook telefonisch en fysiek goed bereikbaar zijn.  

 
Cultuur en sport 

ü Hengelo als decor. we maken meer gebruik van de stad als decor van kunst- en cultuur: 
de markt, het Prins Bernhardplantsoen.  

ü Cultuureducatie. Leren over kunst en cultuur draagt bij aan sociale en emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen – en volwassenen – 
hun talent kunnen ontwikkelen. Daarvoor is goed kunstenonderwijs belangrijk.  

ü Breed podium voor iedereen. Het CDA gaat voor een breed aanbod en een 
toegankelijk podium, voor nu en in de toekomst. Het moet ook voor verenigingen mogelijk 
zijn - tegen redelijke kosten - gebruik te maken van een goed en professioneel podium. Jong 
en oud moet zichzelf aan de stad kunnen laten zien.  

ü Beeldende kunst. Kunst van Hengelose kunstenaars in de openbare ruimte maakt 
Hengelo mooier, we willen meer kunst in de stad. Zichtbaar voor iedereen.  

ü Monumentale kracht. Erfgoed en monumenten herinneren ons aan de kracht waar 
Hengelo groot door is geworden. Die sporen uit het verleden mogen we niet links laten 
liggen, maar moeten we koesteren door ze te ontwikkelen en in het heden te trekken. 
Behoud van erfgoed kan veel beter in Hengelo. 

ü Samenwerking cultuurorganisaties. Het CDA vindt een brede, toegankelijke 
programmering in pop en theatervoorstellingen belangrijk. We moeten niet bang zijn om 
voor samenwerking over de grenzen van de stad heen te kijken om dat te realiseren. 



ü Sport. Iedereen komt in aanraking met sport. Het houdt onze stad gezond en vitaal en kan 
van jong tot oud preventief werken. Hengelo is een sportstad. Hengelo Sport is een 
belangrijke speler en moet zich ook gaan richten op gezond ouder worden.   

ü Verenigingsleven. Het verenigingsleven is de motor onder onze stad. We zetten in op 
gelijke regels voor verenigingen, minder bureaucratie en het ondersteunen ambities. 

ü Vrijwil l igers. Vele vrijwilligers zorgen dat Hengelo bruist en in beweging blijft. Daar moeten 
we zuinig op zijn. We willen hen ondersteunen in hun werk en het aantrekkelijk maken om 
vrijwilligerswerk te doen. Zo blijven wij staan voor een goede vrijwilligersverzekering. 

 
 

2. Veil igheid  

ü Polit ie en Wijkagenten. Inzet van politie in onze stad en in de wijken is ontzettend 
belangrijk. Wijkagenten zijn spilfiguren in de wijken. De gemeente staat op afstand van de 
politieorganisatie. We vinden het belangrijk dat we goed geïnformeerd blijven over de stand 
van zaken:  

ü Hulpverleners. Geweld tegen hulpverleners komst steeds vaker voor en is echt not done. 
Wij vinden dat de hulpverleners en handhavers, zoals onze opsporingsambtenaren, een 
goede uitrusting moeten hebben We willen investeren in hun training en uitrusting, zodat zij 
niet bang hoeven te zijn hun bevoegdheden te gebruiken. 

ü Cameratoezicht. Cameratoezicht werkt preventief en helpt bij de opsporing van strafbare 
feiten. We zijn voor de mogelijkheid van flexibel cameratoezicht, ook buiten het centrum als 
dat nodig is. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld veilig uitgaan. 

ü Brandweer. Hoewel er ook beroepskrachten actief zijn, draait de kazerne met name op 
vrijwilligers. Mannen en vrouwen die tegen een kleine vergoeding - midden in de nacht – 
hun gezin thuislaten om andere gezinnen te redden. Wij zijn ontzettend trots op ons 
brandweerkorps en daar moeten we zuinig op zijn. 

ü Woninginbraken. Hengelo kent regelmatig golven van woninginbraken. Het organiseren 
van voorlichting en preventie in de wijken vinden wij daarom zeer belangrijk, met de 
betrokken burgers en whats-app groepen. De inbraakpreventieteams werken goed en 
moeten worden voortgezet. De gemeente moet een vraagbaak zijn voor het opzetten van 
buurtpreventie.  

ü Ondermijning. Georganiseerde criminaliteit, drugsplantages en mensenhandel moeten 
prioriteit krijgen in de handhaving. Stevige regionale samenwerking is daarvoor belangrijk. 

ü Huiseli jk geweld. Als je je niet veilig voelt in je eigen huis, moet je je ergens kunnen 
melden en snel en adequaat geholpen worden. Wijkteams en meldpunten moeten goed 
met elkaar samenwerken.  

3. Eerl i jke economie  
 

ü Banen. Met name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA vindt 
het belangrijk dat zij kans krijgen werkervaring op te doen. Passend werk is de beste manier 
om mee te doen in de stad. 

ü Techniek en logistiek in de spotl ight. Techniek zit in ons DNA, logistiek komt er steeds 
meer in. Het CDA vindt dat de gemeente moet helpen jongeren enthousiast te maken voor 
de Twentse techniek, te beginnen in het onderwijs. 

ü Lokale ondernemers. We koesteren onze Hengelose bedrijvigheid. Daar waar mogelijk 
kiezen we voor Hengeloos vakmanschap. 



ü Regionale samenwerking is een must.  Wat goed is voor Twente, is goed voor Hengelo. 
Samen kunnen we meer, ook in Twente. Het CDA wil investeren in de Agenda voor Twente, 
samen optrekken op het gebied van de kenniseconomie. 

ü Locatie, locatie, locatie. Hengelo bevindt zich op een kruispunt van weg, water en 
spoor. De ideale locatie voor een bruisende stad. We moeten Hengelo en haar haar 
bedrijven optimaal laten profiteren van deze gunstige ligging.  

ü Vestigingsklimaat en bedri jventerreinen. Een goed regionaal vestigingsklimaat is heel 
belangrijk voor de economie, ook in Hengelo. We zetten in op het verder invullen van de 
regionale afspraken. We blijven ons daarom ook inzetten voor het XL Businesspark. Industrie 
zit in het DNA van onze stad en dus houden we onze stad met goede voorzieningen 
aantrekkelijk.  

ü Onderwijs in (gemeente)bedri jf . Het onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar veel te 
bieden. Dat gebeurt al veel, maar kan nog meer. De gemeente geeft het goede voorbeeld 
door studenten van het MBO mee te laten denken met het werk in de stad.  De gemeente 
pakt een verbindende rol tussen bedrijf, onderwijs en overheid. 

ü Voorzichtig met de OZB. Het kost wat, maar dan he’j ook wat. Je betaalt door de OZB 
mee voor de voorzieningen in de stad. Maar dat betekent niet dat wanneer de gemeente de 
portemonnee trekt, Hengeloërs direct meer moeten gaan betalen. Het CDA vindt dat de 
OZB alleen met de inflatie mee mag stijgen. Wanneer de kosten voor de gemeente hoger 
worden, willen we eerst kijken naar hoe het efficiënter kan, of dat we wellicht taken niet meer 
gaan doen. 

 
 

4. Zorg voor elkaar 

ü Mantelzorg. Dit heeft de constante aandacht van het CDA. Hun inzet is van onschatbare 
waarde voor onze samenleving. Het CDA wil ook de komende 4 jaar zich blijven inzetten 
voor de ondersteuning van mantelzorgers. Daar waar mantelzorg niet meer kan, moet de 
formele zorg ingrijpen. Ook moet er maatwerk voor mantelzorgondersteuning komen.  

ü Jeugdzorg. Het CDA maakt zich zorgen over de grote tekorten. De gemeente moet in 
control komen. We zetten in op vroegtijdige signaleren en preventie. Bijvoorbeeld door 
praktijkassistenten bij de huisarts. We willen de jeugd expliciet betrekken bij hun eigen 
zorgplan. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  

ü WMO en innovatie. De beste oplossingen komen uit de samenleving. De gemeente moet 
het lef hebben hier ruimte voor te geven. We willen blijven vertrouwen op de zorg die deze 
groep levert. Daarom vinden we het belangrijk dat we innovatie en kleine initiatieven 
stimuleren. Daarbij vinden we dat er gezocht moet worden naar kansen binnen de regels en 
niet naar belemmeringen. 

ü Snelle zorg. Het CDA vindt dat de acute zorg dichtbij moet zijn. Daarom zijn wij voor het 
behoud van de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Hengelo. 

ü Patiënt aan zet. Door patiënten in een zorgtraject te bevragen over de ervaringen, geef je 
de patiënt meer regie op hun eigen zorg en kan de zorg verbeterd worden. Dit neemt de 
gemeente mee in de aanbesteding van zorgcontracten.  

ü 70 is het nieuwe 50. Senioren doen volop mee in Hengelo. Meer dan ooit zijn zij actief en 
zij zijn van onschatbare waarde voor de stad. We vinden het belangrijk dat ze dat kunnen 
blijven doen en willen barrières die hen beletten om mee te doen zoveel mogelijk opheffen. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en digitale 
vaardigheden.  



ü Participatie. Iedereen moet mee kunnen doen. Voor het CDA is ‘werk voor uitkering’  het 
uitgangspunt. Daarom willen we meer aandacht voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het leveren van een tegenprestatie bij het ontvangen van een uitkering is 
daarbij een belangrijk instrument. Scholing en omscholing heeft onze speciale aandacht. 
Bijvoorbeeld voor mensen die op latere leeftijd willen veranderen van baan om zo langer 
mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.  

ü Onderwijs. Iedereen moet zijn of haar talent kunnen ontwikkelen. Dat begint al bij de 
voorschool en gaat door totdat een student de arbeidsmarkt op gaat. De gemeente heeft in 
alle fasen van die ontwikkeling de rol om te bewaken dat onderwijs passend is bij het kind.  

ü Armoede. Nu het CDA het kindpakket heeft gerealiseerd is de weg vrij om verder te 
werken aan het terugdringen van armoede. Dit heeft onze blijvende aandacht. 

 
 

5. Een duurzaam en groen Hengelo 
 

ü Water in de stad. Klimaatverandering is een veiligheidsprobleem. We willen water weer 
terugbrengen in de stad, zodat we op slimme manieren grote regenbuien kunnen opvangen. 
Bijvoorbeeld door minder verharding en meer groen. Dit draagt ook bij aan de uitstraling van 
de woonwijken in Hengelo.  

ü Ondergrond. Injecties en lekkages in de (diepe) ondergrond zijn slecht voor het milieu en 
betekenen aanzienlijke risico’s op verzakkingen en de kwaliteit van het grondwater. Het CDA 
is tegen de opslag van vliegas in de cavernes in en rond Hengelo en ook tegen het winnen 
van gas onder onze stad. 

ü Duurzaam bouwen. Bij (ver)bouw moet rekening gehouden worden met duurzame 
oplossingen, zoals gasloos bouwen en aansluiting op het Warmtenet. Isolatie en 
woningverbeteringen willen we stimuleren en stellen daarvoor aanjaagbudget beschikbaar. 

ü Kennisbank. Het CDA wil dat het vinden van duurzame oplossingen zich als een sneeuwbal 
over Hengelo verspreidt. Daarom moet de gemeente de weg kunnen wijzen naar kennis over 
oplossingen en procedures. We nemen het initiatief voor een duurzaamheidsprijs voor het 
beste initiatief of idee.  

ü Ecologie en duurzame wijken. Ecologisch beheer en onderhoud en beeldkwaliteit 
moeten met elkaar in evenwicht zijn. Daarom wil het CDA wijkgerichte plannen waarin die 
afwegingen expliciet gemaakt worden. We vinden het belangrijk dat het ROC, Saxion en de 
Universiteit Twente daarin een rol krijgen. 

ü Afval is niet het einde. Afval is een belangrijke grondstof voor nieuwe producten. We zijn 
voor het stimuleren van een afvalloze samenleving en gaan voor een circulaire economie. 
 

En dan nog iets… 

Door de inspanningen van de afgelopen vier jaar heeft Hengelo gezonde financiën en een goede 
spaarpot. Gezonde financiën zijn de voorwaarde om te kunnen investeren in de toekomst en solidair 
te zijn met mensen die dat nodig hebben. Het op orde houden van ons huishoudboekje is belangrijk. 
De keuzes die we daarin moeten en kunnen maken, willen we vaker in samenspraak met de stad 
doen.  

De High Five zijn de vijf aandachtsgebieden waarvoor wij onze handen extra uit de mouwen willen 
steken. Maar dat is natuurlijk niet alles. We zullen ons ook de komende vier jaar in de volle breedte 
van Hengelo laten zien voor een sterke en bruisende stad.  
 
 Vragen? Neem contact op met één van onze kandidaten. 


