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Op 16 maart gaan we weer naar de stembus 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het CDA is als lokale partij dienstbaar 
aan de Hengelose samenleving. Een 
gemeente waar mensen initiatieven 
(durven) nemen en zich voor hun stad, hun 
buurt, hun leefomgeving willen inzetten. 
Dit is voor het CDA de basis voor al ons 
politieke handelen. Hengelo is een actieve 
gemeente met veel verenigingen, de 
cultuursector, mantelzorgers, veel actieve 
vrijwilligers, ondernemers, vele diverse 
geloofsgemeenschappen en nog veel meer. 
Dat is het DNA van onze gemeente en daar 

mogen we trots op zijn!
Het CDA vindt dat de gemeente 100% in 
dienst moet staan van onze inwoners. 
De gemeente moet steun bieden aan 
inwoners die dat nodig hebben, zodat 
we mensen ook vooruit kunnen helpen. 
Dat vertrouwen is landelijk en ook 
lokaal aangetast. Dat vertrouwen moet 
hersteld worden. Dat vraagt een nieuwe 
houding van onze overheidsbestuurders 
en medewerkers en dus ook van de 
gekozen volksvertegenwoordigers in de 
gemeenteraad. Zeggen wat je doet en doen 
wat je zegt. Het eerlijke verhaal.

Aan de slag
Voor Hengelo
VerkiezingsVisie

Het Hengelose CDA blijft bouwen aan een 
actieve en fijne woonstad en een levendig 
buitengebied, net als de afgelopen vier 
jaar. We  nemen de initiatieven van onze 
inwoners, in welk verband dan ook, serieus. 
Zo hebben we de afgelopen periode 
gezorgd voor 800.000 euro aan coronasteun 
voor verenigingen. 

Wij gaan voor een veilige, rechtvaardige en 
duurzame gemeente. Een gemeente waarin 
zorg voor elkaar het uitgangspunt is. Waarin 
we naar elkaar omkijken. Met een eerlijke 
economie en top ondernemersklimaat. En 
tenslotte, een gemeente waarin de financiën 
op orde zijn. Dat hoort bij goed besturen. 
Op die manier kunnen wij solidair zijn met 
mensen die dat nodig hebben en investeren 
in de toekomst. Het CDA wil dit koesteren 
en verder uitbouwen voor nu en later.

Namens het CDA zitten ook vele 
vertegenwoordigers in de provincie, de 

waterschappen, Den Haag en in Europa. 
Maar het CDA Hengelo is vooral een lokale 
partij, met inhoudelijke korte lijnen naar 
de volksvertegenwoordigers die invloed 
hebben op beslissingen waar de gemeente 
niet zelf over gaat, maar waar we wél mee 
moeten werken. Bijvoorbeeld ten aanzien 
van het geld voor de zorg en regels op 
het vlak van duurzaamheid. Op die manier 
kunnen we de Hengelose behoefte een 
stem geven in Zwolle, Den Haag en Brussel. 
In Hengelo hebben we échte Hengelose 
kandidaten. Zo kunnen we veel bereiken en 
grote stappen zetten, terwijl de historie van 
Hengelo over onze schouder meekijkt.

In deze visie staat hoe het CDA in Hengelo 
werkt aan een stad waarin iedereen 
mee kan doen. Nu en voor de komende 
generaties. We vinden het eervol om onze 
kijk op Hengelo, Beckum, Oele, Woolde, en 
Twekkelo met u delen. 
Veel leesplezier!



1. Leven, wonen en werken 

Of je nu Hengeloër bent of niet: Hengelo 
is ‘the place to be’! Of je nu in de 
binnenstad loopt, of in de wijken bent. 
Het zijn de mensen die het doen, juist 
in de wijk. 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.
Er moeten Hengelo-breed voldoende 
betaalbare en duurzame woningen 
gebouwd worden, zowel in de koop- 
als in de huursector. Hier is ontzettend 
veel behoefte aan. Er zal door de 
gemeente, meer dan nu het geval is, 
ingezet moeten worden op de bouw 
van betaalbare woningen. In overleg 
met de marktpartijen, woningcorporatie 
en lokale vertegenwoordigers van o.a. 
jongerenorganisaties en seniorenraad 
moet een innovatief plan ontwikkeld 
worden. Zo spelen we flexibel in op de 
wooncrisis. 
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.Veiligheid voorop 

Hengelo is een relatief veilige stad. 
Maar het kan beter. Het gevoel van 

onveiligheid neemt toe en dat is niet 
goed. 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 sociale partners 
samenwerken om de veiligheid in onze 
gemeente te vergroten. Bijvoorbeeld 
door cameratoezicht.

3. Dienstbare overheid

Een kwart van de Hengelose inwoners 
is vrijwilliger. De inwoners van onze 
gemeente dragen een grote eigen 
verantwoordelijkheid voor de omgeving 
waarin ze leven, wonen en werken. 
De mensen maken de wijk. Daar 
past een meedenkende, dienstbare 
overheidsorganisatie bij. Dat wil niet 
zeggen dat alles wat een inwoner 
vraagt ook gerealiseerd kan worden, 
maar wel met een goed, begrijpelijk 
verhaal. Een dienstbare overheid 
staat naast de inwoners en zoekt 
naar mogelijkheden om, met respect 
en empathie voor de belangen van 
anderen, medewerking te verlenen aan 
initiatieven uit de samenleving. We zien 
dagelijks voorbeelden van bureaucratie 
die kansrijke initiatieven in de weg 
staan. Hengelo wordt weer die gastvrije, 
meedenkende en ondersteunende 
gemeente die de inwoner ook verdient. 
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ü Kleine moeite, groot plezier. Kleine 
initiatieven in de wijk kunnen een groot 
effect hebben voor veel mensen. De ge-
meente 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. Van ‘nee, omdat’, naar ‘ja, laten 
we het samen onderzoeken’

   ü Budget voor een goed plan. Het 
CDA Hengelo pleit voor een budget van 
minimaal € 50.000 per jaar om kleine 
initiatieven snel mogelijk te maken, zonder 
gedoe.

 ü Behoud van de buurtbonnen. Op 
wijkniveau beslissen wat goed en nodig is 
in de wijk.

  ü Bloeiende verenigingen en vrij-
willigers. Een kwart van de inwoners 
van Hengelo is vrijwilliger. Als er ergens 
samenhang en betrokkenheid bij elkaar 
ontstaat, dan is dat in één van onze 
vele clubs en verenigingen. Het CDA wil 
verenigingen ondersteunen waar dat kan. 
Zo hebben wij al bereikt dat er € 800.000 
coronasteun voor verenigingen is geko-
men en dat het aanvragen van een VOG 
voor vrijwilligers gratis is. Zo lang de crisis 
niet voorbij is, blijven we dit doen, gericht 

4. Maatwerk in zorg en 
welzijn

Het CDA streeft naar een samenleving 
waar mensen zoveel mogelijk mee 
kunnen doen ongeacht leeftijd, geslacht, 
geaardheid of inkomen. Het CDA zet in op 
een samenleving die een goede sociale 
verbondenheid kent met vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals in een 
hecht netwerk. Mensen die het nodig 
hebben moeten ondersteund worden op 
een wijze die bij hen past. Omzien naar 
elkaar en ondersteuning met oog voor 
de menselijke maat. Wachtlijsten in de 
jeugdzorg zijn funest voor de ontwikkeling 
van onze Hengelose jongeren. Het 
aantal contractpartijen moet omlaag 
zodat de kwaliteit omhoog gaat. Er moet 

meer geinvesteerd worden in welzijn en 
ervaringsdeskundigheid. 

5. Groen, groener, groenst

We hebben deze aarde te leen en moeten 
de wereld zo goed mogelijk doorgeven aan 
onze kinderen en kleinkinderen. Daarom 
moeten we vooruitdenken en zuinig zijn 
op onze wereld, onze stad en de natuur. 
Het CDA zet in op energiebesparing 
en het hergebruiken van grondstoffen. 
Energieopwekking kan alleen wanneer 
dit geen gezondheidsschade oplevert. 
We zien daarom nu geen ruimte voor 
windmolens. 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 ons.

op de toekomst en voortbestaan van ons 
vrijwilligers- en verenigingsfundament. Wij 
staan voor een goede vrijwilligersverzeke-
ring en ondersteuning bij bestuurstaken

 ü Zelf aan het roer.  
Wat het CDA betreft betrekken we vrijwil-
ligers actief bij het maken van voorstel-
len om de vrijwillige inzet in Hengelo 
makkelijker te maken. Zodat problemen 
zoals verzekeringsaspecten, tekort aan 
verenigingsbestuurders, privacyregels en 
digitale veiligheid opgelost kunnen wor-
den. Hiervoor moeten financiën worden 
vrijgemaakt.

 ü Actieplan binnenstad. We blijven 
koersvast met het actieplan voor een 
vitale binnenstad. Dit plan is in 2017 
vastgesteld en moet consequent worden 
uitgevoerd zodat we daar op de langere 
termijn vruchten van kunnen plukken. De 
binnenstad heeft hoge prioriteit.

 ü Activiteiten in de binnenstad. Met 
een mooie aankleding zijn we er niet. Het 
zijn de mensen en activiteiten die het 
gezellig en aantrekkelijk maken. Het CDA 
wil dat er een stimuleringsfonds voor bin-
nenstadactiviteiten komt van € 250.000 
waar initiatiefnemers voorstellen voor 
kunnen indienen om tot publiektrekkende 
activiteiten te komen. 

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

ü Bereikbaarheid voor iedereen. De 
infrastructuur in en naar de binnenstad 
moet laagdrempelig zijn, ook voor oude-
ren en gehandicapten. We willen maat-
schappelijke organisaties zoals de seni-
orenraad en het gehandicaptenplatform 
hierbij betrekken. Zo wordt de binnenstad 
de huiskamer voor iedereen.

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

ü Wonen. Er moeten voldoende betaal-
bare en duurzame woningen gebouwd 
worden, zowel in de koop- en huursector. 
Hier is ontzettend veel behoefte aan. Er 
moet door de gemeente, meer dan nu 
het geval is, ingezet worden op de bouw 
van betaalbare woningen. Bijvoorbeeld 
voor starters en doorgroeiers, lage- en 
middeninkomens. Hiervoor dient over-
leg met marktpartijen, woningcorporatie 
en lokale vertegenwoordigers van de 
doelgroepen (o.a. jongerenorganisaties en 
seniorenraad) om een innovatief plan te 
ontwikkelen waarbij beter, creatiever en 
flexibeler ingespeeld wordt op de huidige 
wooncrisis.

ü Lagere grondprijzen. Het hanteren 
van lagere grondprijzen door de gemeente 
is een van de ingrediënten die moeten 
leiden tot meer en snellere woningbouw. 
Het grondbedrijf moet dienstbaar zijn 
aan de kansen van de inwoners op de 
woningmarkt.

Wonen, wijken en 

buitengebied

Binnenstad
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ü Zelfbewoningsplicht. Speculatie met 
woningen door investeerders en beleg-
gers moet aangepakt worden door de 
invoering van de zelfbewoningsplicht en 
de opkoopbescherming. Het CDA vindt 
dat er met Welbions afspraken gemaakt 
moeten worden dat verkoop van hun bezit 
aan commerciële beleggers niet meer 
mogelijk is, zodat de prijzen van sociaal 
vastgoed ook laag blijven. 

ü Versnelde uitvoering woon- 
plannen. De huidige plannen moeten 
versneld uitgevoerd worden en de planolo-
gische voorbereiding voor nieuwe buurten 
en wijken dient opgestart te worden. Bij wo-
ningbouw moet er aandacht zijn voor jonge 
gezinnen en levensloopbestendigheid. Lan-
ger thuis blijven wonen wordt zo realistisch. 
Het moet eenvoudiger zijn om zorgvoorzie-
ningen te kunnen treffen in huis, mantelzorg 
te kunnen verlenen en mantelzorgunits te 
plaatsen bij bestaande woningen. 

ü Beckum en Oele. Beckum en Oele zijn 
twee op zichzelf staande kernen met een 
intensieve samenwerking, waar dat nodig 
is. Het CDA onderstreept deze samenwer-
king en aandacht voor leefbaarheid. Met 
name de woningbouw heeft prioriteit om 
Beckum vitaal te houden op korte en lange 
termijn. We zijn trots op de initiatieven die 
op dat vlak door Beckumers zijn genomen 
en het CDA realiseert graag samen met hen 
de woningen die nodig zijn om gezonde 
aanwas voor het dorp te behouden.  
 
De basisschool, verenigingen met de vele 
vrijwilligers en de intensieve samenwerking 
in het zuidelijke buitengebied van onze 
gemeente maken Beckum en Oele een 
parel van de gemeente Hengelo. En hoewel 
Stepelo wel bij Beckum hoort, valt het niet 
onder onze gemeente, maar onder Haaks-
bergen. Mocht er wat spelen, moeten Hen-
gelo en Haaksbergen elkaar goed weten te 
vinden. 

ü Driene. Diene hoort ook bij het buiten-
gebied van Hengelo. De Noordtak van de 
Betuwelijn zou door Driene (en Twekkelo) 
kunnen lopen en dat gaat ten koste van de 
rust en ruimte van Driene. Leven, wonen en 
recreëren hoort in Driene en dat moeten we 
koesteren.

ü Twekkelo. Onze gemeente heeft 
nog een parel: Twekkelo. Een prachtig 
buurtschap, ingeklemd tussen Hengelo 
en Enschede en ook verdeeld onder 
deze gemeenten. Door haar ligging wordt 
Twekkelo constant geconfronteerd met de 
steden en industrie om haar heen. Door 
goede samenwerking tussen Hengelo 
en Enschede is het CDA van mening dat 
de juiste beslissingen gemaakt kunnen 
worden voor landelijk Twekkelo. Twekkelo 
verdient dat en haar inwoners ook. 

ü Woolde. Het buurtschap Woolde gaat 
eveneens over grenzen. Hengelo en Hof 
van Twente zullen ook hierin samen op 
moeten trekken om kansen en bedreigin-
gen het hoofd te bieden voor dit prachtig 
stukje buitengebied.

ü Spelen in de wijken. Voor kinderen 
moet er voldoende ruimte zijn om dichtbij 
te spelen. Naast de speelplekken die met 
toestellen zijn ingericht voor de jongste 
kinderen gaat het ook om voldoende 
groene ruimte voor sporten en bewegen, 
of het weren van doorgaand verkeer in 
sommige straten. Bij de inrichting van 
de nieuwe woonwijken dient hier in een 
vroeg stadium rekening mee gehouden te 
worden. Het CDA vindt het ook belangrijk 
dat er bij deze plekken voldoende bankjes 
staan waar (groot)ouders naar hun spe-
lende (klein)kinderen kunnen omkijken. 

ü Distributiepunten pakketbezor-
gers. Het CDA pleit voor de ontwikke-
ling van distributiepunten in elke wijk 
waar de inwoners hun pakketten kunnen 

afhalen. Zo dringen wij het intensieve 
bezorgverkeer in de woonwijken terug. 

ü Openbaar vervoer. Het moet niet 
uitmaken of je in de bus, taxi of trein 
stapt.De gemeente heeft een facilite-
rende rol om tarieven, vervoersvoor-
waarden en service van deze voorzie-
ningen op elkaar aan te laten sluiten. 
Bijvoorbeeld door het uitwisselen van 
data (‘Mobility as a Service’). Zo weet 
de reiziger waar hij aan toe is.

 
ü Geen Haagse regelzucht. Op het 
terrein van sport en cultuur heeft de 
gemeente het minst te maken met regels 
van het Rijk. Dat willen we zo houden. 
Hierdoor kon het CDA ook initiatief nemen 
om met € 800.000 de plaatselijke sector 
te steunen in de coronapandemie. Initia-
tieven vanuit de sport, cultuur of horeca 
kunnen rekenen op onze warme belang-
stelling en steun. Ook financieel.

ü Hengelo als decor. We maken 
meer gebruik van de stad als decor van 
kunst en cultuur: de markt, het Prins 
Bernhardplantsoen. Waar de gemeente 
investeert in beeldende kunst moet dat 
voor elke inwoner bereikbaar zijn. Dus 
met name in de openbare ruimte.

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. Meer dan 
nu moet er aansluiting zijn tussen het 
(basis)onderwijs, kunst/muziekeducatie en 
amateurverenigingen. 

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. 
Er komt een erfgoedkaart zodat we de 
waarde van erfgoed kunnen betrekken 
bij nieuwe plannen en benutten de bij de 
inwoners aanwezige kennis waar dat kan.

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, waarin ook clubs elkaar 
steeds beter vinden. Dit verdient 
onze ondersteuning en kijken met 
belangstelling naar de plannen voor een 
breedtesportlocatie. Hengelo Sport is 
een belangrijke speler en moet zich ook 
gaan richten op gezond ouder worden.

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

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. De 

Economie

Cultuur en sport



ü In kansen denken. Mensen en kan-
sen moeten voorop staan bij het maken 
van afwegingen door de gemeente. Of 
het nu gaat om het verlenen van vergun-
ningen, het toekennen van subsidie of 
het meedenken met initiatieven. Een 
oprecht geïnteresseerde houding van 
de gemeente is de basis. Inwoners met 

een verzoek moeten met een open blik 
benaderd worden en ambtenaren span-
nen zich in om eventuele obstakels op 
te lossen. Behandeltermijnen worden zo 
kort mogelijk gehouden en standaard-
vergunningen worden met een eenvou-
dige procedure opgesteld waarbij de 
kosten laag blijven. 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 dienst-
verlening. Hengelo heeft die ambitie en 
die mag meer handen en voeten krijgen. 
Initiatieven rond ‘smart city’, in de 

ü Politie 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 politieorgani-
satie. We vinden het belangrijk dat we 
goed geïnformeerd blijven over de stand 
van zaken. 

ü Hulpverleners. Geweld tegen hulp-
verleners komst steeds vaker voor en 
is nooit goed te praten. 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. Het CDA 
heeft daarom mede initiatief genomen 
voor bodycams voor onze opsporings-
ambtenaren. 

ü Cameratoezicht. Cameratoezicht 
werkt preventief en helpt bij de op-
sporing van strafbare feiten. Het CDA 
is voor de mogelijkheid van flexibel 
cameratoezicht, ook buiten het centrum 

en in het buitengebied als dat nodig is. 
Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld veilig 
uitgaan en sporen we illegale afvaldum-
pers sneller op. 

ü Brandweer. Hoewel er ook beroeps-
krachten 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 an-
dere gezinnen te redden. Wij zijn ontzet-
tend 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 WhatsApp groepen. De inbraakpre-
ventieteams werken goed en moeten 
worden voortgezet. De gemeente moet 
een vraagbaak zijn voor het opzetten van 
buurtpreventie.

ü Ondermijning. Georganiseerde crimi-
naliteit, drugsplantages en mensenhandel 
moeten prioriteit krijgen in de handha-
ving. Stevige regionale samenwerking is 
daarvoor belangrijk. We normaliseren het 
gebruik van drugs niet en zijn tegen ge-
meentelijke (experimenten voor) wietteelt.

ü Huiselijk geweld. Als je je niet veilig 
voelt in je eigen huis, moet je je ergens kun-
nen melden en snel en adequaat geholpen 

lobby voor goede verbindingen moet 
onverminderd doorgaan.

ü Vestigingsklimaat en 
bedrijventerreinen. 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.

worden. Wijkteams en meldpunten moeten 
goed met elkaar samenwerken.kind. 

ü Slimme verlichting. Alle inwoners 
moeten zich veilig kunnen voelen, ook 
op de weg. Daarom vindt het CDA het 
belangrijk dat straten en tunnels goed 
verlicht zijn. Inzet van LED-verlichting, 
slimme lantaarnpalen en ander gebruik 
van technologieën om de gemeente veili-
ger te maken, zullen wij stimuleren. 

ü Tegengaan van verloedering. Het 
CDA wil ruim baan voor mensen, ver-
enigingen en wijkcentra die zelf initiatief 
nemen om hun woonomgeving beter, 
mooier en duurzamer te maken. In onze 
optiek draagt dit bij aan de veiligheid in 
de omgeving

ü Verkeersveiligheid. Verkeersvei-
ligheid is een prioriteit en kan volgens 
het CDA niet genoeg aandacht krijgen. 
In overleg met de Hengelose Fietsers-
bond, Veilig Verkeer Nederland en politie 
moeten knelpunten in de stad en het 
buitengebied opgelost worden. Onvei-

lige verkeerswegen en fietspaden waar 
veel ongelukken gebeuren, worden zo 
snel mogelijk aangepakt. Gebruik van 
mobiele telefoons op de fiets en in de 
auto is een belangrijke oorzaak voor 
ongelukken. 

ü Doortrappen naar de top 5. Fiet-
sen is gezond, duurzaam en gaat steeds 
vlotter. Fietspaden moeten beter op el-
kaar aansluiten, zodat je zoveel mogelijk 
door kunt fietsen zonder onveilige on-
derbrekingen. In de binnenstad moet het 
fiets parkeren verbeterd worden door in 
te zetten op een goede bewegwijzering 
naar de bewaakte fietsenstallingen en 
dient er strakker gehandhaafd te worden 
bij het Stationsplein. Wat het CDA be-
treft moet Hengelo in de top 5 van beste 
fietssteden van Nederland komen. 

ü Preventief beleid. Voorkomen van 
overlast en overtredingen moet voorop 
staan bij de benadering van inwoners. Dat 
vraagt eerder een meedenkende en sti-
mulerende houding van toezichthouders.
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ü Mantelzorg. Dit heeft de constante 
aandacht van het CDA. Hun inzet is van 
onschatbare  waarde voor onze samen-
leving. Het CDA wil ook de komende vier 
jaar zich blijven inzetten voor de onder-
steuning van mantelzorgers. Daar waar 
mantelzorg niet meer kan, moet de formele 
zorg ingrijpen. Ook moet er maatwerk voor 
mantelzorgondersteuning komen.

ü Jeugdzorg. Het CDA blijft zich zorgen 
maken over de grote tekorten. De ge-
meente moet in control komen. Lange 
wachtlijsten in de Jeugd-GGZ staat de 
ontwikkeling van kwetsbare jongeren in 
de weg. Zorgaanbieders moeten gaan 
samenwerken, in plaats van met elkaar 
concurreren. We zetten in op vroegtijdige 
signaleren en preventie, bijvoorbeeld 
door praktijkassistenten bij de huisarts en 
signalering op scholen of verenigingen. We 
willen de jeugd expliciet betrekken bij hun 
eigen zorgplan en stimuleren het inzetten 
van ervaringsdeskundigheid. 

ü Thuishulp en ondersteuning: de 
WMO. Ook de WMO is een bron van zorg 
voor het CDA. Onze inwoners dienen de 
zorg te ontvangen die ze nodig hebben. 
Er moet meer inzicht en overzicht komen 
in het aantal zorgaanbieders. Zo moet na-
volgbaar worden dat de zorg ook terecht-
komt bij de cliënt, in plaats van bij malafide 
organisaties die fraude plegen over de 
ruggen van kwetsbare inwoners. Ook in de 
WMO lopen de kosten op. Het CDA pleit 
voor meer menselijke maat in de WMO. 
We moeten zuinig zijn, maar zonder dat de 
kwaliteit van de geleverde zorg eronder te 
lijden heeft. 

ü Welzijn en preventie in de wijk. Zorg 
voorkomen is het beste medicijn. Nadruk 
op preventie door initiatieven op het vlak 
van welzijn en gezondheid te stimuleren 
werkt! Laagdrempelige wijkcentra, de 
wijkteams dichtbij kunnen bijdragen aan 
een vroege signalering van problemen 
zodat erger voorkomen kan worden. Het 
CDA is daarom kritisch op bezuinigingen 
op wijkcentra.

ü Ervaringsdeskundigheid. Het 
inzetten van ervaringsdeskundigen in de 
(geestelijke) gezondheidszorg verdient 
meer aandacht en kan zwaardere tra-
jecten voorkomen. Dit moet standaard 

buitenrumte en dienstverlening. Omdat 
de digitale snelweg is niet voor iedereen 
bereikbaar is, moet de gemeente altijd 
ook telefonisch en fysiek goed bereik-
baar zijn en moet hulp aan het gemeen-
teloket en de bibliotheek vanzelfspre-
kend zijn.

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. 

beschouwd worden als mogelijk onderdeel 
van een behandelstrategie

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 aanbeste-
ding 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 waar-
de 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 open-
bare gebouwen en digitale vaardigheden.
 
ü Participatie. Iedereen moet mee kun-
nen doen. Voor het CDA is ‘werk voor uit-
kering’ het uitgangspunt. Daarom willen we 
meer aandacht voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Het leveren 
van een maatschappelijke tegenprestatie 
bij het ontvangen van een uitkering is daar-
bij 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 arbeids-
markt.

ü Armoede. Nu het CDA het kindpak-
ket heeft gerealiseerd, is de weg vrij om 
verder te werken aan het terugdringen van 
armoede. Dit heeft onze blijvende aan-
dacht. Zo kunnen kinderen via dit pakket 
deelnemen aan sportieve, educatieve of 
culturele activiteiten en krijgen ouders 
financiële ondersteuning bij aanschaf van 
laptops die kinderen voor de school nodig 
hebben. Zo kunnen zij volop meedraaien 
met hun klasgenootjes en worden ze niet 
beperkt of teruggeworpen op de financiële 
situatie thuis. 

ü Eenzaamheid. Teveel inwoners van 
onze gemeente, jong en oud, zijn een-
zaam. Het CDA pleit voor meer signalering 
en activiteiten, maar wij moeten hier niet 
de activiteiten vanuit de samenleving willen 
overdoen met dezelfde acties. Dit vergt en-
thousiasme en creativiteit. Dit is niet alleen 
een taak voor de gemeente, maar ook voor 
de inwoners. Het CDA zet in op structureel 
overleg tussen oa Wijkracht, inwoners en 
andere betrokkenen en op intensivering 
van het programma ‘Eén tegen Eenzaam-
heid’. 

ü Vluchtelingen. Het CDA Hengelo 
vindt dat we de verantwoordelijkheid 
moeten nemen vluchtelingen op te van-
gen als dat nodig is en we de mogelijk-
heid hebben. Op die manier zien we om 
naar onze medemens. We zijn trots op 
hoe we dat hebben kunnen doen aan bij-
voorbeeld de Havezatelaan en de nood-
opvang van 100 vluchtelingen vanuit Ter 
Apel.  Het past bij onze stad. We verliezen 
daarbij zorgen rond veiligheid en commu-
nicatie niet uit het oog. Ook dat hoort bij 
verantwoordelijkheid nemen. 

ü Toegankelijkheid. Het VN verdrag 
Handicap is al in 2016 aangenomen, maar 
het toegankelijk maken van de stad voor 
mensen met een handicap verdient meer 
aandacht. Bijvoorbeeld in de communi-
catie van de gemeente, de rolstoeltoe-
gankelijkheid van de binnenstad en het 
openbaar vervoer

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 

Onderwijs
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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. Bijvoor-
beeld door minder verharding en meer 
groen. Hiermee draagt klimaatadaptatie 

bij aan de uitstraling van de woonwijken 
in Hengelo.

ü Duurzaam bouwen. Bij (ver)bouw 
moet rekening gehouden worden met 
duurzame oplossingen zoals gasloos 
bouwen en de overgang naar gasloze 
verwarming van bestaande woningen. 
Isolatie en woningverbeteringen wil-
len we stimuleren en stellen daarvoor 
aanjaagbudget beschikbaar. Op deze 
wijze dragen wij bij aan de warmtetran-
sitie. Hierbij stellen wij als uitgangspunt 

dat onderwijs passend is bij het kind.

ü Voorschoolse educatie. In de eerste 
jaren van een mensenleven wordt de ba-
sis gelegd voor de kansen in het verdere 
leven. Daarom onderschrijven wij het 
belang van voorschoolse educatie voor 
kinderen met een taal- en/of ontwikkel-
achterstand. Zo bieden wij deze kinderen 
een goede start op de basisschool.

ü Nationaal Programma Onderwijs. 
De coronacrisis heeft op het onderwijs 
en ontwikkeling van kinderen veel invloed 
gehad. De kansen ongelijkheid is hierdoor 
in het onderwijs toegenomen. Samen met 
het onderwijs willen wij invulling geven 
aan de maatregelen vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs om achterstanden 
weg te werken. 

ü Bijscholing. Het CDA wil voorkomen 
dat kinderen van welvarende ouders meer 
kansen krijgen omdat de ouders mak-
kelijker bijscholing kunnen betalen dan 
kinderen van minder welvarende ouders. 
Als een kind bijles nodig heeft, moet in 

overleg tussen school en ouders gekeken 
worden welke vorm van bijscholing nodig 
is en of de gemeente daarin kan helpen. 
Ieder kind verdient dezelfde rechten in 
het onderwijs en moet toegang kunnen 
krijgen tot bijscholing. 

ü Onderwijs in (gemeente) bedrijf. 
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 Techniek en logistiek in de spot-
light. 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.

dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. 
Bij nieuwbouw van woningen en bedrijfs-
gebouwen stellen wij het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak als norm.

ü Ecologie en duurzame wijken. Eco-
logisch beheer en onderhoud en beeld-
kwaliteit 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 (hergebruik 
van grondstoffen). Wij zoeken hiervoor 
naar de best beschikbare, realistische en 
betaalbare methode, of dat nu voor- of 
nascheiden is.

ü Energietransitie wind en zon. Het 
CDA is voor opwek van duurzame energie 
die zorgt dat Hengelo leefbaar blijft. Grote 

inbreuk op onze groene leefomgeving 
is ongewenst. Zonne-energie op het 
dak heeft daarom de voorkeur. Andere 
locaties zijn slechts mogelijk als daar 
draagvlak uit de omgeving voor is. Voor 
windenergie is het CDA van mening dat 
er geen risico’s voor de volksgezondheid 
aan verbonden mogen zijn. Daarmee lij-
ken er vooralsnog geen geschikte plekken 
in Hengelo voor windmolens te zijn

ü Vergroening openbare ruimte. 
Groen in de woonomgeving is van groot 
belang en wordt door inwoners hoog 
gewaardeerd. Daarom moet de vergroe-
ning van de openbare ruimte (ontstening) 
verder uitgerold worden over de stad. 
Er dient geïnvesteerd te worden in het 
onderhoud van het bestaande groen en 
de tijdige renovatie daarvan. Bij het ver-
groenen van de woonomgeving willen we 
inwoners betrekken door hen vroegtijdig 
uit te nodigen om mee te denken en te 
doen.  

GROEN, GROENER, 
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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 samen-
spraak met de stad doen.

De High Five zijn de vijf aandachtsgebie-
den waarvoor wij onze handen extra uit de 
mouwen willen steken. Maar dat is natuurlijk 
niet alles. We zullen ons ook nu en in de toe-
komst in de volle breedte van Hengelo laten 
zien voor een sterke gemeente en dienstbare 
overheid.

En dan nog iets
Vragen?
Neem contact op...

CONTACT

            www.CDAHengelo.nl
   kiesCDAHengelo
  @CDAHengelo
  cda.hengelo Mensen voorop

Hengelo

Vragen? Neem contact op met één van onze 
kandidaten, bezoek onze website of social media 

kanalen.


