
 

 

  

PvdA in de buurt 
 

Verkiezingsprogramma  

Partij van de Arbeid Hengelo 

2014 – 2018 



 

2 

 

 
Inhoudsopgave 

 
De PvdA in Hengelo         3 

1 Werk en inkomen         5 

2 Zorgen voor meedoen in Hengelo       9 

3 Economie, binnenstad en stedelijke ontwikkeling     13 

4 Jeugd en onderwijs         16 

5 Wonen in onze buurten        19 

6 Veiligheid          21 

7 Sport en cultuur         22 

8 Natuur, milieu en verkeer        24 

9 Regionale samenwerking, gemeentelijke organisatie en financiën  26

    

      



 

3 

 

 

De PvdA in Hengelo 

 
Met veel inwoners van Hengelo gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de 

wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in Hengelo voordoen. Nog steeds 

groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze 

gemeente voor. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te 

maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid. Om al deze redenen is 

het werken aan de idealen van de Partij van de Arbeid in Hengelo ook in 2014 nog hard nodig. 

 

Wij willen in Hengelo werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan 

heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. 

Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons 

niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor 

de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving 

waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.  

 

De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving 

waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit 

(even) niet is, krijgt een steuntje in de rug.  In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet 

kan, zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig 

mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is 

dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie.  De PvdA verwacht 

dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan, en als 

dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.  

 

Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe buurt en in onze 

gemeente is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Zowel 

het voorkomen als het aanpakken van criminaliteit vinden we erg belangrijk.  

 

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 

overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar 

helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA vinden we 

dat onze gemeente dat juist moet stimuleren.  

 

De samenleving die ons voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin 

voor iedereen plaats is, waarin iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.  

In onze samenleving willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke kansen van 

kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen.  

 

Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een 

gemeenschap. Door te investeren in sport en beweging investeren we in de gezondheid van mensen, 

in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Daarom is 

het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke, 

psychische of verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.  

 

De PvdA is groot voorstander van het in stand houden van ons cultureel erfgoed. Dit erfgoed vormt 

de basis van onze Hengelose cultuur en draagt bij aan het zelfbewustzijn en de identiteit van 
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Hengelo. Het rijke industriële verleden van Hengelo moet zichtbaar en voelbaar blijven voor huidige 

en komende generaties. Hiervoor geldt: behouden wat kan, maar ook keuzes durven maken. 

 

In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen een 

evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin 

eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. 

 

De PvdA heeft vertegenwoordigers op alle niveaus. In Brussel, Den Haag, in de provincies, bij de 

waterschappen en in onze gemeente. Verbindingen zijn dus snel gelegd. Als we in Hengelo kansen 

zien of tegen problemen aanlopen dan kunnen wij die verbindingen inzetten om snel tot resultaat te 

komen. Het is van belang die contacten te onderhouden en waar mogelijk te versterken.  Al vanuit 

het industriële verleden speelt Hengelo een rol van internationale betekenis. Het lidmaatschap van 

bijvoorbeeld Eurocities, de Euregio en de binnen onze gemeentegrenzen internationaal opererende 

bedrijven tonen aan dat Hengelo die internationale rol nog steeds vervult. 
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1 Werk en inkomen 
 

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. De Partij van de Arbeid Hengelo vindt dat ook 

de kansen in de regio voor onze inwoners benut moeten worden. Hengelo helpt werkgevers bij het 

vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en we maken het ondernemen 

gemakkelijker. Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat 

niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van 

de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het 

doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te 

kunnen stromen naar (betaald) werk. 

 

Werk 

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 

Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Onze droom is voor 

iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het 

eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale 

samenleving.  We spannen ons, samen met bedrijven, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen 

en te voorkomen. We bevorderen kennisinnovatie. Hiervoor is een goede samenwerking nodig 

tussen onderwijs en bedrijfsleven en de Twentse gemeenten. Zo verbeteren we de afstemming 

tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van lokaal sterke sectoren.  

 

De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. Met een gemeenschappelijke 

en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio ondersteunen we werkgevers en maken hun 

taak lichter, maar ze moeten dan wel hun eigen verantwoordelijkheid oppakken. Bijvoorbeeld door 

het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• We willen concrete kansen voor nieuwe werkgelegenheid benutten, zoals in de 

Twentekanaalzone, bedrijventerrein Westermaat en het Gezondheidspark. 

• We investeren in scholing en ontwikkeling van mensen samen met ROC Twente, Saxion 

Hogeschool, UT en de Hengelose bedrijven. 

• We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 

5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en 

arbeidsgehandicapten.  Dit heet Social Return on Investment. Dit passen we toe bij alle projecten 

(fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.  

• De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale bedrijven aantrekkelijk 

is om in te schrijven op aanbestedingen.  

• Bij onderhandse aanbestedingen wordt het hanteren van de Balkenende-norm als voorwaarde 

gesteld. 

• Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden 

opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject ‘leerlingbouwplaatsen’ wordt 

ingericht en uitgevoerd. 

• Het pact MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is erg actief. Dit pact wordt 

betrokken bij de aanpak van werkloosheid. 

• Wij willen dat de gemeente Hengelo zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende 

stageplekken en werkervaringsplaatsen (5 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan 

te bieden binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor 

langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. 
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Jongeren en werk 

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft voor de PvdA prioriteit. Voor jongeren is het vinden van de 

juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk om perspectief te bieden voor de toekomst. De eerste 

baan, het begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden 

van die eerste baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. De startkwalificatie helpt daarbij, 

maar soms is dit niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je 

helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met 

werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’. 

• Voor de PvdA is de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het grootste belang. Hiervoor 

ontwikkelen we in onze regio samen met jongeren, onderwijs en bedrijfsleven een 

aanvalsplan tegen de jeugdwerkloosheid. 

• De PvdA is tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. We maken dit probleem bespreekbaar op 

de regionale arbeidsmarkt met werkgevers- en werknemersorganisaties om zo de verschillen 

in kansen en positie van allochtone en autochtone jongeren op de arbeidsmarkt te 

verkleinen. 

• We willen dat de gemeente als organisatie stageplaatsen en werkervaringsplaatsen biedt 

voor jongeren van het MBO. Zo kan zij ook beter afspraken hierover maken met andere 

bedrijven in de regio om stage- en werkplekken op MBO-niveau te creëren. 

• De huidige route naar het behalen van een startkwalificatie is niet voor iedereen haalbaar. 

Vooral die groep, die geen diploma kan halen, moet terug kunnen vallen op ondersteuning bij 

het in beeld brengen van verworven kennis en competenties die er wél zijn, in plaats van 

voor altijd achtervolgd blijven door het niet behaald diploma. Het vastleggen van leer- en 

werkervaring is cruciaal.  Het verrichten van stages en/of werk moet kunnen leiden tot een 

goed gevulde portfolio. 

• Jongeren die speciale aandacht nodig hebben, krijgen dit ook. We maken in onze regio een 

speciaal actieplan voor deze jongeren samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. 

• Oudere Hengeloërs die uit het arbeidsproces zijn getreden, worden op vrijwillige basis 

ingezet om hun kennis en ervaring over te dragen aan jongeren volgens het aloude 

“leermeester-gezel”- principe. 

• De PvdA zet in op techniekonderwijs. Met het ROC van Twente en instellingen zoals het 

SMEOT wordt gewerkt aan het stimuleren van de keuze voor techniekonderwijs. 

  

Iedereen doet mee 

Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn 

omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector zit die zwaar te 

lijden heeft onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) 

werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers. Daarnaast vragen we van iedereen 

een bijdrage aan onze maatschappij, zodat iedereen hier naar eigen mogelijkheden aan kan 

bijdragen.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de 

mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de 

arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te 

verbeteren.  

• Het uitgangspunt voor mensen met een arbeidhandicap is: zoveel mogelijk werk in reguliere 

banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan 

bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf. 
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• Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie 

(wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat 

de gemeente daarbij kan helpen. De gemeente stimuleert hierbij dat de leer- en 

werkervaring wordt vastgelegd zodat er ook structurele waarde wordt toegevoegd. 

• Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als 

iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet 

nakomt. 

• We bieden specifieke maatregelen (stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor 

volwassenen, scholingstrajecten enz.) aan 45-plussers aan die werkloos zijn geworden. 45+ 
Door de huidige arbeidsmarkt omstandigheden blijven 45+ werknemers, eenmaal werkloos, 

lang zonder baan. Daarmee gaat een enorme hoeveelheid kennis en kunde verloren. De 

arbeidsmarkt veranderd sterk. Veelal is het hoogwaardige werk waartoe 45+ in staat is niet 

meer beschikbaar in volledige banen, maar veel eerder in zzp opdrachten en andere tijdelijke 

inzet. Door het oprichten van een specifieke 45+ databank, waar vraag en aanbod bij elkaar 

kan komen, door het ontwikkelen van een broodfonds (onderling regelen van sociale 

zekerheid) en door het verplichten dat de gemeente ook kortdurende werkzaamheden 

neerlegt in deze databank proberen we in Hengelo de markt voor deze groep weer vlot te 

trekken. 

• Startende Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-’ers) ondersteunen we door inzet van het 

Regionaal Orgaan Zelfstandigen en het Pact Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij 

willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet. 

• Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer per definitie als 

voorwaarde dat zij hun bedrijf stopzetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor het 

minimabeleid.  

• We stimuleren de ontwikkeling  van een broodfonds voor ZZP’ers.  

 

Armoedebestrijding en hulp bij schulden 

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise 

willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoede-

aanpak. Het is onacceptabel dat er in Nederland ongeveer 300.000 kinderen opgroeien in armoede. 

 

Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje kopen 

voor de verjaardag van je buurvrouw en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. 

Voor een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar er kan ook een vorm van 

berusting en vervreemding ontstaan, een gevoel van: “wij horen er toch niet bij”. Armoede kan dan 

een levensstijl worden. Wij vinden dat onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede 

en uitsluiting. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.  

• Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek.  

Dit doen we buurtgericht. 

• Geen huisuitzettingen meer in Hengelo. Dat is het streven. Met Welbions, commerciële 

verhuurders, banken, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken om 

problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Convenanten met deurwaarders 

moeten exhorbitante incassokosten voorkomen. 

• Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun. 

• Ook mensen met een arbeidsbeperking mogen niet onder het wettelijk minimumloon 

betaald worden. Ook voor deze groep is het uitzicht om door te groeien naar de CAO-schalen 

belangrijk.  

• Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan 

fraudebestrijding en handhaving hoog op de politieke agenda van Hengelo.  
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• De grens voor het gemeentelijk minimabeleid  in Hengelo ligt al jaren op 120 procent van het 

wettelijk minimumloon. Dit willen we zo houden. 

• Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is belangrijk voor Hengelo. Veel kleine ondernemers 

hebben schulden en een laag inkomen. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine 

ondernemers opzetten, zodat zij snel uit de problemen komen en zich weer kunnen richten 

op het eigen bedrijf. 

•  Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten 

daarvan vooral voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. 

•  We willen zorgen dat mensen weten waar ze gebruik van kunnen maken. We benaderen 

mensen actief. 

•  Voor de groep mensen met een inkomen lager dan 120 procent van het minimumloon is er 

een kortingspas voor sport- en cultuuractiviteiten: de bibliotheek, zwemlessen, computers 

voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten. 

•  Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. We 

pakken dan de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij de 

schuldhulpverlening vinden we uit den boze. Bij hulp bij schulden is niet alleen de financieel-

technische kant belangrijk. Het gaat ook om het vinden van manieren om weer te leren 

omgaan met geld. Leren budgetteren, het op orde houden van de basis (vaste lasten) en 

voorkomen van schulden. 

• Als het nodig is, helpen we mensen door hun inkomsten en uitgaven voor ze te beheren. 

• Ondersteuning via een vorm van thuisadministratie, waarbij mensen leren zelf hun 

administratie weer op orde te houden, wordt nog meer gestimuleerd. 

•  Met maatschappelijke organisaties, de voedselbank , kerken en andere levensbeschouwelijke 

instellingen maakt de gemeente afspraken hoe mensen die zij wel, maar de gemeente nog 

niet kent, kunnen worden geholpen. 

•  De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding 

bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om kwaliteit te handhaven, 

efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen. 
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2 Zorgen voor meedoen in Hengelo 

 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De PvdA wil dat Hengelo zorgt dat, ondanks de 

bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is 

voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. 

Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen 

inkomensafhankelijk te zijn zonder dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen. De gemeente 

Hengelo heeft de kans zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij de mensen te organiseren 

(bijvoorbeeld door het inzetten van wijkverpleegkundigen), en de eigen kracht van mensen en hun 

netwerken te versterken. 

 

Zorg bij je thuis en ouder worden in je eigen buurt 

85% van onze inwoners wil blijven wonen in het eigen huis of tenminste in de eigen buurt. De PvdA 

vindt dat een belangrijk gegeven. Dat betekent dat er extra inspanningen nodig zijn om woningen 

levensloopbestendig, toegankelijk en qua klimaatbeheersing goed te maken. Maar niet alleen fysieke 

factoren spelen een rol. Ook een sociaal duurzame leefomgeving is voorwaarde om je prettig te 

blijven voelen. Het stimuleren van naoberschap is daarbij een kernbegrip. Zorgmedewerkers moeten 

weer ‘aanklampbaar’ en zichtbaar zijn in de buurt. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om 

welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. 

Het gaat erom dat mensen kunnen meedoen. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben recht op een 

goede opleiding en voldoende ondersteuning. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. Dat betekent 

dat we kiezen voor een buurtgerichte benadering. 

•  Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige 

woonvormen horen daarbij. Bestaande woningen dienen daarvoor toegankelijk gemaakt te 

worden, energie-neutraal en met een goede klimaatbeheersing. Experimenten met een 

‘woningpool’ worden gestimuleerd. 

•  De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te 

verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel 

professional. Preventie wordt beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, 

wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. 

Dit is goedkoper en prettiger voor mensen. 

•  De PvdA kiest voor het oormerken van de AWBZ middelen. Alle middelen uit de AWBZ 

transitie dienen te worden ingezet voor diverse vormen van ‘mee kunnen doen’ aan de 

samenleving en niet te worden geïnvesteerd in lantaarnpalen.  

•  In de zorg wordt gesneden in bureaucratie. De PvdA laat de gevolgen van de bezuinigingen in 

de AWBZ  zo min mogelijk consequenties hebben voor het aantal ‘handen aan het bed’. 

•  De gemeente Hengelo stimuleert dat ‘participatie’ in het kader van de Wet Werk en Bijstand 

en ‘meedoen’ in het kader van de WMO samenhang krijgt op buurtniveau. 

•  Daar waar reguliere vormen van zorg en ondersteuning geen adequate oplossing bieden zijn 

we voor de inzet van een persoonsgebonden budget. Misbruik van PGB’s wordt hard 

aangepakt. 

•  Voor oudere migranten ontwikkelen we specifieke programma’s om te voorkomen dat zij in 

een dubbel sociaal isolement raken en om te zorgen dat zij de weg leren kennen naar de 

zorginstellingen. Voor jongeren zien we een verantwoordelijkheid hierin mee te werken. 

 

 

 



 

10 

 

Voorzieningen op maat 

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of 

andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of omdat je 

je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplossing. Soms is die oplossing 

dichtbij te vinden in je eigen omgeving of je eigen familie. Soms moeten we samen verder kijken naar 

wat nog meer nodig is. Omdat iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing, 

maatwerk is noodzakelijk. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De PvdA wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken. Minder regels, 

meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf aan de 

keukentafel. 

•  We zetten vrijwilligers in. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis. 

Waar nodig worden vrijwilligers professioneel ondersteund en opgeleid. 

•  Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Zo kun je voor een 

scootmobiel in aanmerking komen, maar tegelijkertijd ook anderen helpen met activiteiten 

die jij goed kan.  

•  Wij zien een toenemende problematiek van eenzaamheid. Ook dit wordt in het gesprek aan 

de keukentafel besproken. 

 

Samen werken aan goede zorg 

Er verandert veel in de zorg. We zullen eerlijk moeten zijn over wat er wel en niet geboden kan 

worden. Samenwerking, communicatie met en tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk. 

We willen experimenteren met wijkgerichte financiering. Het beschikbare geld moet ingezet worden 

voor zorg en niet voor het in stand houden van instituties. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De gemeente stimuleert vermindering van marktwerking in de langdurige zorg door te kiezen 

voor subsidierelaties boven openbare aanbestedingen. 

•  De PvdA wil dat burgers, zorgaanbieders en gemeente een plan maken op buurtniveau om 

efficiënt te kunnen werken. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van de 

zorgvragers. 

•  De gemeente Hengelo en de zorgverzekeraars maken samen afspraken over het centraal 

stellen van preventie, het inkopen van zorg op basis van de integrale hulpvraag van mensen. 

•  Bureaucratie, marktwerking en overdreven verantwoording bannen wij uit. De PvdA wil dat 

Hengelo  gaat experimenteren met wijkbudgetten op basis van door bewoners zelf opgezette 

leefbaarheidsplannen en buurtbedrijven voor zorg en welzijn. 

•  Hengelo ondersteunt zorgvragers in het opkomen voor hun belangen. 

•  Waar mogelijk bieden we hulp en bijstand voor ouders en patiënten als zij zelf 

zorgvoorzieningen willen starten, bijvoorbeeld door te helpen bij het vinden van een locatie.  

 

Mantelzorgers 

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet 

betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners 

die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het 

helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets doe je met liefde. 

Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete 

verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om 

mantelzorgers te helpen en af en toe rust te gunnen zetten wij de komende jaren extra in op het 

duurzaam ondersteunen van mantelzorgers. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te 

zoeken en te helpen met praktische oplossingen. 

•  We willen mantelzorgers extra ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven 

leiden, bijvoorbeeld door het inzetten van dagbesteding en vrijwilligers. 

•  Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.  

•  We blijven verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend 

ondersteunen.  

 

Gezondheidszorg 

Als je vraagt aan mensen wat ze het belangrijkste vinden noemen ze vaak als eerste: mijn 

gezondheid. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Als je ziek bent kun je veel dingen niet meer. De 

gezondheidszorg in Nederland behoort gelukkig tot een van de beste van de wereld en veel mensen 

worden elke dag goed geholpen. Toch zien we dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in 

ons land groter worden. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die in armoede leven gemiddeld 

zeven jaar eerder sterven. Wij vinden dat onacceptabel en gaan daar wat aan doen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De PvdA wil dat er meer wijk gebonden gezondheidscentra komen. De gemeente 

ondersteunt dit. 

•  In de gezondheidscentra werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk 

werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici uit de eerstelijnsgezondheidszorg samen 

voor patiënten in hun wijk/dorp. 

•  We maken een uitvoeringsprogramma gezond leven in de buurt. In dit 

uitvoeringsprogramma hebben we onder andere aandacht voor het stimuleren van bewegen, 

gezond eten, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van depressies. Scholen, 

woningbouwcorporaties, detailhandel en horeca maken afspraken in het kader van dit 

uitvoeringsprogramma. 

•  We zetten ons in voor het behoud van bereikbare ziekenhuiszorg in onze regio. 

 

Dakloosheid en verslaving tegengaan 

Iemand die verslaafd is aan drugs, drank, gamen of gokken, is niet meer vrij om te kiezen, maar 

wordt gedreven door verslaving: de volgende shot, het volgende drankje of gokje. Ernstige verslaving 

leidt vaak tot een breuk met familie, het verlies van werk en ernstige financiële problemen. Wij 

willen dan ook de strijd aanbinden met verslaving. Voorlichting over de gevaren van verslaving 

vinden we het noodzakelijke begin van een effectief lokaal verslavingsbeleid. Daarnaast is zorg nodig. 

Overlast door gebruikers accepteren we niet. 

 

Dakloosheid moet worden voorkomen. Het beleid in de gemeente Hengelo moet als doel hebben dat 

niemand meer dakloos wordt. Vroeghulp door het inrichten van een gemeentelijk meldpunt voor 

huur- en  hypotheek betalingsachterstanden moet leiden tot een snelle adequate schuldsanering en 

voorkoming van dakloosheid. Bij dakloosheid moet eerst gezorgd worden voor een dak boven het 

hoofd. Van daaruit kan passende hulp worden opgestart. Dit vanuit het principe dat een dak boven je 

hoofd een belangrijke basis is. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  Ondersteuning van de zorg aan verslaafden, dak- en thuislozen organiseren we middels een 

activiteitencentrum. 

•  De PvdA wil meer inzetten op het voorkomen van verslaving door goede voorlichting op 

scholen door de GGD en door ervaringsdeskundigen. 

•  Het THC-gehalte in softdrugs is te hoog. Coffeeshops mogen alleen die softdrugs verkopen 

die een laag THC-gehalte hebben.  
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•  We willen een experiment met gemeentelijke teelt van wiet.  

•  Overlast van coffeeshops moet worden tegengegaan door strakke handhaving. 

•  Bij verslavingszorg en maatschappelijke opvang hebben zwerfjongeren absolute voorrang.  

•  Multi problem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en 

escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde hulp bij zorg, schulden en 

opvoeding. 

•  Meerdere hulpverlenende instanties in één gezin willen we voorkomen. (Eén gezin, één 

plan). 

•  We maken samen met zorg- en woonaanbieders een persoonsgericht actieplan om daklozen 

weer tot (zelfstandig) wonen te brengen. 

•  Met woningbouwcorporaties maken we afspraken om voldoende woningen voor begeleid 

wonen te hebben om de woonvorm voor daklozen voldoende te laten doorstromen. 

•  Er komt aandacht voor de groeiende groep mensen die door het verliezen van hun baan 

dakloos raken. 

•  We stimuleren daklozen om iets terug te doen en zich nuttig te maken.  

•  Verslaafden en daklozen die structureel weigeren mee te werken en overlast blijven 

veroorzaken, leggen we sancties op. Een gedwongen opname met behandeling kan in 

sommige gevallen de meest effectieve optie zijn. 
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3 Economie, binnenstad en stedelijke ontwikkeling 
 

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg 

en techniek. We moeten dat in Hengelo oplossen, samen met de Twentse gemeenten en het 

bedrijfsleven. Bedrijven horen zich thuis te voelen in Hengelo. Daarom zorgen we voor een mooie 

gemeente, die goed bereikbaar is, waar goede voorzieningen zijn en waar onderwijs, overheid en 

bedrijfsleven nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet 

verzanden in bureaucratie.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• We zorgen  samen met de andere Twentse gemeenten voor een gunstig regionaal 

vestigingsklimaat voor bedrijven.  

• De samenvoeging van de afdelingen economische zaken van de Netwerkstad Twente wordt 

afgerond. Zo wordt massa en kracht ontwikkeld om banen te scheppen in de regio. De 

Twentse gemeenten specialiseren zich verder en er is geen sprake van onderlinge 

concurrentie. 

• Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven verminderen we de regeldruk. 

• We maken actief reclame voor onze mooie regio. Trots en kwaliteit staan hoog in het 

vaandel. 

• Bedrijven die zich in Twente vestigen krijgen een warm onthaal. We realiseren één loket voor 

dienstverlening aan bedrijven dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening 

en melding van calamiteiten. 

• Het Midden- en Kleinbedrijf blijft een belangrijke motor voor de lokale en regionale 

economie.  Dit is ook steeds meer het geval bij zzp’ers, gelet op hun groeiende aantal en de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt. De brede infrastructuur op het terrein van de 

ondersteuning en begeleiding van MKB-ondernemers en zzp’ers, zoals die de afgelopen jaren 

in Hengelo tot stand is gebracht, heeft haar waarde meer dan bewezen. Deze structuur, zoals 

die via het ROZ is vorm gegeven, moet dan ook gehandhaafd blijven.  

• De grote uitdagingen, waarvoor Hengelo zich op het terrein van arbeidsparticipatie de 

komende jaren gesteld ziet, kunnen voor een belangrijk deel via de weg van het oprichten en 

runnen van sociale ondernemingen/social enterprises het hoofd worden geboden. In sociale 

ondernemingen worden sociale doelstellingen verbonden met bedrijfsmatig en commercieel 

denken en opereren. Het is goed om bij initiatieven in onze stad aan te sluiten bijvoorbeeld 

door de inzet van Het Ondernemerscentrum voor Sociale Economie H164. Op deze wijze kan 

een kenniscentrum ontwikkelt worden en professionele ondersteuning en begeleiding 

worden geboden voor sociale ondernemingen in buurten en wijken. 

• De PvdA stimuleert bedrijvigheid in wijken en buurten. We maken het voor starters 

makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen door bestemmingsplannen te verruimen. 

• Leegstaande panden worden creatieve hotspots voor jongeren, door henzelf beheerd. In die 

panden kunnen zij elkaar ontmoeten, muziek maken, sporten en ondernemen. 

• Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opgebroken) vinden wij 

bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke criteria die ervoor 

moeten zorgen dat bedrijven en burgers niet onnodig worden gehinderd.  

• Voor Twente ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke banenmotor, te 

stimuleren. We zetten alle landelijke regelingen lokaal in en maken afspraken met 

bouwondernemers en woningbouwcorporaties.  

• Hengelo heeft voldoende bedrijventerreinen. We ontwikkelen geen nieuwe 

bedrijventerreinen. Verbetering van bestaande bedrijventerreinen is van belang. Leegstand 

op bedrijventerreinen en kantoorpanden willen we voorkomen. Voor nieuwe bedrijfspanden 



 

14 

 

kan van de initiatiefnemer geëist worden oude te slopen als dit zou leiden tot nieuwe 

leegstand. 

Detailhandel 

De detailhandel in Hengelo staat onder druk door de aanhoudende economische crisis en de 

toename van het internetwinkelen. Tegelijkertijd vind de PvdA detailhandel van groot belang voor 

werkgelegenheid en levendigheid in de stad. Hengelo beschikt over kwalitatief goede winkelcentra in 

de wijken. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de Hengelose binnenstad maar er zijn meer 

impulsen nodig. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

• Winkelcentrum Esrein wordt gerealiseerd in de voormalige Noordelijke Emga-Hal met een 

oppervlakte van 4.000 m2. De PvdA wil geen verdere uitbreiding van detailhandel in deze 

omgeving. Er wordt ruimte gegeven voor transformatie van de bestaande winkels aan de 

Meijersweg naar andere functies. De eerder gereserveerde 1.500.000 euro voor het 

opknappen van de Industriestraat wordt in deze raadsperiode besteed. 

• Het buurtwinkelcentrum Klein Driene / De Noork is versnipperd. De PvdA staat positief 

tegenover het clusteren van de winkels in deze wijk. Er is geen ruimte voor toevoeging van 

winkeloppervlak. 

• De laatste fase van Plein Westermaat wordt ontwikkeld. Op deze locatie wordt slechts 

detailhandel in grote artikelen (auto’s, boten, caravans, meubels, bouwmarkten) toegestaan. 

• Er is in Hengelo nog beperkt ruimte voor toename van detailhandel en horeca. Deze beperkte 

toename is onderdeel van bestaande plannen, zoals Lange Wemen, Veldwijk en het 

Winkelcentrum Esrein. Er wordt geen verdere toename van detailhandel en horeca 

toegestaan in Hengelo. Middels bestemmingsplannen wordt hier actief op gestuurd. 

• Er worden tussen gemeente en winkeliers afspraken gemaakt over het aantal koopzondagen. 

Omdat we ook de kleinere winkeliers een eerlijke kans willen geven, worden hun wensen 

nadrukkelijk bij deze afspraken betrokken. 

Binnenstad 

Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de binnenstad. Het stationsplein is opgeknapt, het 

Marktplein is aangepakt en de Blokker-locatie is ingevuld. De gemeentelijke subsidie voor de aanpak 

van gevels is meer dan succesvol geweest. Toch blijven de bezoekersaantallen in de binnenstad 

achter en is er sprake van leegstand van winkels. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

de binnenstadsondernemers, pandeigenaren en gemeente om de Hengelose binnenstad te 

versterken. 

 

De PvdA vindt het plan Lange Wemen een belangrijke kwalitatieve impuls voor de Hengelose 

binnenstad. Hoewel de realisatie als gevolg van de economische crisis vertraging oploopt, zetten we 

met kracht en energie door. De realisatie van het horecaplein met ruimte voor kleinschalige 

evenementen en optredens versterkt de functie van de binnenstad als huiskamer van Hengelo. Het 

stadskantoor brengt de ambtenaren naar de binnenstad. Dit zorgt niet alleen voor efficiency in de 

gemeentelijke organisatie, maar de aanwezigheid van ambtenaren en de bezoekers aan het 

stadskantoor zorgen voor meer binnenstadsbezoekers. De Thiemsbrug wordt gemoderniseerd en de 

nieuwbouw zorgt voor sfeer in dit deel van de binnenstad. Braakliggende terreinen krijgen een 

functionele invulling. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

• De Hengelose binnenstad is hét gebied voor recreatief winkelen, uitgaan, ontmoeten en 

ontspannen. 

• Het kernwinkelgebied wordt niet verder uitgebreid. 

• Het project Lange Wemen wordt met kracht en energie doorgezet. 
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• Er wordt met pandeigenaren en huurders een plan gemaakt voor verbetering van straten die 

het moeilijk hebben, zoals de Marktstraat en de Nieuwstraat. We blijven ons inzetten voor de 

sloop van de Lambertushofpassage. De gemeente geeft maximale ruimte in 

bestemmingsplannen voor wijziging van bestaande winkelruimtes naar andere functies, zoals 

wonen, kantoren of dienstverlening. 

• De bedrijveninvesteringszone (investeringsfonds door samenwerking tussen bedrijven) 

binnenstad werpt vruchten af. Deze samenwerking tussen 

binnenstadsondernemers wordt versterkt en gefaciliteerd door de gemeente. 

• Het gevelfonds wordt voortgezet om de uitstraling van de gevels in de binnenstad te 

verbeteren. 

• De horeca is belangrijk voor de sfeer in de binnenstad. Nieuwe horeca wordt geconcentreerd 

rond het Burgemeester Janssenplein en de Pastoriestraat. Bestaande horeca buiten het 

horecagebied wordt actief gestimuleerd zich te verplaatsen. 

• De huidige sluitingstijden voor de horeca worden gehandhaafd.  

 

Hart van Zuid 

De meest grootschalige ontwikkeling van Hengelo, Hart van Zuid, heeft zichtbaar een forse impuls 

gekregen: een nieuw kantoor van Siemens, een gerenoveerd station met nieuwe onderdoorgang, 

een geheel vernieuwd stationsplein en busterminal. De ontwikkeling van dit gebied zorgt voor 

versterking van de Hengelose en de regionale economie. 

 

Stork wordt verplaatst naar de Kanaalzone en de Laan Hart van Zuid wordt doorgetrokken. Hierdoor 

de aansluiting tussen A35, bedrijventerrein Twentekanaal, Hart van Zuid, stationsomgeving en 

binnenstad geoptimaliseerd. We stimuleren de nieuwe ontwikkelingen rondom de oude Hofstede 

MTS voor WTC-functies, een nieuwe P&R garage, een nieuwe fietsparkeergarage, een nieuwe brug 

over het Twentekanaal en het opnieuw in gebruik nemen van het Vereenigingsgebouw. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

• De verplaatsing van Stork en het doortrekken van de Laan Hart van Zuid wordt gerealiseerd. 

• We stimuleren de ontwikkelingen rondom de oude Hofstede MTS voor World Trade Center 

functies. 

• Er wordt een nieuwe parkeergarage en een fietsparkeergarage gerealiseerd bij het station. 

• Er wordt een nieuwe passende functie gezocht voor het Vereenigingsgebouw. Daarnaast 

wordt het Vereenigingsgebouw geheel gerenoveerd. 

• Er komt een nieuwe brug over het Twentekanaal om de bereikbaarheid van Hengelo en het 

bedrijventerrein Twentekanaal optimaal te houden. 

• Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een passende functie voor het Hijsch-gebouw. 

 

Beckum en Oele 

Beckum en Oele zijn kernen met een eigen gezicht en cultuur. De leefbaarheid van deze kernen en 

het behoud van basisvoorzienen zijn van groot belang. De PvdA ondersteunt de uitvoering van het 

Dorpsplan+. De leefbaarheid van Beckum staat ook onder druk door de toename van het autoverkeer 

door het dorp. De aanleg van de nieuwe N18 zal zodanig moeten worden uitgevoerd dat er geen 

sprake is van een onaanvaardbare toename van verkeer.  
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4 Jeugd en onderwijs 
 

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school 

als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle 

kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid met behulp van de in 2011, 

op ons initiatief, opgezette jeugdmonitor, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. 

Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en 

toekomst.  

 

Onderwijs 

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. 

De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en 

andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden. 

 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt 

waar je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk 

kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal 

kinderen zal speciaal onderwijs noodzakelijk blijven. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor 

auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 

fietsroutes en voldoende fietsenstallingen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt 

gestimuleerd.  

• Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een 

voorstander van verkeerseducatie. 

• De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben bij aanvang 

van de basisschool een taalachterstand. Een volgende generatie kinderen behoort geheel 

zonder achterstanden op te groeien. Middelen die we hiervoor in gaan zetten zijn 

bijvoorbeeld:  de voorschool, de verlengde schooldag, extra begeleiding, of een zomerschool. 

Daarnaast is het met name van belang te investeren in de taalontwikkeling van ouders. 

Hierbij is ook de inzet van positieve rolmodellen van belang en worden jongeren uit de eigen 

cultuur uitgenodigd om mee te helpen. 

• Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en 

voorschoolse educatie-activiteiten. 

• Wij zijn voorstander van integrale kindcentra. Maatschappelijk vastgoed wordt zoveel 

mogelijk geconcentreerd in de buurt waarmee een bundeling van voorzieningen en kennis 

ten goede kan komen aan de ontwikkeling van kinderen.  

• De PvdA willen dat alle scholen gevolgd en gecontroleerd worden op kwaliteit. Presteren 

scholen onder de maat, dan volgen verbetervoorstellen. 

• Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid kent vele varianten, in de 

klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers 

moeten meer zeggenschap krijgen over hun school. 

• Een school staat in een buurt. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, 

het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen enz. horen allemaal betrokken te zijn bij de 

school. 

• De PvdA vinden het niet acceptabel dat kinderen van verschillende etnische achtergronden 

gescheiden van elkaar naar school gaan. De school hoort een afspiegeling van de buurt te 

zijn.  
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• We willen dat initiatieven van ouders om scholen gemengd te laten zijn/worden door de 

gemeente worden ondersteund en gefaciliteerd.  

• We maken een permanent Plan van Aanpak gericht op het voorkomen en bestrijden van 

vroegtijdige schoolverlaters.  

• We realiseren een nieuwe huisvesting voor de Hengelose VMBO-leerlingen in het Medaillon.  

• Hoogbegaafde kinderen vinden een uitdagende plek binnnen het Leonardo-onderwijs.  

 

Kinderen en jongeren 

Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor een vitale stad. Ze brengen creativiteit en leven in 

de brouwerij. Voor kinderen moet er voldoende speelruimte zijn. De PvdA wil Hengelo 

aantrekkelijker maken voor jongeren. Plekken waar jongeren kunnen spelen of ‘henig zit’n’ zijn 

belangrijk. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De jongerencentrum Innocent en Cerberus zijn een goed voorbeeld van eigen kracht. Deze 

jongerencentra blijven behouden. 

• De Pvda wil 3% van het grondgebied van Hengelo inrichten als speelplek. 

• We realiseren een stedelijke skatevoorziening in de binnenstad. 

 

Jeugdzorg 

Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin 

er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid 

voor de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief 

jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. 

Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken 

organisaties moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. 

We benutten de eigen kracht van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak. 

Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is 

daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht 

van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met 

onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 

• Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de 

aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden 

andere aanbieders gezocht. 

• Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak 

komt. 

• Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van 

problemen en situaties. 

• We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten. 

• Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn 

er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.  

• We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We 

bevorderen het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. 

• Ondersteuning vanuit de jeugdzorg houdt té vaak op de 18
e
 verjaardag. De PvdA wil door 

inzet van jeugd-nazorg voorkomen dat de groep tussen 18 en 27 tussen wal en schip valt. 

• Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken 

jongeren bij zaken die henzelf aangaan. 
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• De PvdA wil dat ook migrantenjongeren en hun gezinnen worden bereikt vanuit de vrijwillige 

jeugdzorg. In een vroeg stadium signaleren van problemen, een  gerichte ouderbenadering 

en specifieke preventieprogramma’s zijn noodzakelijk om oververtegenwoordiging van 

migrantenjongeren in de jeugdgevangenissen te voorkomen. 

• We accepteren wangedrag van jongeren en groepen jongeren niet. Hiervoor is een stevige 

aanpak nodig.  

• Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie is belangrijker dan 

repressie. 

• De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer gedecentraliseerd wordt. 

Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, 

ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van 

Jeugdzorgaanbieders.  

• De PvdA zet zich maximaal in om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. 
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5 Wonen in onze buurten 

 

De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige buurten en een goede 

bereikbaarheid. De PvdA wil terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende 

sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en 

waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De PvdA wil dat er 

meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. 

 

Wonen  

Bouwen voor betaalbaar wonen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters 

op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een 

woning te komen. Wij willen dat gemeente en corporatie samen met huurdersvereniging en 

bewoners afspraken maken over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet 

worden uitgevoerd. Herstructurering van de Hengelose binnenstad heeft prioriteit evenals de wijken 

Klein Driene en de Hengelose Es. Braakliggende terreinen accepteren we niet.  

 

De komende jaren zullen meer ouderen, meer zorgbehoevenden en meer gezinnen met een laag 

inkomen in de Hengelose buurten wonen. Het aantal ouderen neemt nu en de komende decennia 

toe. De tendens is dat zij langer zelfstandig blijven wonen. Door het scheiden van wonen en zorg 

zullen meer mensen met een zorgvraag (ZZP 1-4) de komende jaren zelfstandig in de buurt komen 

wonen. Door de aanhoudende economische crisis neemt het aantal huishoudens met een beperkt 

inkomen toe terwijl de kosten van wonen, zorg en levensonderhoud toenemen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, 

betaalbare woning kan vinden. De manier waarop je in onze gemeente/regio voor een 

woning in aanmerking komt, wordt hierop ingericht. 

•  Tenminste 20 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn 

voor starters om zo het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een woning te 

overbruggen 

•  We faciliteren de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures 

door ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden. 

•  We geven bewoners meer invloed op hun woning. Als de woning gebouwd of gerenoveerd 

wordt, moeten de (toekomstige) bewoners, huurders of kopers, mee kunnen beslissen over 

de indeling en afwerking van de woning. 

•  Wij stimuleren het vraaggericht bouwen dat steeds belangrijker op de woningmarkt wordt. 

Hierbij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door 

collectief particulier opdrachtgeverschap).  

• Door de groeiende groep ouderen is goede ouderenhuisvesting van belang. Bij nieuwbouw is 

levensloopbestendig wonen uitgangspunt. 

•  We willen leegstaande kantoren voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het pand een andere 

bestemming te geven of aan te bieden als kluswoning op de woningmarkt. 

•  Wij willen afspraken maken met buurgemeenten en corporaties om te voorkomen dat 

steden een overschot aan goedkope woningen houden en randgemeenten alleen de 

duurdere woningbouw realiseren.  

•  Bouwen op inbreidingslocaties in de binnenstad, Klein Driene en de Hengelose Es heeft onze 

prioriteit. We creëren geen nieuwe uitleggebieden. Dalmeden is onze enige uitleglocatie.  

•  De plannen van de afgelopen jaren kunnen we niet zo voortvarend waarmaken als we de 

afgelopen jaren hadden verwacht. Dat levert soms storende lege plekken in de stad op. Daar 

moeten we gezamenlijk (burgers, gemeente, corporatie) creatieve oplossingen voor 
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bedenken waardoor deze plekken tijdelijk een nieuwe en positieve functie krijgen voor de 

stad en de buurten. 

•  Wonen en duurzaamheid zijn met elkaar verbonden. We maken een slag naar beter 

geïsoleerde woningen, waardoor we minder energie verbruiken en zo onze footprint 

verkleinen en woonlasten in de toekomst betaalbaar houden door de inzet van projecten als 

‘een warme jas’. Een tweede stap is het opwekken van duurzame energie. Daarvoor kunnen 

we denken aan zonne-energie of warmtenet. Uitgangspunten bij keuzes hierin moeten zijn: 

duurzaamheidseffect, betaalbaarheid en comfort voor bewoners.  

•  De PvdA wil dat het Convenant Wonen tussen de corporatie Welbions en de gemeente 

Hengelo jaarlijks wordt geëvalueerd. 

•   De Partij van de Arbeid wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere 

betrokkenen voor hun eigen omgeving stimuleren door bewoners van Hengelo zelf bij te 

laten dragen in de vormgeving en het onderhoud van hun omgeving. Wijk budgetten kunnen 

als instrument hiervoor ingezet worden. 

•   We stimuleren starters op de koopmarkt door het inzetten van startersleningen. 

 

Wijken 

De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft een aantal resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, 

kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De buurt is een belangrijk ontmoetingspunt 

voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in buurten om de 

leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  Wij stellen budgetten beschikbaar in op grond van door de wijk of buurt zelf opgestelde 

plannen  waarin zij kunnen kiezen welke middelen zij in hun wijk willen inzetten. We 

verwachten dat bewoners ook hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en 

onderhouden van de buurt. 

•  De PvdA wil investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, 

groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 

•  Onze openbare ruimte beheren we vanuit de principes soberheid, degelijkheid en eenvoud. 

 

De ongedeelde stad 

De stad die de PvdA voor ogen heeft is een stad van iedereen, een ongedeelde stad, waarin iedereen 

kansen en verplichtingen heeft. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen overal kan wonen in 

een woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Nieuwkomers en oorspronkelijke 

bewoners, oud en jong, rijk en arm, hoog en laag opgeleid: groepen in onze stedelijke samenleving 

groeien eerder uit elkaar dan naar elkaar toe. Dat laten we niet gebeuren. Wij willen die groepen 

verbinden en zetten in op een ongedeelde stad: Een gastvrije stad voor oud en nieuw, een zorgzame 

stad voor jong en oud, een betaalbare stad voor rijk en arm, de dynamische stad voor hoog- en 

laagopgeleid. Integratieprojecten voor nieuwkomers horen hier vanzelfsprekend bij. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  Elke wijk heeft woon-zorgarrangementen op maat, toegankelijke woningen en een netwerk 

van ontmoetingsgelegenheden en zorgvoorzieningen. 

•  Wij zijn voorstander van buurten met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, 

duur en goedkoop. De beste garantie voor gemengde buurten is keuzevrijheid. Eenzijdige 

samenstelling van buurten willen we voorkomen door renovatie en indien nodig 

sloop/nieuwbouw om keuzes te vergroten. 
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6 Veiligheid 
 

 

Hengelo is één van de veiligste steden van Nederland. Als PvdA willen we dit graag zo houden. We 

bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit in Hengelo en in de regio Twente. Daarvoor is het 

belangrijk dat mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen 

aanspreken. Wij werken samen met Welbions, Scala, jeugdzorg, brandweer, politie, onderwijs, 

burgers en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente 

de rol als regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen. Alle 

betrokkenen, inclusief Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn om grenzen 

los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Dit 

heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze 

betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen 

waar het moet. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

•  De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede 

balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. 

•  Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van politie, brandweer, gemeente Hengelo, Regio, 

Welbions en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale 

bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen. 

•  Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je 

op de hoogte gehouden van het verloop hiervan. 

•  Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes 

voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving rottigheid wilt 

uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 

•  Wij vinden een actieve aanpak van gemeente, politie en openbaar ministerie tegen 

veelplegers belangrijk. 

•  We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 

verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 

houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng. 

•  We tolereren uitgaansgeweld niet. Politie en horeca treden hiertegen gezamenlijk op. 

•  Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 

aanpak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer 

gerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de loverboy-problematiek. 

•  Cameratoezicht kan worden ingezet op plekken waar sprake is van uitgaansgeweld, 

vandalisme of andere vormen van criminaliteit. Er worden goede afspraken gemaakt over het 

waarborgen van privacy. Het inzetten van cameratoezicht is een tijdelijke maatregel, die per 

locatie regelmatig geëvalueerd wordt en waarbij effectiviteit uitgangspunt moet zijn. 
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7 Sport en cultuur 
 

Sport 

Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen vervullen een belangrijke 

maatschappelijke functie en zijn in de  buurten het sociale cement van de samenleving. Teamsport 

draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé 

voedingsbodem voor een sociaal en fysiek gezonde stad. De PvdA Hengelo richt zich op goede 

faciliteiten voor breedtesport. Topsport heeft niet de hoogste prioriteit. Meedoen, participeren door 

breedtesport heeft dat wel. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de economische 

ontwikkeling en werkgelegenheid.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De PvdA wil het sportstimuleringsfonds actief onder de aandacht brengen van kinderen en 

hun ouders.  Sport is er voor iedereen en sport is toegankelijk voor iedereen. 

• Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met 

trapveldjes, Cruijffcourts enz. Samen-werking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en 

sportverenigingen vinden we belangrijk.  

• We ontwikkelen samen met FC Twente Scoren in de Wijk, de GGD, de provinciale 

sportkoepel, scholen en maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en obesitas 

tegen te gaan. 

• Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen 

met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra, maar ook met 

dagbesteding in het kader van de WMO of WWB (zowel beschut, niet-beschut als 

arbeidsmatig).  

• Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. 

Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het 

kader van dagbesteding.  

• Bij onderwijshuisvesting zorgen we voor goede gymzalen en sportaccommodaties.  

• In alle wijken willen we sportevenementen, in aandachtswijken investeren we hier extra in, 

met name door de projecten van FC Twente Scoren in de Wijk in  de Berflo Es en de 

Hengelose Es. 

• Wij bieden ‘regionale toppers', talentvolle kinderen en jongeren die niet worden 

ondersteund door NOC*NSF, mogelijkheden voor talentontwikkeling in de eigen regio. 

• Sporters en sportverenigingen die op de hoogste nationale niveaus presteren ondersteunen 

we. In ruil voor die steun verwacht de PvdA een maatschappelijke inzet van topsporters en 

verenigingen. Bijvoorbeeld door deelname aan sportprojecten en sportclinics in de 

woonomgeving en door een belangeloze inzet bij sociale projecten in de gemeente. 

 

Cultuur 

Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, 

muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist deze voorzieningen en hun 

toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet van middelen zoals een 

(jeugd)cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft. 

 

De gesubsidieerde instellingen hebben de handschoen opgepakt om te komen tot een 

toekomstbestendige cultuursector. De kern is dat er een intensieve samenwerking tussen de 

organisaties komt, zodat de instellingen efficiënter kunnen functioneren. Vernieuwing is nodig en de 

culturele sector moet flexibel en ondernemend worden. In de uitvoering geven we daarbij prioriteit 

aan de jeugd. Cultuur maakt onze stad aantrekkelijk. Culturele functies moeten een bijdrage geven 

aan de stedelijke ontwikkeling.  
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren(groepen) stimuleren hier gebruik 

van te maken. 

• Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Dit kan leiden tot nieuwe creativiteit met een 

economische spin-off.   

• Wij willen jonge startende kunstenaars in hun bestaan als zelfstandig ondernemer (ZZP’er) 

ondersteunen onder andere bij het zoeken naar publiek/private financiering en door 

regelgeving te vereenvoudigen. 

• Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over ons 

culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun 

identiteit.  

• Metropool heeft zich ontwikkeld tot een poppodium met een goede programmering en een 

landelijke uitstraling waarmee Hengelo op de kaart wordt gezet.   

• Het HEIM, het Historische Museum Hengelo en Crea ontwikkelen gezamenlijk een aanbod 

voor kunst en cultuureducatie. 

• De PvdA geeft in deze tijden van bezuinigingen de voorkeur aan muziekonderwijs voor alle 

kinderen in plaats van het in standhouden van een hoogwaardige muziekschool. 

• Zowel het Badhuis als de Ariënsschool zijn belangrijke monumenten in de Hengelose historie. 

Beide monumenten zijn vervallen, een oplossing op korte termijn is van belang. Er wordt 

actief gezocht naar een passende functie en een investeerder voor beide panden. 
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8 Natuur, milieu en verkeer 

 

Natuur en milieu 

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities 

zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. 

Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving 

schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich 

hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op 

verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De PvdA wil vervuiling door auto’s in de stad zoveel mogelijk tegen gaan. Auto’s zijn nog 

 steeds één van de grootste vervuilers. In de gemeente wordt de fiets en het openbaar 

 vervoer daarom maximaal gefaciliteerd onder andere door busbanen en fietspaden.  

• Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en 

 scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen electrische 

 wagenpark. 

• Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen we. Bij 

 aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.  

• Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2030 een CO2-neutrale gemeente is. De PvdA 

 wil een actieplan met concrete maatregelen om dit te realiseren. 

• Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger.  

• Met publiekscampagnes wijzen we bewoners erop dat woningisolatie bijdraagt aan een 

 schoner milieu en stookkosten bespaart.  

• Warmtenet wordt verder ontwikkeld als duurzame energievoorziening in Hengelo, waarbij 

we oog houden voor de risico’s. 

• Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. 

 Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van 

 energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting.  

• Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie 

 in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 

 biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

• Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van milieu-

 educatie voor kinderen.  

• Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven door zorgvuldig om te gaan 

 met het gebruik van papier, bijvoorbeeld door de gemeenteraad papierloos te laten werken.  

• De PvdA is tegen de ontwikkeling van een grootschalige luchthaven in Twente. Wij vinden dat 

dit leidt tot ongewenste hinder, bijvoorbeeld geluidsoverlast, voor onze inwoners. 

• De invoering van diftar is succesvol: de hoeveelheid afval is enorm gedaald en de kosten voor 

de Hengelose inwoners dalen. De komende jaren worden maatregelen genomen om de 

hoeveelheid afval verder terug te dringen. Het uitgangspunt ‘de vervuiler betaald’ is daarbij 

leidend. 

 

Verkeer 

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. 

Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA wil dat reizigers betrokken 

worden bij het inrichten van buslijnen. Wat de PvdA betreft komt de reistijd naar basisvoorzieningen 

(het centrum) centraal te staan. Wij vinden het belangrijk dat zorgcentra, ziekenhuizen enzovoorts 

bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We blijven scherp op de betaalbaarheid, toegankelijkheid  

en sociale veiligheid van het Openbaar Vervoer. Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk.  

De PvdA staat pal voor de veiligheid van personeel en passagiers. 
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Het Programma Hoog Frequent Spoor leidt tot een forse toename van het goederenvervoer per trein 

door onze stad. Wij vinden dat de leefbaarheid in buurten daardoor onder druk komt te staan. We 

zien kansen voor verbetering door het faciliteren van het vrachtvervoer op het Twentekanaal. Dit 

houdt in dat het Twentekanaal verruimd moet worden. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

• De fietssnelweg F35 van Glanerbrug naar Wierden wordt verder gerealiseerd. 

• Door de bouw van een nieuwe fietsenstalling aan de zuidzijde van het station wordt het 

fietsparkeren verbeterd. 

• De Enschedesestraat vanaf de kruising met de Kuipersdijk tot aan de binnenstad wordt 

aangepakt. 

• Er blijft een gratis bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. 

• Bij het inrichten van wegen geven we prioriteit aan fietsers en scheiden we snel en langzaam 

` verkeer.  

• Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de gebruikers van `

 rolstoelen en scootmobielen. 

• Het parkeerbeleid richten we zodanig in dat overlast voor woonwijken zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Er volgt handhavingsinzet in gebieden waar parkeeroverlast hinderlijk en gevaarlijk 

is. 

• Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. 

 Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van 

 energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting.  

• OV-gebruik voor 70-plussers blijft gratis. We willen deze voorziening in heel Twente 

realiseren. 
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9 Regionale samenwerking, gemeentelijke organisatie en 

 financiën 

 
Regionale samenwerking 

De Twentse steden bundelen hun krachten om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor 

bedrijven. In de komende periode moet de samenvoeging van de afdelingen Economische Zaken van 

de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal worden afgerond. Zo kan massa en 

kracht worden ontwikkeld om, samen met organisaties en bedrijven, in Twents verband meer werk 

in onze regio te krijgen. Ook het arbeidsmarktbeleid wordt gezamenlijk aangepakt. Een in te stellen 

Intergemeentelijk Overleg van de betrokken gemeenteraden geeft de kaders voor de nadere keuzes 

aan.  

Het is belangrijk dat de gemeenten Twentse steden zich verder specialiseren en niet elkaar 

beconcurreren. De PvdA stelt het Twentse belang voorop. De economische visie van de Netwerkstad 

moet met volle inzet worden uitgevoerd. Gestreefd moet worden naar een gemeenschappelijk 

grond- en vastgoedbeleid voor de Netwerkstad.  Gezamenlijke acquisitie en regionale marketing op 

basis van de economische visie zijn inmiddels een feit. 

 

Gemeentelijke organisatie 

Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Dit 

kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie. Het gebruik van nieuwe media, digitalisering van 

de dienstverlening en het gebruik van open source software kunnen tot behoorlijke 

kostenbesparingen leiden. Het aantal werkplekken kan worden teruggebracht door toepassing van 

‘het nieuwe werken’. 

 

De gemeente Hengelo krijgt, net als alle andere gemeenten in Nederland, steeds meer taken en 

verantwoordelijkheden in het sociale domein. In 2005 is de Wet Werk en Bijstand al 

gedecentraliseerd.  

 

De regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de overheveling van delen van de AWBZ in 

2014 en 2015 naar gemeenten zijn de dichtstbijzijnde  voorbeelden en daarna wordt de 

decentralisatie van de Jeugdzorg verwacht. Het gemeentefonds groeit de komende jaren explosief 

(verdubbeld bijna) door deze overheveling van taken, allen in het sociale domein van onze stad. 

Voor de gemeentelijk organisatie betekent dit een kanteling. We zijn ver gevorderd in het fysieke 

domein en gaan ons nu vooral richten op het sociale domein. Dat zou wel eens een herstructurering 

van ons gemeentelijke apparaat kunnen betekenen. De PvdA gaat dit niet uit de weg. Sterker nog wij 

vinden dat deze herstructurering actief moet worden aangepakt. We noemen dat ‘nieuwbouw’ naast 

bestaande ‘oudbouw’.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode 

• De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen. 

• De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. We zien Hengeloërs als 

verantwoordelijke burgers die het beste met de stad voor hebben. Voor onverschilligheid is 

in Hengelo geen plaats. Initiatieven van inwoners en organisaties in de wijk of buurt worden 

zoveel mogelijk ondersteund. Leidraad daarbij is dat door burgers wordt bekeken welke 

taken zij zelf uit kunnen voeren. 

• De Partij van de Arbeid wil samen met bewoners en bedrijven bureaucratie en regeldrift 

aanpakken. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. 

We schaffen overbodige regels af. 
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• Wij besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze echt beter en goedkoper en 

maatschappelijk verantwoord kunnen uitvoeren. Verdere uitbesteding van taken en 

marktwerking heeft niet onze voorkeur. 

 

Financiën 

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 

financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau 

de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO. De PvdA 

vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het 

meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte 

mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht benutten. De eigen kracht 

van burgers in hun eigen leefomgeving wordt maximaal benut, waardoor minder overheidsgeld hoeft 

te worden ingezet en lokale lasten kunnen worden beheerst. 

 

Waar er eerst een situatie was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande 

voorzieningen nu vaak onder druk. De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende 

periode bezuinigingen moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in 

het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de 

weg. De PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet 

uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode 

• De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof 

het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op 

gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend 

met het aangaan van risico’s.  

• We verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet 

van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf. 

• De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij 

van de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich 

actief in voor het behoud van kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een 

minimuminkomen (tot 120 procent van het bijstandsniveau). 

• In principe moet de uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het daarvoor 

beschikbare budget worden uitgevoerd. Wanneer dit niet kan maakt de PvdA keuzes vanuit 

onze principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is, waar iedereen meedoet en 

‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.  

• De PvdA wil leegstand duurder maken en gebruik goedkoper. Hierdoor worden eigenaren 

extra gestimuleerd hun panden te verhuren of een andere bestemming te geven. 

• Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, 

rioolrecht en leges) worden kostendekkend doorberekend. 

• Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 

opvangen maar het is geen doel om op zich om reserves op te bouwen. 

• De gemeente dient zeer terughoudend te zijn met het aankopen van grond. 

 De PvdA ziet de rekenkamer als ondersteuning van de gemeenteraad bij de kaderstellende 

 en controlerende rol. De rekenkamer is een toezichthouder op de lokale beleidsuitvoering. 

 Om de rekenkamer slagkrachtiger te maken wordt de mogelijkheid van een regionale 

 rekenkamer onderzocht. Een regionale rekenkamer krijgt de opdracht om naast regionale 

 thema’s ook onderwerpen voor individuele gemeenten te onderzoeken. Raadsleden hebben 

 geen zitting in de rekenkamer om de onafhankelijkheid te waarborgen. 

 


