
 
Partijgenoten, Belangstellenden, 

 

Er is licht aan het einde van de tunnel. De eerste tekenen van economisch herstel zijn 

zichtbaar. De beurzen richten zich op, de export stijgt, de huizenmarkt stabiliseert en de 

loonstrookjes zien er deze maand rooskleuriger uit voor iedereen met een inkomen tot 

modaal. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we er nog niet zijn. Nog dagelijks vallen 

bedrijven om, met als trieste voorbeelden in 2013 hier om de hoek de OAD in Holten en in de 

afgelopen dagen een groot aluminiumbedrijf in Noord-Groningen. Werk aan de winkel dus. 

 

De PvdA werkt hard aan economisch herstel, zowel lokaal als op landelijk niveau. Grote 

hervormingen in de zorg, de woningmarkt en een nieuwe regeling voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Veranderingen waarover mensen zich zorgen maken. Maar veranderingen die 

wel noodzakelijk zijn: om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, om de 

huizenmarkt rechtvaardiger te maken en om iedereen mee te laten doen. 

 

Vanuit die noodzaak heeft de PvdA ervoor gekozen om aan de slag te gaan met deze 

hervormingen. Sterker nog: we zetten met Martin van Rijn, Jetta Klijnsma en Lodewijk 

Asscher onze beste mensen in om deze hervormingen sociaal en rechtvaardig vorm te 

geven. Wij steken niet onze kop in het zand voor problemen, maar zoeken dagelijks naar 

oplossingen.  

 

En die oplossingen vinden we niet alleen. Daar hebben we als PvdA andere politieke 

partijen, werkgevers, werknemers en vele maatschappelijke organisaties voor nodig. 

Draagvlak voor hervormingen en afspraken om deze uit te kunnen voeren zijn van groot 

belang. Daarom schaar ik me niet bij degenen die kritiek hebben op de vele akkoorden die 

het afgelopen jaar tussen kabinet en andere partijen gesloten zijn. De akkoorden zorgen 

ervoor dat het kabinet nu met al deze partijen in volle vaart aan de slag kan met de 

uitvoering. 

 

Veel goede maatregelen worden door de linkse oppositie weggezet als ‘VVD-beleid’. Laat ik 

daarover duidelijk zijn: 

- Ja, van mensen met een bijstandsuitkering wordt straks een tegenprestatie gevraagd. 

Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn, of mantelzorgtaken. Niet omdat ze hun 

uitkering moeten ‘verdienen’. Nee, de tegenprestatie geeft deze mensen de kans om 



 
mee te blijven doen. Om hun leven een zinvolle invulling te geven. En om uiteindelijk 

door te kunnen stromen naar een betaalde baan. Dat is geen VVD-beleid, dat is de 

emancipatie en verheffing waarvoor de PvdA is opgericht.  

- We gaan de zorg dichter bij de mensen organiseren. Weg met de bureaucratische 

rompslomp en ingewikkelde indicatietrajecten. We gaan met de mensen kijken welke 

zorg en ondersteuning nodig is. En die zorg en ondersteuning zal gegeven worden: in 

veel gevallen door professionals, maar soms ook door familie of vrienden, zoals dat 

nu ook al gebeurt. En laat ik daarbij direct nog misverstand wegnemen: alle zorg aan 

het lijf zal altijd door professionals gebeuren. Dat is geen VVD-beleid: dat is samen 

met degene die de ondersteuning nodig heeft, zorgprofessionals en gemeente kijken 

hoe deze het beste georganiseerd kan worden. 

- De huidige medewerkers in de sociale werkvoorziening behouden hun baan tegen de 

huidige arbeidsvoorwaarden. Voor nieuwe groepen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt is in het sociaal akkoord afgesproken dat 125.000 banen binnen het 

reguliere bedrijfsleven worden gecreëerd. Voor de groepen voor wie deze stap te 

groot is, blijft er plek binnen de sociale werkvoorziening. Maar andere krijgen de kans 

om, met goede begeleiding, te laten zien wat ze kunnen binnen een regulier bedrijf.  

 

Beste mensen, over precies 74 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En zonder te 

overdrijven zijn de komende verkiezingen de belangrijkste gemeenteraadsverkiezingen van 

de afgelopen decennia. En laat ik over onze inzet voor de komende vier jaar volstrekt helder 

zijn: 

 

- Iedereen krijgt de zorg krijgt die nodig is, 

- Onze kinderen kunnen onbezorgd opgroeien,  

- Niemand zit achter de geraniums en  

- Iedereen krijgt een eerlijke kans op de baan die bij hem past.  

 

Een grote PvdA zal na de verkiezingen van groot belang zijn. Omdat wij dé linkse partij zijn 

die staat te trappelen om vorm te geven aan deze hervormingen. Op een eerlijke, sociale en 

rechtvaardige manier, met oog voor mensen.   

 

Met de verkiezingen voor de deur sluiten we ook een periode van vier jaar af. Het waren vier 

magere jaren, gedomineerd door ruim 35 miljoen euro aan bezuinigingen. We hebben als 



 
Hengelose PvdA laten zien dat we ook in moeilijke tijden onze verantwoordelijkheid willen 

nemen. En als ik terugkijk vind ik dat we onszelf recht in de ogen kunnen kijken, ondanks dat 

er pijnlijke maatregelen genomen zijn.  

 

Wij zijn er trots op dat we de afgelopen jaren in Hengelo hebben kunnen investeren in de 

mensen die ons het hardste nodig hebben: het armoedebeleid en de regelingen voor minima 

zijn in stand gebleven, we hebben geïnvesteerd in schuldhulpverlening en het voorkomen 

van huisuitzettingen, de aanpak van de jeugdwerkloosheid staat bovenaan de agenda van 

het regionaal arbeidsmarktbeleid en de solidariteit in de uitkeringsregelingen is versterkt door 

strengere controle aan de poort. En daarnaast hebben we het lef gehad een aantal 

ontwikkelingen die zorgen voor structurele banen in Hengelo voort te zetten: de ontwikkeling 

van Hart van Zuid, de stationsomgeving en het binnenstadsplan Lange Wemen. Daarnaast is 

ook fors geïnvesteerd in de wijken, de resultaten zijn zichtbaar in Veldwijk, Klein Driene en 

de Berflo Es. Daarnaast is de bouw van de brede school gestart. En het afgelopen jaar 

hebben we met het behoud van het FBK-stadion en de FBK-games een stuk DNA van 

Hengelo weten te bewaren. 

 

We hebben laten zien dat we met een linkse coalitie in Hengelo verschil hebben gemaakt. 

Dat was niet altijd makkelijk, we hebben stevige discussies gehad, maar altijd gericht op de 

beste oplossing voor Hengelo en in een prettige en constructieve sfeer. Daarom wil ik onze 

coalitievrienden van de SP, GroenLinks, D66 en Burgerbelangen ontzettend bedanken voor 

de goede samenwerking in de afgelopen jaren. 

 

Partijgenoten, we gaan de komende weken de verkiezingscampagne in. Aan ons de 

opdracht om te laten zien dat de PvdA in Hengelo het verschil kan maken. Door het lef te 

hebben Hengelo klaar te maken voor de toekomst, maar tegelijkertijd oog te hebben voor de 

mensen die het nodig hebben. En in die campagne hebben we u allen nodig. Wij zijn er klaar 

voor! 

 

Ik wens u allen een gezond, gelukkig en sociaal democratisch 2014! 

 

Maarten Hollander 

Lijsttrekker PvdA Hengelo 

 


